
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје 

Македонистика, Македонски јазик и лингвистика 

ПРEЕМСТВЕНОСТ НА ЛЕКСИКАТА МЕЃУ СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК 

И ОГЛЕДАЛО ОД КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ И РАЗЛИЧНА ПОУЧИТЕЛНА 

НАСТАВЛЕНИЈА ОД ЈОАКИМ КРЧОВСКИ 

- докторска дисертација -

      кандидат:            ментор: 

м-р Михајло Марковиќ  проф. д-р Људмил Спасов 

септември  2014 

Скопје 



1 
 

СОДРЖИНА: 

 

· Резиме 
1.0.  Вовед 

1.1.  За црковнословенскиот јазик 
1.2.  Црковнословенската лексика во текстовите на Јоаким Крчовски и нејзината 

фреквенција 
1.3.  Кирил Пејчиновиќ - Тетоец 

2.0.  Слепченски патерик 
2.1.  Општи карактеристики за патерикот 
2.2.  За патериците со македонска редакција 
2.3.  Опис на Слепченскиот патерик 
2.4.  Содржина на ракописот 
2.5.  Јазични особености на ракописот 

3.0.  Лексички наслојки во Слeпченскиот патерик, Огледало и Различни поучителни 
наставленија 

3.1.  Семитизми 
3.2.  Грцизми 
3.3.  Латинизми 
3.4.  Германизми 
3.5.  Словенизми 
3.6.  Протобугарско-турски слој 
3.7.  Моравизми 

4.0. Споредбени табели на лексемите ексцерпирани од Слeпченскиот патерик, Огледало и 
Различна поучителна наставленија и нивните правописно-фонолошки промени 

4.1.  Анализа на избраните лексеми во Слепч, Оглед и Различ 
· Заклучоци од споредбите 
· Список на скратеници 
· Литература (библиографија) 
· Индекс на зборови екцерпирани од Слепченскиот патерик 
· Индекс на зборови екцерпирани од Огледало 
· Индекс на зборови екцерпирани од Различна поучителна наставленија 
· Избрани факсимили 



2 
 

Р Е З И М Е 

Пишувањето на оваа дисертација произлегува од фактот дека е од особена важност 
да се истражи токму постапката на статистичка споредба на лексеми од различен 
временски период, и покрај цезурата1 која ја има македонскиот јазик во историскиот развој 
на писмениот јазик, но и фактот што оваа тематика е оскудно истражувана. Мотивација е и 
искуството кое го имам во областа на разработка на старите текстови, бидејќи магистрирав 
на тема од историјата на македонскиот јазик, односно на темата „Слепчeнски патерик - 
лингвистичка анализа“, како и желбата да се најде некоја врска на лексички план која ќе 
укаже на културната преемственост меѓу стариот и новиот книжевен период, и покрај 
фактот дека помеѓу овие два периоди постои изразена цезура. Во оваа докторска 
дисертација ќе се обрне  внимание на преемственоста2 на лексиката која што била 
употребувана во XIV в. во Слепченскиот патерик, наспрема лексиката која што се 
употребувала во делата на македонските интелектуалци и преродбеници Јоаким Крчовски 
и Кирил Пејчиновиќ, кои пишувале во голема мера на народен македонски јазик. 
Патерикот од XIV в., Слепченскиот, поседува многу богат лексички фонд кој ќе се 
споредува со постоечката лексика во ракописите Огледало и Различна поучителна 
наставленија. 

Моја работна задача во оваа докторска работа е да ја докажам преемственоста на 
лексиката, односно културното и писменото преземање на соодветната лексика од XIV в. 
во XIX в. со обработка на 627 лексеми ексцерпирани од Слепч и нивните соодветни 
еквиваленти во Оглед и Различ. Иако се смета дека има слаба врска помеѓу патеричните 
текстови и делата на Кирил Пејчиновиќ (К. П. Т.) и на Јоаким Крчовски (Ј. К.), сепак, со 
ова наше истражување посредно и непосредно ќе укажеме дека патеричната традиција се 
прифаќа и во делата на К. П. Т. и кај Ј. К. Нашиот преглед на литературата покажува дека 
се прима лексиката од XIV в. во XIX в., а со извршената детална анализа отворивме уште 
една страница за црковнословенската литература и покажавме дека оваа наука сè уште е 
недоволно истражена. 

Преку споредувањето на лексиката и утврдувањето на нејзината сличност од XIV 
до XIX в., ќе се направи обид да се докаже дека користењето на постарите текстови може 
да укаже на фактот дека К. П. Т. и Ј. К. ја познавале и ја применувале постарата 
литература, или пак преземале делови од понови изданија на црковнословенски текстови 
од српска или од руска редакција. Поради сето тоа, важно е да се изврши споредбата на 
старите, и на текстовите од поновиот период, а се со цел да се докаже фактот дека 
употребата на барем дел од овие зборови се должи на нивната запознаеност и активно 
користење на црковнословенската лексика. Како горна граница го прифаќаме крајот на 
првата половина на XIX в., прифаќајќи истовремено дека народниот јазик пошироко 
навлегува во писменоста во првата половина на XIX в., и дека оттука почнува современиот 
македонски книжевен јазик. Особен поттик претставува истражувањето на беседите на К. 
П. Т.  и лексиката којашто тој ја употребува во Огледало, поради фактот што потекнувам 
од истото поднебје каде што е роден и каде што Пејчиновиќ го пишувал ова многу 
значајно дело за македонската книжевна и културна историја. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: лексика - зборовен фонд на текстовите; патерик - книга за 
животот и делото на светите отци; простејши - јазик кој претставува снижување на стилот 
на црковнословенскиот јазик; црковнословенски текстови - стари текстови пишувани на 
црковнословенски јазик; континуитет - последователност на еден јазик во подолг 

                                                 
1 Цезура – преносно значење за радикален пресек, одлучен момент 
2 Преемственост – прифатливост на културната традиција 
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временски период; Слепченски патерик - Патерик од XIV в.; Огледало - дело од К.П.; 
Различна поучителна наставленија - дело од Ј.К.; Кирил Пејчиновиќ - македонски 
просветител; Јоаким Крчовски - македонски просветител; прва половина на XIX в.; 
фрекфенција на лексеми. 

Во ова истражување се врши лексичка обработка на Слепченскиот патерик, како и  
лексичка  ексерпција и обработка на ракописите и на делата на Ј. К. и на К. П. Т. од XIX в., 
со цел да се направи споредба на лексемите кои на територијата на Македонија се 
употребувале во XIV в. со лексемите кои се употребувале во првата половина на XIX в. 
Преку споредбата на лексемите дојдовме до основната цел на нашето истражување во оваа 
дисертација, а тоа, во суштина, е преемственоста и развојот на лексиката во македонскиот 
јазик. Во разработката на докторската дисертација ја докажавме прифатливоста на 
книжевната и културната традиција од XIV в. во првата половина на XIX в. Ги изберавме 
лексемите кои што се најфрекфентни и значајни за црковнословенската, но и световната 
тематика, тргнувајќи од искуството како истражувач и роден зборувач на македонскиот 
јазик. 
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1.0 Вовед 
 

ПРЕДМЕТ: Предмет на обработка се три мцсл. ракописи, од коишто како основен 
(појдовен) ракопис го зедовме Слепч (старословенски ракопис од XIV в.), од којшто ги 
ексцерпиравме најфрекфентните лексеми и нивните контексти, и ги споредивме со 
ракописите на К. П. Т. (Оглед) и на Ј. К. (Различ), црковнословенски ракописи од XIX в., 
во коишто следиме поглавја (делови) со употреба на народен јазик. 

ЦЕЛ: Моја работна задача во оваа докторска работа е да ја докажам 
преемственоста на лексиката, односно културното и писменото преземање на соодветната 
лексика од XIV в. во XIX в. со обработка на 627 лексеми ексцерпирани од Слепч и нивните 
соодветни еквиваленти во Оглед и Различ. Преку споредбата на лексемите што следат 
покажавме дека не се пренесуваат цели делови и цитати од постарите текстови, туку се 
осознава процесот на создавање на СМЈ, којшто ја „минува“ цсл. фаза аналогно (слично) 
како и во другите словенски и несловенски писмени традиции. Цсл. јазик во рамките на 
европската култута претставува одредена фаза во изградбата на современите словенски 
јазици. 

Патериците како книжевни споменици се многу значајни за македонскиот јазик 
како и за македонската историја, но и покрај неговото јазично и историско значење, 
македонскиот патерик не само што не е доволно проучуван туку речиси и воопшто не е 
проучуван. Единствен историчар и истражувач од Македонија кој се зафатил со подетално 
проучување на македонскиот патерик е С. Новотни која детално, лингвистички го има 
анализирано Слоештичкиот патерик, односно Патерикот бр. 77. Други проучувачи на 
Патерикот како жанр нема, освен научниците кои се обидуваат да ја најдат точната теорија 
за тоа кој Патерик го превел св. Методиј. Поради оскудните истражувања кои се направени 
во врска со патериците, а воедно и нивниот богат лексички фонд со кој располагаат поради 
слободата која ја имале монасите и јеромонасите во однос на патериците како небиблиски 
текстови кога ги пишувале, ние одлучивме за основна лексика на која ќе се надоградуваме, 
да биде лексиката на Слепченскиот патерик.  

За разлика од патериците, делата на К. П. Т. и на Ј. К. се разработени од поголем 
број на истражувачи (Харалампие Поленаковиќ, Блаже Конески, Мито Миовски, Оливера 
Јашар-Настева и др). Со своите исклучително значајни дела К. П. Т. и Ј. К. го држат првото 
место во првиот период од новата македонска книжевност. Делата на К. П. Т. ни зборуваат 
за тоа дека тој, како и Ј. К., и припаѓаат на првата книжевна генерација во новата 
македонска книжевност. Како што е К. П. Т. така и Ј. К. е доследник на манастирската 
школа, ученик и следбеник на старата, средновековна книжевна традиција, преку која 
целиот свој живот го гледал низ призмата на црквата и религијата. Нивните ракописи 
одиграле многу важна улога во развојот на македонскиот писмен јазик. За првпат тие го 
воведуваат „простејшиот“ (разбирлив на народот) јазик. Со ваквото снижување на 
црковнословенскиот јазик на народен (простејши) јазик, К. П. Т. и Ј. К. сакале на народот 
да му дадат јазик кој ќе му биде поразбирлив, и преку кој  полесно ќе го доближат народот 
до црквата и до религијата. На делата на преродбениците К. П. Т. и Ј. К. работеле повеќе 
истражувачи, меѓу кои би ги издвоиле: Блаже Конески3, Харалампие Поленаковиќ4 и Мито 

                                                 
3 Б. Конески, Кирил Пејчиновиќ, Скопе 1956; Слово за празниците (од „Огледало“), Скопје 1968; 
4 Х. Поленаковиќ, Никулците на новата македонска книжевност, Скопје 1973; 
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Миовски5. Сепак, на непосредната врска меѓу старите текстови и делата на К. П. Т. и на Ј. 
К. не е воопшто истражувано и работено. 

Словенската писменост во Македонија се јавува кон крајот на IX в. Работата на 
Охридската книжевна школа, основана од св. Климент Охридски, остави трајно обележје 
врз јазикот на таа писменост за која е карактеристично, особено во лекската, доследно 
продолжување на јазикот на првите словенски преводи.  

Во XIV в. се шири употребата на српската рецензија, која во македонската 
писменост имала доминантно место до XVIII в. Елементи на македонскиот народен јазик 
од современиот тип постепено влегуваат во јазикот на црковната литература од крајот на 
XVI в. Овој процес се забележува особено во т.н. „Дамаскини“, превод на проповедите на 
грчкиот писател Дамаскин Студит (XVI в.). Тој претставува подготовка за воведување на 
македонскиот народен јазик во книжевна употреба, што почнува постепено да се врши во 
почетокот на XIX в., преку книгите на К. П. Т. и на Ј. К. Меѓутоа, иако во првата половина 
на XIX в. веќе се пишува и на народен јазик, сè уште не беше дојдена до израз свеста за 
потребата од создавање на еден општ литературен јазик. Употребата на народниот јазик се 
сфаќаше всушност како снижување на стилот во однос на црковнословенскиот јазик, или, 
во јужните краишта на Македонија, на грчкиот, што го претставуваа т.н. висок стил6. 

Мотивацијата за пишување на оваа дисертација произлегува од фактот дека е од 
особена важност да се истражи токму постапката на статистичка споредба на лексеми од 
различен временски период, и покрај цезурата која ја има македонскиот јазик во 
историскиот развој на писмениот јазик, но и фактот што оваа тематика е оскудно 
истражувана. Мотивација е и искуството кое го имам во областа на разработка на старите 
текстови, бидејќи магистрирав на тема од историјата на македонскиот јазик, односно на 
темата „Слепчeнски патерик - лингвистичка анализа“, како и желбата да се најде некоја 
врска на лексички план која ќе укаже на културната преемственост меѓу стариот и новиот 
книжевен период, и покрај фактот дека помеѓу овие два периоди постои изразена цезура. 
Во оваа докторска дисертација посветивме внимание на преемственоста на лексиката 
којашто била употребувана во XIV в. во Слепченскиот патерик, наспрема лексиката 
којашто се употребувала во делата на македонските интелектуалци и преродбеници К. П. 
Т. и Ј. К., кои пишувале во голема мера на народен македонски јазик. Патерикот од XIV в., 
Слепченскиот, поседува многу богат лексички фонд кој ќе се споредува со постоечката 
лексика во ракописите Огледало и Различна поучителна наставленија. Преку 
споредувањето на лексиката и утврдувањето на нејзината сличност од XIV до XIX в., ќе се 
направи обид да се докаже дека користењето на постарите текстови може да укаже на 
фактот дека К. П. Т. и Ј. К. ја познавале и ја применувале постарата литература, или пак 
преземале делови од понови изданија на црковнословенски текстови од македонска, од 
српска или од руска редакција. Поради сето тоа, важно е да се изврши споредбата на 
старите, и на текстовите од поновиот период, а сè со цел да се докаже фактот дека 
употребата на барем дел од овие зборови се должи на нивната запознаеност и активно 
користење на црковнословенската лексика. Како горна граница го прифативме крајот на 
првата половина на XIX в., прифаќајќи истовремено дека народниот јазик пошироко 
навлегува во писменоста во првата половина на XIX в., и дека оттука почнува современиот 
македонски книжевен јазик. Особен поттик претставува истражувањето на беседите на К. 
П. Т.  и лексиката којашто тој ја употребува во Огледало, поради фактот што потекнувам 
од истото поднебје каде што е роден и каде што Пејчиновиќ го пишувал ова многу 

                                                 
5 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерски труд во ракопис), 
Скопје 1974; 
6 Љ. Спасов, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик (бојата на јазикот) втор 
дел, Скопје 2006, 49-55; 
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значајно дело за македонската книжевна и културна историја. Предмет на истражувањето 
се три текста: Слепченски патерик, Огледало и Различна поучителна наставленија, меѓу 
кои ќе се врши споредба на лексиката со цел докажување на преемственоста на лексиката 
од стариот период во поновиот книжевен период. 

XIX-от век за повеќето европски народи и земји претставува историски временски 
период со особено значење, и тоа не само од гледна точка на економски и политички 
развој, туку и во однос на општествен и на културен развој. Познато е дека 
деветнаесеттиот век е период на национални преродби и на формирање и дооформување на 
повеќе нации и кодифицирање на нивните литературни јазици. Ова движење ги дало 
своите резултати и на словенски терен и условило манифестираната национална 
индивидуалност да добие  формален израз во вид на кодифициран јазик како еден од 
основните белези на националната самостојност.7 Тука се вбројуваат нашите северни и 
источни соседи, чиишто поволни околности им овозможиле подготвено да одговорат на 
барањето на времето во поглед на јазичното прашање. Нашите преродбеници и 
интелектуалци К. П. Т. и Ј. К. морале да се вратат на традицијата, односно да направат 
своевидна ресловенизација, да ја обноват црковнословенската традиција8. 

На наш терен во првите децении на XIX в. доаѓа само до стихијно појавување на 
никулци, без некои особени програмски и прокламативни претензии за поставување на 
јазичното прашање, и, разбирливо, останувајќи без одглас. Резултатот останува ист и по 
втората половина на истиот век, бидејќи ова клучно и не само јазично прашање останува 
отворено за подолг временски период, иако тогаш било поставено програмски и наишло на 
значителен одзив во круговите на тогашната културно-општествена јавност.9 Во научната 
литература, што се однесува до македонските книжевни текстови од почетокот на 
деветнаесеттиот век, се подвлекува фактот дека во нив нашло одраз просветителското 
движење и рационалистичките идеи на Западна Европа од осумнаесеттиот век и дека тие 
тематски и содржински остануваат во границите на средновековната книжевна традиција.10 

Појавата на овие книжевници во почетокот на XIX в. не се смета за случајност, 
туку на неа се укажува како на резултат на една нова ситуација во која навлегла нашата 
земја, каде што се појавуваат првите почетоци на капиталистичката експанзија, во којашто 
доаѓа до развој на занаетчиството и до економското издигнување на првите припадници на 
ситната буржуазија, којашто и национално се разликува од дотогашните имотни сталежи. 
Економскиот развој на градовите и формирањето на нашата чаршија го привлекува 
селското население кое придонесува за словенизирањето на градовите и за појавувањето на 
првите припадници на македонската интелегенција, којашто заедно со припадниците на 
трговскиот и занаетчискиот сталеж, или сама, зема учество во културното издигнување на 
македонското население или финансиски им помага на оние што се зафатиле со оваа 
работа.11 Од вакви средини потекнуваат и оние што го помогнале издавањето на 
текстовите на К. П. Т. и на Ј. К. 

Миовски12 вели: „Развојот на градовите и на занаетчиството како и нивното 
економско издигнување го повлекува и издигањето на просветата и на културата 
воопшто“. Младата експанзивна македонска буржуазија, со ослабувањето на турската 

                                                 
7 Б. Конески, Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни јазици, Скопје 1968, 1-
29; 
8 Б. Конески, Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни јазици, Скопје 1968, 1-
29; 
9 Б. Конески, Кон македонската преродба, Скопје 1959, 24-27; 
10 А. М. Селищев,  Очерки по македонской диалектологии, т. 1, Казань 1918, 24; 
11 Б. Конески, Кон македонската преродба, Скопје 1959, 6; 
12 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерска работа во ракопис), 
Скопје 1974, 2-3; 
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држава, постепено ја презема трговијата во Македонија и одржува трговски врски не само 
во рамките на Балканот, туку и со некои од европските трговски центри.13 

Периодизацијата на македонскиот јазик опфаќа два поголеми периода: првиот, 
наречен старомакедонски/црковнословенски, и вториот, новомакедонски, кој почнува од 
деветнаесеттиот век и кој опфаќа неколку потпериоди.14 Почетокот на новомакедонскиот 
период е обусловен од појавувањето на првите македонски печатени книги во втората 
деценија на деветнаесеттиот век15. Автори на овие книги се, како што споменавме, К. П. Т. 
и Ј. К. Овој факт во доволна мера може да ни послужи не само да го определиме местото 
на К. П. Т. и на Ј. К. во историскиот развој на нашиот писмен јазик, туку и да можеме да го 
оцениме нивното значење за нашата книжевност и за нашиот македонски јазик.16 

Јазикот на овие печатени книги самите автори го нарекуваат „простиј“ или 
„простејшиј“. На оваа нивна постапка не треба да се гледа како на свесен стремеж или 
настојување за издигнување на народниот јазик на степен на литературен и на негово 
унифицирање, туку само како на свесно настојување јазикот на нивните текстови да биде 
разбирлив за поширока читателска публика, да го разбираат оние таканаречени „простејши 
и некнижни“. К. П. Т. и Ј. К. со оваа постапка на писмениот црковнословенски јазик му го 
спротиставуваат народниот. Во резултат на оваа нивна постапка е добиена опозицијата. 
Наспроти традиционалниот црковнословенски јазик со сфера на висок стил, стои 
народниот јазик со сфера на низок стил. Името „прост“ или „простејши“ јазик, со кое 
нашите книжевници од почетокот на деветнаесеттиот век го означуваат јазикот на своите 
текстови, не е нивно откритие, туку тоа е наследено од дамаскинарската книжевност, 
којашто го наследила, односно презела, од грчката дамаскинарска литература.17 Па така, и 
во текстовите на К. П. Т. и на Ј. К. е одразено наследството на дамаскинарската 
книжевност, коешто во позабележителнаа мера е присутно во текстовите на првиот од 
нив,18 што не значи дека меѓу нивните текстови и текстовите на дамаскинарите може да се 
постави знак на еднаквост.19 

Текстовите на К. П. Т., заедно со текстовите на Ј. К. можат да се подведат под иста 
група бидејќи во однос на функцијата на писмениот јазик внесуваат еден револуционерен 
момент, односно ја предизвикале смената на основата на нашиот писмен јазик. Порано 
функцијата на писмен јазик ја вршел црковнословенскиот јазик, а сега во основата на 
писмениот јазик влегува народниот јазик базиран врз дијалектна основа, во зависност од 
територијалната лоцираност во којашто дејствувале одделните наши книжевници од 
почетокот на деветнаесеттиот век.20 Спасов21 вели: „во XIX в. со јазичното прашање кај 

                                                 
13 Историја на македонскиот народ, книга втора, Скопје 1969, 7-24; 35-42; Х. Поленаковиќ, 
Страници од македонската книжевност, Скопје 1969, 68-94; 
14 Б. Конески и О. Јашар-Настева, Македонски текстови од  10-20 век, Скопје 1972, 5-8, 43-46; Б. 
Конески, Периодизацијата на македонскиот литературен јазик со посебен поглед на почетокот на 19 
век, Предавања за постдипломците, 1972; 
15 Љ. Спасов, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик (бојата на јазикот) 
втор дел, Скопје 2006, 49-55; 
16 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерска работа во ракопис), 
Скопје 1974, 3; 
17 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965, 13; Б. Конески, Граматика на 
македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, 16-21; Б. Конески, Кирил Пејчиновиќ, Слово за 
празниците, Предговор, Скопје 1968, 50-51; 
18 П. Х. Илиевски, Претходниците на Кирил Пејчиновиќ, Кирил Пејчиновиќ и неговото време, 
Тетово 1973, 60-61; 
19 Б. Конески, Кирил Пејчиновиќ, Слово за празниците, Предговор, Скопје 1968, 50-51; 
20 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, 21-22; 
21 Љ. Спасов, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик (бојата на јазикот) прв 
дел, Скопје 2005, 47-48; 
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јужните Словени: Србите, Бугарите и Македонците се појавува си сета своја сложеност. 
Бугарите хегемонисти прават напори за јазично обединување со Македонците преку 
афирмирање на мешана основа на планираниот заеднички литературен јазик. Меѓутоа, 
секое јазично обединување на овој терен води кон архаизирање на таквиот јазик, што 
истовремено значи откажување од народната основа и активирање на црковнословенското 
наследство, што во крајна линија доведува до обезличување на јазикот, бидејќи 
црковнословенскиот јазик е заеднички за сите православни Словени. Македонците 
космополити ја прифаќаат мешаната основа на литературниот јазик, настојувајќи и на 
голем број елементи од македонскиот јазик што не е прифатливо за Бугарите хегемонисти. 
Бугарите националисти се залагаат за посебен бугарски литературен јазик или за јазичен 
компромис со Македонците, но со повеќе елементи од бугарскиот јазик. Македонците 
националисти се залагаат или за јазичен компромис, но со повеќе елементи од 
македонскиот јазик или за посебен македонски литературен јазик“.  

„Победуваат националистите од двете страни, бидејќи застануваат на страната на 
природното решение, но и поради фактот дека Отоманската империја се распаѓа, па 
Македонците и Бугарите природно формираат посебни национални држави“22. 

„А каде во оваа сложена јазична ситуација се наоѓаат Србите? Овде треба посебно 
да се нагласи дека Вуковата реформа на српскиот јазик и правопис (формирање на 
литературен јазик врз народна основа и афирмација на фонетскиот правопис) им дала 
суштинска поддршка на националистите и во Бугарија и во Македонија“23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Љ. Спасов, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик (бојата на јазикот) прв 
дел, Скопје 2005, 47-48; 
23 Љ. Спасов, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик (бојата на јазикот) прв 
дел, Скопје 2005, 47-48; 
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1.1 За црковнословенскиот јазик 
Црковнословенскиот јазик, како директен продолжувач на старословенскиот јазик, 

имал не само неспоредливо подолг развоен и дејствувачки период во споредба со својот 
претходник, туку тој во една од своите варијанти во сферата на црквата сè уште останува 
во употреба.24 

Не постоел засведочен единствен писмен, нити народен црковнословенски јазик, 
туку засведочено е постоењето на неговите варијанти. Во извесна смисла, со соодветна 
условност, постоењето на црковнословенскиот јазик би можело да се допушти како 
смислен збир на овие варијанти, како вид словенско коине. Но бидејќи 
црковнословенскиот јазик и преку сите локални и временски разлики во основа останал 
заеднички, а дедлумно и да се задоволи практичната страна на прашањето, прифатен е 
терминот црковнословенски јазик, со соодветната содржинска и терминолошка условност. 
Црковнословенскиот јазик со посредство на своите варијанти, како и старословенскиот, во 
текот на својот развој и  дејствување, ќе бил  не само јазик на црковната сфера, туку и јазик 
на литературата, односно тој ги вршел сите функции на писмен, литературен јазик.25 

Миовски26 вели: „Црковнословенските варијанти на старословенскиот јазик во 
историскиот, развој постепено вршеле влијание една врз друга во зависност од 
опшествените, економските како и културните прилики. Всушност, воздејството, 
влијанието и престижот на едната или другата варијанта била обусловена и од некои 
вонлингвистички фактори“. Ако, глобално речено, во првата фаза и егзистенцијата на 
црковнословенските варијанти влијанието се движело во насока југ-исток, втората фаза е 
во знак на обратно влијание. Првата половина  на XVI в., која се карактеризира со 
расцветот на „ресавското движење“ воедно се смета за  време на најживи врски на Русија 
со јужнословенските земји, а веќе од втората половина на истиот век како и во текот на 
XVII и XVIII-от в. ова влијание се зголемува до толкава мера што руската варијанта на 
црковнословенскиот јазик станува доминантна и на Балканот27. „Влијанието на руската 
варијанта и присутноста на рускиот јазик е обусловено од засилувањето на руската држава, 
како и од растежот на нејзиниот политички и културен престиж, од се поголемиот број 
печатени книги и нивното импортирање во балканските земји. Во ова време расте и 
популарноста на Русија на која се гледа како на главен носител на „славјанизмот“ и од која 
се очекува помош во ослободителната борба. Бројните печатени книги од руската 
варијанта на црковнословенскиот јазик наоѓале се поголема примена во балканските земји. 
Јазикот на овие книги станал, пред сè како јазик на црквата, а подоцна дошло и до 
адаптирање на црковнословенскиот јазик на овие книги со цел тој да биде разбирлив за 
поширок круг „некнижни“. Во овие адаптирани текстови, во поголема или во помала мера, 
се огледува руската варијанта на црковнословенскиот јазик“28. 

 
 
 
 
 

                                                 
24 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерска работа во ракопис), 
Скопје 1974, 24; 
25 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерска работа во ракопис), 
Скопје 1974, 24-25; 
26 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерска работа во ракопис), 
Скопје 1974, 27-28; 
27 V. Mošin, O periodizacii ruskojužnoslovensih književnih veza, Slovo 11-12, Zagreb 1962, 121-125; 
28 V. Mošin, O periodizacii ruskojužnoslovensih književnih veza, Slovo 11-12, Zagreb 1962, 121-125; 
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1.2 Црковнословенската лексика во текстовите на Јоаким Крчовски и 
нејзината фреквенција 

Примерите коишто ги ексцерпиравме и на коишто работевме во овој труд се во 
најголема мера црковнословенски, односно најбројна е лексиката од црковнословенско 
потекло, покрај народната и турската лексика. Јазикот на текстовите на Ј. К. не се одвива 
во едно рамниште. Недоследното реализирање на неговата замисла да пишува  на попрост 
јазик, покрај некои моменти од субјективен карактер, го условила, главно содржината на 
неговите текстови како содржина на определена сфера, на определени идеи и предавањето 
на овие идеи  со определена лексика (види: Миовски29). 

Што се однесува за првиот книжевник во новата македонска книжевност, Ј. К. не 
постојат многу податоци. Поленаковиќ30 вели: „најважни и сигурни податоци за него ни 
даваат  неговите пет дела од кои некои доживеале по повеќе изданија како и некои народни 
преданија и народната традиција“. Според материјалот со којшто располагаме ние, денес 
сè уште не е точно утврдено кога и каде е роден и кога и каде умрел првиот наш 
македонски книжевник од XIX в. Ј. К. Во науката се претпоставува дека Ј. К. е роден 
некаде околу средината на XVIII в.31 Постојат две претпоставки за местото на неговото 
раѓање: првата е поврзана за Кичево поточно за селото Осломеј (според турскиот облик на 
името на македонскиот град Кичево-Крчово-Крчовски), а втората претпоставка е дека тој 
бил роден некаде во Североисточна Македонија измеѓу кратовско и паланечко. Ј. К. 
напечатил пет дела, во кои се појавува како составувач но и како преведувач, на жив 
народен јазик. Постојат повеќе преданија кој на некој начин го расветлуваат животниот пат 
на овој наш книжевник. Според едно  предание Ј. К. учителувал во Дебарскиот манастир 
„Св. Јован Бигорски“, по име Иво од село Осломеј (кичевско), кој подоцна станал како 
јеромонах Јоаким и ја напишал книгата „Различна поучителна наставленија“. Според едно 
друго предание се вели дека татко му на Ј. К. бил од Кичево, па потоа се преселил во 
Самоков, па во Крива Паланка и на крај во Кратово. Се вели дека во Кратово Ј. К. 
учителствувал долго време, откако претходно бил на школување во Цариград. Во Kратово 
Ј. К. ги напишал своите дела. Таму бил познат како проповедник и проповедал заедно со 
своите синови по разни цркви и параклиси од Штип до Ќустендил. На крајот од ова 
предание се вели дека на едно негово патување, околу 1820 г., Ј. К. умрел. Постои и едно 
друго предание во кое се вели дека Ј. К. бил роден некаде во кратовските села, а подоцна 
дошол во Крива Паланка, каде се оженил имал три сина и таму живеел се до својата смрт.32 

Поленаковиќ33 за животниот пат на нашиот прв книжевник Ј. К. вели: „може да се 
каже дека се работи за сепак не доволно сигурни податоци. Затоа сè уште постојат 
претпоставки за неговата биографија односно од неговото раѓање па се до неговата смрт“. 
Конкретни податоци за неговиот живот ни дава и самиот Ј. К. во своите дела, главно, на 
нивните насловни страни.34 (види: Климан, Смилевски, Силјан и стојчевски35) 

                                                 
29 М. Миовски, Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски (магистерска работа во ракопис), 
Скопје 1974, 27; 
30 Х. Поленаковиќ, [ред. Климан,  А., Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската 
книжевност во книжевната критика, Скопје 1973, 9-28]; 
31 С. Симић, Наша старовременска школа, Учитељ, Боград 1940, 7,8; 
32 С. Симић, Наша старовременска школа, Учитељ, Боград 1940, 7,8, 493, 495, го вика хаџи Јоакоим 
Кичевски и дава податоци за тоа дека: „Денеска во Кратово сосем избледнеал споменот за овој 
заслужен културен трудбеник, Јован Попандоновић, трговец, кажува дека овој хаџи Јоаким се 
споменува во нивниот домашен поменик како јеромонох Јоаким, и дека тоа доаѓа оттаму што тој 
бил некаков роднина со неговите родители“.   
33 Х. Поленаковиќ, [ред. Климан,  А., Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската 
книжевност во книжевната критика, Скопје 1973, 11-13]; 
34 А. М. Селишчев, Хаджи Йоаким и язык его книг, Македонски преглед, София IX, кн. 3-4, 133-155; 
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Како една од главните вредности во делото на Ј. К.  била примената односно 
воведувањето на „простиот“, народен говор во книжевноста. Како што вели Селишчев36: 
„делата на Ј. К., на една широка основа, го издигаат народниот јазик на степен на еден 
книжевен јазик. Со делата на Ј. К. како и со делата на К. П. Т., почнал да се создава новиот 
македонски книжевен јазик. За изучувањето на историјата на македонскиот книжевен јазик 
и за изучувањето на македонската дијалектологија“. Во поново време се почесто се 
искажува мислење дека Ј. К. потекнувал од кичевско, бидејќи во јазикот на неговите дела 
има и некои црти од западните македонски говори. Ова го потврдуваат повеќе лингвисти 
меѓу кои и Блаже Конески37. 

Појавата на неговите книги зборува за големите промени што настанале во 
Македонија во првите децении од XIX в. Тие дела ни говорат дека постепено во 
македонското опшество се формирал еден силен економски фактор, којшто можел да ја 
помага македонската просвета и македонската култура. Тој фактор секако е дека бил 
градскиот елемент по македонските градови. Миграцијата од село во град особено станала 
значително доминантна веќе во првата половина на XIX в., а како главна причина за сето 
тоа била тешката положба на македонските селани кој морале да ги напуштаат селата 
поради се почестиот терор и се почестите грабежи од страна на турските власти и нивните 
поданици во тогашната империја (види: Елезовиќ38). И кај нас историски се одиграле оние 
настани што порано се одиграле кај Србите, кај Грците и кај Бугарите, т.е. буржоазијата во 
свои раце го зела издигањето на народната просвета и помагањето на книжевноста на 
народен јазик. Овие трговци имале врски со европските центри, каде што постоеле 
можности за печатење на книги. Такви центри биле Будим и Венеција. Поленаковиќ39 вели: 
„годините за кои зборуваме Будим (Будимпешта) е силен економски и културен центар 
како и универзитетски град уште од 1777 г.“ Со измешано население во кое живееле 
повеќе народи меѓу кои и Македонци, Будим станал еден од многу важните градови во кои 
започнала преродбата и кај Јужните и кај Западните Словени.40 Нашите писатели Ј. К. и К. 
П. Т.  своите дела ги печателе во Будим. К. П. Т. Огледало, а Ј. К. сите свои пет дела. 
Изданијата на македонските писатели денеска претставуваат библиографска реткост. 
Делата на Ј. К. ни даваат извесни податоци за времето и приликите во првите децении од 
XIX в. во Македонија, но и за самиот писател. Од првото негово дело: Слово исказаное 
заради умирание од 1814 г. не може да се извлече никаков конкретен податок за Ј. К. Тој 
своите дела ги објавувал анонимно без неговото име. Со неговото прво дело Ј. К. се обидел 
на македонската читателска јавност да и претстави  книга на еден народен јазик, која ќе 
претставува нешто спротивно од дотогашното дека сè што е напечатено да биде на 
црковнословенски јазик или пак на грчки особено во јужните и југозападните делови на 
Македонија каде што грчкото влијание преку неговата пропаганда било силно изразено.41 

                                                                                                                                                 
35 Х. Поленаковиќ, [ред. Р. Климан,  А., Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската 
книжевност во книжевната критика, Скопје 1973, 11-13]; 
36 А. М. Селишчев, Хаджи Йоаким и язык его книг, Македонски преглед, София IX, кн. 3-4, 133-155; 
37 А. М. Селишчев, Хаджи Йоаким и язык его книг, Македонски преглед, София IX, кн. 3-4, 133-155; 
38 Г. Елезовић, Записи и натписи, Зборник за историју Јужне Себије и суседних области, књ. I, 
Скопље 1936, 252; С. Радојчић, Старине чрквеног музеја у Скопљу, Скопље 1941, 87; 
39 Х. Поленаковиќ, [ред. Климан,  А., Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската 
книжевност во книжевната критика, Скопје 1973, 15]; 
40 Д. Ј. Поповић, Срби у Будиму од 1690-1740, Београд 1952 (на повеќе места споменува Македонци, 
од Солун, Скопје, Кратово, 31, 32, 63 и др.); 
41 Х. Поленаковиќ, [ред. Климан,  А., Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската 
книжевност во книжевната критика, Скопје 1973, 15-16]; 
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Поленаковиќ42 дава опис на делата на Ј. К.: „првото дело на Ј. К. во новата 
македонска книжевност  всушност претставува една мала книшка од 30 страни, мала 
осмина. Таа содржи две проповеди. Првата проповед и го дала својот наслов на целата 
книшка, а втората е Слово заради свјатое исповедание на сички христијани, на мужи и на 
жени. Иако на книгата нема забележано кој е нејзин автор, врз основа на јазикот се 
заклучува дека тоа е дело на Ј. К. Неколку нови податоци за Ј. К. се дознаваат од второто 
негово дело: Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова, Будим 1814 г. 
Исто како и првото дело, и ова дело на Ј. К., на 46 страни мала осмина, содржи две беседи. 
Првата е со наслов испишан како наслов на целата книга, и втората беседа гласи: Слово 
второе свјатаго пророка Данаила.43 Од печатењето на ова дело до печатењето на третото 
негово дело, Сија книга глаголемаа митарства, Будим 1817 г., новата македонска 
книжевност имала можност да се збогати со еден нов писател, и со едно ново дело, а тоа е 
К. П. Т. со неговото дело Огледало, отпечатено во Будим 1816 г. Четвртото дело на Ј. К. 
носи наслов Чудеса пресвјатија Богородици, печатено во Будим 1817 г. На насловниот 
лист не се спомнува авторот, но на стр. 3 се вели дека преводот бил направен од „трудом 
же Јоакима в монасех многогрешнаго“. Делото било многу популарно, доживеало четири 
изданија и повеќе преписи“.44 

Последното дело, воедно и дело коешто е предмет на нашава работа, било 
истовремено и најкрупното негово дело и најголемото дело од првиот период  на новата 
македонска книжевност. Ова негово дело носи наслов Различна поучителна наставленија, 
печатено во Будим 1819 година  и има 310 страни голема осмина. Ј. К. овде ни дал еден 
голем зборник  кој се состоел со различна, главно, набожно-морализаторска содржина. 
Зборникот од поучителни наставленија Ј. К. го изработил, компилаторски, користејќи 
разни црковно-набожни текстови. Во зборникот на Ј. К. имаме делови кои се земени од 
Евангелието, од Стариот Завет, од разни црковни отци, како што се Јован Златоуст, 
Василиј Велики и др. Ј. К. во ова негово дело ни оставил драгоцени податоци што ни ја 
прикажувале положбата на нашето опшество во првите децении на XIX в.45  

Во делото Различна поучителна наставленија, Ј. К. изрекува такви мисли што 
претставуваат богатство за секој народ. На еден рационалистички начин Ј. К. ќе ги 
изнесува мааните на општеството и, истовремено, ќе го покаже патот по кој треба да се 
врви. Притоа, тој апелира за просветување на народот, за почитување и сакање на книгата, 
за ценење на учителите и науката, за отфрлување на суеверијата, на маѓиите и на слични 
заблуди. Како и К. П. Т., и Ј. К. е против лошите навики да се верува во маѓии, во стари 
гнасни баби – вражалки. И тој станува против обичајот напринесување курбан. Станува 
нашиот писател против човековата лакомост, што е голема несреќа за секој човек. Како 
некој пустник што залутал мегу „грешниот“свет, нашиот Ј. К. ги напаѓа лакомите луѓе и ги 
застрашува со последниот суд.46 

                                                 
42 Х. Поленаковиќ, [ред. Климан,  А., Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската 
книжевност во книжевната критика, Скопје 1973, 18-19]; 
43 Еден препис опишува С. Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, Београд 1952, 62 бр. 186 
(829); 
44 С. Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, Београд 1952, 214, опишува еден препис од ова 
дело, направен во Скопје 1861; 
45 Еден препис од дел од Различна поучителна наставленија имало во зборникот од преписи на 
Арсенија Будалината теаречка, А. М. Селищев, Отчет, 1915, 51; 
46 Ј. Коцев, Јоаким Крчовски - Различна поучителна наставленија, дипломска работа, УГД Штип, 
јуни 2012; 
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Заради тоа Ј. К.47 апелира на повеќе места во полза на народното просветување, 
тврдејќи „дека се неучени пастири, тамо вуците слободно влазат и издавуваат овците“ 
(види: Коцев48). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 razli;na poU;itelna nastavlenj3L so;inenia3 JeromonahomQ JwakJmomQ haџiL nasto3njemQ /e 
po;tenorodnagw gospodara ne[x markovi;aL rodomQ C kratovaL vQ bUdin' grad'L pe;ateno pri 
kralevskomQ ouniversjtet' pismenx slaveno-serbskj3 pe;atniL 1819. 
48 Ј. Коцев, Јоаким Крчовски - Различна поучителна наставленија, дипломска работа, УГД Штип, 
јуни 2012; 
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1.3 Кирил Пејчиновиќ - Тетоец 
К. П. Т. е воспитаник на црквата и нејзин калуѓер кој пишувајќи ги своите дела 

исто како и Ј. К. направил еден премин од средновековната наша книжевност кон новиот 
начин на пишување. К. П. Т. пишувал на народен говорен јазик и со тоа делото го правел 
поразбирливо и поблиско до македонскиот човек. Надвор од напишаните дела, К. П. Т. 
развивал силна просветителска работа. Прибирал стари книги и ракописи, основал школи, 
ја помагал печатницата на Теодосија Синаитски, и на тој начин го помагал просветното 
издигање на македонскиот народ. К. П. Т. е роден во 1771 г. во тетовското село Теарце. 
Целото негово школување се вршело во манастирските школи, во манастирот Св. Пречиста 
Кичевска, во Бигорскиот манастир како и во манастирот Хиландар на Света Гора. Според 
податоците што ги имаме за К. П. Т. во однос за неговото школување може да се каже дека 
дека тој немал некое соодветно школување.49 Манастирските школи што ги завршил на К. 
П. Т. можеле да му дадат елементарни познавања на писменоста и релативно добри 
познавања на теолошката литература и црковната организација. Сето ова особено го 
изучил во прочуениот светогорски манастир Хиландар (види: Конески50). Конески вели: 
„Поради недостигот од прирачни и потребни богослужбени книги, тој донел решение да ги 
задоволи своите духовни потреби и да ги задоволи барањата на парохиското свештенство 
за прирачна книга. Така настанала и неговата книга Огледало. К. П. Т. со неговото дело 
Огледало наишол на големо негодување од страна на скопскиот фанариотски владика 
којшто не го признавал напорот на К. П. Т. да вложува во работата на школата која што 
била отворена во Марковиот манастир. Така тој со големо жалење морал да се припрема да 
го напушти манастирот во кој проживеал околу дваесетина години, со активно работење за 
просветното издигање на околното население. Тоа било местото во коешто тој пишувал 
дел од своите книги на писмен јазик како што велел К. П. Т. разбирлив за народот. Така, во 
почетокот на 1818 г., се префрлил во родното село Теарце51. Од Поменикот на манастирот 
во Лешок се гледа каква акција превзел К. П. Т. за обновата на Лешочкиот манастир.52 За 
време на неговото игуменување во манастирот пред  почетокот на четириесетите години на 
XIX в., К. П. Т. напишал две дела, а тоа се: Житието на кнез Лазар и Утјешение 
грјешним. Откако си припремил и своја надгробна плоча, во 1835 година и со неа ни ги дал 
и првите македонски стихови од поново време, стариот просветител К. П. Т. починал на 24 
март 1845 година. Со неговата смрт изумира и последниот претставник на првата 
книжевна генерација.53 

Што се однесува на книжевната работа на К. П. Т. таа се состои главно од 
следното: 

Огледало е првата печатена работа на К. П. Т. Со помош на призренскиот поп 
Коста Стошиќ, Огледало на К. П. Т. било печатено во Будим, во универзитетската 
печатница, во 1816 г. Набрзо по печатењето и пренесувањето во Македонија, делото на К. 
П. Т. станало многу популарно и него го има скоро секој свештеник во Македонија. 
Поради недостиг на печатени примероци, делото на К. П. Т. било во употреба во сите три 

                                                 
49 Б. Конески, [ред. А. Климан, Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската книжевност 
во книжевната критика, Скопје 1973, 71]; 
50 Б. Конески, [ред. А. Климан, Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската книжевност 
во книжевната критика, Скопје 1973, 71, 72, 73]; 
51 Б. Конески, [ред. А. Климан, Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската книжевност 
во книжевната критика, Скопје 1973]; 
52 Поменикот на Лешочкиот манастир го опишал Б. Цонев, Опис бр. 828, 506-511. Поменикот 
содржи многу драгоцени податоци како за населението од Полог, така и за Кирил Пејчиновиќ, 
односно за подигањето – обновувањето на Лешочкиот манастир; 
53 Б. Конески, [ред. А. Климан, Смилевски В., Силјан Р., Стојчевски С., Македонската книжевност 
во книжевната критика, Скопје 1973, 75-78]; 
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дела на Македонија. Веднаш се појавиле преписи на одделни партии од Огледало. 
Практичноста на Огледало се огледува во следново: Делото на К. П. Т. е една релативно 
мала, прирачна книга; тоа е еден требник, неопходно потребна книга на секој парохиски 
свештеник за вршење на неговите религиозни обреди. Но она што книгата на К. П. Т. ја 
прави особено интересна и културно-историски важна е материјалот што излегува надвор 
од доменот на богослужбата, материјалот што служи како сигурен и верен документ за 
опшествениот и културниот живот на нашите луѓе од Скопско и од Полошко, како и од 
скоро цела Македонија, во првите децении на XIX в. Делото на К. П. Т. содржи неколку 
молитви и за разни обредни потребни текстови. Најголем дел од книгата е една долга 
беседа, проповед, која што зафаќа повеќе од половина книга54. Во духот на христијанскиот 
морал К. П. Т. ги советувал своите соселани да бидат социјални, да ги помагаат своите 
сиромашни соседи, и да не се себични. Во Огледало55, покрај реченото К. П. Т. ги 
критикувал настраностите во животот, ги напаѓал мрзливите попови, како и мрзливите, 
нечистите и заостанатите верници, а со тоа им го укажувал правиот пат. Сево ова К. П. Т. 
го зборувал на разбирлив живописен народен јазик, со слики и паралели блиски на народот 
(види: Селишчев56). 

Утешение грешним е насловот на втората печатена книга на К. П. Т. Со еднаква 
содржина и ист карактер како и Огледало, втората книга на К. П. Т. претставува 
продолжеток на првата. Утешение грешним содржи неколку молитви и една долга беседа. 
Во врска со ова дело дознаваме една значајна работа на К. П. Т., која особено ја истакнува 
неговата улога во просветното издигање на македонскиот човек. Тоа е улогата на К. П. Т. 
во обновувањето на изгорената печатница на Теодосија Синаитски. По пропаѓањето на 
обидот на К. П. Т. неговото дело Утешение да се печати во Белград,57 тој го зел делото 
назад и по обновувањето на печатницата во Солун, го испратил таму58.  

Третото дело на К. П. Т. е Житие на кнез Лазар. Обновувајќи го манастирот Св. 
Атанасие, К. П. Т. верувал дека ја обновува задужбината на српскиот кнез Лазар. И ова 
негово дело го напишал на народен јазик, со полно интересни детали за Раваница, Косово 
и косовската трагедија. Ова дело на К. П. Т. останало во ракопис.59 

Десет години пред неговата смрт, во 1835 година, К. П. Т. го дал и неговото 
последно книжевно дело. Тоа е неговиот епитаф, надгробниот натпис на камената плоча, 
што го издлабил К. П. Т. со свои раце. Ова дело е интересно и во содржински, и во 
формален поглед. Со тоа што неговиот епитаф е во стихови (види: Поленаковиќ и 
Конески60).  

                                                 
54 Види: kyrJllQ tetoec peiYinoviYq, kniga sj3 zovoma3 wgledaloL pismenx kralevskQ< 
ounjversjteta pe]anskagwL vQ bUdin' grad' 1816; 
55 kyrJllQ tetoec peiYinoviYq, kniga sj3 zovoma3 wgledaloL pismenx kralevskQ< ounjversjteta 
pe]anskagwL vQ bUdin' grad' 1816; 
56 Опсежно за Пејчиновиќ пишувал Селищев, Полог, 128-194; таму е дадена постарата литература за 
Пејчиновиќ. Поновата литература: Х. Вакарелски, Народния бит в Огледалото на Кирила 
Пејчиновича, Македония, Скопие, I, 1943, кн. I, 24-30; опсежна студија за Пејчиновиќ има дадено Б. 
Конески во предговорот на книгата Кирил пејчиновиќ, Слово за празниците, како што е 
модернизиран  насловот на главната беседа на Пејчиновиќ  во Огледало во тоа време, Скопје 1956;    
57 Х. Поленаковиќ, Нови податоци за Кирила Пејчиновиќа: 1. Зошто Утешение грјешним на Кирила 
Пејчиновиќа не е печатено во Белград?, Годишен зборник, I, 55-61; (заб. ав) 
58 Х. Поленаковиќ, Истото дело: 2. Еден ран препис на Пејчиновиќевото дело Утешение грјешним 
направен во Прилеп, Годишен зборник, I, 62-70; (заб. ав) 
59 А. М. Селищев, Полог, 190-194; (заб. ав) 
60 Љ. Спасов, Избрани поглавја од историјата на македонскиот писмен јазик (бојата на јазикот) прв 
дел, Скопје 2005, 86-92; 
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Ова се делата на К. П. Т. - Тетоец. Дела мали, од црковно-обреден карактер, без 
многу научна или литературна вредност, дури и без многу оригиналност, но културно-
историски многу важни како едни од многу ретките дела во првата половина на XIX в., 
јавувајќи се да ја пробијат темнината која што тешко го притискала нашиот народ во 
Македонија (види: Поленаковиќ61, Конески 62).  

При истражувањето пронајдовме уште едно дело на К. П. Т. на кое работеле двајца 
проучувачи на животот и делото на К. П. Т., односно Поменикот на Лешочкиот манастир 
„Св. Анастасиј“, којшто е важен прилог од народот со многубројни македонски имиња на 
народот и неколку летописни белешки за манастирот (види: Петрушевски63). Поводот 
македонскиот просветител и преродбеник, јеромонахот К. П. Т. да се зафати со пишување 
на Поменикот била обновата на Лешочкиот манастир. 

Всушност, зборниците пишувани во дамаскинарски дух, воопшто се едни од 
првите печатени книги на народен јазик кај нас. На прагот меѓу XVIII и XIX в. двајцата 
просветители, Ј. К. и К. П. Т., со цел да го издигнат нашиот заостанат народ, зачекориле и 
во модерното време64. 

За тоа колку се важни за нас неговите дела, зборува фактот што тие и во денешно 
време наоѓаат примена кај црковните проповедници, бидејќи во неговите слова провејува 
духот на тоа време, кој несомнено е присутен и денеска, но за жал опфаќа сè поголем 
размер. К. П. Т. и Ј. К. се производ на онаа традиција што се залагаше да му ја приближи 
нa народот религиозно - поучната книжнина. „Препростејшиот и некнижен јазик 
Болгарски долнија Миссии“, на кој К. П. Т. ги составува своите текстови, e неговиот 
тетовски говор, со примеси од централните говори, и во којшто учеството на 
црковнословенскиот e, како и кај Ј. К., сè уште значително. Затоа може да се каже дека 
времето на овие двајца наши знаменити просветители било преоден период кога не можело 
да се пишува ниту само на црковнословенски, ниту само на народен дијалектен јазик 
(види: Зајкова65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Х. Поленаковиќ, Кирил Пејчиновић – Тетоец у народном сећању, Глас Југа, Скопље 1940, бр. 64 
од 28. XII. 1940; Х. Поленаковиќ, Кирил Пејчиновиќ во народното предание, Современост 1959, 8, 
777-779; (заб. ав) 
62 Б. Конески, [ред. А. В. Климан, Смилевски, Р. Силјан, С. Стојчевски, Македонската книжевност 
во книжевната критика, Мисла, Скопје 1973]; 
63 И. Н. Петрушевски, Б. П. Момироски, Лешочкиот манастирски поменик, 
http://preminportal.com.mk/content/view/6768/82/ [13.11.2013]; 
64 Ј. Зајкова, Дамаскините: чувари на класичната проповед и инспирација за современите 
проповедници, Дипломска работа; http://preminportal.com.mk/content/view/9145/56/ [12.11.2013]; 
65 Ј. Зајкова, Дамаскините: чувари на класичната проповед и инспирација за современите 
проповедници, Дипломска работа; http://preminportal.com.mk/content/view/9145/56/ [12.11.2013]; 
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2.0 Слепченски патерик 
Слепченскиот патерик е ракопис којшто потекнува од северна Македонија, поточно 

од Кратовско-Злетовскиот книжевен центар и не случајно го избравме за предмет на 
обработка. Ракописот потекнува од периодот на XIV в., а познато е дека во овој период во 
северна Македонија со својата просветителска и книжевна дејност се активираат повеќе 
културни средишта и манастири, како продолжение на една постара книжевна традиција - 
Охридската. Ако за Охридската книжевна дејност било карактеристично негувањето на 
глаголската писмена традиција и ако со неа се поврзува настанувањето на едни од 
најзначајните ракописи од старословенскиот период, тогаш за културните средишта од 
северна Македонија може да се каже дека тие дале свој белег, печат на една цела епоха од 
историјата на македонскиот јазик.66  

Постоењето на еден духовен центар, како што е Охридскиот, под чиј патронат се 
ширела книжевната дејнос почнувајќи од периодот на IX в., не ја исклучува можноста за 
појавата на книжевен центар и во подрачјето на северна Македонија (види: Апостолов67, 
Иванов68, Конески69, Рибарова70, Велев71).  

Патериците како книжевни споменици се многу значајни за македонскиот јазик 
како и за македонската историја, но и покрај неговото јазично и историско значење, 
македонскиот патерик не само што не е доволно проучуван туку речиси и воопшто не е 
проучуван (види: Новотни72). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и 
XIV век, докторска дисертација, Скопје, 1990 година, 1-2;  
67 А. Апостолов, Т. Кондев и други, Злетовската област, Скопје 1974, 629; 
68 Й. Иванов, северна Македонијя, София 1906, 109; 
69 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 13; 
70 З. Рибарова, Кон лингвистичко-литературните контакти во северномакедонските библиски 
текстови, XI Научна дискусија, Скопје 1985, 168; 
71 И. Велев, Книжевната работа во Лесновскиот манастир, ЛЗб, г. XXXI, 3, Скопје 1984, 43-49; 
Книжевници од Лесновскиот книжевен центар, Спектар, г. II, бр.3, Скопје 1984,  21-29; Судбината 
на ракописите од Лесновскиот книжевен центар, Современост, г. XXXV, 3, Скопје 1985, 48-53; 
Книжевната дејност на средновековниот македонски книжевник Станислав Лесновски, ЛЗб, г. 
XXXII, кн. 5, Скопје 1985,  29-35; Ѓ. Поп - Атанасов, Ракописите на лесновскиот манастир, Нова 
Македонија 20 септември 1981; Кратовскиот книжевен центар во XVI век, г. XXXII, бр. 2, Скопје 
1985,  3-7; М. Георгиевски, Словен скрипториуми во Македонија, Културен живот, г. XXXII, бр. 1-
2, 19 Кратовско-Лесновски книжевен центар, Разгледи 1972, бр. 8;  
72 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 1-50; 
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2.1 Општи карактеристики за патерикот 
Еволуцијата на општествените односи во средновековниот период, а оттука и во 

XIV в., изнаоѓала усогласување со мисловниот комплекс, градејќи препознатлива духовна 
доминација (види: Велев73). 

Патерикот (грч. Paterikon, старосло. paterikq) претставува зборник составен од 
кратки раскази и поуки во чијашто содржина се презентира животот и делото на монасите. 
Патерикот како книжевен жанр има своевидна прагматична функција, поточно да ја засили 
религиозната импресија и да ја објасни суштинската верска релација. Именувањето на 
патерикот произлегува од грчкиот збор pathr- отец, а во преносна смисла означува 
содржина посветена на отците, или што припаѓа на отците.74 

Патеричните раскази ја истакнуваат религиозната суштина од животот на монасите 
преку нивните аскетски подвизи, пророштва, ересите и сл., а се инкорпорираат уште 
нивните етички експликации и односот со околниот свет, произнесени преку книжевно-
изразни мотивирани конструкции (види: Николова75). 

Патеричните раскази се создадени во периодот од IV до VII в. на грчки и латински 
јазик како составен дел на шест зборника76: 

1. ‘Н kat’ Aiuptov twv movaxwv iotopia (Историја на египетските монаси), напишан 
од незнаен автор на крајот на четвртиот век (околу 395-396 г.);  

2.  Lauaikov (Лавсаик) од епископот на Еленополис (Мала Азија) Паладиј (ок. 364- 
ок. 430), возникнал ок. 420; 

3.  A’vdrwv ayiwv biblo  (Книга за светите мажи), составен од незнаен автор 
веројатно пред шестиот век;  

4.  ‘Аpofteymata twv ayiwv yepovtwv (Сентенции за светите старци), цело дело на 
незнаен автор, веројатно со потекло од седмиот век; 

5. Dialogi de vita et miraculis partum italicorum et de aeternitate animarum (Дијалози за 
животот и чудата на италијанските отци и за вечниот живот на душата), напишан 
од папата Григориј I Велики (590-604) пред 593-594 и преведен на грчки јазик од 
папата Захариј по времето на понтификата (741-752); 

6. Leiuwv pveuuatikoc (Духовно пасиште) од Јоан Мосх, околу средината на VII в. 
(619 или 634), создаден пред првата четвртина на седмиот век. Тие зборници се 
преведени целосно или делумно од грчки на старословенски јазик уште во 
најраната етапа од развитокот на словенската литература, односно во периодот до 
дванаесетиот век. Преводите на дел од Лавсаика и на почетниот полн текст на 
историја на египетските монаси се обединети во еден зборник со настојчив состав, 
изведен во науката како Египетски патерик.  

Преводот на „Книга за светите мажи“ се нарекува од предходните Скитски патерици на 
Сентенции на светите старци - Азбучно - Ерусалимски патерик, на  Духовно пасиште - 
Синајтски патерик, на  Дијалози за животот и  чудата на италијанските отци и за вечниот 
живот на душата - Римски патерик. Во Бугарија е изведен уште  еден зборник со устојчив 
состав, којшто се состои од творби, извлечени главно од Синајтскиот, Скитскиот и 
Азбучно Ерусалимскиот патерик, а е познат како Своден патерик77. 

                                                 
73 И. Велев, Почетното заживување на ермитското монаштво во Македонија и подвизувањето на 
пустиножителот Гаврил Лесновски, Современост, бр. 1-2, Скопје, 1993, 161;       
74 А. Милев, Синаксар, пролог, лавсаик, патерик, Бьлгарски език, кн. 4, София, 1979, 328;    
75 Св. Николова, Патеричните раскази и фолклорът, Фолклоръ и литература, София, 1968, 61-67;  
76 Кирило-методиевска енциклопедия, Л. Грашева, Е. Дограмаджиева, К. Иванова, С. Кожухаров, С. 
Николова, А. Стойкова, Том III, София 2003, 109-113; 
77 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 17-21; 
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Н. В. Вијк, претпоставува дека св. Методиј го превел Скитскиот патерик во Панонија, 
односно во Моравија.78 Тој, како што истакнува самиот, од словенските патерици ги 
познавал: Азбучниот, Ерусалимскиот, Синајскиот, Египетскиот, Сводниот и Скитскиот 
патерик. На овој тип патерик внимание му посветува и Кл. Иванова-Константинова: таа 
дава подробен опис на руските патерици од XIV в.79 Виенскиот палеославист Ф. В. Мареш 
ја поткрепува и се надоврзува на теоријата на А. И. Соболевски дека св. Методиј го превел 
Римскиот патерик.80Слична претпоставка излага и К. Ханик.81 А. Леонид82 прв го изнел 
мислењето дека во основата на Методиевиот превод лежи Синајскиот патерик. Со исто 
мислење се и славистите: Т.А. Иванова,83 В. С. Голишенко и В. Ф. Дубровина.84 С. 
Николова доаѓа до заклучок дека Методиевиот превод можеби се однесува на Сводниот 
патерик.85 Оваа нејзина теза ја прифати и Ѓ. Трифуновиќ.86 Меѓутоа, Ј. Русек  анализирајќи 
го овој ракопис на граматичко и на лексичко ниво, ја оспори оваа теза, заклучувајќи дека 
во текстот доминираат иновации, а отсуствуваат граматичките  архаизми.87 

Со сигурност веќе можеме да кажеме дека кон крајот на IX и во почетокот на X  в. 
постоеле словенски преводи на Синајскиот, Скитскиот, Римскиот и на Азбучниот  патерик. 
По смртта на учениците на св. Кирил и Методиј, во текот на X в., бил преведен и 
Египетскиот патерик (види: Вейкъ 88). 

На македонски терен, патерикот исто така добива широка распространетост. Меѓутоа, 
во своите осврти на патерикот, поголем број од славистите, правејќи нивна поделба, ги 
систематизираат како: српски, руски и бугарски.  Очевидно е отсуството, во нивните 
осврти, на македонската редакција на патерикот. Тоа беше дополнителен поттик за 
задржување на нашето внимание во овој труд токму на македонскиот патерик, односно 
Слепченскиот89. 
 
 
 

                                                 
78 Н. ван Вијк во повеќе наврати  пишува за тоа: Studien zu den altkirchenslavischen 
Paterika.Verhandelingen der Koninklijke akademie van wetenschappen te Amsterdam, Afdeel. letterkunde 
NS XXX, 2 (1931), 21-24; Zu den slavischen Paterika, ZfslPh. IX (1932), 357-359; O Pateryku, 
przetfunaczonym przez Metodego, Prace Filologiczne, 17, 1937; 
79 К. Иванова - Константинова, Об одной рукописи XIV в. Погодинского собрания, TODRL XXV, 
Москва-Ленинград 1970, 294-308; 
80 F. W. Mares, Welches Griechische Paterikon wurde im IX Jahrhundert ins Slavische ubersetzt?, 
Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 109. Jahrgang 1972, 
So.9, 205-221; 
81 Chr. Hannick, Die griechishe Uberlieferung der Dialogi des Papstes Gregorius und ihre Verbreitung bei 
den Slaven im Mittelalter, Slovo 24, Zagreb 1974,  41-59; 
82 А. Архимандрит, Сведения о славянских и русских переводах патериков различных наименования 
и обзор редакций оных, Чтения Императорском обществе истории и древностей российских при 
Московском университете 1890, 4/ III,  Москва, 1891, 1-3; 
83 T. A. Ivanova, Zametki o leksike Sinajskogo paterika (k voprosu o perevode Paterika Mefodiem), 
Problemy sovr. filol. (Sbornik k 70-letiju V.V. Vinogradova), Moskva 1965, 149-152;  
84 В. С. Голышенк, Дубровина В. Ф., Синайский патерик, Москва 1967; 
85 С. Николова, Патеричните раскази в историята на старата българска литература, Старобългарска 
литература, кн. 1, София 1971, 167-191; 
86 Ћ. Трифуновић, Азбучник српских средњевековних књижевних појмова, Београд, 1974,  208-211; 
87 J. Rusek, O tzw. Pateryku kompilacyjnym, Slovo 24, Zagreb 1974, 95-107; 
88 Н. В. Вейкъ, О происхожденйи Египетскаго Патерика, Сборник въ чест на проф. Л. Милетичъ, за 
седемдесетгодишнината отъ рождението му, София 1933, 361-369; 
89 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 22; 
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2.2 За патериците со македонска редакција 
 Покрај Слепченскиот патерик постојат и други патерици од македонска редакција 
кои сега се чуваат во разни ракописни збирки надвор од Македонија. Меѓу нив позначајни 
се90:  

· Во библиотеката на БАН во Софија под бр. 79, се чува  еден монашки 
зборник од средината на XIV в. Провениенцијата на овој ракопис би 
требало да се поврзе со некој од македонските скрипторски центри. Текстот 
е пишуван на пергамент и хартија на 181 лист 21,5х15 см. и нема 
оригинална пагинација. Пергаментот не е многу добро обработен, некогаш 
е потенок, додека некогаш е подебел, со чести дупки. Хартијата е доста 
дебела и рапава. Подврзијата е сосема уништена, останати се само две голи 
даски, без кожа и без грб. Пишуван е со македонска безјусова редакција, од 
повеќе лица. Во почетокот на ракописот недостасуваат 13 листа, додека на 
крајот на ракописот недостасуваат повеќе листови. Недостасува и по некој 
лист во средината на ракописот.  

· Во ракописната збирка на Хилендарскиот манастир под сигнатура Т. 188 
(421)91се чува многу архаичен македонски патерик, од третата четвртина на 
XIV в. Пишуван е на хартија, 216+1 лист, 28,5х21 см, со македонска јусова 
редакција. Во почетокот на л. 2 е предговорот за житието на блажените 
отци. Од л. 3 до л. 111 е застапен Азбучниот патерик. Насловите во овој дел 
се грчки, напишани со грчки курзив. Од л. 111в до крајот на ракописот е 
Скитскиот патерик. На почетокот на л. 111в е предговорот на Скитскиот 
патерик, а од  л. 119в следува содржината на овој патерик со вкупно 40 
слова и текстовите од првите 15 слова. Од 15-то слово е сочуван само 
половина текст, а останатиот дел од ракописот е загубен. На л. 1в постои 
запис од Никанор од 1685. 

· Од истата Хилендарска збирка, под сигнатура Т 582 (758/VII) е и 
фрагментот од патерик, од третата четвртина на XIV в. Пишуван е со 
уставно писмо, на хартија, на 2 л. 26х19 см. Ракописот е пишуван со 
македонска јусова редакција. Записи нема. 

· Од Хилендарскиот манастир потекнува патерикот напишан во 1346 година 
на 287 хартиени листови, кој се чува во манастирот Крка, под бр. 4 (264/62). 

· Во библиотеката на БАН во Софија со бр. 77 е обележан еден македонски 
патерик од почетокот на XIV в. Станува збор за Патерикот бр. 77, кој 
извесно време се чувал во Археолошкиот музеј во Софија, од каде што  бил 
пренесен во БАН. Ракописот содржи 286 пергаментни листа, пишувани на 
мали листови со димензии 20х14 см. Ракописот нема оригинална 
пагинација, туку има две нови пагинации. Почетокот на ракописот е 
изгубен, односно недостасува 1 лист, а на крајот можеби 3-4 листа. Текстот 
започнува со словото на Ефрем Сирин, кое во словенските преписи на 

Ефремовиот паренезис обично стои како 79 слово: ou;imq esmq kiimq 
obrazomq b+a m+lstiva wb]emq imatq poka2]im se istin?no nelq/no 
pokaani1 i sm'renni1 i ispov'dani1.V Ова е единствениот обработен и 
објавен патерик од патериците со македонска редакција. Текстот на Слоеш 

                                                 
90 Поделбата на патериците со македонска редакција ја вршиме според: С. Новотни, Слоештички 
патерик, Скопје 2013, 21-30; 
91 Д. Богдановић, Каталог Ћирилских рукописа манастира Хилендара, Београд, 1978, 163; 
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е пишуван на пергамент, кој е различен, претежно лошо обработен, со 
многу дупки, пергаментот е жолт, но има и сосема бели листови, пишуван е 
во една колона, а бројот на редовите е секогаш 20, освен на оние страници 
каде што има наслов на тие листови бројот на редовите е 18 или 19. 
Зачувана е старата подврзија која е доста оштетена, останат е само горниот 
дел од подврзијата, кој е изеден од црви  и на неа нема никакви украси. 

· Во лесновската колекција при Универзитетската библиотека во Белград под 
бр. 24 се чува уште еден патерик од македонска провениенција којшто 
потекнува од крајот на XIV в.92 Овој ракопис содржи 114 листови, хартија. 
Записи нема.93 

· Кон македонските патерици кој потекнуваат од средината на XVI в. го 
приклучуваме и патерикот од Бигорскиот манастир. Ракописот е напишан 
на III+276 листови, 31х20 см и содржи голем број  записи. Од записите се 
гледа дека овој значаен книжевен споменик е напишан од Козма Вукелиќ 
од Липово или од Липково (Кумановско), а постои можност овој значаен 
книжевен споменик да е напишан во некое село кое се наоѓа околу 
Бигорскиот манастир. Ракописот е напишан и чуван во Бигорскиот 
манастир, а денес се чува во Архивот на Македонија под бр. МБ М-4.94 

· Мошне интересно е тоа што патерични раскази наоѓаме и во некои 
македонски пролози. Така, во Македонскиот пролог од XIII в. (Софија, БАН 
72) е поместен патеричен расказ „Отец Герасим и лавот“, додека во 
Висарионовиот стиховен пролог за март-август од 1554 г. е поместена 
најголемата збирка патерични раскази што  е пронајдена досега во таквиот 
тип словенски ракописи95. 

Иако патерикот како литературен жанр се  појавува уште од самиот почеток на 
старословенската литература, се до денес овие ракописи се  послабо проучени, бидејќи мал 
е бројот на славистите што го задржуваат своето внимание на овој книжевен жанр. 
Нивното проучување треба да продолжи токму заради карактеристиките што ги носи овој 
книжевен жанр96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 И. Велев, Македонски книжевен XIV век, Скопје 1996; 
93 В. Ћоровић, Рукописи лесновског манастира, Зборник за историју Јужне Србије и суседних 
области, кн.I, Скопље 1936, 113; 
94 В. Мошин, Словенски ракописи во Македонија, оп.бр. 101, 282-287; 
95 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 21-30; 
96 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 12; 
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2.3 Опис на Слепченскиот патерик 
Слепч  е пишуван  на крајот на XIV в. на дебела и груба хартија на 246 листа со 

димензии 20x13 см. Станува збор за Слепченскиот патерик, кој од Слепченскиот манастир 
прво бил пренесен во Археолошкиот музеј во Софија, а оттаму бил префрлен во Софиската 
народна библиотека каде што  се чува и денес под број 1037. Пишуван е со безјусов 
правопис. Нема оригинална пагинација, односно има понова пагинација која прво е 
погрешена па потоа од друга рака повторно пагиниран. Стари записи нема, а поновите се 
на македонски јазик. Писмото е читливо, правилно пишувано, секоја страница содржи 20 
реда со некои исклучоци, има многу кратенки, лигатури и  надредни знаци, пишуван е без 
многу грешки и само на мал број страници е оштетен и не се чита. Фалат страници на 
почетокот и на крајот на ракописот. Ракописот започнува со житие за Еуфимија, а содржи 
и повеќе помали текстови (види: Марковиќ97). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 13; 
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2.4 Содржина на ракописот 
Содржината на Слепч е од особено значење поради прегледноста којашто преку 

ваквиот визуелен пристап ќе може да се оформи за воведување во понатамошниот текст. 
Ќе презентираме кратки наслови на целиот патеричен текст, којшто е поделен на повеќе 
патерични раскази. Сметаме дека е од особена важност да се проследи содржината на 
ракописот поради понатамошната работа, а знаејќи дека токму овој Патерик е земен како 
основа за покажување на преемственоста на лексиката помеѓу ракописите кои се предмет 
на нашава работа. 

Слепченскиот патерик започнува со житие за Eufimija: 

л. 1-7v ...gasoteninq re;e kq antipatU posli 1 biM1mji da vedoutq ihq kq cr+ou... i 
vqshxti s+tou2 eufimi2... 
 л. 7v-25v mc²a se� vq z+J d+nq m¹;eni1 s+tjihq mÂicq I sestr'nicq v'rx. l2b?ve 
nade/‹e i m+tre ihq sofi1 bl²...  
 л. 25v-41v Mmca²L se� ke”> /í1i ho/‹enje s+tx1 efrosÂi blvi bx² n'k?to vq 
aleKan?drqsc'mq grad'L mou/q slavqnqLimenemq pafnoutiiL z'lW posp'[i vq w zap§ 
v'dehq b+/jihq... 

 л. 41v-59 Mmc²a wktembra...vq wsmi dq+nq. Mmou;eni1... kr'pci i/e v'rw2 
bo1]e i se b+aL pr'bx[e vq s+tx*ihq b+/ii`hq cr+qkvahq. Mmole ]e se skon;ati podvigx* i/e 
po h²'< 

л. 59-73 mc²a w�vq> z)J> miÂe st+x1 mnÂice glikeri1 bl²vi w+;e vq prqvo1 l'to 
cr²tvou2]a an?tonina... 

л. 73-94 i/e vq stji¾ wca na[e... pkop konstantin... na radoslovo... w pr'dqst... so 
tebe... wd'nia... 

л. 94v-102v n'ko1go w+ca kq s+nU svo1mou. slovesa d+[e poav..na s+nou moi i ;edo 
prikloni ouho svo1 i poslou[ai w+ca svo1go... 

л. 102v-110v slovo izbran?noL poU;eni1.;l+v;e vsa pri1lq 1si C b+a. razou¤ 
hxtrostq. i oumq. vsa ti pokorena soutq... 

л. 110v-114 togo /Œe o+ca danjila. o&E}unous' i/e vq skiT'. svnouhq n'kxi 
pr'bxva[e vq vnouôq n1i poustxni skita... 

л. 114-119v w /en' pri[Œq[o i ispov'daTi se prisno pomina1mx i E&uHimi1 do 

brod'telnxi inokq... 

л. 119v-123v wtrjehq /enq obr'tenx vq propasti pov'da namq n'kxi C o+cq g+l1 

prikosta ndin' c+ri reÂ sn_'lq vov'... 

л. 123v-128 w ksi' wbr'teno i vq wstrov' sq sinomq 1E. 

л. 128-130v nstantinq gradq, wtrokovici pos';enoi C svekra 11. 

л. 130v-136v o& wtrokovici pogouba1no i C matere 11... 

л. 136v-146 w pelagji bloudnici < 
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л. 146-149v pov'stq w mou;en2... 

л. 149v-151 w /en' Ubi1noi C mou/a 11< 

л. 151-151v O /en' paôjkjev' vq ka‹[o i vq ero... 

л. 151v-154 on krkini wbotenoi vq poustx¦ pov'da namq av?va kirilq...        

л. 154-160v O inok1n i wbr'ten' i vq poustxni Jwrdansc'i, 

л. 160v-181 O drougoi inokxni wbr'tenoi vq poustxni< 

л. 181-194 w otrokovici oumqr[oi < 

л. 194-210v jwana zlð́stagoarhiep²kpa kwnstantina gr‹a sl̈o... 

л. 210v-213 ovnomq mou/i ml²tnv'mq bl²vnw< 

л. 213-215 okoumarkari rek[e kako stvori ml²tq sq oubogo2 /enou2... 

л. 215-217 Od v+ci stvor[oi ml²tq na hote]i¤ oudaviti se dlq/nikq radi < 

л. 217-218 on zv']eni kako da`ti ni]omouL h²ou da`ti < 

л. 218-220 o tomq /‹e 1/e da`ti ni]omou b+ou vq za1mq da1tq , 

л. 220-223 otomq /‹e kako da`ti ni]ou. b+ou da`ti i vqspri1ml1́ storice2< 

л. 223-225 o magistri`n' i/e mrqtvago naga pokrx svo12 sra;ice2 < 

л. 225-226 o nÇimq prosiv[i¤ ml²txn2 i kako st+x markjanq da1m¹ sq s†e sq vl�q 
st+omou genadi2 patrjarhU rizU , 

л. 226-228v st+go efrema slovo w ml²tini < 

л. 228v-229v togo /‹e st+go efrema < 

л. 229v-231 ga2]ii , poou;eni1 Kenafonta kq sinama svoima < 

л. 231-233v slovo kq vladou]imq na zemli < 

л. 233v-234v slovo podvi/no1 kq b+ou <  

л. 234v-246 onq rav'hq dobrxhq < 

л. 246 ;asomq minouv[emq pakx 2no[e wni pri[‹q[eL i starce wnx priglasiv[e 
r'[e... 

Ракописот е без крај, има едноеров македонски правопис, има непоследователна 
јотација и нема акцент. На лист 246v  има еден запис за кој веруваме дека е од поново 
време според кој заклучивме дека овој ракопис е пишуван во Слепченскиот манастир и 
дека е отечник (патерик), според што овој отечник го добил  името Слепченски патерик 
(Слепч).98 

vQ leto z( s( n( \( sja kniga gle+[ji wTa;ni™ monasTira vi[e slep;e hra£ ;²aTnago i 

sla‡nago pr§rka pr'T‹iTe;a krQsTiTela jwv¦a pri‹ohQ azQ filoHea jer£o½man[i vQni oce½ 
dogati vQ gr'sehq pri jgUmen?na k}yæ hristofora jeromonaha 

На лист 248 има уште еден запис од друг пишувач од поново време каде што многу 
зборови се запишани со чисти македонски јазични црти. Според овој лист ние дојдовме до 
заклучок дека овој ракопис до некое поново време бил во Македонија, а подоцна бил 

                                                 
98 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 18; 
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пренесен во Бугарија. Со помош овој многу значаен запис може да потврдиме дека 
Слепченскиот патерик е од македонска проевиненција и дека подоцна од 1748 година е 
изнесен во Бугарија.  И двата записи во копија се наоѓаат на последните страници од овој 
многу значаен патерик99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 19-
20; 
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2.5 Јазични особености на ракописот 
Слепченскиот патерик е еден од седумте досега пронајдени македонски патерици. 

Овој патерик е пишуван кон крајот на XIV в. и претставува Скитски тип на патерик. 
Слепченскиот патерик е едноеров, безјусов кирилски ракопис во кој наместа втората рака 

употребува Q. 
Меѓу поважните фонетско-фонолошки особености на Слепченскиот патерик се 

вбројуваат губењето на редуцираните вокали во слаба позиција, односно нивното 
вокализирање во јака, според состојбата во текстовите од македонска провениенција, т.е. 

Q>o, q>e, дефонологизација на x, доминација на контрахираните позиции на вокалите во 
непосреден допир и напреднатиот процес на губење на епентетско л.  

Од кратката анализа на Слепченскиот патерик произлегува дека тој несомнено и 
припаѓа на македонската провениенција и дека се однесува кон групата на  
северномакедонските ракописи.100 

Според Конески101, Угринова-Скаловска102 и други истакнати истражувачи на 
македонскиот јазик и неговата историја, ќе ги наведеме следниве особености на мцсл. 
варијанта (рецензија): 

1. Постара и многу значајна карактеристика на македонската варијанта на 
црковнословенскиот јазик е тоа што во писмените споменици што ѝ припаѓаат на 

оваа варијанта, наоѓаме замена на Q>oL покрај замената на q>e.  
2. Замената на 5 со ou и на 3 со eL која е потврдена во голем број примери, е 

карактеристична за северномакедонските говори, но од крајот на XIII и почетокот 
на XIV век оваа појава се проширува и на другите јазични подрачја. 

3. Правописното мешање на носовките и на еровите се среќава во повеќе македонски 

ракописи од XII и XIII век, односно вокалниот дел на 5 во тој период звучел како 
ă.103 

4. Замена на етимолошкото 5 со a во основата. Мешањето на 5 со a во коренот 
несомнено укажува на македонски говори во кои и денеска има таква замена 

(централните и источните говори). Овде треба да истакнеме дека 5 во сите 

македонски говори (со исклучок делумно на северните) е заменето со a. 
5. Една од правописните одлики на македонските ракописи, која е одраз на 

дијалектниот јазик, е замена на 3 со '. 
6. Правописот на ' и `L е едно од битните јазични пра-шања во рамките на 

македонските црковнословенски текстови од XII до XIV век, а правописните појави 
на овие нацрти во нив се оценуваат како дистинктивни одлики за сите, или за група 

ракописи. Правописот на ' и ` го разгледуваме во рамките на една група поради 
тоа што нивна заедничка одлика е фактот дека ниту еден од овие два нацрта не се 
задржал доследно на своето етимолошко место, како и фактот дека тие меѓусебно 
се мешаат. Мешањето на овие два гласа е одлика на ракописите од македонската 
варијанта на црковнословенскиот јазик. 

                                                 
100 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 23; 
101 Б. Конески, Карактеристиките на македонската варијанта на црковнословенскиот јазик, Од 
историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975; 
102 Р. Угринова-Скаловска, За некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот 
јазик, Slovo 25-26, Zagreb 1976; 
103 Б. Конески, Историја..., 41; 
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7. Заменувањето на X со i, односно процесот на совпаѓањето на X со i е напреднат. 

Ограничената употреба на јери и негова замена со i е одлика на постарите 
македонски ракописи. Примерите што ја покажуваат оваа промена во Слепч, Оглед 

и Различ се среќаваат во позиција зад веларите kL gL hL понатаму зад лабијалите и 
алвеодентали. 

8. Затврднувањето на парните меки консонанти lL nL rL s и на непарните меки 

консонанти [L /L ;L cL \L ] е најважен процес во развитокот на консонантскиот 
систем на македонскиот јазик. 

  
Лексиката на македонските патерици, досега не била предмет на посистематско 

истражување. Тие се особено интересни на планот на лексиката и на зборообразувањето. 
Така, од една страна предизвикуваат интерес по однос на старата лексика, карактеристична 
за постариот период од словенската писменост, при што предвид ги имаме постарите 
лексички наслојки од другите јазици со кои старословенскиот јазик бил во контакт, а од 
друга страна, од аспект на народната лексика, која е минимално застапена во патериците. 
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3.0 Лексички наслојки во Слeпченскиот патерик, Огледало и Различни 
поучителни наставленија 

Целта на нашиот труд е да ја претставиме целокупната лексика на Слепч, Оглед и 
Различ, но ќе се задржиме на некои покарактеристични зборови или групи од историјата, 
религијата и од секојдневието и на таков начин да се приближиме и да го дадеме нашиот 
придонес кон можноста за обработка на целокупната лексика на патериците напоредно со 
лексиката на поновите македонски ракописи. Едно вакво истражување, односно 
споредбена лексичка анализа, вклучувајќи ја и обработката на правописно-фонолошки 
рамниште, би била значајна за историската лексикологија на македонскиот јазик. Преку 
ексцерпирањето на зборови од различни лексички наслојки коишто ги следиме во Слепч 
напоредно со Оглед и Различ, го покажуваме заедничкото лексичко јадро, односно се 
укажува на преемственоста на лексиката меѓу трите ракописи коишто се предмет на 
нашата работа. Во ова поглавје следиме очекувани лексеми, бидејќи се работи за црковно-
религиозна тематика. 

Лексичкиот состав на ракописите зависи од повеќе фактори, како што се 
влијанието на предлошката, потоа од говорот на пишувачот на ракописот, влијанието на 
книжевниот центар во кој е пишуван ракописот104. Постојната диспропорција на 
обработеноста на палеославистичката проблематика, во поглед на другите јазични 
рамништа наспрема лексиколошкото, се рефлектира и на терминолошки план во однос на 
дефинирањето на граматичките категории како „длабински структури“, а на лексичките 
како „површински“.105 Овој традиционален и некритички однос кон местото и уделот на 
лексиката наспрема другите јазични сфери веќе е коригиран на општолингвистички план106 
(види: Конецкая107, Барт108). 

Правописот на еден ракопис како и неговиот  лексички состав, зависат од 
влијанието на предлошката, како и од подоцнежните наслојки, внесени во преписите што 
му предходат на зачуваниот ракопис, во кој може да е одразено влијанието на некој 
книжевен центар со што го наложил својот авторитет и, најпосле, делумно од говорот на 
пишувачот на ракописот, со што доаѓа до израз во последниот препис109. Најголемиот дел 
од лексиката на Слепч се совпаѓа со основниот лексички фонд што е регистриран во 
канонските стсл. ракописи, а очевидна блискост покажува со ракописите од првата 
редакција на евангелскиот текст110 која Г. А. Воскресенски111 ја нарекува најстара 
јужнословенска редакција. 

                                                 
104 Б. Конески, Контакти во речникот со балканските јазици, Историја.., 217-221; 
105 Р. Бугарски, Лингвистика о човеку, Београд 1975, 169; 
106 H. A. Gleason, The Relation of Lexsicon and Grammer, International Journal of American Linguistic 
28, Chicago Universiti Press 1962&2, s. 85n; Slovnik jazyka staroslovĕnského, 1-41, Praha 1959-1987; 
107 В. П. Конецкая, О системности лексики, Вопрос языкознания, 1, Москва 1984, 34; Р. М. Цейтлин, 
Лексика старославянского языка, Москва 1987, 26-54; 
108 Р. Барт, Задовољство у тексту, Ниш 1975, 7-83; 
109  Б. Конески, Вранешнички апостол, Стари текстови  II, Скопје 1956, 45; 
110   По распоредот на евангелиските четива во ракописот Карпинското евангелие е полн апракос, а 
најголемиот дел од полните апракоси спаѓаат во втората редакција. Првата редакција е редакција на 
четвороевангелија. Од полните апракоси вон еа спаѓаат само три ракописи: Карпинското ев., 
Македонскиот евангелски текст од збирката на Срезневски бр. 1 во БАН, Санкт Петербург и 
руското Волоколамско ев. (в. В. Десподова, Григоровичево евангелие бр. 9, Македонски 
средновековни ракописи  II, Прилеп 1988).  
111  Г.А.  Воскресенский, Характеристические черты четырех редакций славянского перевода 
Евангелия  от  Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI-XVI вв., Москва 1896 (из “ Чтений  
Общества Истории и Древностей Россискох“ за 1896 г.; Л.П. Жуковская, Типология рукописей 
древнерусского полного апракоса XI-XIV вв. в связи с лингвистическим изучение их. Памятники 
древнерусской  письменности. языk и текстология, 199-313. 
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Лексичката анализа на ракописите ја вршиме од аспект на досегашните лексички 
проучувања на старословенските како и на македонските црковнословенски ракописи. 112 
Притоа, како основа во обработката на лексиката ја користиме класификацијата на С. 
Новотни113, која е прилагодена и делумно видоизмената во зависност од спецификите на 
материјалот кои ги нудат нашиве ракописи. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 При изложување на лексичкиот материјал се користевме со Lexicon palaeoslovenico - graeco - 
latinum emendatum auctum ed edidit, Fr. Miklosich, Vindobonae 1862-1865, како и Slovnik jazyka 
staroslovenskeho, lexicon linguae paleoslovenicae, Academia Nakladetestvi Československe ved Praha 
1974, Индекс кон речникот на македонските библиски текстови, Македонистика 4, 1985, Скопје 
1985, Старословенско-македонски речник (со грчки паралели), В. Десподова, С. Новотни, Е. Јачева-
Улчар, М. Чичева-Алексиќ, Прилеп-Скопје 1999; 
113 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 201-216; 
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3.1 Семитизми 
Име Семити доаѓа од името Сем (евр. Шем), кој бил син на Ное114 (види:  
Еврејскиот јазик е единствениот јазик од канаанските јазици што е наполно зачуван 

според Стариот завет.115 Овој јазик кој е фиксиран за старозаветните книги во кои, покрај 
други содржини, е опфатено нивното формирање и контактите со другите семитски народи 
и нивните контакти со други поразвиени цивилизации.116 

Во Слeпч, Оглед и Различ се јавуваат следниве семитизми: 
  

aminQ (¢m»n117) од хебр.   -нека биде, така е навистина:  

 sq pr'st+xmq i blagimq i /ivwtvore]imq dou+hwmqL ni{}{n`  i prison I vq 
v'kx v'komq aminq< 41/7, i sqvrq[i 1go vq ispov'dani1 h²a svo1goL i prjimi i sq 
miromq. ouslx[avq /e lawdikq reÂ aminq. i rekq am¦qL ous'k?novenq b²x 71v/3, se /iti1 
bloudnice sicevi trouDdxi i poŒvizi C;a`n?nx1 sq n1 2/e da dastq namq g+q U;esti1 Vvq 
d+nq soudnxi aminq, 146/14 (Слепч)  
 sotvori ego arhjerea sonmU svoemU st+omU i sotvori ego pastxr3 l2demQ 
svoimQ novomU Jsrail2L i prestavi s3 ;Udesnw i estq m+ltva egw \'lw bl+goprj3tna ou 
h+rta b+ga na[egw aminq 5/7, 8/7, 153/3, 153/7/8/9 (Оглед)  

 i seki patQ i sosQ dUmxL i sosQ rabotaL da gleda[Q dobro da ;ini[QL koй 
dobro storUva na drUgi da imQ e na polza na dobro: na posl'dnji rodove na ;l+v'cxL onQ 
akw i oumretQL no dobra3 egw d'la ne oumiratQL no onQ kato ba]a wstavilQ na 
svoite ;eda hrana i drehi i ka]iL ne na snag aka]I ami na dU[ataL zatova onQ ne 
oumira do skon;anje v'kaL aminq 280/9, 17/5 (Различ) 
  

evrei (Ebra‹oj) -Евреин; evreiskQ (˜braikÒj) - еврејски: 

 wna /e rxda1 Cv']ami sice. azq w+;e ;²tnxi Evreanina 1smq. i /ela2 
wstaviti w;+qskou2 v'rou zlou2L i bxti mi hr²tjanin' 177v/3 (Слепч)  

i azQ voskre[U ego vo poslednjŸ denqL a evreiL ;ifUti neYea da prjimatQ tx3 
re;ovi da bxdatQ ;ada b+/j3 74/14, 107/16, evreйska 73/12 (Оглед) 

tova e b+/je hot'nje kato koga ou planinata na evreete svete[e onaŸ ognq no[k3 
prez no]ite ide[e pred nihQ kakw neko3 kUla oginQta svete[e 20/7, evreйte 28/13, 

111/8, evreeto farisee 138/10 (Различ) 

 

                                                 
114 Enciklopedija Leksikografskog zavoda, T. V, 678; 
115 Enciklopedija Leksikografskog zavoda, T. III, 286; 
116 Мала енциклопедија, Београд, 1968, 606-608; 
117 Грчките и семитските форми ги цитираме според J. B. Souček, Řecko český slovník k Novému 
Zákonu, Praha 1973; 
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paskaL pasha (p£sca) - Велигден, пасха: 

i im'hq wbx;ai vq naro;itx1 praz‹nikx pos']ati 1go. i prinositi 1mou 
malx1 potr'bxL i bl²viti se C n1go. pri[qdq[ou /e Ubo praz‹nikou st+x1 pashx 154/16 
(Слепч) 

eden drUgogo da zagrlimo i da pol2bimo C radostqL zere vlegohme vo pasha: 
pasha Ye re;etQ prevedenje C zlo vo dobroL i taka da re;emoL hr+tosQ voskrese ili vo 
istinnU voskrese 121/20 (Оглед) 

sir';q ou tvo3 dU[a i bl+govonitQ t3L voskres[jй. poma/i noz' JisUsoviL 
[estQ dni predQ pashaL dokatQ ne e do[elQ on3 sv'tQ ]o ke da bxdeL dode sin a to3 
sv'tQL ou [estQ dana ]o e sozdadenQ 91/22 (Различ) 

  

satanaL sotona (sat¡n и satan©j) од хебр. satan, арам. satana -сатана, ѓавол: 

 tw* 1gda vq ho/da[e vq cr+kvqL ili na wb'dq mMnwgx1 satana oustr'l`[e W 
dobrot' !!. `ko /e i rqptati na igoumena 33v/12, idi za me satana `ko sqblaznqmi 
1si. nq wba;e g+l2ti. a&]e ho]e[I bes'dovati kq mn' 139/1, bl²venje i pravda. zapov'di 
/e sotoninxL tma i sqmrqtq. Mmouka i gr'hq i kletva. vVq teb' soutq si*. ili simqL ili 
wn'mq posl'dxstvoui 189/2, bl²veni1 i prav‹x v'nqcq. Aa&]e li sotonin?nxmq v'rou1[i. 
soupostatna` sr'ta2tq te 189/9, i Csel' Crica2 se sotonx i ag+glq* 1goL 1/e soutq 
koumiri mrtvi 47/2 (Слепч) 

 pretvori i progoni vs3koe djavolskoe d'ŸstvoL i vs3koe satanskoe na;inanjeL 
i vs3koe prihot'nje i prid'ŸstvoL i /elanje pohotnoe 60/7 (Оглед) 

 s+txŸ JwannQ zlatoUstxŸL ou;e[e hr+tjaniL da ne sviratQ i da ne po3tQ 
p'sni sataninskiL no PaltirQ kniga da se ou;atQL i da imatQ ou svoe serdce slavoslovje 
b+/je sosQ ousta i so oumQ da slavatQ b+ga 149/14, satana 17/7 (Различ) 

  

serafimQ (Seraf…m) -Серафим, еден од чиновите на небесната хиерархија. 
Серафимите биле ангели од последен ред118: 

i smxtarmi `d'[e i sq gr'[nikx vqdvaraa[e se 1go /e herouvimi i serafimi 
zr'ti ne mogoutq 138/16 (Слепч) 

pom3ni m3 i/e na herUvjm'hQL pom3ni m3 i/e na serafjm'hQL bl+gvenxŸ 
velikjŸ prosv']enje: prosv']a3Ÿ vx[n33 i ni/n33 19/19, serafJmQ 29/11 (Оглед) 

i o+caL i s+naL i d+ha estqL slava kazUe isaja videlQ dxmQ ]o gw `vilQL serafJmQ 
ouglQ vagl3nQ /ertvenikQL prestolQL ta3 slava vide isaja 98/2, serafimskagw 5/12, 

serafJmwvQ 35/7 (Различ) 
                                                 
118    Старословенско - македонски речник со грчки паралели.., 416; 
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herouvimQ (ceroub…m) - хероувим: 

i smxtarmi `d'[e i sq gr'[nikx vqdvaraa[e se 1go /e herouvimi i serafimi 
zr'ti ne mogoutq 138/16 (Слепч) 

pom3ni m3 i/e na herUvjm'hQL pom3ni m3 i/e na serafjm'hQL bl+gvenxŸ 
velikjŸ prosv']enje: prosv']a3Ÿ vx[n33 i ni/n33 19/18, herUvJmQ i serafJmQ 29/11 
(Оглед) 

i/e ]o to s'di na herUvJm'hQL egda voploti s3 vospo;iL si po;inalQ: w]eL i 
taйnx3 onx3 ve;eri:trapezU znamenUetQL na ta3 g+dQ ou;enikomQ re;e 236/5, 
herUvJmwvQ 35/7, herUvJmska3 252/22 (Различ) 

Во Слeпч, Оглед и во Различ среќаваме само неколку машки семитски имиња: 

 

avraamq:  

 stav[i /e wna pos‹r' zv'ri pom+li se glagol1[ti. Zna1mq tx 1si be 
prizxva2[tim? te”L prjimi d[+ou mo2 `ko /e pri1lq 1si /rqtvou o+ca na[ego avraama 
6v/9, 2/e /rt?vou w+cq avraamq prinese isaaka  s+na svo1go 6/10, b+q nastavi vx* me i 
privedxi me vq m'sto si1. tq da sqvrq[í starwst tvo2 `ko /e avraamou 111v/15 
(Слепч) 

 zere izgorehQ za vodaL i ne se terpi C /e/]inaL pa mU velitQ avraamQ: 
imatQ meYi ou nasQ edenQ propastq dUpka golemaL mi e strahQ da ne propadnemQ 
nekakw i da ne wstanemQ bezQ negw 81/13, avraama i Jsaaka i Jakwva 18/19, avraama 
75/17, avraamoviotQ 76/6 (Оглед) 

 na pre[Q s'delQ podQ negovjo dvorQ gladenQL lazarq /ela3lQ da se nasiti C 
trohi ]o padale C trapezata na bogatjw: a sega na skUtove avraamovi se nasi]ava 
b+/estvena3 slava 24/8 (Различ) 

 

adamQ:  

vrq/e rizx svo1 na lice c+revoL i reÂ k n1mou. n+n` tx* 1si lqstivxi zmji wbqvi vse na  
dr'v'L i vq[q‹ evgou i pr'stivq 2. i pakx evgo2 pr'lqstivq adama 55v/11, a]e li 
gr'[nikq 1si. aA&]e i vq rai boude[i ispade[i. vq rai b*' adamq ispade. na gnoi]i b' 
J&wvq i v'n?;a se 80/11, wstavite me w+ci pon1/e ;l+vkq gr'[qnq 1smqL E&likonikx ;l+vkq 
gr'[qnq b²x C adama da /e i do dn²q. wn'm? /e kq n1mou rek[emq 150/9 (Слепч), 

adamovx 17/11, adama 4/11, adamQ i eva 22/20, adamovo oko 97/15 (Различ), adamQ 130/8 
(Оглед) 
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i2da:  

w brativ? /e se kq novo kr+]enoi djavolqL i g+la sice ;to mn' I teb' g/Œe pelagje. 
po ;to i tx oupŒobi se jUd' 141v/13, i pr'dastq 1go joudew¤. sice i tx mn' sqtvori n+n`. 
tog‹a Ep²pq povel' rab' b/+ji pelagji. zapr'titi 1mou znameni1mq hv²'mq 141v/15 vq 
nouôq /e 2dou gr‹a pr'stoli zlati i po‹no/i` zla´. gradq /e v sq ispl¦q sv'ta i radosti 
245/1 

JUdaL ispov'danjeL rUvJmQ s+nQ vid'nj3L gadQ iskU[enjeL asirQ bla/enstvoL 
nefdalimQ ml+tvaL manasJi zabvenjeL symewnQ poslU[anjeL levJi prj3telqL isaharQ mazda 
99/3, 186/10 (Различ) 

 

kainq:  

 t'm /e i wba izgna na bxsta C porodx. tx 1si lqstivxi vq[q‹ vq kain1 
sr‹ce i vq oumq 1go zavistq vlo/ivqL da 2not?nago bŕa avela oubi1tq 55v/14, pr'slavno 
/e d'lo ho]ou vq zv'stiti teb' ;l+v;e b/+ji `ko kako zd' stra/Œou]oumi i glademq 
mrou]I i 1dva sqbira2]i bxli` vq poô'bou w kaainomou semou telesi kako w /itq i 
vqzraste otro;e w novq outrob' mo1i 126/8, a]e na zavistq brati2 postr';etnx. po 
razoum'imq kainovo prokleti1 229v/2 (Слепч) 

 zere Ye ti se nal2tiL kakw kainU ]o mU se nal2tiL za]o polo[o ne]o 
izbira[eL dava[e za b+gaL i b+gQ emQ nemU go prjima e emQL ne mU ide[e napredQL emQ 
go zapizmiL a ne da go pomilUatQ 146/9 (Оглед) 

 kakw ]o gi gledalQ smertniL ne htelQ da po;eka ni minUtaL ou;inilQ ta 
skorU vleznala ou sveto smertq: napoilQ `domQ zavisti kajnovo sr+dce: i racete mU 
viwrU/ilQL i naU;il gw da oubJe brata svoegw avel3 22/22, kainQ 21/7 (Различ) 
 
 
 

3.2 Грцизми 
Првите преводи на старозаветните книги на старословенски јазик се, пред сe, 

преводите од грчки јазик (види: Новотни119). Бројот на непреведените лексеми од грчки 
јазик кои немаат соодветен словенски еквивалент  во Слeпч, во Оглед и во Различ е мал: 

ag+glx 1/12, ag+glwvQ 35/7, arhjereata 2/14, arhjereй 242/21, arhag+glwvQ 35/7, 

arhjereйskjй 243/3 (Различ), ag+gskomQ 5/16, predstatelstvomQ ag+glQ g+dnihQ 27/7, 

arhanYela mihaila 3/12, apla pervom+;enika I arhjdjakona stefana 55/14, arhjerea 8/3, 

anYeli 80/14, anYelotQ 126/7, arhanYele mjhaile 151/7 (Оглед), i vŕa adova 75/2 (Слепч), 

adovi 13/5, adQ 18/4 (Различ), ad' 123/11, m'sta adova 11/15, adQ 12/14 (Оглед), 

                                                 
119 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 201-216; 
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Jeromonas'hQ 1/6, JeromonahQ 4/3, Jeromonas' kyrjllQ 97/10 (Оглед), apl²x 90/9, ap²plou 
198/6 (Слепч), apla fjlippa 306/21, apostolskU2 227/3, aplQ 7/4, aptolwvQ 35/8 (Различ), 

sv'tila aplx 14/7, apostwlQ 48/11, apostolwmQ 49/17, vsehvalnxhQ apostwlQ 150/11, 
paylomQ aplomQ 8/2 (Оглед), euŠlisti 8/7 (Слепч), eylisti 169/15, eylje C lUki 69/12, 

eylJstQ lUka 112/16, eylje C matHea 173/3, eyangelska 205/6 (Различ), evaggeljstx 14/8, 

evaggelJstwmQ 49/18, eyljsta matHea M51/1 (Оглед), djavoli 3/16, djavolQ 5/17, levjaHanQ 
djavolQ 68/1 (Различ), djavola 10/4, djavolskihQ 5/17, djavolskoe 60/17, djavolskj3 152/3, 

YaolQ 43/1, Yavola 111/17, Yavoli 80/18, Yavolski 125/11 (Оглед), Jereйskw popovsko 
m'stw 77/2 (Различ), s+txhQ dvanades3tQ patrjarhwvQ sxnx Jakovli 186/14 (Различ), 

idoloslU/itelite 122/4, idolopoklonnikQ 122/5 (Различ), idolopoklonstvo 43/3 (Оглед), 

miromQ 44/9 (Оглед), im'`hou igoumena velika wb+z' sou]a 26/16, igoumqnq re;e b)e 
b)ev'dxi vsakogo 28v/7, izxde /e igoumenq sq brati`mi vq sr'teni1 119v/12 (Слепч), 

igUmenomQ 1/7 (Оглед), stihomq199/16 (Слепч), stJhQ 153/15, stjhJi 237/25, stjharQ 
240/12 (Различ), stjhovne 90/7, stjhQ 110/16 (Оглед), eyharJstja 246/15 (Различ) 

Покрај лексемите што означуваат црковни чинови, во Слeпч, во Оглед и во Различ 
се среќаваат и грцизмите кои немаат соодветен словенски еквивалент во овие текстови: 

 

manastxrq:  

 monastireL I skrovna` m'sta. i]e nekli bi Wbr'lq dostoina ;{lov'ka b+/i`L 
i/e bi moglq ml+tvo2 svo12 /elani1 12 isplqniti 26/9, i se* vqstavq i ide vq 1dinq 
monastxrqL vq n1m_ /e im'`hou igoumena velika wb+z' sou]a 26/15, pristani]emq 
monastxreL domx st+xhq kq t'mq prit'kli. i out'[et? te. po skrqbi kq nimqL i wbqve 
seli[i se 98v/4, i ougodi[i vq istinou b+ou wn /e abi1 rasto;ivq bogatqstvo svo1 
ni]imq ide vq monastirq wnÝ i pr' bx² tou do sqmrqti svo1L i bx² iskousnq inokq poŒbio 
/e i bl+/ena i c'lomoudrqna wna [Œq vq monasticrq /enqskxi i ougodi b+ou si `/e vsa 
samx& tq C c+q sjmewnq spov'da namqL i proslavihomq b+a, 119v/2 (Слепч) 

  mnogogr'[nxmQ vo Jeromonas'hQ i nedostoŸn'Ÿ[xmQ JgUmenomQ kralq 
markovagw monastxr3: i/e vo skopje ou markoa reka hrama st+agw velikomU;enika 
dimitrja 133/14, monastxr3 1/8, manastxrq 71/7, manastxrq herQ 139/21 (Оглед) 

 davame milostin3L ili ou monastirxL ili po siromasiL ili po cerkviL ama 
da videme da razUmeeme ;isto i pravoL ako sme dali vergJ3 C desetQ ednoL ]o se stoi 
na stokata ni dobre ;inimeL a ako li ne davame ami tovarime siromasi da davatQ za 
nasQ 131/17 (Различ) 
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mQnihQ: 

vVq polouno]i /e `vl`1t? se 1i s+txi mÂnikq vq wbraz' mnihaL gl+1 EiL ;to ne 
wstavl`1[i sou]i*hq zd' po;iti W /eno 104/18, ml+im? /e te dobro sqtvoriti d[+i 
svo1iL `ko da bolnicou sôan?nx*mq sqtvori[i domq na[q. i stran?no pri1mqstvo mnihw¤. 
wna /e svobodistav? se rabx svo1 105v/14, Wsmq na desetxi. i slx[av[e w n1mq mnisi 
skitscjiL i izxdido[e vq sr'teni1 1mU i g+la imq starcq 129v/8, i Cv']ami sq 
gn'vomq. Vvq istinou ne wstavl2 si2 mni[qstvovatiL nq vq damq 12 mou/evi. i pr'bx¾ 
vesel'toL wvogŒa svarx d'1L mno/ice 2/e lqste i nakazou1 132v/9 (Слепч) 

posl'dovanjeL postri/enje monahaL wd'3nje rassi i kamilavki , skazanje w 
ml+tv' st+agw nifonta `kw ova prj3tna estq predQ b+gomQ 2/3 (Оглед) 

 

trapeza: 

 i w ;2desehq ih? /e vid'a. kr²ti2 vq ime w+ca i s+na i s+tgo d+ha. i w+bnoven' 
biv?[iL wbq]?nic¹ sqtvori* trapezx h²vx 48v/15, i po;to nare;e se wd'`ni1. `kovqnq 
wbla;im? se krq]a1mi po;to /e trapezaL `ko sn'da 1mq hl'bq tainx pri1ml2]e. 
po;to domq. pon1/e vq n1mq /ivemq 89/16, t'lo vl;‹qno1 trapezou d+hovnou2 i 
b/²tvnou2. mrqtvxmq vqstani1 90/6, wna /e ougotoviv[i trapezou i postel2 tako 
/de. i g+la 1mou se trapeza i wdrq. ;to povel'va1[i pr'/de sqtvoriti. i reÂ 1i 
poml+ouime i da/qŒmi pr'/Œe vqkousiti pon1/e is;eza2 118/16, ide kq trapeznikU i /e 
srebroprodav;in b'. b' /e vr'me sqhraniti iL veÂrq bo b' 221v/18 (Слепч) 

 ima[e /ivi ranx i gladenQ so kU;in3ta le/a[e na portataL ;eka[q koga Ye 
istrese ta trapeza izmeYarite C bogatjwtQL pa i bolniotQ se vle;e[e pri kU;in3taL 
bere[e tro[ki i pcite ne mU velea ni]o 80/4 (Оглед) 

 a djavolQ s'di kakw kU;e koga gleda na trapeza ;eka da mU frQl3tQL i tJ3 
;l+v'cx ako mU davatQ po nekoŸ zalakQL ono se tamo stoi i ;eka da frQl3tQL a po]o 
edna[Q dava[Q ne davatQ mU ni]o 8/22, 15/14, trapeze 8/22 (Различ) 
 

3.3 Латинизми 
Употребата на заемките од латинско потекло, во однос на заемките од грчко 

потекло, е во значително помал број (види: Марковиќ120): 
 

prosfora:  

i sv']a /e tvo` vinou vq cr+kvi da sv'titq. i prosfora tvo` tako/‹e. pominai 
/e sou]e1 vq monastxrihq 227/18 (Слепч) 

                                                 
120 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа (магистерска теза), Тетово 2011, 150; 
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legni poranw stani poranwL ouzmi prosfora i sveYaL idi ou c+rkva na slavoslovje 
i na b+/estvenna3 slU/baL sir';q na litUrYJaL i dUri sedi[q ou crkva ne mxsli za na 
drvoL za domaL ili za trgovina 69/15, prosforQ 75/18 (Оглед) 

i ou ta3 no]q `vi mU se g+dq vo vid'nji sosQ ag+glxL slU/ilQ sosQ prosfora kato 
]o se slU/i ljtUrgJa na s+tomQ /ertvennic'L i ispravilQ st+age vasJljaL dignalQ go i 
re;e mU 1/12 (Различ) 

 

vino (vinum) и ocqtQ (acetum) се од најстарата наслојка од латинско потекло.121 Во 
ракописите се јавуваат во примерите:  

 sima /e si` slovesa gl+2]imaL pride w+tc !!L i vid'vq ;rqnorizca poznai. i 
pxta[e ;to 1² vina 11 /e d'lma pride 30/8, ko1 li pr'stavl1ni1. do kol' rci mi 
im'ni`. do kol` lq/e. do kol' vino proliva1 mo1. do kol' ;a[e oukra[eni1. do kol' 
pirove sotoninqscji 83/10, oumira2]i /e 1iL zapov'da w+cou svo1mou. `ko da vq crqkvi 
i/e vq vinograd' ihqL tamo si2 pogreboutq 181v/3, b'[e i 1]e ne kr+]ena. vq 1dinq /e 
C d+ni prohode[i skroz' vinogradi. i/e wstavista roditel` 11 215/9, gde oukra[enjE 
bisera. gde pqstri1 rxzi. gde pi]a. gde meda i vina mno/qstvo. piti1 do veÂra 188/19, 

gde pi2]ei vino i medq 198v/11 (Слепч) 

 da ne se wpJ3meL da ne blUdUameL da ne pjemo vjno bezQ meraL da ne skakamo 
horw kakw bezUmni ]to skakatQ 67/18, vjnogradx 29/1 (Оглед) 

 azQ idemQ da se mU;imQ na l2tj3 i gorkj3 mUki i piemQ /el;Q i gor;ivo 
vjno: radi vasQL ta vJe da pjete mo3 krQvqL i da `dete mo3 snaga da namerite /ivotQ 
v';njiL w le stra[no i golemo tova ;Udo 66/10, vinograd' 75/1, vina 162/17, vjn' 284/22 
(Различ) 

 

Од терминолошката лексика се среќава лексемата oltarq:  

i vid' krai 11 glad kq sou]q `ko /e mramorq. na 1tq mramor;i1 I sqz‹a 
Wltarq. i polo/i t'lo s+tx1 pelagi1 58v/5, cr+kvq /e razoum'vai n+bo sou]e. wltarq 
/eL pr'stolq vx[n`go. slou/itel1L a&g+glx b+/i1 97v/8, i sqtvori imq ime tvo1 
zna1mo. da vq wltar' b/+ji. Mml+tva za te boudetq `ko tqmi`nq kq b+ouL i C nihq 
pr'vqznesitq se 227/14 (Слепч) 

voprosQ. za]o JereŸ gl+etQL sQ miromQ izxdemQ: zatova vo oltarQ se molimQL 
ama ne se molimQ bezQ mira: sanki imalQ mirQ 2/4, 259/24 (Различ) 

 
 

                                                 
121 Б. Конески, Историја..., 221, Некои зборови од латинско потекло, како оцет, вино, цар можеле да 
бидат примени од Словените пред нивното раселување со германско воздејство; 
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3.4 Германизми 
Во однос на германизмите, ќе се задржиме на оние што навлегле во словенските 

богослужбени книги во текот на кирилометодиевската мисија во Велика Моравија: 

 

kQn3\q: 

 telesa /e st+o2 vqzqm?[e hr²ti`ne polo/i[e ` vq ;ist' m'st' slavno Utrou 
/e bxv?[ou. prjide knezq hote vqpra[ati st+ou2 efimi2 Ona /e izxde is tqmnice 
po2]i i gl+2]I 3v/15, nerazoum'v? /e knezq re;e 1i pristoupi oubo po/ri 61v/2, i 
poka/i bezakon?nomou knezou `ko tx* 1si pomo]nikq moi 69/4, gde Cc+qL gde mati. gde 
veli;ani1 c+rqq. gde vlastq knezqq. gde grqd'ni1 soudji. gde soutq moulitelji 88/12, 1/e 
1² oubo ou b+a prositi. ili kne/i`. ili sana velika ko1go. ili vragomq wd'l'ni` 
205v/12 (Слепч) 

 i/e JwnU C ;reva kitova izbavivxŸ i danjila izQ rova lovwvQ izvedxŸ 
izbavi m3 g+di J+ise h+rte C lUkavagw kn3z3 tmxL I egda ho]U skon;ati s3 ne wstavi 
lUkavagw djavola prjiti nadQ raba tvoegoL ni /e da viditQ dU[a mo3 mrakQ besovskjŸ 

10/2, kn3zi 101/15, kn'zq 101/18, kn3/e I voйvodo 151/14, lUkavagw kn3z3 tmx 10/2 
(Оглед) 

 ne e na[a branq kavga sosQ sosQ ;ovecx ]o sa snaga i krQvq: ala sosQ djavola 
]o e kn3zQ na gr'[nite i na gr'hovete: sosQ dU[mani dUhove i lUkavji 5/17, 148/6, 

knezQ 151/4, mjhailQ knezQ 151/3 (Различ) 
 

За германизам се смета и сложенката чија прва компонента е liho-: 

nq* hx]n?ika oukara2]e. ino bogatq. Aa ino hx]nikq. inogo bzou2]e. a ino 
lihoimqcq. Rraz‹'l` i ve]i a ne slivai ne sm'[ena 79/17 (Слепч) 

tJa koŸ  se nepoka2vatQL tJe nematQ b+ga. n'cxi prevosho/denj3 bxti kazUvatQ: 
koŸ davatQ pari na faŸda: tJ3 se poklan3tQ na JdwlxL i CstUpile C b+ga: sanki 
wstavile b+ga: i se bez+b/ni. site lihoimcxL oni se idwloslU/iteli 154/14 (Различ) 
 

3.5 Словенизми 

Во Слeпч, Оглед и Различ словенските македонизми се застапени со неколку 
примери. Тие претставуваат составен дел од лексиката на најстарите канонски 
старословенски споменици. Лексиката на спомениците од македонската варијанта во 
својата основа е составена од кирилометодиевскиот лексички фонд, односно во 
македонските текстови се среќаваат голем број архаизми122 (види: Конески...123). 

                                                 
122 Б. Конески - Јашар-Настева О., Македонски текстови 10-20 век, Скопје 1972, 5-8, 43-46; V. 
Mošin, O periodizaciji rusko-južnoslovenskih veza, Slovo, 11-12, Zagreb 1963, 13-130; J. Kurz, 
Církevněslovanský jazyk jako mezinarodní kulturní (literarní) jazyk Slovanstva, Československé přednašky 
pro IV. Mezinarodní sjezd slavistu v Mosakve, Praha 1958, 13-21; Б. Конески, Охридката книжевна 
школа, Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 9-23; А. С. Львов,  Очерки по лексике памятников 
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Словенските македонизми во Слeпч, Оглед и Различ ги претставуваме со неколку 
примери: 

 

branq:  

 pomxsli vq seb' 1 da kako vqzbrani[i 1 i iti. Cpe;ali dq]i 11 vq nedougq 
vqpadetq. i vqstav[I sq tq]ani1mqL wbl';e 2 vq bagr'nou rizou 44/15, c+rqk+vi vq 
outvrq/‹eni1. i bo branq tou* `vi seL wvd' /e iskahou prib'ga2]ago 74v/14, Onomou 
nikto /e silx ne sqtvori. pr'lq]eni1 posr‹a. semou /e samq di`volq branq sqtvori 

80/17, i 1smx zd' `ko /e branq pi]e vqdvara2]e se. nepr'staino slave]e pós+to1 ime 
1dino sou]xi1 i nerazd'lnx1 troice 122v/15, nq pov'da [emi wtide vq cr+kvq 
pri;estiti se. slx[av? /e azqL tekohq vqzbraniti 1i i ne pri;e]ati se 150v/6, wna /e 
razoum'v?[i `ko za n1 bxti 1i vq EresiL i sego radi vqzbran`1ma 1² vqniti 151v/10 
(Слепч) 

 za]o toй carq estq silenQ vo braniL taka ou;eiYi i ka/UeiYi mU 
zapovedUetQ i go kanitQ ou]e vtorxй pUtq mU velitQ vozmite vrata kn3zi va[3L i 
vozmite s3 vrata v';na3L i vnidetQ carQ slavxL pakQ ;oekQ C o]o e debelQ il e 
neverenQL ili te/okL lenivQ ou]e vtorxй pUtq prepra[Ue 103/7 (Оглед) 

 da se protivite na djavolski lUkavjй lo[i hitrini: ne e na[a branq kavga 
sosQ ;ovecx ]o sa snaga i krQvq 148/4, birdenQL mo/e da vozleti ou si;kw v'kQ vesq 
mJrQL proho/da i nikoй ne mo/e da 3 zapre da 3 vozbraniL takvJ3 krila legki 
mxslennx3L takvi krila ima dU[a ]o se ne vidatQL ama sosQ v'ra se vidatQ 298/19 
(Различ) 

 

/enihq: 

po;to /e /enihqL `ko nev'stou cr+kovq wbrou;i. po;to ;istL `ko dv+cou2 
stvori 83v/2, ido² i na bx² ho²u. se bo vqshot' /enihq. sego radi /elani1 `ko i l'potou 
mnoga]i l2bitq 89v/6, bl2di /e da ne Cda si 12 brakou. nq ounev'sti2 nb²noMmou 

                                                                                                                                                 
старославянской письменности, Москва 1966, 308; Б. Конески, Карактеристиките на 
македонската варијанта на црковнословенскиот јазик, Од историјата на јазикот на словенската 
писменост во Македонија, Скопје 1975, 25-27; Р. Угринова-Скаловска, За некои особености на 
македонската варијанта на црковнословенскиот јазик, Slovo 25-26, Zagreb 1976, 175-184; В. 
Десподова, Студии за македонската средновековна лексика, Скопје-Прилеп 1997, 86; М. Миовски, 
Хлудов Паримејник - лингвистичка анализа, Скопје 1996, 188; 
123 Б. Конески, Охридска книжевна школа, Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 9-23; А. С. 
Львов, Очерки....306-308; З. Рибарова, Охридските традиции и јазикот на македонската 
средновековна писменост, Климент Охридски, Студии,Скопје 1986, 56-77; 
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/enihou ho²u b+ou na[emou. i si` rekq starcq kq mn' wtide a&z? /e i m+ti ne 
proslavihomq b+a 132/15 (Слепч) 

tUva na to3 v'kQ za]o se /enime oumirame: a za]o se oumirame za tova se 
/enime: a na onaŸ sv'tQ oumre[Q nema: togaŸ za]o ke /enen' ne trebeL /enitba e 
pomo]q na oumiran'L i na starostQ: i da se dotamani ]o e eksikQL a deka nema ni]o 
eksikQL nema ]o da se natamanUva da se napolnUvaL na onoŸ sv'tQ ]e da sme kakw 
ag+glx: i s+nove b+/jiL za]o: zere sn+ove sa na vos+krnje: zatova re;e gi s+nove b+/ji 70/4, 

137/8, /enime 137/6 (Различ) 

 

/rqtva:  

 ne ima[i mene wbratiti na /rqtvou ne;istihq bogq*. ne ima[i mene 
prinouditi da 1 bogq narekou 5v/12, glikeri` reÂL azq ne /rou povel'va1 mo2 tobo2 
/rqtvo2L tq]a bo 1². nq* po/rou /rqtvou b+viL 11 /e samq i]etq w s+tmq d+s' 66/6, 

napisana` po ;elou mo1mouL `/e neougasima sou]i. prosv']a1tq pr';t²x1 /rtvx na[ 
i prina[a1tq kq v';nomU cr+ou 61/20 (Слепч) 

 a ne znate ele tx3 kUrbanx Jdolska /ertvaL evreйska /ertvaL a ne h+rtjanskaL 
toй h+rtjaninQL ]o kole kUrbanx ne estq h+rtjaninQL took estq evreninQ ili 
jdolopoklonnikQ 73/12, /ertva solj2 144/8 (Оглед) 

 Cv'tQ. estq `kw JwannQ zlatoUstxŸ naricaetQ zemnoe n+boL i hramQ b+gU 
w+s]ennxŸL vQ nemQ /e /iva3 i bezkrovna3 /ertvaL ml+tvx /e i slavoslovj3L sQ 
dostol'pnxmQ blagogov'njemQ emU C nasQ sover[a2t s3 34/2, 234/17, /ertvx 1/7, 

/ertvenikQ 237/1 (Различ) 

 

istina:  

se* istina v';na` 199v/4, g+q na[q J)s h²x sv'tq C sv'ta. b+q istinqnq C b+a 
istin?na. ro/‹enq a ne sqtvorenq 200v/18, vq istinou li /ela1[I 215v/20, po istin' vq 
rouc' b/+i1 vqlaga1tq 218/9 (Слепч) 

izbavi b+/e C ovoŸ esapQ lo[Q ]o go imamoL nastavi nasQ g+di na istinU tvo2L 
ispravi stopx na[3 kQ d'lanj2 zapov'di tvo3 11/1, 72/1, seŸ denq ego /e sotvori g+dqL 
vozradUem s3 i vozveselim s3 i vozveselim s3 vo onq. vo istina velitQ toŸ denq 
radostenQ denq 126/3 (Оглед) 

i/e C o+ca ro/dennago pre/de vs'hQ v'kQ. sv'ta C sv'taL b+ga istinnaL C b+ga 
istinnaL ro/dennaL ne sotvorennaL edinosU]na o+cU im /e vs3 bx[a 222/12, a posle pa 
;inatQ pervite gr'hove i polo[iL vo istinU golemo zablU/denje: trebUva po st+oe 
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pri;a]enje mnogU i \'lo da se bo3tQ i sosQ golemQ strahQ da /ive3tQL sosQ bl+gov'nje 
32/21 (Различ) 

 

pastxrq:  

 hristi`nxnq 1smq. i pastxrq slovesnxhq wvcq*q hr²tvq 46/5, n'sqmq azq 
pastxrq wv;ji `ko /e tx*  razoum'la 1si 46/16, pastxrq narica1t? se a&gnqcq imenou1t? 
se 90v/8 (Слепч) 

 sotvori ego arhjerea sonmU svoemU st+omU i sotvori ego pastxr3 l2demQ 
svoimQ novomU Jsrail2L i prestavi s3 ;Udesnw i estq m+ltva egw \'lw bl+goprj3tna ou 
h+rta b+ga na[egw aminq 8/4 (Оглед) 

 taka w]e se boi i treperi i b'ga i sega out ova vreme koga ;Ue da se ;eti 
ap+plQL da go tolkUvatQ pastirxteL ou cr+kvi hr+tovx 39/15, pastxrQ 12/4, pastirje 53/15 
(Различ) 

 

prodati:  

`ko da prodastq ste/anja mo` i hramxL idastq oubogxmq 122/10, proda`hou /e 
se ;etiri wde/‹e na 1dinq zlatnikq 164v/7 (Слепч) 

komU si ti sosQ \li dUmi dosa/dalQL kogo si ti prodavalQ za stoka: kogo ti 
sosQ tvoŸ blUdQ rani nalagalQ: kogo si ti so svoi gr'hove raspinalQ: I pakQ govoriL 
azQ esmq b+gQ: ;ie ime si ti hUlilQL ;ji zakonQ ti ne sip o;italQ: ;j3 si krQvq 
pogazolQL tx kolkU pati si me na k+rtQ prikoval tx si me rasp3lQ 30/3, prodali 29/16 
(Различ) 

 

sviraati:  

i vsako piti 1 se gouslqmi i sq sviralmi. a oubogx1 pr'zira2]e 198v/12, i ni/e 
timbanx bi`hou. drouzi /e svira2]jimq prigla[ahou 134v/8 (Слепч) 

te/ko na ti3 l2di ]o pj3tQL i `datQ so pesni i svirkiL nihQni dU[x 
pogibnUtQL i se radUa d3volQ so nihQL za]o gi zematQ ou џehnemQ 125/16 (Оглед) 

s+txŸ JwannQ zlatoUstxŸL ou;e[e hr+tjaniL da ne sviratQ i da ne po3tQ p'sni 
sataninskiL no PaltirQ kniga da se ou;atQL i da imatQ ou svoe serdce slavoslovje b+/je 
sosQ ousta i so oumQ da slavatQ b+ga 149/14, svirki 231/17 (Различ) 
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;r'vo: 

 I abi1 i sta`[e plqti lica 11L i ;r'vesaL i rebrq i vse got'la 11 56v/4, 

nagq bo izxdohq izq ;r'va m+tre mo11 77/3, i bo 1dino ;r'vo wboihq nosilo 79v/10, a]e 
vq ;r'vo w b'deni` vl';et nx*. postomq protivou bor'm? se 229/6 (Слепч) 

 i/e JwnU C ;reva kitova izbavivxŸ i danjila izQ rova lovwvQ izvedxŸ 
izbavi m3 g+di J+ise h+rte C lUkavagw kn3z3 tmx 9/18, ;revoUgodnicx 148/2 (Оглед) 

 i ne wstava3 da se poznava ne]o gnilostQ: ou bezs'mennoe ;revo: vtoroeL 
\mj3 ]o ne wstava po kamikQ dira: tova ona3 sama snaga h+rtovaL ako see i zakopalaL 
ako e i uo novQ grobQ C kamikQ izs';enQ zakl2;ila seL i kamikQ golemQ tUrili na 
grobo C gor' I pokrili 18/21 (Различ) 
 

3.6 Протобугарско-турски слој 

Во лексичкиот состав на старословенскиот јазик, покрај заемките кои навлегле 
како резултат на директниот контакт на овој јазик со другите јазици, се јавувува и една 
група лексеми од несловенско потекло, кои, според етимолошкото потекло, се 
определуваат како протобугаризми124 од страна на едни истражувачи, но и како најстара 
наслојка на несловенски зборови од протобугарско-турски слој, каде што турцизмите 
потекнуваат од два дијалекти: волшко-протобугарски и дунавско-протобугарски125, од 
страна на други истражувачи, за којшто не е докажано дали се сите протобугаризми. Не 
можеме со сигурност да кажеме дали до сега точно се толкува терминот протобугаризми, 
бидејќи сметаме дека оваа наслојка содржи најголем број лексеми од турско и од арапско 
потекло. 

Ќе се задржиме на протобугарско-турските лексеми коишто се јавуваат во овие 
ракописи: 

 

bisqrQ:  

 zlatomq i kameni1mq i bisromq Utvorena b'hou 244v/20, iz mÂqtan?nou2 
kameni1mq ;n²xm i biseri1mq 44v/1, ne zlatom? li i bisromq oukrasi² tebeL ne srebrom? li 
i rizami mnogo 142/8 (Слепч) 

 ne dadite s+ta3 pswmQ ni pometaйte biserQ va[ihQ pred svinj3mi 177/17, 

biserna3 178/3 (Различ) 

 

pe;atq:  

                                                 
124 А. С. Львов, Иноязычные влияния в лексике памятников старославянскои 
письмености(тюркизмы), Славянское языкознание, VII международни съезд славистов, Варшава 
1973, 211-228; 
125 Ana, Kaspšak, Turcizmi u poljskom i srpskom jeyiku (na osnovu izabranih primera iz istorijskih romana 
„Pan Volodijovskiŗ Henrika Sjenkjeviĉa i „Na Drini ćuprijaŗ Ive Andrića),  
UDK 811.162.1'373.45:811.163.41'373.45, 
http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2011/03/23/Ana_Kaspsak.pdf [9.9.2014]; 
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vid'v? /e pe;ati na le/e]i mn' `[e `ko Umr' 67/15, vqzqmq prqstenq sq*L [‹q 
zape;atl' i tqmnicou vq n1i /e 1² vlqhva wna 67/3, (Слепч) 

prorok isaja prore;e tebe bxti proro;icU I d+vU I m'stoL I knigU taŸnw 
zape;atl'nnU imenovaL bl+goslovena tx vo istinU 220/23, pe;atQ 76/16 (Различ) 

 

kovQ;egQ:  

svqte]e se `ko sln+ceL nose]e kov?;egeL d_. w ko1m? /do slU/e]e 209/4, i protivou 
sozo menousta[e. i wstavi[e kov;ege 209/10, sqholastikq /e `ko izxde onq polo/i vq 
kov;ez' ouzlq i [‹q vqnq da bx provodilq starcaL i ne wbr'te nikogo /e 211v/6 (Слепч) 

sj3 zapov'dU2 vamQ da l2bite drUgQ drUga: mirQ vamQ. ou noevQ kov;egQ bxli 
\v'rove i skotove ]o ne mo/e da se oukrotatQL bxli sekakviL oni imatQ me/dU sebe 
zapov'dalQL i site na edno sedeli mirno i tiho 15/7, kov;egw 47/9 (Различ) 

 

kQnigX:  

i ne ne v'roui b+ou vq knigahq g+l2]ou 219v/2, i izide bl+godarstvou1 i v'rou1 
g+viL i sou]im v?s'mq vq knigahq g+l1mxhq. i izvoli C tol' vq ni]et' bxti 19v/15, 

im'[e /e sq sobo2 vq pe]er' knigx z'lo polqznx 158/7 (Слепч) 

i b+gQ dali ima ili neme ne bx se znaeloL i YaolQ toga i bx carUL alQ ka ]o 
carUL a]e vo vreme jdolopoklonstvo zaradi to3 voYatQ djavol koŸ Ye zaU;itQ kniga 
bezQ b+gomolstva priwYa mU oukradUe pametq C deteta 41/8, 43/4, 78/3 (Оглед) 

slU[aŸte kakvo zapov'dUe hr+tosQ namQL da po;iteme roditeliL sir';q ba]a i 
maŸk3L ama tJ3 roditeli ]o davatQ i naU;avQ svoi ;eda na kniga i na zakonQ b+/jŸ da 
zna3tQ ]o e v'ra hr+tjanskaL i da gi ou;atQ da ne dUma3 ni edna lo[a i sramna r';QL 
ami da se mol3tQ b+gUL da imatQ pokorenje i poslU[anje na sekogo ;l+v'ka 62/1, knigata 
39/22, knigi 4/9 (Различ) 

 

soueta: 

a ou drougxhq mrqtvqca pla;etq. i tq /e pla;q sU1tqnq. Ddn²q bo pla;2t? se. a 
outr' oupiva2t? se 97/1, C idoloslou/qbnx1 lqsti. i tq ]etnxhq I sou1tnxihq idolq 
blgo;qsti1 /e i blgod'ri vq wstavl1ni1 grhomq 7v/19, I pob'di v' 1mou sou1t?nou2{ 
lqstq 18/7, o;isti se sama pr'/‹e. Cnel' /e Mmi1mx. za sou1tnou2 slavou. C st+x1 
slavx Cpadohomq 194/1 (Слепч) 
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C sUetnx3 mJrskj3 /izniL i prizvalQ esi ego po/iti dostoŸnw vo ag+gskomQ 
semQ /itelstv'L i sohrani ego C s'teŸ djavolskihQ 5/13 (Оглед) 

w pasU]ji sUetna3 i wstavlq[ji ovecQ: me;q na mx[cU egw i na oko emU 
sednoe: mx[ca egw izsxha2]i izshnetQ i oko emU 287/1 (Различ) 

 
velika: 

brati1 velikq strahq tog‹a boudetq. velikq trepetq. Velikq ;a² to* 1 b'dx* 196v/10, 

zloba boa]e imala boudetq. to velikou tegotou imatq vq seb'. togo radi sUgou bo dobro 
sqtvori 205v/4, i `ko prjidohq hote 2 lobzati. ona /e vqzva velikomq glasomq sq 
slqzami. w gore mn' stran?n'i 213/18, po/r'ti li ho]ete velikomou bogou ar'2L ilini* 
3/5 (Слепч) 

velikomU;enika dimitrja myroto;ivagw I onUfrja velikagwL I nifonta s+tagwL 
I sv3titeleй symewnaL savvx serbskihQ prosvetiteleй 150/15, 16, 17, 18, 19, 20, s+tago 
velikagw njkolaaL I s+tagw proroka iljiL I s+txhQ velikomU;enikwvQ dimitrja 
myroto;ivagwL eystaHjaL prokopjaL I prepodobnxhQ otecQ nifontaL I onUfrja velikagw 
152/12, 13, 14, 15, 16, 17, b+gQ prj3tQ poka3nje egw i \'lw vozl2bi ego i darova emU 
prozorstvo i stvori ego vid'ti ta velikj3 `/e na nebes'hQ I `/e vo rai sUtq 7/11, 

velikjй 9/15, velikQ 88/7, velikQ denq 92/17, vasJlja velikagw (Оглед) 

s+txŸ vasJljŸ velikjŸ molil se b+gU da mU dade bl+godatq i premUdrostq i razUmQL 
da e halisQ sosQ negovite dUmi da mo/e da sover[i bezkrovnU2 slU/baL sir';q st+a3 
ljtUrgjaL I da mU doŸde na negw d+hQ st+xŸ 1/1, velikomU arhjere2 aarwnU 241/10, 

velikagw 2/17 (Различ) 

 

maslo: 

i vqzlo/iti @ na skovradou. i vqli`ti pqkqlq i voskq i maslo dr'v'no?1L I 
asfal?tqL rastoplq[em /e se simq 16/16, i ouzr'vq praznou2 delvou kipe]ou vqnqL 
maslomq dr'v'nimq. se* /e ne 1dino2 bxva[e pov'dahou 212v/7 (Слепч) 

sproti denq Cidi ou cr+kvaL ouzmi sveYaL temjana i maslo za kandilaL ta zapali 
i pomoli mU se b+gU so molitvata C st+ecotQ ]o go slU/i[q so negoata molitva da ti 
prosti 68/14, 93/13 (Оглед) 

 

ratq: 

i /iv'[e sq /enou2 svo12 vq domou w+ca svo1go i b' lovÀq rxbamq ne na vide 
i/e roda ;l+v;qskago djavolq. vqzŒvi /e ratq bloudnou2 starcou 128/19, plqtq na[a si ne 
oumirit? se namq. zr‹ava sou]i ratqstvou1tq. bole]ji pe;alitq 200/7 (Слепч) 
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toŸ stopanQ silenQ estq na џenkQL i svaki ratQ ili voŸskaL ili nekakvxŸ boŸ ]o 
da stanetQ sUprotivno emU sve Ye padneL za]o toŸ carq estq silenQ vo brani 103/4, 

ratU2]j3 25/2, ratovavxй 26/7 (Оглед) 
 

3.7 Моравизми 

Лексичката наслојка којашто го опфаќа чешкоморавскиот ареал, односно 
моравизмите, се сфаќале како составен дел од таа традиција, поточно тие лексеми 
претставуваат дел од зборовниот фонд на текстовите од канонскиот период, па поради тоа 
имаат големо значење за историјата на старословенскиот јазик126 (види: Львов127). Бројот 
на моравизмите во Слeпч, Оглед и Различ е значителен: 

 

bli/nii:  

nq vq pr' ispodqnxhq zemli pla;2]e bli/nihq svoihq. l'nosti i pitanji i 
prokazqstva svo1go ikotorq 191/18, ili slx[ati na bli/n`go 233v/15 (Слепч) 

nifonQ b' C carigradiL vo 2nosti po;ina gr'hU potomQ prjide kQ nekoemU 
bli/nemU svoemU glagolemo mU nikodimQ 7/1 (Оглед) 

i na bli/n3gw na sekogw brata sosQ l2bovq da gori: sosQ blagogov'nje i 
mirizma sladka tova e dh+ovnagwL tova da pra]amen a b+gaL tretoeL smyrno 48/10 
(Различ) 

 

v'stq:  

i si* vsa podadet? se vamq. v'stq bo Cc+q va[q nb+snxi `ko tr'bou1te sihq vs'hq 

205v/18, i w;i v'stq vidi[i. `ko sestra 1s?mq pr‹' po [‹q[e 1 18v/1, mn'v[e `ko 
/wnou imatq si2 2nx tqmni¾. i vqzv'sti[e paôjarhU w semq 175v/5 (Слепч) 

`kw prahQ rasto;ite s3L `kw vosokQ rastapaŸte s3L i bezv'stni bUdite C 
ploda segwL `ko /e vosokQ ne trpitQ ognq 28/1, bezQv'stnx 25/1 (Оглед) 

 

godina:  

 na vsakou godinouL i polq;asi1 nezabxvahou. na t'meni i na prqsehq tvore]e 
11v/4 (Слепч) 

                                                 
126 R. Večerka, Slovanské počátky česke knižni vzdelanosti, Praha 1963, 77-78; 
127 A. С. Львов, Очерки по лексике памятников старославянской письменности, Москва 1966, 12-13; 
В. Погорелов, Западнославянские элементы в кириллометодиевской лексике, Sborník prací I. sjezdu 
slovanských filologů v Praze 1929, svazek II, Praha 1932, 667; Б. Конески, Од историјата на јазикот 
на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975, 26; Р. М. Цейтлин, Лексика 
старославянского языка, Москва 1977, 51; 
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 da ne se wpJ3meL da ne blUdUameL da ne pjemo vjno bezQ meraL da ne skakamo 
horw kakw bezUmni ]to skakatQL a mxe i praznikotQ ]o go slU/imeL edna ou godinx 
a ta i nego nepristoйno go slU/ime 68/1, godina 89/1 (Оглед) 

 ka/i mi takoe veliko sanki golemo b+/je povel'nje s'm3 ou outrobx sanki ou 
/enaL kako stavatQ I se storUvatQ o;iL kako ou[iL kako rUkiL kako nogiL kako s+rceL 
kako oustaL kako kosti i /ilxL kako i kosteŸ malxhQL kako ou godina  dniL toliko i 
ou ;+lv'ka veliki I maliL neli mnogU ;Udnw ne]o 201/1, godini 96/19, 4/10 (Различ) 

 

dvqrq:  

Cvorq /e dv+ri zv'rinqnikqL i vqnido[e zv'rjevq kl'ti svo1 drehli 72v/12, 

pastxrq narica1t? se a&gnqcq imenou1t? se. poutq narica1t? se. dvq*rq narica1t? se. 
bezgr'[nxi imenou1t? se vinogradq imenou1t? se. skrovi]e imenou1t? se. b+q imenou1t? se. 
g+q narica1t? se. i si`nik? imenou1t? se. wbrazq narica1t? se. i nedovl'1tq 1dino ime. 
tako i cr+kvi mnogxmi imeninarica1t? se. i ;to narica1t? se d+va i bloudnica 
pr'/de90v/10, i pr'dq dvqr?mi stoitq souprotivna 100v/3, dond'/e prjide[i do dvqrei 
keli1 svo1E 160/14 (Слепч) 

n+n' i prisnw i vo v'ki v'kwvQ aminq. miloserdj3 dveri Cverzi namQ 
bl+govenna3 b+ceL nad'2]j s3 na t3 da ne pogibnemQL no da izbavim s3 tobo2 C b'dQ 
4/9, 47/18 (Оглед) 

idite l2dje moi vnidite vo hraminU va[UL i zatvorite dveri svo3 i oykrjite 
s3 malwL elikw eliko: donde/e mimoidetQ gn'vQ g+dnq 285/6, dverQ 221/2 (Различ) 

 

edinQ:  

 g/‹e I m+ti v edinx na soudi]e vq vode]e 1  vq cr²tvo nb²no1 i razoum'1[i 
dobr'1 na[e trqp'ni1 I Ispov'dani1 11v/10, edin'mq Okwmq sl'pq b'[e 40/8, Edinq Ubo 
`ko pr'stoupa1te zapov'Ddq rek[agoL ne wsou/‹aite da newsou/‹eni boudete 179/4 
(Слепч) 

 edinomU vo troic'L o+cUL i s+nUL i s+tomU d+hUL n+n' i p+rnoL i vo v'ki v'kwvQ 
aminq 143/17, edina /izni moe3 nade/da J+isQ hrtosQ 153/10, 11 (Оглед)  

 da se podkanime da se potrUdime ta da imame dva sv'tilnika kandila da ni 
goratQ edinQ edinQ ounetre ou oumo slovo da zbori da kazUe po ey+lje slovesa b+/j3L ]o e 
hr+tosQ zapov'dalQ 123/16, edinorodna 155/13, edinosU]na 222/13, edinomxsljemQ 16/5 
(Различ) 
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/ivotQ:  

 ne boudou tako bezoum?na da wstavl2 skrovi]e /ivota na[ego 5v/8, bxv?[I /e 
imq stvori ka`/o ihqL ;²tnx I /ivotvore]i* kr²tq na prqsehq svoihq 9v/1, pomx[l`1 
kx*mi kq znqmi izm'nitq 1i /ivotq 16v/17, i lUna ne d²atq sv'ta. rek[e /ivotq 
kon;a1́ se. i d+[a wtidetq 103/20 (Слепч) 

 pre+stU2L pre;+tU2L pre+blgvennU2L slavnU2L vl+;cU na[U b+cUL i prisnod'vU 
marJ2L so vs'mi st+xmi pom3nUv[eL sami sebeL i drUgQ drUgaL i vesq /ivotQ na[Q 
hr+tU b+gU predadimQ. likQ: teb' g+di 46/13, /ivota 56/13, 153/1, /ivotvor3]agw 150/7, 

/ivotvor3]ago 152/10 (Оглед) 

 nJe li sme edinQ rodQL edna v'raL ]o imame ednw kre]enieL a ne pokor3vame 
se na b+/j3 zapov'dQL a ou crkva ]o e re;eno da se /ivee ou ne3 sosQ mirnjй /ivotQ 
15/21 (Различ) 

 

/itie:  

kr+]enou bloudq komou i skvrqn?nomou mo1mou /iti2 pri;estnikq boude[I 140/2, 

on krkini wbotenoi vq poustx¦ pov'da namq av?va kirilq. i/e i /iti` napisa st+ji¾ Cc+qL 
eu}Hjmi` /e i savx 152/1, azq bo pro;tohq /iti1 n'ko1goL C o+cq velika mou/aL n';to 
sicevo imou]a po‹bno semou 179/10 (Слепч) 

na bl+go;estivnoe /itje provo/da2]xhQ `kw pohititi kotorago i poglotiti vo 
pogibelqL nizlo/i ego g+di b+/e moй vo ;asQ ishoda moegw so vs'mQ wskvernennxmQ 
voinstvomQ egw vo bezdnUL vo tmU 7/15, 11/9, /itjemQ 45/17 (Оглед) 

segi nj3 dalQ hr+tosQ na vreme pUte[estvj3 sankiL hodime na toŸ v'kQL kato ou 
planinxL i ou pUstinxL /itja mJra segwL ovaŸ v'kQ mJrQ se kazUe 207/5 (Различ) 

 

/elati:  

 i/e bi moglq ml+tvo2 svo12 /elani1 12 isplqniti 26/13, ta* ouslx[ala b*' 
wb'gani* bl+/enago ep²paL I /ela[e vid'ti 1go 42v/14, ;l+v;qska` bo pohotqL pogxb'lq 
/ela1momou bxva1tq.a& b/+i1 vq /e‹l'ni1 sp+seni 1² vqshot' oubw bloudnici 86v/18, vod'v? 
/e st+xi starcq slqzx mo1 i /elanje mo1L i vqstavq i sqtvori ml+tvou i vqzlo/i na me 
st+x wbrazqL i pr'bx¾ sq nimq d+nq tq& 159/5 (Слепч) 

 i vs3koe prihot'nje i prid'Ÿstvo i /elanje pohotnoeL i vredQL i o;esQ 
prizora sni[ed[ee C \lod'evQ i lUkavxhQ ;elov'kwvQ 61/1 (Оглед) 
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 za]o imalQ golemo /elanjeL da razUm'e C knigata: imU pratilQ st+sgw ap+la 
fjlippa i mU reklQ fjlippQ dali razUm'e[Qtova ]o ;ita[Q 306/20, /ela3lQ 24/6, 

/ela2tQ 45/20, /elatelenQ 293/16 (Различ) 

 

zav'tq:  

slx[i dq]i i bl2di bra;na`. i d+hovna` zav']ani` 89v/2, zav'tq polo/i¾ sq 
b+mqL pr'/‹e pokloniti se st+mq m'stomqL i tog‹a sq vq koupiti se mou/evi 157/15 
(Слепч) 

a vxe mo3ta snaga da `deteL i mo3ta krovq da pjeteL ovaŸ novxŸ zavetQ 
wstavamQ vamQ: zavetQ Ye re;etQ novo porU;Uan'L za]o samQ be[e porU;alQ moyse2L i 
toa se stvori vehto narU;Uan' 105/15 (Оглед) 

zatoL za]o estq st+'Ÿ[a ljtUrgja s+]ennod'Ÿstvje C novxŸ zav'tQ sme ou;eni da 
slavime b+ga ou tri ypostasi: ou tri licaL I na seka rabota na[a im3 s+tx3 troŸcxL da 
prizivame kato neko ko e ko gi po;iname wsnovanje temelq podlagaeme tUrame 247/12 
(Различ) 

 

zapov'd'ti:  

i/e po zapov'demq b/+jimq vse d+ni svo1 po/i[e. i kq 1dinomou vx[n1mou 
vqzxra*hou 95/16, zapov'dav? /e ou;enikou svo1mou starcq `ko da prinositq Vvodonosq 
vodx tomou E}uiouhou  1dino2 vq neŒli i prinesq postavl`1tq 1go prŒ' dvqrmi 1mou 

110v/13, ;etxre nravx mlq;ani2 soutq. snabd'tx zapov'di b/+i1. sm'reni1 oumou. 
bo`znq 1zxka svo1go. t'snota /iti2 234v/10 (Слепч) 

za]o toй carq estq silenQ vo braniL taka ou;eiYi i ka/UeiYi mUL i mU 
zapovedUetQ i go kanitQ ou]e vtorxй pUtq 103/8, zapov'di 50/12, 72/2 (Оглед) 

sj3 zapov'dU2 vamQ da l2bite drUgQ drUga: mirQ vamQ. ou noevQ kov;egQ bxli 
\v'rove i skotove ]o ne mo/e da se oukrotatQL bxli sekakviL oni imatQ me/dU sebe 
zapov'dalQL i site na edno sedeli mirno i tiho 15/6, zapov'dQ 15/20, zapov'di 33/5 
(Различ) 

 

krqstQ:  

koup' /e i znamena vq sebe kr²tnxmq znameni1mq i reÂ 239/10, i is prqva Ubo w 
kr²tq sto1]e meneL vasq vqzxra¾ i nikako /e Ustra[ih? se i¾ 242/6, prjide /e piskopq vq 
tars'kiljkiisc'mqL krqstiina rodq mnogq 42/8, s+ta` /e sqtvor?[i wbrazq h²vqL znameni1 
krstno1 znamena se i reÂ. g+i vsedrq/itel2 68v/16 (Слепч) 
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silo2 ;+tnagwL i /ivotvor3]agw krestaL predstatelstvxhQ ;+tnxhQL i 
bezplotnxhQ silQL ;+tnagw i slavnagw predte;iL i krestitel3 JwannaL s_txhQ slavnxhQL 
i dobropob'dnxhQ mU;enikwvQL prepodobnxhQ bgo+nosnxhQ o+cQ na[ihQ 150/7, krestitel3 
Jwanna 55/5, krsteni 75/1, krstena 53/4, krestQ 12/8, krestQ 24/17, krstomQ 54/3 (Оглед) 

da si vidi[Q tvo3 snaga ]o tje gnasna ;ernaL i ti smrQdi[Q i na b+ga: i na 
b+/Ji ag+gli: i tvoŸ ag+glQ hranitelQ: ]o togo dalQ tebe b+gQ kogi si se krestilQL i toŸ 
ima dve /albxL ednaL ne mo/e da ide pred b+ga na divanQ: za]o ;esto idatQ si;kite 
ag+gliL na divan predQ b+ga 230/14, kresto 113/17, krestQ 238/18 (Различ) 

 

otrokQ:  

ne progn'vai se na me g+i moiL pon1/e otro;eta na[a og?n1mq sqdrq/ima soutq. 
osezav /e i andronikq i wbr'te tako i vqzdqhnouvq wtide gl+1L vol` g+n` da boudetq 

103v/3, Wstavlq i seb' dv'si* otrokovici i¾ /e viŒ[i. tako /eŒ i im'ni1 mo1 v?se 122/4, 

slx[av /e w+cq C Otroka tvo1go i s+nq 1goL smeto[e seL i velmi tekw£ pritekosta vq 
domq pafnoutjevq 34v/6 (Слепч) 

ml+tva z_ otrokwmQ nemogU]xmQ spati bolnxmQ 2/15, w e/e nizposlati na 
otro;a sjeL dUha premUdrosti i razUmaL i Cversti emU oumQ i oustaL i prosvetiti sr+ce 
egw 44/12, otro;a 52/2, sedmq otroki 57/3 (Оглед) 

`vilQ se danjilQ za]o b+ga propov'dUeL i w]e `vili se tri otrocx b+ga po3li i 
slaviliL i plamena pogazihaL i nev'rjeto se razval3[eL koga arslani se wbra]aha i 
nev'rnite ve;e ne mogli da horatatQ ag+glo pervjŸ na;alnxŸ 151/18, otrokovica 4/14 
(Различ) 

 

palica:  

 i na plqti t'la mo1go ranx i dqg_ni n²' C tolic'hq palicq *15/13, Oôokovici 
/e nebógou]i W moukahq. nq* O&;I imou]i na n+bo. povel'2 bise]ou palicami biti. 
bi1m' /e 1i g+la[e. ;?to* vqsou 1 trou/‹a1[i se mou;itel2 22v/8 (Слепч) 

 ego /e nasadi desnica tvo3L C/eni ihQ g+diL zapreti imQ palice2 
/elezno2L skrU[i ihQL C/eni ihQ C m'sta segw st+agw vo pUstx3 gwriL i azQ v'mQ 
vl+ko `kw d'lQ radi moihQ sotvorilQ esi sj3 sv3 31/11 (Оглед) 
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prositi:  

 bl+gov'stvou2} tiL `ko dn²q oôokovica pelagi`L 11 /e prosilq 1si ou w&+ca n+bou 
i zemli mU;ena bx². po m+l1ni2 Ustqq* Tvoihq 58/1, razoum' i ;to 1² vol` b/+i`. ;to 
tr'bou1tq nb²qnxi c+rq C zemlqnx. ;to prositq C vari svo11 98/5, nq pokla2t? se 1mou 
nb²nx1 silxL nq* togo prositqL 1/e namq na sp+seni1. prosit? bo ml²txn2. /ela1tq 
krósti. l2bí mirq 98/11 (Слепч) 

 emQ re;e namQ hristosQ ;Ukaйte da vi CvoratQL pxtaйte da vi dadatQL 
tra/ite da naйdeteL zere svakQ koi prositQ Ye mU dadatQL i koi Ye tra/i Ye naйdetQ 
137/19, pros3cx 70/5 (Оглед) 

 i ispravilQ s+tagw vasJljaL dignalQ go i re;e mU: kakvoto ]o si ]elQ i 
prosilQL da se napolnatQ tvoite ousta pohvalxL ta so svoite istinnxй dUmi priese[Q 
bezkrovnU2 slU/bUL a onQ stana i rastreperi seL ne mo/e da pogledne sosQ o;x na g+da 
]o mU se `vi 1/15 (Различ) 

sQnqmQ:  

i povel' b+q vod' sq brati se vq sqnqmq 1dinq. i `vi se sou[a. i nareÂ b+q sou[ou 
zeml2. a sqstavx vodnx1 nareÂ mor` 202/16, pon1/e poslou[a gl+sq /enx tvo1E i 
pr'stUpi zapov'dq mo2. i sqn'stq C dr'ka. C n1go /e ti ne povel'hq `sti prokleta 
zeml` da boudetq vq ôoud'hq tvoihq 204v/1, mrqskxmi lqstmi. bozi se narica2]e. 
privid'ni` tvore]e. wvo vq sqn'hq. wvo na `v'. i tako svedo[e ;l+vka sq pouti 
istinqnago 204v/14 (Слепч) 

sotvori ego arhjerea sonmU svoemU st+omU i sotvori ego pastxr3 l2demQ svoimQ 
novomU Jsrail2L i prestavi s3 ;Udesnw i estq m+ltva egw \'lw bl+goprj3tna ou h+rta b+ga 
na[egw aminq 8/3, snomQ 56/19 (Оглед) 

e+ylje. i/e bo bditQ ni;to /e mo/etQ tatq oukrasti im'nje egwL a]e li 
sonlivQ estq vs3 vzemQ CidetQ 214/20, sonmi]Q 96/14 (Различ) 

 

sQr'teni1: 

idou]ou /e 1mou poutemq. sr'te n'ko1go sl'pa na pouti ne imou]a vode]ago 
236/5, sr'tahou /e i c'lovahou vlqhva mno/qstvo E&HjwpqL bes'dou2]e i posl'dou2]e 
1mouL dond' /e prjido[e vq n'kou2 polatou z'lo velikou 238/14, izxde /e igoumenq sq 
brati`mi vq sr'teni1 1mU i c'lovav[e drougq drouga s'do[e vq dvor' 119v/13 (Слепч) 

hr+tosQ ide C nebo konQ nasQ sr3]iteL sir';q sretite hrjstosQ na zemliL 
voznosite s3L poйte gospodevi vs3 zeml3L i veseljemQ vospoйte l2djeL `kw proslavi s3 
72/14 (Оглед) 
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Преку прикажувањето на лексичките слоеви коишто ги бележиме во Слепч, Оглед 
и Различ ја покажавме преемственоста на одделни лексички единици коишто ги 
проследивме во појдовниот ракопис (Слепч) и најмалку во еден од поновите (временски) 
ракописи (Оглед, Различ). Преку проследените примери се следи континуитетот на 
лексемите и нивната културна и писмена преемственост од XIV во XIX в. 
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1.0 Споредбени табели на лексемите ексцерпирани од Слeпченскиот патерик, 
Огледало и Различни поучителни наставленија и нивните правописно-
фонолошки промени 

Во ова поглавје, коешто во суштина ја покажува преемственоста на лексиката меѓу 
Слепч, Оглед и Различ, посветивме внимание на правописно-фонолошката анализа на 
секоја ексцерпирана лексема одделно во ракописите коишто се предмет на обработка, со 
што го покажавме пред сè континуитетот на македонскиот јазик од XIV в. до XIX в. 
Укажавме на развојот на македонската црковнословенска варијанта преку споредбата на 
избраните лексеми со лексемите од стсл. канон, каде што дадовме и приказ на грчкиот 
еквивалент за стсл. збор. Пред да преминеме на носечкото поглавје во нашиот труд, ќе 
дадеме краток приказ на значењето на правописно-фонолошките истражувања во старите 
текстови, што сметаме дека е значајно за воведување во суштината на тезата. Во ова 
поглавје дадовме приказ на контекстите од избраните зборови со што докажавме дека 
преемственоста на лексиката не зависи од литературата со која се користеле авторите при 
создавањето на делата и не се работи само за цитати или пак преписи, туку ваквата 
фрекфенција на лексемите се дел од цсл. културна и писмена традиција, иако во XIX-от в. 
следиме широка употреба на онародени зборови, односно фрекфенција на народен јазик 
воопшто. Повеќето зборови се навлезени во јазикот како црковни поими и до ден денес 
истите зборови ги има во современите речници на СМЈ. 

Интегрална компонента на даден историски или современ литературен јазик 
претставува и прашањето на неговата нормираност1 која се реализира со апликација на 
одделни имплицитни и експлицитни постапки и правила во рамките на соодветните 
јазични рамништа и општественото опстанување. Присутноста на феноменот на јазичната 
норма во лингвистичката наука, на прагматички или на теоретски план, е регистрирана 
уште во епохата длабоко пред нашата ера2. За старословенскиот јазик поопширно 
пишуваат: Радовановиќ3, Хапутова4, Угринова-Скаловска5, Георгиев6, Миновиќ7. 

Слепч, чиешто настанување се врзува со крајот на XIV в., бил засегнат од 
„јазичните револуции“8, коишто на правописно рамниште започнале кон средината на XIV 
в., така што во него се одразуваат определени ресавски правописни узуси9. Едновремено, 
Слепч и временски е оддалечен од директниот контакт со политичкиот, економскиот, 
духовниот и со културно-книжевниот престиж на охридската школа, можел да ја има 
поддршката на некој влијателен средновековен центар или феудален господар од 
поширокиот кратовско-злетовски регион10. 

                                                 
1 Б, Конески, Охридска книжевна школа, Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 9; 
2 O. Dikro, C. Todorov, Enciklopedijski rječnik, nauka o jeziku 1, Beograd 1987, 217-226; M. Ivič, Pravci 
u lingvistici, Ljubljana 1983, 11-18;  
3 M. Radovanović, Sociolingvistika, Beograd 1978, 83-93; 
4 Z. Haputová, K otázce analyzy staroslovĕnského lexika, Slavia, Ročnik XXXVII, s. 2, Praha 1968, 226;  
5 Радмила, Угринова-Скаловска, Старословенски јакзик, Скопје 1979, 14-16; 
6 Е. Георгиев, Създаването на Преславската и Охридската книжовни школи и средновековна 
България, Годишник на Софиския университет, Филологически факултет, I, 1, София 1955; 
7 M. Minović, Uvod u nauka o jeziku, Sarajevo 1985, 34-38; 
88 В. Мошин, Револуције у историји српског правописа, Библиотекар, Београд 1964, 465-475; В. 
Мошин, Палеографско-правописне норме за јужнословенске рукописе пергаментног раздобља, 
Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 25;  
9 В. Мошин, Револуције у историји српског правописа, Библиотекар, Београд 1964, 25; 
10 Р. Угринова-Скаловски, За средновековните книжевни школи во Македонија, Климент Охридски, 
Студии, Скопје 1986, 52-55; 
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Врз основа на резултатите од присутноста и од уделот на соодветните 
лингвистички и вонлингвистички фактори и од функционирањето на првиот словенски 
книжевен јазик на фонетско, лексичко морфосинтаксичко, правописно, најверојатно и на 
правоговорно рамниште е дефиниран „старословенскиот канон“, кој, со соодветната 
условност и имплицитност, се сфаќа како општа старословенска јазична норма11.  

Црковнословенскиот јазик претставува втора фаза од словенската писменост која 
се карактеризира со квалитативно и квантитативно изменети соодноси во однос на 
канонскиот период и во однос на самиот опсег на црковнословенскиот јазик (види: 
Угринова-Скаловска12). 

Така, наспрема некогашниот реален „старословенски канон“, јазичната норма во 
оваа втора етапа од словенската писменост се лоцира и се дефинира во рамките на 
иреалното „црковнословенско коине“, кое, како и секоја норма во постојаниот универзум, 
претставува само збир на идеални општи конструкции во коишто се синтетизирани 
типични појави апстрахирани од бесконечната разновидност на конкретни јазици13. 

Јазичната состојба на бројните книжевни споменици од одделните варијанти на 
црковнословенскиот јазик претставува одраз на степенот на расколебаноста на нормата на 
правописно, фонетско-фонолошко, морфосинтаксичко и на лексичко рамниште. 
Показателен пример за дезунификацијата на јазичната норма во рамките на текстовите од 
македонското „црковнословенско коине“ претставуваат и Слепч, Оглед и Различ. Сферата 
на ортографијата општо може да претставува и покомплицирана проблематика, која што во 
рамките на современите стандардизирани лингвистички системи е регулирана и олеснета 
со соодносните облигаторни правила, дефинирани и фиксирани во соодветните правописи, 
а на историски план да е отежната токму поради нивното отсуство и поради можни 
интерференции на фонетско-фонолошко и на правописно рамниште. Оваа констатација во 
поголема или помала мера, се однесува и на јужнословенските црковнословенски 
ракописи, но поизразито таа се манифестира во опсегот на текстовите од македонска 
проевиненција, меѓу кои се вбројуваат и Слепч, Оглед и Различ коишто се одликуваат со 
повисок степен на општа јазична дезунифицираност (види: Угринова-Скаловска14, 
Цонев15). 

За општата дезунифицираност на правописната норма на црковнословенските 
текстови од македонска проевиненција и за понискиот степен на нивната општа јазична и 
техничка оформеност16 придонеле и други бројни екстралингвистички и лингвистички 

                                                 
11 В. Мошин, Палеографско-правописна норма за јужнословенске рукописе пергаментног раздобља, 
Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 26; 
12 Р. Угринова-Скаловска, Старословенски јакзик, Скопје 1979, 12, 31-33; Б. Конески, Од 
историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, Скопје 1975, 19-29; J. Kurz, 
Učebnice jazyka staroslovĕnského, Praha 1969, 34-37; 
13 В. Мошин, Палеографско-правописна норма за јужнословенске рукописе пергаментног раздобља, 
Климент Охридски, Студии, Скопје 1986, 26; 
14 Р. Угринова-Скаловска, За средновековните книжевни школи во Македонија, Климент Охридски, 
Студии, Скопје 1986, 51-55; И. Гълъбов, Ранни школи на старобългарски книжовен език 2-2, София 
1968; 
15 Б. Цонев, Класификация на българските книжовни паметници от найстаро време до края на XVI 
век, Годишник на Софиския университет, т. 1, София 1905; Б. Цонев, Опис на славянските 
ръкописи в Софиската народна библиотека, том II, София 1923; В. Щепкин, Учебник русской 
палеографии, Москва 1918, 111-113; В. Мошин, Македонско евангелие на поп Јована, Скопје 1954, 
23; 
16 В. Мошин, Македонско евангелие на поп Јована, Скопје 1954, 22; 
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фактори кои дејствувале во постојниот или во претходниот период и коишто условиле 
Слепч да претставува типичен израз на последиците од нивното дејствување на 
општојазично рамниште, на конкретно и на правописно. За разлика од Слепч, во Оглед и 
во Различ има силно лингвистичко и екстра лингвистичко влијание од ресавската и 
трновската книжевна школа, но во најголема мера го бележиме влијанието на 
определените влијателни варијанти и редакции за овој временски период, односно 
влијанието на руската црковнословенска варијанта. Во јазикот на К. П. Т. и на Ј. К. веќе се 
огледува силното влијание на народниот говор, односно дијалектната наслојка којашто е 
силно манифестирана во периодот кога овие македонски преродбеници и интелектуалци 
твореле литература која и денес е многу значајна за македонскиот јазик, но и влијанието на 
турскиот јазик и неговото долготрајно присуство и фрекфенција на службен јазик во 
тогашната Отоманска Империја (види: Илиќ17, Угринова-Скаловска18). Едновремено, 
дескрипцијата на вокалните и на консонантските состојби и пројави во старословенскиот и 
во црковнословенскиот јазик, односно во одделните текстови од овие кодови, по правило, 
се реализира на фонетско рамниште, покрај други причини, и поради одредени проблеми 
сврзани со дефинирањето на инвентарот на фонемите, на фонолошките матрици и на 
примената на бинарната идентификација19.  

Десподова20 вели: „Интерпретацијата на графијата во еден ракопис не е независна 
од компаративни проучувања, како со ракописите од блиските скрипторски центри, така и 
пошироко со текстови од други редакции“ (види: Брозовиќ21). 

Новотни22 вели: „Покрај наведените компоненти, во ракописите од подоцнежниот 
период има и подоцнежни елементи под влијание на подрачјето на кое се препишани. И 
покрај стремежот на препишувачите и редакторите да не го менуваат текстот што го имале 
пред себе, поради не секогаш точната претстава за нормите на литературно-писмениот 
јазик и правописот, тие сепак ги внесувале во новиот препис дијалектните особености на 
својот говор и на тој начин се нарушувал стариот систем“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 П. Илиќ, В. Јерковиќ, Правопис српскохрватских ћрилских повеља и писма XII И XIII века, Нови 
Сад 1981. 
18 Р. Угринова-Скаловска, Правописни одлики на црковнословенските ракописи од Македонија, 
Предавање на XV семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1982, 135-140.  
19 R. Jakobson, Lingvistika I poetika, Beograd 1966, 235-266; R. Filipovic, Suvremena lingvistika I, Zagreb 
1966, 9-15; N. Trubetzkoj, Grundzüge der Phonologie, TCLP 7, Prague 1939, Göttingen 1958, 60; 
20В. Десподова, Карпинско евангелие, Прилеп-Скопје, 1995, 19; 
21 D. Brozović, O invertaru fonema starocrkovnoslavenskog jezika, Симпозиум 1100-годишнина од 
смртта на Кирил Солунски 2, МАНУ, Скопје 1970, 19-34; 
22 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 55;  
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Анализа на избраните лексеми во Слепч, Оглед и Различ 
 
Предмет на обработка се три мцсл. ракописи, од коишто како основен (појдовен) 

ракопис го зедовме Слепч (старословенски ракопис од XIV в.), од којшто ги 
ексцерпиравме најфрекфентните лексеми и нивните контексти, и ги споредивме со 
ракописите на К. П. Т. (Оглед) и на Ј. К. (Различ), црковнословенски ракописи од XIX в., 
во коишто следиме поглавја (делови) со употреба на народен јазик. Преку споредбата на 
лексемите што следат покажавме дека не се пренесуваат цели делови и цитати од 
постарите текстови, туку се осознава процесот на создавање на СМЈ, којшто ја „минува“ 
цсл. фаза аналогно (слично) како и во другите словенски и несловенски писмени традиции. 
Цсл. јазик во рамките на европската култута претставува одредена фаза во изградбата на 
современите словенски јазици. 

Техничката обработка на споредбените табели се состои од следниве компоненти:  
1. табелите се подредени по азбучен ред (А - Ш); 
2. во колоните на споредбените табели ги даваме избраните лексеми коишто имаат 

најголема фрекфенција во Слепч, Оглед и Различ заедно со контекстот на една избрана 
лексема, како и страницата (листот) и редот во којшто се наоѓа истата; 

3. под секоја споредбена табела следи анализа на лексемите и нивните правописно-
фонолошки промени; 

4. во анализите на лексемите се водиме по редоследот: а) канонска (стара) форма на 
зборот (една или повеќе); б) грчкиот еквивалент на секоја збороформа; в) објаснување на 
значењето на дадената лексема во СМЈ; г) анализа на лексемата: 1. во Слепч; 2. во Оглед; 
3. во Различ (доколку ја бележиме во сите ракописи)23. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 оставаме простор и можност 5-7% од лексемите да не се пронајдени, а да се среќаваат во Оглед и 
во Различ, односно да е направен превид при нивната ексцерпција, бидејќи во ова истражување не 
се користени компјутерски техники за нивна ексцерпција. 



55 
 

Табела А 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК24 ОГЛЕДАЛО25 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА26 

a&gnqcqL ag?ncemqL ag?nica 
(pelagi` /e reÂ ;to da1[i  

ag?ncemq svoimq `ko /iznq 

v';nou2 imoutq) 46v/1 

agnecQ 105/4 (vode s3 na 
zakolenje I `ko agnecQ 
neporo;enQ pr3mo)   

agne 66/8, agnca 238/24 

(velikj3 ;asticxL sir'; 
agnca)  

ap²lqskx1L apl²x (pr̈r;qskx1 bo 
I ap²lqskx1 k?nigx izvikan 
b'hou) 8v/17 

apostwlQ 48/11, ap+la 
pervom+;enika I arhjdjakona 
stefana 55/14, apostolwmQ 
49/17 (tvoimQ ou;enikomQ I 
apostolwmQ I eyaggelJstwmQ 
tvoim) 

apostolskU2 227/3, aptolwvQ 
35/8 (sv3nta3 i apostolskU2L 
i apostolska3 cr+kovq cerkva) 

arhag+glaL arhag+glx  

(1go /e trepe]outq ag+gx i 
arhag+glx. 1mou /e veli;qstvo 
konca ne imatq) 86v/5 

arhanYela svoego mjhaila 151/3, 

arhanYele mjhaile 151/7, 

arhanYela mihaila 3/12 

(molitva st+agw arhanYela 
mihaila) 

arhag+glwvQ 35/7 (ag+glwvQ 
arhag+glwvQL pravednxhQL 
prorokwvQ i apostolwvQ) 

Aadova (i vŕa adova ne oudol'2 
1i) 75/2 

adQ 12/14, ad' 123/11 

(merzostemQ bezzakonj3 vo 
ogenqL vo adQL vo glUbinU)  

adQ 18/4, adovi 13/5 

(wtvorilQ patQ ou adQ ou 
v';na mUka) 

aminq (zapov'di si1 sqhranita. 
i b+q mira boudi s vami aminq) 
231/3 

aminq 153/3 (C lUkavxhQ 
b'swvQ izbavi m3L aminq) 

Aaminq 167/16 (da go 
ispravl3me sosQ st+oe pisanjeL 
aminq) 

angelomqL ag+glqskx wd'`njiL 
ag+hlqskxmiL agg+lomqL agg+skx 
(i/e s+txi i ag+glqskx wd'`nji 
wbrazq) 176v/16 

anYeli 80/14, anYelotQ 126/7, 

a+gglwvQ 62/14, ag+glQ Hjrgj2lQ 
35/2, ag+gskomQ 5/16 (a dU[ata 
trpe/lja anYeli peeiYi mU ` 

ag+glite 13/7, ag+glwvQ 35/7, 

ag+glx 1/12 (ag+glite ako 
pra[a[QL ]o e i kako e 
hristosQ)   

                                                 
24 Македонски ракопис (патерик), пишуван кон крајот на XIV век….....(подетално види погоре, во 
опис на патерикот) 
25 kyrJllQ tetoec pei;inoviYq, kniga sj3 zovoma3 wgledaloL pismenx kralevskQ< ounjversjteta 
pe]anskagwL vQ bUdin' grad' 1816; 
26 razli;na poU;itelna nastavlenj3L so;inenia3 JeromonahomQ JwakJmomQ haџiL nasto3njemQ /e 
po;tenorodnagw gospodara ne[x markovi;aL rodomQ C kratovaL vQ bUdin' grad'L pe;ateno pri 
kralevskomQ ouniversjtet' pismenx slaveno-serbskj3 pe;atniL 1819; 
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Cnesoa ou raй) 

 
 

Анализа на табела А: 
 

Канонски: `gnica, -3 f. овца, јагне; `gnqcq, -a m. ¢mnÒj, ¢rn…on; јагне; `gnq;q adj. 

јагнешки (toà) ¢rn…on; `gn3, -3te n. ¢rn…on, ¢mnÒj  јагне27. 
Во однос на фонетско-фонолошките промени во Слепч во овој пример следиме 

употреба на паерок (ag?ncemq), знак којшто монасите писари го користеле наместо ерот за 
да заштедат на простор на неетимолошка позиција, односно појава на секундарен ер во два 
проследени примери од една страна, и еден пример во којшто бележиме непроменета 
збороформа во споредба со канонската. Во Оглед, како што може да се забележи погоре 

има вокализација на q во e во наставката ecQ, што говори за влијание на македонската 

варијанта на цсл. јазик (agnecQ). Најзначајна фонетско-фонолошка појава на развојот на 
редуцираните вокали е нивното вокализирање. Рефлексите од оваа трансформација имаат 
динстиктивна вредност за одделни црковнословенски варијанти која понатаму се одразува 
и на совреман план. Аналогна е состојбата и во однос на македонската варијанта, за 

којашто вокализацијата Q во oL а q во e, се оценува како една од нејзините 
диференцијални карактеристики28, чијашто важност се акцентира и во рамките на 
дијахронискиот развоен континуитет општо и во поглед на историската дијалектологија29, 
а таков статус има и во контекстот на соодносот на современиот стандарден македонски 
јазик наспрема другите словенски лингвистички стандарди. Дистрибуцијата на 
вокализираните ерови укажува на напреднатоста на овој процес во Слепч, а во поизразена 
и пофрекфентна пројава во Оглед и во Различ. Но ваквиот впечаток се стеснува и се 
ублажува од диспропорцијата во поглед на обемноста и на фрекфенцијата на 
вокализираните случаи наспрема невокализираните. Историската детерминантност, 
традицијата, воздејството на предлошката и на можниот центар и квалификациите на 
пишувачите можеле во случајот да придонесат за ограничувањето на реалниот степен на 

вокализацијата30. Во Различ следиме развој на 3 во e во примерот agne и непроменета 

збороформа во примерот agnca. Во трите ракописи забележавме редовно губење на 

почетното прејтирано `. 
 

                                                 
27 Лексемите најпрво се дадени според канонот, во повеќе форми и претежно се вадени од 
Старословенско - македонски речник (со грчки паралели), Прилеп-Скопје 1999, па потоа вршиме 
анализа на истите според влијанието на другите црковнословенски варијанти притоа задржувајќи се 
само на позначајните фонетско-фонолошки промени; 
28 Р. Угринова-Скаловска, За некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот 
јазик, Slovo 25-26, Zagreb 1976, 175-184; Б. Конески, Карактеристики на македонската варијанта на 
црковнословенскиот јазик, Предавања на VI семинар за македонски јазик, литература и култура, 
Скопје-Охрид 1973, 1-9; С. М. Куљбакин, Охридская рукопись апостола, Български старини, Софи 
1907, 1-136; В. Мошин, Македонско евангелие на поп Јована, Скопје 1954, 23; В. Н. Щепкин, 
Болонская псалтырь, Санктпетербург 1906, 166; А. Вайан, Руководство по старославянскому 
языку, Москва 1952, 45; 
29 В. Н. Щепкин, Болонская псалтырь, Санктпетербург 1906, 1; 
30 М. Миовски, Хлудов паримејник, Скопје 1996, 65-66; 
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Канонски: apostolQ, -a m. ¢pÒstoloj, 'ApÒstoloj; а) Апостол, пратеник. Апостоли 

биле нарекувани и учениците на Исус  Христос, испратени да го проповедаат евенгелието; 
б) Апостол, книга од Новиот Завет; d'`ni`, d'`nie sv3tXh apostolQ Pr£xeij 

¢postÒlwn; Дела на апостолите; ravqnX apostolomQ  „sapÒstoloj; рамноапостол, 

проповедничка на словото божје; apostolq adj. (tîn) ¢postÒlwn; апостолски; apostolqskQ, 
-Xi adj.  (tîn) ¢postÒlwn, ¢postolikÒj;  апостолски; apostolqstvo, -a n. ¢postol»;  

апостолство, вршење на апостолска сужба; apostolqstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf.  
апостолствува, е апостол, врши апостолска служба. 

Оваа лексема во Слепч, Оглед и Различ е непроменета. Во Слепч најчесто 

забележуваме пишување под титла31, а во Оглед и Различ наместа авторите користат w 

наместо o (apostolwmQ). 
 

Канонски: arhangelovQ adj. (toà) ¢rcaggšlou; архангелски, на архангелот; 

arhangelQ, -a m. ¢rc£ggeloj; архангел; arhangelqskQ, -Xi adj. (tîn) ¢rcaggšlwn;  

архангелски, на архангелите; arhangelqstvo, -a m. архангелство. 
Лексемава во Слепч и Различ се пишува непроменета и најчесто е под титла, но во 

Оглед К. П. Т. наместо g редовно пишува Y (arhanYela). Оваа правописно-фонолошка 
промена се случува под влијание на северните македонски говори, бидејќи во Тетово и 

тетовско и денеска имаме изговор арханѓел наместо архангел. Графијата Y се среќава во 
македонски ракописи (ракописи пишувани на македонски терен) уште во XII век (види: 
Конески и Јашар-Настева32, Ђорђић33). Сметаме дека е можно К. П. Т. да ја користи оваа 
графема под влијание на сцсл. редакција, но сепак, оваа графема има своја фрекфенција во 
македонските ракописи, поради што претставува и правописен манир при користењето од 
страна на К. П. Т., особено ако земеме во предвид дека тој се школувал на Хиландар и е 
родум од тетовското село Теарце. 

 

Канонски: adQ, -a m. ¯dhj; ад, пекол; adqskQ, -Xi adj. (toà) ¯dou; адски. 

Во Слепч бележиме мешање на основите (adova). Во Оглед на правописно-
фонолошки план нема отстапување од канонот, а во Различ во еден пример има 

непроменета форма, додека во друг, како во Слепч, следиме мешање на o со ŭ основа 

(adovi). 
 

Канонски: aminQ, aminq interj. ¢m»n; амин,  еврејски израз со значење „нека биде, 
така е, навистина“. Обично се употребувал на крајот од молитвата или, пак, од книгите на 
Светото писмо.Со него се искажувало и свечено потврдување на благословот.  

Во ракописите кои се предмет на нашата обработка овој збор се употребува во 
непроменета збороформа, како што се употребува и денес во СМЈ.  

 

                                                 
31 Титла е интерпукциски знак којшто писарите го користеле за кратење на зборовите; 
32 Б. Конески, Јашар-Настева  О., Македонски текстови, 10-20 век, Скопје 1972, 31-32; 
33 П. Ђорђић, Историја српске ћирилице (палеографско-фонолошки прилози), Београд, 200-204; 
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Канонски: angelovQ adj. (tîn) ¢ggšlwn; ангелски; angelozra;qnQ, -Xi adj. 
ангелозрачен, со ангелски лик; angelQ, -a m. ¥ggeloj;  ангел; ravqnQ angelomQ „s£ggeloj; 

еднаков со ангелите; angelq adj. (tîn) ¢ggšlwn;  ангелски; angelqskQ, -Xi adj. (tîn) 

¢ggšlwn, ¢ggelikÒj; ангелски; angelqskago obraza ¢ggeloeid»j ангелоподобен; angelqskX 
adv. ¢ggelikîj; ангелски. 

Во Слепч и Различ најчесто се пишува со титла (agg+lomq), а додека во Оглед 

сретнавме неколку примери каде што К. П. Т. фонемата g ја заменува со Y, што јасно 

укажува на влијанието на северните говори, како што забележавме во примерот anYelotQ 
(оваа форма ја следиме во членувана форма, што претставува особеност на СМЈ). Во 
начинот на пишување на оваа лексема, К. П. Т. го покажува своето чувство за 
приспособување на зборот кон живиот (говорен) јазик, бидејќи во тетовско и денес имаме 
изговор анѓел, иако канонскиот збор е идентичен со зборот во СМЈ. 
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Табела Б 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

b'/a[eL b'/alq, b'/itq (a&]e 
li tog‹a b'/itqL ;to 1 

tr'bou1[i) 79/12 

b'/ite 26/6, be/imQ 123/9, 

bega 65/3(toй estq kakw neka 
ovca ]o bega C trlo na dvorQ 
ta3 ovca C vlkotQ nUte 
;UetQ) 

b'ga 9/7, b'galQ 39/11 (i to3 
;elov'kQ ou;inUe da Csko;i 
i da b'ga djavolQ C nego) 

bagr'nouL bagr'nq (boudi 

bagr'nq. nemo/e[i li bxti 
bagr'nq boudi koprinqnq) 92v/6 

/ bagr3nicU 241/2, bagr3nnoe 
289/6 (tova kazUe bagr3nicU 
ili prepr3dUe 2/e sosQ nea 
vladika na[Q hristosQ) 

b'daL b'dal'nivxmqL 
b'de]omouL b'dou (velika 
bour`. vVelika b'da. ne 
pr'sta2]a` mlqva. Vveliko1 

raz‹rou[eni1.) 187v/10 

b'dx 21/16 (vo vs3kj3 b'dxL I 
skorbiL I nU/dx pomo]i) 

b'di 7/19 (slovo radi koй 
terpi b'di i nevoli naho/da 
spasenje) 

besqmrqtnagoL besqmrqti1 
(;a`h} sqmrqtiL besqmrqti1 
razoum'hq. zr*'hq ni/n? 11 
straetiL pri;itahq vx[n11 
po;qsti) 77/13 

bezsmertnagw 12/7, 

bezsmertnomU 13/18 (vo 
vosprj3tje bezsmertnagw 
veselj3 `ko da izsUnetQ 
okrestQ mene) 

bezsmertje 14/11 (napisa vQ 
v'n' ou wbrU;enjetoL 
bezsmertjeL ]o se nikoga[Q 
ne Umira) 

bezakon?ni;e (dDa/‹q mi trep' 
ni1 I pob'dou. i c+rou gl+[e. 
bezakon?ni;e i 1]en' ;to pri 
misli mn' stran' i dv+ci) 
15/19 

bezzakonicx 117/6, bezzakonj3 
12/13, bezzakonje 59/9, 

bezzakonU2]a 13/12 (i zatova 
tx3 bezzakonicxL i 
bezvernicxL i hUlnicxL i 
gre[nicx nepoko3ni) 

/ 

bezoumqnqL bezoum?naL bezoumne 

( Vvlk‹a tvoi vq ne za`pou zovetq 
bezoumne. gl+1 vq si2 no]q 

d+[ou tvo2 C tebe i steza2) 
94/10 

bezUmje 132/6, bezUmni 67/19 

(radi sUetnago veka segwL w 
lele bezUmjeL w lele bezv'rje) 

bezUmie 32/19, bezUmna 103/9, 

bezUmnj3 12/21 (sosQ hUlni 
dUmi da mU re;e more sanki 
bU3 lUda i bezUmnaL moreL 
kazUva se da e lUdQ 
bezUmenQ) 

bla/enaL bla/enaaL bla/eni bla/enjŸ 7/5, bla/ennago 14/6, bla/ennxŸ Jsaja 87/7, bla/enQ 
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(smatraa[e kogw/do¾ sp'[enjaL 

i ;2/d{a[e se /itj2 i¾L gl+2]I 
vq seb'. bla/eni ;lov'ci koi 
vVq /itisemq sou]eL {̀ko agg)li) 
28/14 

bla/enQ 109/10, bla/enU2 
14/14 (hristos velitQ: 
bla/enQ koi zema t'lo moe da 
`deL I da pje kr_vq mo3) 

275/12 (bla/enQ mU/Q emU 
/e ne vm'nitQ g+dQ gr'ha) 

blagodar?stvUL blagodaritiL 
blagodarou (i blagodarou 

dobro1 tvo1 pr‹'`lo/enjeL 

pon1/e zimo2 ta`hq i pokrx 
me¦) 168/7 

blagodarenje 58/2 (dU[Q I 
t'lesQ na[ihQL I teb' slavUL 
I blagodarenjeL I poklonenje 
vozsxlaemQ) 

blagodari[Q 43/17 (i da 
blagodari[Q tx b+ga za tri 
rabotiL pervo ]o si ti 
hristjaninQ a ne nev'rnjiL i 
vtoroe zo]o si pravoslavni) 

blagoslovl1nxL blagoslovivqL 
blagostxne (bes'dovav /e sq 
ne2 i blagoslovivq 2) 28/5 

blagoslovQ 135/12 (zere bezQ 
molen' bezQ blagoslovQL bezQ 
b/+j3 pomo]q ni]o ne bxvatQ) 

blagoslovl3]x3 260/4 

(bl+goslovl33й 
blagoslovl3]x3 g+di) 

bloudnicaL bloudniciL 
bloudnikqL bloudnou2 starcouL 
bloudq (bloudnici vq shot'. i 
bloudnicou gl+2 1²stvo na[e. nq* 
;l+vkq oubw /ela1 bloudniciL 
bloudnikq boudetq. b+q /e 
bloudnici vq /e‹l'. da 

bloudnicou d+vou stvoritq 

;l+v;qska` bo pohotqL pogxb'lq 
/ela1momou bxva1tq) 86v/10 

blUdQ 125/9, blUdUame 67/17 (da 
ne se wpJ3meL da ne blUdUameL 
da ne pjemo vjno bezQ meraL da 
ne skakamo horw kakw bezUmni 
]to skakatQ)  

blUdQ 30/3, blUdnikQ 129/23 

(prel2bi d'etQ: sir';Q 
blUdQ tvoritQ i estQ `vnxй 
blUdnikQ:) 

 
Анализа на табела Б: 
 

Канонски: b'gati, -a6, -ae[i ipf. feÚgein, ¢podidr£skein; бега(побегнува); 

b'/anie, -i` n. fug»; бегство; b'/ati, -/5, -/i[i ipf. pf.feÚgein; бега, избега.  
Во Слепч и во Различ овој пример не забележавме гласовни промени, односно 

следиме доследно чување на традиционалните збороформи. Во Оглед, К. П. Т. ги 

употребува двете форми, но врши и замена на ' со e (bega), што претставува влијание на 
македонската варијанта на цсл. јазик во јазикот на К. П. Т., односно и тука бележиме 
поголема иновативност во приспособувањето на лексемата кон живиот (дијалектен) јазик 

во однос на Ј. К. Појавата на замена на ' со a првпат ја следиме во XI в., а од XII в. веќе 

следиме и замена на ' со eL во XIV в. овој процес веќе напреднал (види: Конески34).  
 

                                                 
34 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 52; 
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Канонски: bagQrQ, -a m.¢lourg…j; пурпурна наметка, пурпурна одежда; bagQr'nica, 

-3 f. porfÚra;  багреница; bagQr'nQ, -Xi adj. porfuroàj; пурпурен; bagrena` proda6]i 
porfurÒpolij; продавачка на пурпур.  

Во Слепч лексемава ја среќаваме со изгубен ер во слаба позиција (bagr'nq), во 
Оглед ваков пример не сретнавме, додека во Различ секаде низ ракописот имаме заменето 

' со 3 (bagr3nicU). Ова укажува на влијанието на мцсл. варијанта врз говорот на Ј. К. 

Сметаме дека во овој пример Ј. К. 3 ја користи со фонетска вредност ја. 
 

Канонски: b'da, -X f. ¢n£gkh, k…ndunoj; страдање, беда, неопходност, опасност; 

b'diti, -/d5, -di[i ipf. ¢nagk£zein, ™rwt©n; принудува, моли; b'dqnikQ, -a m. kullÒj, 

¢n£phroj; сакат; b'dqnostq, -i f. duscšreia; мака, тешкотија, неприлика; b'dqnotrqpqn' 
adv. тешко; b'dqnQ, -Xi adj. tapeinÒj, kullÒj, ¢n£phroj, ¢sqen»j, calepÒj; беден, 

изнемоштен, слаб, сакат, тежок; b'dqn' adv. deinîj; тежок, неиздржлив.  
Во сите три ракописи овој збор го бележиме без некои позначајни фонетски-

фонолошки промени, односно е евидентно придржувањето на авторите кон 
традиционалната збороформа. 

 

Канонски: besQmrQtie, -i` n. ¢qanas…a; бесмртност; besQmrQtovati, -tou6, -

toue[i ipf. е бесмртен; besQmrQtqnQ, -Xi adj. ¢q£natoj; бесмртен; besQmrQtqstvie, -i` n. 

¢qanas…a; бесмртност.  
Во Слепч, Оглед и Различ за лексемава во еден пример следиме губење на ерот во 

слаба позиција (tn) (sm). Во Оглед од К. П. Т. и Различ (bezsmertnagw, bezsmertje) од Ј. К. 
на граница на морфемите (префикс и корен) има појава во која два еднакви консонанти се 

дисимилираат, односно има употреба на z пред s. Во Различ Ј. К. го употребува и 

десеттеричното j што упатува на влијание од руската цсл. варијанта и литературата со која 
авторот бил во допир и која ја користел при неговото школување и пишување. Во 
примерите на К. П. Т. и на Ј. К. следиме адаптирање на лексемата кон живиот (говорениот) 
јазик, односно лексема како што денес имаме во СМЈ. 

 

Канонски: bezakona adv. bezakonenie, bezakonqnie, -i` n.¢nom…a; безаконие, 

нечестивост, престапништво, престап; bezakonie, -i` n. ¢nom…a; безаконие, нечестивост, 

престапништво, престап, злосторство; bezakonikQ, -a m.¥nomoj; безаконик, безбожник, 

злосторник; bezakonovati, -nou6, -noue[i ipf. ¢nome‹n; врши безаконие, постапува 

неправедно; bezakonQ, -a m. ¢nom…a; безаконие, престап; bezakonqnikQ, -a m. ¥nomoj; 

bezzakonik, bezbo`nik, prestapnik, zlostornik; bezakonqno adv. ¢nÒmwj; без закон; 

bezakonqnovati, -nou6, -noe[i ipf. ¢nome‹n; врши безаконие, постапува неправедно; 

bezakonqnQ, -Xi adj.¥nomoj;  незаконски, безбожен, нечестив, без закон.  

Овој пример во Слепч го среќаваменепроменет, односно геминатите (n?n) се чуваат 

со паерок (bezakon?ni;e). Во Оглед го среќаваме со две (zz) едно до друго, во кој по 
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асоцијација се пренесува геминат на место каде што генетски не постоел, додека во истиот 

пример (nn) имаме слевање на геминатите, како и честа употреба на десеттерично j 
(bezzakonicx). Во Различ не забележавме ваков пример. Геминатите во Слепч почесто се 
чуваат, согласно со стремежот консонантските групи да се пишуваат етимолошки. Тоа од 
друга страна води кон реституирање на правилните форми, со што може да се поврзе 

засилената употреба на -nn- (-nqn-).35 Во оваа лексема К. П. Т. употребува ист правопис 
како во СМЈ, од што следиме дека ги прифаќа промените во живиот јазик и дава 
правописни решенија (приспособувања) на зборовите. 

 

Канонски: bezoumie, -i` n. ¢frosÚnh, ¥noia, parafron…a;  безумие; bezoumlq, 

bezoumqlq adj. subst. m. ¥frwn;  безумен, непромислен, луд; bezoumovati, -vou6, -voue[i 
ipf. ¢frone‹n; е безумен; bezoumQ adj. ¥frwn; безумен, непромислен, луд, малоумен; 

bezoumqnikQ, -a m. par£frwn; безумник; bezoumqno adv.¢naidîj; бесрамно; bezoumqnQ, -

Xi adj. ¥frwn; безумен, непромислен , луд; bezoumqstvo, -a n. ¢frosÙnh; безумство, 

лудост; bezoumqstvovati, -vou6, voue[i ipf. ¢frone‹n; е безумен.  
Оваа лексема се среќава во трите ракописи. Во Слепч ја имаме зачувано канонската 

форма, додека во Оглед и Различ следиме губење на еровите во слаба позиција. На крајот 

на зборовите Ј. К. и К. П. Т. најчесто употребуваат десеттерично j и 3 (bezUmje) во одделни 
случаи, при што евидентно е влијанието на рускоцрковнословенската (рцсл.) литература. 

Освен влијанието на рцсл. варијанта, честата употреба на j и на U претставува и правописен 
манир на двајцата автори. 

 

Канонски: bla/ena, bla/enqna, -X f. makarismÒj; песнопение за блаженствата (ги 
содржи стиховите од Евангелието за блаженствата (Мт.5: 3-120 кои се пејат хорски, 

наизменично со  други прикладни стихови); bla/enQ, bla/enqnQ, -Xi adj. mak£rioj; 

блажен, среќен; bla/enqstvo, -a n. makarismÒj; блаженство; bla/iti, -/5, -/i[i ipf. 

makar…zein; благословува, велича; bla/qstvovati, -vou6, -voue[i ipf. crhsteÚesqai; полн 
со добрина.  

Во Слепч во овој пример немаме значителни отстапувања од канонската форма. И 

кај К. П. Т. и кај Ј. К. следиме честа употреба на десеттерично j, Ÿ, x (bla/enjŸ, bla/ennxŸ 

Jsaja), што укажува на рцсл. редакција. 
 

Канонски: blagodarenie, -i` n. eÙcarist…a; заблагодарување; blagodarie, -i` n. 

eÙcarist…a; заблагодарување; blagodariti, -r6, -ri[i ipf. eÙcariste‹n; благодари, 

велича; blagodarovati, -rou6, roue[i ipf. eÙcariste‹n; благодари, велича; blagodarqnQ, -Xi 
adj. благодарен.  

Во Слепч и во Различ имаме непроменета форма. Во Оглед забележавме 

вокализација на q во e во наставката -qnQ што говори за мцсл. варијанта (blagodarenje). И во 

                                                 
35 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 112. 
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овој пример следиме поголема иновативност (чувство) за правописни решенија преку 
прифатливоста на живиот јазик кај К. П. Т. 

 

Канонски: blagoslavl`ti, -`6, -ae[i ipf. eÙloge‹n; благослови; blagoslovenie, -i` 
n. eÙlog…a; благослов; blagoslovenQ adj. eÙloghmšnoj, eÙloghtÒj; благословен; 

blagoslovesitiL -ve[5L -vesi[i pf. eÙloge‹n; благослови; blagoslovestvenieL -i` n. 

eÙlog…a; благослов; blagoslovestvinie, -i` n. eÙlog…a; благослов; blagoslovestviti, -

]vl6, -stvi[i ipf. pf. eÙloge‹n; благослови, благословува; blagoslovestvovati, -stvou6, -

stvoue[i ipf. eÙloge‹n; благословува, одобрува; blagoslovestvqnQ adj. eÙloghmšnoj; 

благословен; blagoslovestiti, -ve]5, -vesti[i pf. ipf. eÙloge‹n; благослови, благословува; 

blagoslovesqnQ, -Xi adj. eÚloghmšnoj; благословен; blagoslovesqstovatiL -stou6L -e[i pf. 

eÙloge‹n; благослови; blagoslove]venieL -i` n. eÙlog…a; благослов; blagoslove]enieL -i` 
n. eÙlog…a; благослов; blagosloviti, -vl6, -vi[i pf. ipf. eÙloge‹n; благослови, 

благословува; blagoslovl`ti, -vl`6, -vl`e[i ipf. eÙloge‹n, kateuloge‹n; благословува; 

blagoslovovati, -slovou6, -slovoue[i ipf. eÙloge‹n; благословува; blagoslovqstvie, -i` n. 

eÙloge‹n; благословување, благослов; blagoslovqstvo, -a n. eÙlog…a; благослов.  
За оваа лексема не бележиме фонетско-фонолошки промени, што јасно укажува на 

преемственоста на лексиката меѓу Слепч, Оглед и Различ, односно доследното чување на 
традиционалните збороформи. 
 

Канонски: bl5diti, -bl5/d5, -di[i ipf. plan©sqai, ™nedreÚein; греши, е во 

заблуда, се лаже; bl5dod'istvo, -a n. блуд; bl5dol2bie, -i` n. разврат; bl5dQ, -a m. 

¢swt…a; распуштеност, разврат, прељуба; bl5dQ tvoriti, sQtvoriti, d'`ti 
(™k)porneÚein; блудствува; bl5dqnikQ, -a m. ¥swtoj, pÒrnoj; блудник, развратник; 

bl5dqnica, -3 f. pÒrnh; блудница, развратница; bl5dqno adv. ¢sîtwj; блудно, развратно; 

bl5dqnQ, Xi adj. (tÁj) porne…aj; блуден, развратен; bl5dqnXi sXnQ Ð ¥swtoj; блуден син; 

bl5dqstvovati, -stvou5, -stvoue[i ipf. (™k) porneÚein; блудствува; bl5/denie, -i` n. 
pl£nh, porne…a, ¢kolas…a, lagne…a; заблуда, блудство, разврат.  

Слепч покажува замена на носовката 5 со ou/U, што се случува под влијание на 

северните говори (bloudnicou), а што и денес постои во северозападните македонски 

говори. Истото го забележавме во Различ и во Оглед (blUdQ). Заменувањето на 5 со ou и 

на 3 со e кој е потврден со голем број примери е карактеристичен за северномакедонските 
говори, но од крајот на XIII и почетокот на XIV в. оваа појава се проширува и во другите 
јазични подрачја на Македонија бидејќи во тој период се засилува српската јазична 
редакција.36 Процесот на деназализација се вршел постепено и неедновремено во нашите 

                                                 
36 Б. Конески, Кн. Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, 
Варијантите на црковнословенскиот јазик во Македонија во првата половина на XIV век, Скопје 
1975, 72-77. 
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дијалекти (види: Видоески37). Користењето на укот (U) во делата на К. П. Т. и на Ј. К. 
сметаме дека се случува под влијание на користената литература од рсцл. редакција, а 
подоцна претставува правописен манир на авторите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Б. Видоески, Кумановскиот говор, Скопје 1962, 50-51. 
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Табела Б1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

bogataL bogatqL bogatqstvoL 
bogatstvaL bogatstvoL bogatou, 
bogatstvwmq (tx /e poimi se 
b' /enou slavnou i bogatou i 
bl+gorodnou) 125v/9 

bogatjwtQ 80/4, bogato2 11/20, 

bogatQ 79/17, bogatxŸ 9/16 

(;eka[ koga Ye istrese ta 
trapeza izmeYarite C 
bogatjwtQ) 

bogatjŸ 24/1, bogatol2bje 
59/4, bogatstvo 14/14 

(svobo/denjeL sloboda C 
gr'ha: bogatstvoL 
naho/dan': pravda) 

bogqL bogouL bogxn1, bogx (i 
houlitq na bogx i na c+ra 

cr²tvou2]ago vq vr'me se) 
146v/11 

bogovi 74/8, bogomolstvo 126/6 

(ili krvq kozlwvQ pj2L po/ri 
bogovi /ertvU hvalx i 
vozda/dq vx[n'mU molitvx 
tvo3) 

bogoslovi 20/3, b+/estvennxhQ 
21/24, b+gQ 25/9 (dv' golemjŸ i 
preslavnjŸ ;Uda vid'li 
;l+v'cx: na ovoŸ sv'tQL b+gQ 
C n+bo da sleze na zeml3taL 
pakQ to3 b+gQ i ;elov'kQ na 
kr+tq da vzide i da se pogrebe 
ou grobQ i pakQ da voskreseL 
i da se iska;i na nebo) 

bolniL bolnaL bolniceL 
bolnicouL bol'ZniL bol'zni2L 
bol'znq (ml+im? /e te dobro 

sqtvoriti d[+i svo1iL `ko da 
bolnicou sôan?nx*mq sqtvori[i 
domq na[q) 105v/12 

bolnxmQ 53/16L bolenQ 8/11, 

boles;inx 78/13, bolestq 3/1, 

boleznq 59/7, bolni;avx 115/3, 

bolnomU ;oekU 53/17 18, 

bolnxmQ 53/16 (ili sam seb' 
ili drUgomU na glavUL koi e 
mo]no bolenQL ili vo golem 
saklet) 

bolestq 8/3, boli 308/11, 

bolni 36/15, bol'stq 34/18 

(ako ima nekoй neko3 bolestq 
na snagata siL a ne terpi ami 
ispU]a hUlni r';iL togaй 
zima pogolema bolestq) 

bosihq (i ni/e C monastira 
na[ego mnihx. Vvs¾' bosihq i¾ /e 
pozna¾L pr‹'oumqr[i b'hou) 
244/15 

bosi 126/11 (za]o po sredi 
trn' gazimo bosiL i ne viYamo 
Yavol ]o ni stavilQ na pUtq) 

bosi 10/15 (sir';qL gladniL i 
/edniL goli i bosiL i po 
stUdeno hodili zime) 

borimaL borit?L borou, bori[i 

(pomeni `ko sqlqvomq i sq 

zmi1mq bori[i seL dn+n2 i 
no]i2 pomxsli koliko 1² 
po‹zeml12 d+[q*L 1/e pr' 

wbxd'[e strahq b/+ji) 191/13 

bor2]xm s3 151/10 (zapreti 
vsemQ vragwmQ bor2]xm s3 
somno2L sotvori ihQ `ko 
prahQ predQ licemQ v'tra) 

boratQ 52/1, borba 8/2, borcx 
90/3 (ke da vx bidatQ za 
dobro vamQ i ke da vj e za 
spasenjeL mnogU e golema 
borba i b'da na ovoй v'kQ 
bxva) 
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boude[iL boudiL boudouL 
boudetq (Wl2t'ne bógou]omou 
w svo1mq sp+seniL `ko l2txmq 
ag+glomq pr'danq boudetq) 
196/9 

bUdetQ 100/12, bUdite 28/2 

(estqL i bUdetQL i ` verUemQ 
i ispov'dUemQ) 

da se mol3tQ oni za carstvo 
n+bnoe: a za drUgo ni]oL a vJe 
molite b+ga da vi dade d'caL 
a mo/atQ tJ3 d'ca da 
bxdatQ \lJi i lUkaviL i 
mo/e da poginatQ i tx 
mo/e[Q da pogUbi[Q tvo3 
d+[a 

bour`L bouriL bourno1 
(takovx*1 oubo nade/‹e ne 
pr'dira1tq bourno1 str‹ani1. 
i `ko ne lq/?no gl+2) 74v/2 

/ bUri 142/13 (da se spaseme da 
se izbavime C tJ3 bUri 
dalgiL sir';q svetovni 
gri/i) 

bra*nqL bran?na`L bran`[e 
(kolici bra*nq stvori[e cr+kvi 
r_cimi. nq* nikto /e C nihq 
pob'di2 a stvor[e i bra*nq 
pogxbo[e I Is;ezo[e) 76/11 

brani 103/7 (za]o toй carq 
estq silenQ vo braniL taka 
ou;eiYi I ka/UeiYi mU 
zapovedUetQ) 

branq 148/4 (da se protivite 
na djavolski lUkavjй lo[i 
hitrini: ne e na[a branq 
kavga sosQ ;ovecx ]o sa snaga 
I krQvq) 

bra[naL bra[nami (i 2ncji za 
klani soutq. i bra[na gotova) 
189/18 

/ bra[no 58/12 (za]o oni 
tamw nemale ni hl'bQL ni 
bra[noL saltQ imQ pra]alQ 
b+gQ manna) 

 
Анализа на табела Б1: 
 

Канонски: bogatQ, -Xi adj. ploÚsioj; богат, обилен; bogatqno adv. ploÚsiwj; 

богато, обилно; bogatqnQ, -Xi adj. ploÚsioj; богат, обилен; bogatqstvie, -i` n. ploàtoj, 

cr»mata; богатство, обилност; bogatqstvo, -a n. ploàtoj, cr»mata; богатство, обилност; 

bogat'ti, -t'6, -t'e[i ipf. ploute‹n; (се) збогатува, е богат; bogatiti (s3), -]5 (s3), -

ti[i (s3) ipf. plout…zein; се збогатува.  
Примеров во Слепч се поистоветува со канонот, додека во Оглед и Различ авторите 

напоредно употребуваат десеттерично j како и Ÿ  на крајот на зборот (bogatjŸ) (рцсл. ред.). 

Во Оглед би ја истакнале  членувана форма на примерот (bogatjwtQ), односно чувството 
на К. П. Т. за приспособување на лексемата кон народниот (жив) јазик. 

 

Канонски: bogQ, -a m. qšoj; Бог.  
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Во сите три ракописи го следиме зборот непроменет (најчесто под титла), а во 

Оглед сретнавме пример (bogovi) во кој има мешање на o основите со ŭ основа, односно 

употреба на датив еднина од ŭ основа кај именка од o основа. 
 

Канонски: bolq, -li m. Ð ™n ¢sqene…v;  болен, заболен човек; bolqmi  adv. повеќе, 

мошне; bolqnQ, -Xi adj. ¥sqen»j, ¥¸·wstoj; болен; bol'znq, -i f. ¢sqšneia, malak…a, 

nÒsoj, ÑdÚnh, çd…n; болест, болка, страдање; bol'znqnQ, -Xi adj. ¢lgeinÒj; болен, 

болезлив; bol'ti, -l6, -li[i ipf. ¢sqene‹n, kakîj œcein, ™n ¢sqšneiv e�nai, Ñdun©sqai, 

malak…zesqai; боледува.  
Во Слепч овој пример го среќаваме во повеќе форми, но се пишувани без промени, 

односно канонски. Интересно е што на лексички план иако ракопис од XIV в., само во него 

го забележавме примерот bolnicou. Во Оглед, К. П. Т. ' насекаде за оваа лексема ја 

заменил со  e (bolenQ), додека во Различ Ј. К. напоредно ги употребува и e и '. И К. П. Т. и 
Ј. К. ја приспособуваат лексемата кон живиот јазик (мцсл. ред.), но евидентно честото е 

навраќањето на Ј. К. кон традиционалната форма (bol'stq). 
 

Канонски: bosQL -Xi adj. ξυpόλυος, χωρίς papούtsιa; бос, со боси нозе.  
Трите ракописи имаат непроменета форма. 
 

Канонски: boriti s3, -r6 s3, -ri[i s3 ipf. poleme‹n; се бори, војува; borqcq, -a 
m. Ðplom£coj; борец (тешко воорижен).  

Освен употребата на паерок во Слепч (borit?) и мешање на x со i во Различ и во 
Оглед не забележуваме некое поголемо отстапување или промена во трите ракописи 

(bor2]xm). Подведувањето на правописот на групата нацрти, составена од i, J, X (x), и y 
под заеднички приказ, е обусловена од историската синхрониска состојба во нашите 
ракописи и од дејствувањето на ковергенцијата на дијахрониски план која започнатиот 
процес на нивната фонетско-фонолошка неутрализација во развојот на македонскиот 
писмен јазик, одразен во текстовите од XI-XII в.38, го свела на единствена фонема и 
графема (види: Курз39, Конески40, 41, 42, Миовски43) 

 

Канонски: bXti, esmq, esi; b5d5, b5de[i ipf., pf. e nai, Úp£rcein, mšnein, 

g…nesqai, fa…nesqai, sumba…nein, plhroàsqai, ¢pšcein, parist£nai, p©j; е, постои; bXti 
sQ sune‹nai; е, со, заедно; bXti ou proskartere‹n; приготви. 

                                                 
38 Б. Конески, Историска фонологија на македонскиот јазик, Скопје 1977, 41, машинопис; 
39 J. Kurz, Učebnice jazyka staroslovĕnského, Praha 1969, 194; 
40 Б. Конески, Историска фонологија на македонскиот јазик, Скопје 1977, 29-31, машинопис; 
41 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965, 34;  
42 Б. Конески, Факторот на традицијата во развитокот на словенските литературни јазици во XIX 
век, Современост, XXIX, 8-9, Скопје 1978, 3-9; Б. Конески, Факторот на традицијата во развитокот 
на словенските литературни јазици во XIX век, Современост, XXIX, 6, Скопје 1978, 509-512;  
43 М. Миовски, Хлудов паримејник, Скопје 1996, 80; 
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Во Слепч и во Оглед следиме деназализација на 5 во ou/U, што се случува под 

влијание на северните говори (boude[i), а во Различ забележавме пример ист како и во 

СМЈ (bxdatQ). За оваа лексема бележиме поголемо чувтво за приспособување кон живиот 
јазик од Ј. К. 

 

Канонски: bourqnq, -Xi adj. (tÁj) kataig…doj, b…aioj, tufwnikÒj; бурен, буроносен; 

bour`, -4 f. la‹lay, kataig…j, tÕ Þdwr; (морска) бура.  
Оваа лексема ја среќаваме во непроменета форма во Слепч и Различ, додека во 

Оглед не забележавме пример од овој тип.  
 

Канонски: braniti, -n6, -ni[i ipf. kwlÚein; брани, спречува; branq, -i f. pÒlemoj, 

p£lh, t¦ polšmia; бој, борба, натпревар; vQzbranenie, -i` n. bez vQzbraneni` ¢kwlÚtwj; 

без забрана, непречено; vQzbraniti, -bran6, -ni[i pf. kwlÚein;  забрани, спречи,   откаже; 

vQzbran`ti (s3), -n`6 (s3), -n`e[i (s3)  ipf.  kwlÚein; забранува,  одвраќа.  
И за оваа лексема следиме непроменета форма во трите ракописи. 
 

Канонски: bra[qno, -a n. brîma, brîsij, trof», ™pisitimÒj, t¦ kÒlluba; храна; 

bra[qnqskQ, -Xi adj. ™dèdimoj; јадење, храна; bra[qnqce, -a n. brîma, brîsij; храна, 
причест.  

Во Слепч и Различ бележиме губење на ерот во групата [qn во сите проследени 

примери (bra[no), додека во Оглед не забележавме ваков  пример.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

Табела Б2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

brate zwileL brati`hqL 
brati`miL bratjaL bratjiL 
bratol2bi1L bratqL brata (da 
ne vqspla;em se tamo 
pr'stan'mq brata svo1go i 
sous'daL i v?sakogo ;l+vka 
wbxde]e) 195v/7 

braYa 66/5, brata 58/17, 

bratol2bje 66/6 (ne se molimo 
za sebeL takw i za svi braYa: 
za]o da poka/emo bratol2bjeL 
a ne samol2bje) 

bratQ 265/16, brata 42/13, 

bratj3 15/11, 

bratoUbJŸstvenna 23/20 (ona 
ou;i da se neslU[a zapov'dq 
b+/j3: bratoUbJŸstvenna 
maйka smerti hodataicaL 
korenq na si;kw \lo) 

b'sovskx (Rrabq tvoi 1² vladiko. 
tog‹a vqprosi 2no[ou knezq 
b'sovskx) 239/7 

b'swvQ 153/2, b'sx 12/12 (i na 
kon;inx moe3 C lUkavxkQ 
b'swvQ izbavi m3L aminq) 

b'sx 273/11 (vragiL demonxL 
i b'sxL djavoli: herbetQL 
sjestQ vsp3tQ nazatQ se 
vra]atQ i b'gatQ) 

biseri1mqL bisromq (ne 
zlatom? li i bisromq oukrasi² 
tebeL ne srebrom? li i rizami 
mnogo c'nxmi isplqnihq tebe) 
244v/20 

/ biserna3 178/3, biserQ 177/17 

(ne dadite s+ta3 pswmQ ni 
pometaйte biserQ va[ihQ 
pred svinj3mi) 

bezvodnou2 (naplqni... 
bezvodnou2 vodami. poslou[ai 
mene b+e) 72/15 

bezvodna3 26/19 (idite C 
m'sta bezvodna i bezplodna3L 
id' /e nikto /e /ivetQL 
tamo oubo ougotova s3 vamQ) 

/  

beskonq;?nx1L beskon?caL 
beskonq;na (togo /e b+a i w+ca 
ispov'da2. ne ro/‹ena. ne 
stvorena. ne sqz‹ana. bezna;elna 
i beskonq;na. i besqmrqtna. i 
póv';na. v?semou sqdrq/itel` 
C n1go /e vq si` g+q na[q J)s 
h²x sv'tq C sv'ta) 200v/16 

/ bezkone;nw 44/1 (a tvoй 
gr'hQ mene e dosa/denje 
golemo bezkone;nwL zatova 
si dostoinQ za v';na mUka) 

 
Анализа на табела Б2: 

 

Канонски: brati`, -i4 f. pl. oƒ ¢delfo…, ¢delfÒthj; браќа, братство; bratol2bie, -
i` n. filadelf…a; братољубие, братска љубов, љубов кон ближниот; bratol2blenie, -i` n. 
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filadelf…a; братољубие, братска љубов, љубов кон ближниот; bratol2bqcq, -a m. 

fil£delfoj; братољубец, човек кој го љуби својот ближен; bratonenavid'anie, -i` n. 

misadelf…a; човек кој го мрази својот ближен; bratosQtvorenie, -i` n. ¢delfopoi�a; 

збратимување; bratotvorenie, -i` n. ¢delfopo…hsij; збратимување; bratQ, -a m. ¢delfoj; 

брат; bratqnQ, -Xi adj. tîn ¢delfîn; на братот, братски; bratqstvo, -a n. filadelf…a;  
братство, братска љубов, љубов кон ближниот.  

Оваа лексема ја среќаваме во неколку форми во трите ракописи. Во Слепч не 

бележиме отстапување од канонските форми. Кај К. П. Т. забележуваме употреба на Y како 

и употреба на десеттерично j (braYa, bratol2bje). Во Различ забележуваме употреба на 

десеттерично j и 3 во еден пример, а во другиот пример следиме употреба на геминати (ni) 

и на Ÿ (bratj3, bratoUbJŸstvenna). Гласот Y се среќава како „двогласен“ уште во XII в. во 
некои македонски ракописи, а активна употреба има во XVIII в. (Трескавечки кодик, 
делата на К. П. Т.) (види: Конески и Јашар-Настева44, Ђорђић45). 

 

Канонски: b'sovqnQ, -Xi adj. (tîn) daimÒnwn; исто; b'sovqskQ, -Xi adj. daimon…wn; 

демонски,  бесовски, на злите духови; b'so;qtqcq, -a m. идолопоклоник, паган. b'sQ, -a 
m.daimónion, da…mwn; бес, зол дух, демон; b'sqnovati (s3), -nou6 (s3), -noue[i (s3) ipf. 

daimon…zesqai; беснее, опседнат е од зол дух; na novX m's3c3 b'snovati s3 
seleni£zesqai; месечари; b'sqnQ, -Xi adj.daimon…ou, daimonizómenoj; бесен, демонски, 

обземен од зол дух; b'sqskQ adj.(tоn) daimon…wn; демонски, бесовски, на злите духови.  
Овој пример во Слепч, Оглед и Различ се јавува непроменет, односно ја има 

старата форма. 
 

Канонски: bisqrie, -` n.margar‹tai; бисери; bisqrQ, -a m.margar…thj; бисер.  

Во Слепч во едниот пример следиме развој на q > e во консонантската група sqr 

(biseri1mq), а во другиот пример има губење на ерот. Во Оглед на сретнавме ниеден ваков 

пример, додека во Ј. К. употребува e наместо q во двата проследени примери (biserna3, 

biserQ) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: bezvodqna, -X f. ¥nudron;  пустина; bezvodqnQ, -Xi adj. ¥nudroj; 

безводен, сув.  
Овој пример го среќаваме само во Слепч и во Оглед непроменет. 

 

Канонски: beskonq;ina, -X f. бесконечност, бескрајност; beskonq;qnQ, -Xi adj. 

¢k»ratoj; бесконечен, бескраен. 

Во Слепч во овој пример следиме губење на ерот во групата ;qn (beskonq;na). Во 

Оглед не го среќаваме, а во Различ бележиме вокализација на ерот во e (nq;), што 

                                                 
44 Б. Конески, Јашар-Настева  О., Македонски текстови, 10-20 век, Скопје 1972, 31-32; 
45 П. Ђорђић, Историја српске ћирилице (палеографско-фонолошки прилози), Београд, 200-204; 
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претставува македонска редакција при пишувањето на примерот од една страна 

(bezkone;nw), и губење на ерот како во Слепч од друга страна. Во овој пример Ј. К. врши 

правописно приспособување на лексемата кон живиот говор, преку замена на s со z, иако 
канонски и во СМЈ лексемата се пишува бесконечен. 
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Табела В 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

v';nou2L v';nx*1 (poidoutq reÂ 
stvor?[ei bl+ga` vq /iznq 
v';nou2. a stvor[e i zla` vq 
wgnq v';nxi) 206v/9 

ve;na 81/1, ve;nxŸ 93/17 (ta se 
falja ta dU[ata negovaL ga 
Cnesoa vo џehnemQ vo ve;na 
mUka) 

v';na 18/4 (C adama se namQ 
wtvorilQ patQ ou adQ ou 
v';na mUkaL taka 
voznesenjeto na novagw adama 
hristaL wtvorilo namQ patQ 
vho/denje na n+bo) 

vdoviceL vqdovaL Vvqdovqstvomq 
(starosti krqml1nje. Mmonastir 
i vdovice. sirotx) 31v/1 

vdovica 144/18 (tx ]o si 
prjimalQ edenQ zamanQ na ta3 
/ena vdovicaL ]o pratila dve 
aspriL i so ego pobroalQ) 

vdovicx 12/20 (b+gQ e ba]a na 
siromasiteL i stra[nw k'da 
sUdi tJ3 ]o storUvatQ 
pakosti na vdovicx) 

ve;erq2 (Otrokom /e 
Cv']av[imq. ve;erq2 
vid'homqL zð³ra /e ktomou ne 
vid'hwmq !!) 34/20 

ve;eraŸ 69/13 (nati brate za 
outre[enQL ili dene[enQ za 
nego W im3 i ve;erqta sedni 
ve;eraŸ mirnwL ne poŸ pesnx 
rasko[niL ne sedi do polnoYq) 

ve;era 98/7, ve;eramQ 184/14 

(za]o i sega tova sover[ava 
seL i sega bxva taйna3 
ve;era) 

veli1mqL velic', velikaL 
velikomouL velikomqL velikqL 
velikx*L velikx1L velje ;2doL 
veljkneL velxki1 dvriL 
veli;ani1mqL veli;avxi (tog‹a 
djwkliti`nq velikomq glasomq 
vqzoupi*L i roukama razr‹a bagrq 
svoi gl+1) 57/20 

velic'Ÿ 16/10, velikj3 7/11, 

velikjŸ 9/15, velikomU;enika 
1/10, velikomU;enika dimitrja 
myroto;ivagw I onUfrja 
velikagwL I nifonta s+tagwL I 
sv3titeleŸ symewnaL savvx 
serbskihQ prosvetiteleŸ 
150/15, 16, 17, 18, 19, 20, velikQ 
denq 92/17, veli;estvje 136/3 

(g+di b+/e silQ velikjŸ i 
stra[nxŸL bogatxŸ i 
preslavnxŸ: prikloni ouho tvoe 
i poslU[aŸ m3)  

velikagw 2/17, velikjŸ 1/1, 

velikomU arhjere2 aarwnU 
241/10, veli;estva 19/5 (]o 
zemno a prehodi nb+sa: ]o e 
tova ;l+v';eskoeL a tUra se na 
pr'stolQ b/+j3 veli;estva) 

vid'L vid'homqL vid'houL 
vid'hqL vid'ni`L vid'ni1L 
vid'ni1mqL vidomqL vid'v[aL 
vid'v[eL vid'vq (se* /e 1i 

viYamo 126/11, viYamQ 89/18, 

viYatQ 43/3, vid3tQ 10/15, 

videlina 97/20, vidi ga 69/9, 

vidimxhQ I nevidimxhQ 

vidime 30/1 , vidimxmQ 
222/2, vidimxŸ 4/1, vid'lo 
14/10, vidoha 2/16 (da vidime 
;oveka ]o sme mU kabahatlJiL 
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rek[iL iznemogo[e prista 

vnici vid'vq /e k?nezq `ko 

st+a` glikeri` pr'deleva1tq 
1mouL povel' sneti2) 5/5 

151/6, vid'nje 10/18, vidohQ 
98/4, vid'ti 7/11, vid'vQ 7/2 

(taka se izmolUetQ b+gaL a vxe 
kakw viYamQ edni l2di vo 
sirna nedel3 Yoa idetQ na 
pro;kaL da se prostitQ)  

a da vidime lice b+/je i da 
;Ueme deka dUma b+gQ) 

vinaL vinograd'L vinogradqL 
vinopiice (`ko da vq crqkvi 
i/e vq vinograd' ihqL tamo 
si2 pogreboutq. `ko Ubo 
UmótqL vqzqm[e ne so[e id' 
/e sama povel') 181v/3 

vjno 67/18, vjnogradx 29/1, loz' 
22/4, loznicx 139/13, loz'to 
8/16 (ili vo kUYata ili vo 
;eladQtaL ili vo nivata ili vo 
loz'toL ili vo drv3ta ili vo 
bah;ata) 

vjno 66/10, vinograd' 75/1, 

loz3ro 75/13, lozje 77/6, 

loz'to 75/6 (a ]o raboti 
to3 loz'to moli se da 3 
po/aliL koй toй ]o raboti 
vjnogrado) 

v'kxL v'komq (vVq slavou i 

;qstq g+a I b+a i sp+sa na[ego J+u 
h²a. i n+n` i pr²no I vq v'kx 

v'kw¤ Aamjnq) 212v/20 

v'ka 15/9, v'ki v'kwvQ 6/11  

(ei mol2 s3 b+/e o+cQ moihQ 
st+xhQL C v'ka ougo/d[xhQ 
teb') 

v'ki v'kwvQL aminq 17/5 

(slaviti pre;estnoe im3 
tvoe vsegdaL nxn'L I prisnoL 
i vo v'ki v'kwvQL aminq) 

 
Анализа на табела В: 
 

Канонски: v';qno adv.  a„wn…wj;  вечно; v';qnovati, -nou6, -noue[i ipf. a„wn…zein; 

векува; v';qnQ, -Xi adj. a…înioj, ¢�dioj, (tÁj) zwÁj; вечен,  дамнешен; v';qn' adv. 

a„wn…wj; вечно; v';qstvqnQ, -Xi adj. a…înioj, ¢�dioj, (tÁj) zwÁj;  вечен, дамнешен.  

Во Слепч и во Различ ќе го обележиме губењето на ерот во групата ;qn (v';na). Во 

Оглед К. П. Т. пишува e наместо ' во сите форми на зборот (ve;na, ve;nxŸ), а на крајот на 

зборот употребува Ÿ, со што следиме влијание на рецензија од мешан тип (мцсл. и рцсл.). 
 

Канонски: vqdova, -X f. c»ra; вдовица vqdova`, -X4 f. c»ra; вдовица; vqdovica, -3 
f.  c»ra;  вдовица; vqdovi;q adj. (tÁj) c»raj, (tîn) chrîn; вдовичин, на вдовица; 

vqdovovati, -vou6, -voue[i ipf. chreÚein; вдоствува.  
Во сите три ракописи бележиме испуштање на ерот во почетна позиција во групата 

vqd (vdovica), но во Слепч во два примери следиме непроменета форма (vqdovaL 
Vvqdovqstvomq). 

 

Канонски: ve;era, -X f. de‹pnon, tÕ depne‹n; вечера; ve;erQ, -a m. Ñy…a, ˜spšra; 

вечер; ve;erQ adv. Ñyš, ˜spšraj; навечер; ve;erqnii adj. ˜sperinÒj; вечерен; ve;erqnica, -3 
f. ˜spšra; вечерна (песна); ve;erqn`, -4 f. ˜spšrai; вечерна (песна); ve;er`, -4 f. de‹pnon, 
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tÕ deipne‹n; вечера; ve;er`nie, -i` n.  tÕ deipne‹n; вечера; ve;er`ti, -r`6, -r`e[i ipf. 

deipne‹n; вечера.  
Секаде низ ракописите следиме примери без значителни фонетско-фонолошки 

отстапувања од канонската форма. 
 

Канонски: velieimenqnQ, -Xi adj.  megalînumoj; славен, прославен; velii, -i`, -ie 
adj. comp. bolii, v3]ii mšgaj, polÚj; голем; velii dqnq meg£lh ¹mšra; празник, велик 

ден; velikol'pQ, -Xi adj. megaloprep»j; велелепен, величествен; velikol'pqnQ, -Xi adj. 

megaloprep»j; велелепрен, величествен; velikom5; enikQ, -a m.  megalÒmartur; 

великомаченик; velikoslavqnQ, -Xi adj. преславен,  многу славен; velikQ, -Xi adj. comp. 

bolii, v3]ii mšgaj, polÚj; голем; velikQ dqnq meg£lh ¹mšra, ˜ort»; велик ден, 

Велигден, празник; velika` ned'l` pashX meg£lh ˜bdom£j;  велика страстна седмица; 

velika no]q Велигден; velikQ p3tQkQ meg£lh paraskeu»; Велипеток; velikQ ;etvrQtQkQ 
meg£lh pšmpth; Велик Четврток; velic' adv. ™ktenšsteron; внатрешна (борба); veli;avQ, -
Xi adj. meglÒfrwn, Øper»fanoj, metšwroj, kenÒdoxoj; горд, горделив, суетен; veli;anie, -
i` n. kenodox…a; гордост,   горделивост, суетност; veli;ati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. 

megalÚnein, megalÚnesqai, megalauce‹n, ™pa…resqai; (се)преувеличува, (се) велича, (се) 

превознесува, (се) возгордејува, (се) фали; veli;ivQ adj. kenÒdoxoj; горделив, суетен; 

veli;ie, -i` n. megaleiÒthj; megalwsÚnh, t¦ megale‹a, t¦ meg£la; величие, големо, 

чудесно дело, сила; veli;iti (s3), -;5 (s3), -;i[i (s3) ipf. megalÚnesqai, megalÚnein, 

™pa…resqai; (се)преувеличува, велича, се превознесува; veli;qskQ, -Xi adj. велички. Се 

мисли на св. Климент, епископ велички; veli;qstvie, -i` n. megaleiÒthj; megalwsÚnh, t¦ 

megale‹a; величие, големо, чудесно дело; veli;qstvo, -a n. megalwsÚnh, mšgeqoj; величие, 
величественост. За овој пример имаме голем број на збороформи.  

Во Слепч се чува старата форма за зборот. Кај К. П. Т. и Ј. К. во повеќето примери 

не бележиме значајни отстапувања, освен вокализацијата на q > e во консонантската група 

;qs во последните примери (veli;estva) (мцсл. ред.). За оваа лексема К. П. Т. и Ј. К. ги 

користат и традиционалните форми (velikomU;enika dimitrja), но и неколку примери во 

коишто се следи рцсл. влијание (velic'Ÿ, velikjŸ). 
 

Канонски: vidimQ, -Xi adj. ÐratÒj; виден, видлив; vidima t¦ Ðrat£; она што е 

видливо; vidQ, -a m. Ðptas…a; видение, поглед, изглед; vidqcq, -a m. qeat»j; очевидец; 

vid'nie, -i` n. qša, e�doj, „dša Órasij; гледање, видение, глетка, образ, вид; vid'nqnQ, -
Xi adj. виден; vid'ti, vi/d5, vidi[i ipf. pf. Ðr©n. blšpein, qewre‹n, qe©sqai; гледа, види, 
наѕира.  

Оваа лексема во Слепч е пишувана според старата форма. Во Различ освен 

наставката me за 3 л. мн., карактеристика на централномакедонското наречје и СМЈ во 

примерот vidime, не белебиме некои позначајни отстапувања. Кај К. П. Т. забележуваме 
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примена на  повеќе збороформи, како и повеќе фонетски промени. Во повеќето примери 
следиме непроменета форма, но сепак, силното влијание на северните говори, сцсл. 

рецензија и дијалектниот тетовски резултирал со честа употреба на Y во ваквите примери 

(viYamo, viYamQ, viYatQ), употреба на наставката -mo во еден пример (viYamo) и показната 

заменка ga во друг пример (vidi ga), што претставува јазична особеност која е 
карактеристична за дијалектниот тетовски говор. Оваа лексема К. П. Т. во целост ја 
приспособил кон живиот говор. 

 

Канонски: vina, -X f. a„t…a.  prÒfasij, a„t…wma, ¢form»; причина,  вина, изговор,   

обвинение; vinarq, -` m. ¢mpelourgÒj; лозар; vino, -a n. o�noj, ¥mpeloj; вино, лозје; 

vinogradie, -i` n. ¥mpeloi; лозје; vinogradQ, -a m. ¢mpelèn, ¥mpeloj; лозје; vinogrdqnQ, -
Xi adj. (toà) ¢mpelînoj; лозарски; vinopivqca, -3 m.  o„nopÒthj; винопиец; vinopiica, -3 

m.  o„nopÒthj; винопиец; vinopitie, -i` n. пиење вино.  
Во Слепч нема отстапување од старата форма, но веќе во ракописите на К. П. Т. и Ј. 

К. бележиме употреба на двете форми, односно канонската (vjno, vjnogradx), но и нова 

форма на неологизам за периодот на XIX в. (loznicx, loz'to). К. П. Т. и Ј. К. употребуваат 
лексема којашто е активна и фрекфентна во живиот говор, но ја чуваат и старата форма за 
зборот. 

 

Канонски: v'kQ, -a m.  a„èn, crÒnoj, kÒsmoj; вечност, век, свет; vQ v'kQ e„j a„îna; 

вечно (на веки).  
Слепч користи стара форма. Кај именките од машки род во генитив множина се 

среќава наставката -ovQ (од ŭ основа) коишто ги ги среќаваме во делата на К. П. Т. и Ј. К. 

(v'ki v'kwvQ). Оваа наставка кај именките од -o основа се среќава во македонските 
ракописи од XII и од XIII в. (види: Конески46, Хам47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Б. Конески, Историја..., 134; 
47 J. Hamm, Staroslovenska gramatika, Zagreb 1958, 119; 
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Табела В1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

vl‹;caL vladikoL vlŒc' (Cv']av? 
/e vlqhqvq. Rrabq tvoi 1² 
vladiko. tog‹a vqprosi 2no[ou 
knezq b'sovskx. rR?ci mi w 
2no[e rabq li 1si mn') 239/6 

 

vladxkata 100/4, vladx;icx 
50/15, vladxko 123/13 (go 
ostavihQ na vladxkataL neka si 
go ou;itQ toй) 

vladxka 242/2 (;to pokazUe 
omoforjйL ego /e nosi na 
ramo vladxka) 

vladetqL vladou]emL 
vladou]ih}Lvladou]imqL 
VvlastelinqL vlasti2L vlastni 

(vq t'h? bo trehq b/²tvo ne 
razd'l`1t se. nq 1dino2 
silo2 i vlasti2L obqdr/e v?sa 
;qska` i stro1) 200v/9 

vlasti 27/11, vlastitelq 62/5, 

vlastQ 31/6 (i/e nadQ \vermi 
imU]ago vlastqL da C/enetQ 
sj3 C vetrograda segw ili 
nivxL ili vjnograda) 

vlastq 225/7 (i s'dnalQ C 
desno C d'snata strana o+ca: 
zelQ ravna so O+ca b+ga vlastqL 
i ;estq i slava) 

vl'kou[e (drougx 1/e zr'hq 
vqzlaga2]e verigx navx1 i 
n'hq ;l+vkq i vl'kou[e vq Ezero 
smradnoL bestoudno ti 
`vqstvqnoL i vqzirati drougou 
i ne sraml`ti se /e v?si 
radou2]e se) 133v/16 

vle;e[e 80/5, vlekU]Q 10/15 

(dUhQ lUkavstvj3 vQ pogibelq 
vlekU]Q i da ne vid3tQ o;i 
moi) 

/ 

vqlagaL vql'ziL vql'zq (nido¾ 
no]i2 vl'komq sq Ei C zlago 

wbx;a`L na takovo1 zlo1 

d'lo. i vql'zq vq grobq. na;e¾ 
sqvla;iti 2) 185v/7 

vlegohme 121/20, vlegolQ 8/13, 

vlezetQ 112/4 (ili vo dlaboki 
gr'hovx vlegolQL nekoi ili 
nekakva napastq go na[la w 
gr'hotQ svoi ili vo stokata) 

vlazatQ 15/4, vlazi 57/6, 

vlegUvamQ 185/18 (i koй mi 
wtvori vrataL i azQ 
vlegUvamQ pri negwL i 
ve;eramQ sos negwL i onQ 
sosQ mene) 

vlqkq (vedomomM? /e s+tjimq vq 

tqm?nicou. prjide an?tipatq `ko 
vlqkq hx]nikq, i vqshxti 
s+tou2 eufimi2. mne `ko samq 
sqgnilq sxi. tako i sqsoudq 
sqgnilq wbó]etq. Ona /e rada 

volkotQ 65/4, volka 128/7 (ovca 
]o bega C trlo na dvorQ ta3 
ovca C volkotQ nUte ;UetQ) 

volkQ 40/2, vlcx 35/13, vlka 
4/22, vol;cx 23/10, volkQ i 
sxnQ leyjaHamovQ 227/22 (i 
C nasQ i C sv3ta3 cr+kovq 
na[a maйkaL za]o e volkQL i 
sxnQ leyjaHamovQL i sxnQ 
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bxvq[i) 1/11 ogn3 geenskagw) 

v'ncqL v'n?cq ispov'dani` 

(stani na m'st' s+t'mq. 

vqsprimi v'ncq svoi. te;eni1 

skon;av[iL i v'rou sq bl2da 
1si bxv[ou  /e gl+sou semou  
bx ôUsq velji) 7/1 

/ v'necQ 29/10 (i na ;ie lice 
pl2valiL i komU tUrali 
v'necQ C l2ti ternjeL kogw 
oni bili so str'lx ou rebra 
egw) 

v'n;a`tqL v'n;anL v'n;anqL 
v'n;ava1tqL v'n?;aite (smotri 

oubo `ko ne wslabl1ni1 1dino 

i dobrx1d'teli prodlq/eni1 

v'n;ava1t? se triznqnikq. ili 
ne v'n;anq pr'bxva1tq. sice 

/e i bl+/enxi pavqlq. podviza1 

se gl+a[e. dobrxmq podvigomq 
podvizah? se) 234/16 

v'n;aŸ 16/3, ven;alQ 97/3, 

v'ne;ni;e 32/6 (i gi ven;alQL i 
Ye gi zakopatQL i ]o imetQ 
tatko i pogolemQ C roditelq 
negovQ ne se ispovedUatQ) 

/ 

v'trqL v'troudxha2]ou 

(id'`ni1 plqti se 1. koliko 
vqlnq* sqtvori. koliko mete/q. 
koliko v'trq. koliko Utapanji. 
koliko bezakonji. koliko 
gr'hovq) 191v/9 

vetrovi 135/3, vetrogradar3 
30/9 (C gladaL C slanaL C 
sU[aL C lo[i vetroviL C 
mnogo I bezgodno do/dje) 

v'trQ 203/10, vetrogradQ 
167/13 (kato ]o se klatatQ 
trQstiki C silenQ v'trQL 
ami da mU e UmotQ `kQ) 

 
Анализа на табела В1: 

 

Канонски: vladXka, -X m. despot»j. ¹gemèn, ¹goÚmenoj, ™xous…a; владател,   

владика, власт, началство; vladX;ica, -3 f. dšspoina; владетелка; vladX;qnq, -ii, 

vladX;qnQ, -Xi adj. ¹gemonikÒj; владетелски; vladX;qskQ, -Xi adj. ¹gemonikÒj; 

владетелски; vladX;qstvie, -i` n. ™xous…a, despote…a, ¹gemon…a, ¢rc»; владеење,   власт, 

моќ; vladX;qstvo, -a n. ¢rc», ™xous…a, despote…a; владеење, власт, моќ; vladX;qstvovati, 

-stvou6, -tvoue[i pf. ipf. владее, царува.  

Во Слепч забележавме мешање на X со i во еден пример (vladiko), а во останатите 
најчесто се пишува под титла. Во Оглед бележиме еден пример во членувана форма 

(vladxkata) (мцсл. ред.), а во останатите примери не забележавме некои позначајни 
гласовни промени. Во Различ следиме непроменета форма. 

 



78 
 

Канонски: vlastelinQ, -a, vlastelq, -` m. ™xousiast»j, ¹goÚmenoj, ™xous…a; 

владетел, властодржец; vlasti, vlad5, vlade[i ipf. ¥rcein, ¹gemoneÚein, despÒzein; владее, 

управува; domomQ vlasti o„kodespote‹n; врти куќа, е домаќинка; vlastq, -i f. ™xous…a, 

¢rc»; власт, сила; na vlasti, navlasti „d…v, „di£zwn adv. посебно, особено.  
Во трите ракописи сретнавме чување на старата форма на лексемата.  
 

Канонски: vla;ati, -;5, -;i[i ipf. ›lkein; тегне, влече, одвлекува; vla;iti, -;5, -
;i[i ipf. ›lkein; тегне, влече, одвлекува.  

Во Слепч ќе го истакнеме мешањето на a со ' (vl'kou[e). Во старословенските 

ракописи најчесто се бележи замената на ' со a, но има и случаи каде што има обратна 

замена како што е и во Слепч. Појавата на замена на ' со a првпат ја следиме во XI в., а од 

XII в. веќе следиме и замена на ' со eL во XIV в. овој процес веќе напреднал (види: 
Бицевска48, Цонев49, Десподова50, Угринова-Скаловска51, Маневиќ52, Скатон53, Новотни54). 

Во Оглед бележиме употреба на e наместо a во двата примери кои ги ексцерпиравме 

(vle;e[e). Ваквата нетипична замена на гласовите претставуваме дека се случува поради 
користењето на литература од македонски терен од страна на К. П. Т., односно ако тој бил 
во допир со ракописи во кои развојот на гласовите се одвивал дијахрониски како во Слепч 

(a > '), аналогно на тоа К. П. Т. врши замена на ' во e, под влијание на мцсл. варијанта. 
Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: vQlaziti, -la/5, -lazi[i ipf. ™mb…nein, kataba…nein, e„sporeÚesqai; 

влегува; vQlagati, -ga6, -gae[i ipf. b£llein, ™mb£llein, e„sfšrein; вложува, налага.  

Во Слепч бележиме развој на a во ' (vql'zq). Во Оглед во сите примери следиме 

губење на ерот во слаба позиција во коренот на зборот и замена на a со e, односно како и во 

претходниот пример a > ' > e (vlegolQ). Во Различ ги бележиме истите гласовни промени 

како и во Оглед (vlegUvamQ), но следиме и чување на старата форма во неколку примери 

(vlazatQ). К. П. Т. има поголемо чувство и решителност во приспособувањето на 
лексемите бидејќи ги онародува сите примери кои ги ексцерпиравме, за разлика од Ј. К. 
којшто се колеба при приспособувањето, од што бележиме напоредна употреба на стари 
форми за зборот и една збороформа приспособена кон живиот јазик, како што впрочем е и 
денес во СМЈ. 

 

                                                 
48 К. Бицевска, Струмички апостол од XIII век, Скопје 1984, 171; 
49 Б. Цонев, Добряйшово четвероевангелие, София 1906, 76-77; 
50 В. Десподова,  К. Бицевска, Д. Ппандев, Карпинско евангелие, Прилеп-Скопје 1995, 36; 
51 Р. Угринова-Скаловска, Околу правописот на ' и `, Македонски јазик, XXXII-XXXIII, Скопје 1982,  
727-733;  
52 Т. Маневиќ, c'>ca во некои македонски говори, МЈ III, 1952, 36; 
53 E.A. Scatton, Forms such as [càl] /[càli] in dialekt,s of East Balkan Slavic, Slavic lingvistics and 
Language Teaching, Cambridge, 1976, 249-259; 
54 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 89; 
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Канонски: vlQkohi]qnQ, -Xi adj. lÚkoj ¤rpagoj; граблив како волк;  vlQkQ,   -a m. 

lÚkoj; волк.  
Во Слепч не бележиме никакви гласовни промени. Кај К. П. Т. следиме разлагање 

на l во ol и појава на членот, односно членувана форма во еден пример (volkotQ). Во 

Различ повторно бележиме разлагање на l во ol во еден пример (volkQ), во друг има 

вокално l без ер, втора палатализација и употреба на X. Од западномакедонските говори 

преодот на ваквото l во ol го знаат прилепскиот, битолскиот и охридско-преспанските 
говори. Во записите од Трескавечкиот кодик од крајот на XVII и почетокот на XVIII в. 

имаме колебање во бележењето во случаи како vql;e - vol;e сл. Тоа сведочи дека 

разлагањето на вокалното l во тие говори тогаш уште било во тек.55 Преку разложувањето 

на l во ol и двајцата автори вршат правописно адаптирање на лексемата кон живиот јазик. 
 

Канонски: v'nqcq, -a m. stšfanoj, m…tra; венец, круна.  

Во Слепч имаме пример со испуштен ер во групата -qcq и пример со паерок (v'n?cq 
ispov'dani`). Во Оглед не сретнавме ваков пример, додека во Различ забележавме 

вокализација на q во e во суфиксот –qcq (v'necQ) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: v'nq;avati, -va6, vae[i ipf. овенчува; v'nq;anie, -i` n.   овенчување; 

v'nq;ati, -;a6, -'ae[i pf. , stefanoàn; овенча; v'nq;qstvo, -a n. овенчување.  

Слепч бележи испуштање на ерот во коренот на зборот (-nq;-) (v'n;anq). Во првиот 

пример во Оглед следиме губење на ерот во групата (-nq;-) (v'n;aŸ). Во вториот пример 

има развој на ' во e и губење на ерот во групата (-nq;-) (ven;alQ), а во третиот пример 

следиме развој на q во e во групата (-nq;-) (v'ne;ni;e) (мцсл. ред.). Ваков пример во 
Различ не сретнавме. 

 

Канонски: v'trotql'nqnQ, -Xi adj. ¢nemÒfqoroj; разрушен од ветер; v'trQ,   -a m. 

¥nemoj; ветер; v'trqnQ, -Xi, v'trqnq, -ii adj. (toà) ¢nšmou, (tîn) ¢nšmwn;  ветеран; 

v'trqcq, -a m. pnšousa; ветрец.  

Слепч ја има старата форма. Во Оглед има замена на ' со e (vetrovi, 

vetrogradar3), а Ј. К. во Различ ги користи двете форми, односно има примери со ', но и 

примери каде што ' е заменето со e (v'trQ, vetrogradQ). И за оваа лексема следиме 
поголема решителност и чувство во приспособувањето на лексемата кон живиот јазик кај 
К. П. Т., за разлика од Ј. К. којшто повторно напоредно ги употребува двете форми. 

 
 
 
 

 

                                                 
55 Блаже, Конески, Историја..., 38; 
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Табела В2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

v'rouL v'r'L v'ra (slx[i pakx 

d+[evnou2. ;to 1² dobrota 

d+[evna`. c'lomoudri1. 
krotostqL mlt²xn`. v'raL 
l2bx. bratol2bi1L 
drougol2bi1. poslou [ani1 /e 
hv²ou zakonou koncqL pravda. 
sqkrou[eni1 /e pomx[l1ni` 
soutqL dobrotx d+[evnx1) 
81v/15 

verx 67/4, verUa 86/7, verUaa 
107/6, verUatQ 93/10, verUe[Q 
141/9,verUete M101/4 (pakQ imQ 
rekohQ koga verUeteL za]o ne 
se gotovite dUhovnwL da go 
zemete) 

v'ra 15/19 (nJe li sme edinQ 
rodQL edna v'raL ]o imame 
ednw kre]enieL a ne 
pokor3vame se na b+/j3 
zapov'dQ) 

voiskouL voiniL voinq (b'sta 
/e i ta* voina longinq i 
Iouli`nqL raba h²va. slx[av[e 
/e skopciL bes'dou2]a voina 
slovesa si*L pov'da[e g/‹I 

svo1i) 45/11 

voŸska 103/4, voinstvo 11/3,  

voinstvomQ 11/14 (i svaki 
ratQ ili voŸskaL ili nekakvxŸ 
boŸ ]o da stanetQ) 

voŸska 22/5, voŸni 11/10 

(togaŸ wbrQnalQ orU/je da 
;ini voŸska sosQ ;ovecx) 

voskq (i vqzlo/iti @ na 
skovradou. i vqli`ti pqkqlq i 
voskq i maslo dr'v'no?1L I 
asfal?tqL rastoplq[em /e se 
simq. I vr'ni2 sou]ou vq 

skovrad' velikou) 16/16 

vosokQ 28/1 (`kw prahQ 
rasto;ite s3L `kw vosokQ 
rastapaŸte s3L i bezv'stni 
bUdite C ploda segw) 

vosokQ 274/6 (C ne3 b'gatQ 
vrazi djavoliL i se topatQ 
kato vosokQ C oginq) 

volitq (soupostatna` 

sr'ta2tq te. kto /e oubo 
toliko ne sq mxslqne volitq 
sramotou i ouko rizouL sq 
moukami v';nxmi) 181/12 

voli 70/18 (takw no ougaYate 
voli i pohotemQ va[xmQ) 

vol3 20/11 (ami trebUva i 
;l+v'cx da imatQ dobra 
vol3L i da tra/atQ svoe 
spasenje) 

volouL volqL volice (`ko /e i 

rqptati na igoumena. `ko 
tako volice  vqved[ou 
posr'‹ihq. ouv‹'b /e igoumqnq 
prizvavq i i re;e 1mou elma 

/ volove 76/2, volovska 65/8, 

volQ 264/14 (tolkU 
zader/alQ snaga i ` 
pokorilQ kato volQ pod 
3remQ C site i]ahi) 
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brate l'pota lica tvoego 

mnoga 1² z'lo) 33v/14 
vol12L vol1na[e1L vol2 (sp+sa 

1mi soutq. nq* tvore]ei vol2 
1gw. t'm? /e popci se 
sp+seni1mq svoimqL i d+[e2 
svo12. i C v?se 1 silx svo11) 
100/19 

/ volqni3 93/6 (napasti sekakvi 
i skwrbi: volqnx3 i 
nevolnx3) 

vragqL vra/eL vra/i2L vra/jaL 
vragom (1/e 1² oubo ou b+a 

prositi. ili kne/i`. ili sana 

velika ko1go. ili vragomq 

wd'l'ni`. ili bogatqstva 

pogxba2]ago) 205v/13 

vragQ 151/5, vragi 102/18, 

vragwmQ 151/10, vrazi 93/19 

(zapreti vsemQ vragwmQ 
bor2]xm s3 somno2) 

vragi 273/11, vragove 4/1 

(vragiL demonxL i b'sxL 
djavoli: herbetQL sjestQ 
vsp3tQ nazatQ se vra]atQ I 
b'gatQ) 

vranqL vranova (b+gom? /e 

noudimq reÂ kq nimq. v'domo 
boudi vamqL `ko kq inokomq 
n'kxmq vq gorahq /ivou]imq 
Cnosetq ptice plodx si1. I 

1]e 1mou g+l2]ou se prjide 
vranq. noutrq gq stqblq sq 
ploŒmq i wtide. reÂ /e kq 
igoumenou i kq mnihw¤. 

posl'Ddouite mi) 120/12 

vrani 89/8 (I da te pomilUvatQ 
vo tx3 dniL da se tocxte so 
vrani na kUpQ vo velikji 
postQ) 

/ 

 
Aнализа на табела В2: 
  

Канонски: v'ra, -X f. p…stij, deisidaimon…a; вера, празноверие; v'r5 4ti pf. 

imati ipf. pisteÚein; поверува, верува; v'ro6 proqÚmwj; blaga` v'ra eÚsšbeia; 

побожност, благочестие; v'ra, -X f. nom. propr. p…stij; девица, ќерка на Софија (Мудрост, 

Sof…a), сестра на Надеж (да 'Elp…j) и Љубов ('Ag£ph). За неа се прикажува дека умрела 
како маченик во времето на императорот Хадријан. Се поменува на 17 септември во 

Источната и на 1 август во Западната црква; v'riti,   -r6, -ri[i ipf. pisteÚein; верува; 

v'rovati, -rpo6, -roue[i ipf. pf. pisteÚein, ¢napisteÚein; верува, поверува; v'rovqnQ, -Xi 
adj. (tÁj) p…stewj; на верата; v'rqnikQ, -a m. pistÒj; верник; v'rqno adv. pistîj; верно, 

праведно, точно, со верба; v'rqnQ, -Xi adj. pistÒj, qrhskÒj; верен (веродостоен); v'rqnQ 
bXti pisteÚesqai; верува во Бог.  
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Во Слепч се чува старата форма за разлика од Оглед, каде што во сите примери има 

развој на ' во e (verUa, verUaa, verUatQ). Во сите форми за овој пример К. П. Т. употребува 
народен тетовски говор. Кај Ј. К. не бележиме некои позначајни гласовни промени, 
односно и во Различ се чува старата форма за зборот. И за оваа лексема К. П. Т. покажува 
поголемо чувство за прилагодување кон живиот (говорен) јазик. 

 

Канонски: voi, -4 m. pl. str£teuma, strat…a; војска; vo3 bqrati stratopedeÚein; 

построи (војска); voinikQ, -a m. stratièthj; војник; voinQ, -a m.  stratièthj, 

strateuÒmenoj, tÕ str£teuma, spekul£twr, strat…a; воин, војник,   војска; voinQ bXti, 

bXvati strateÚesqai; станува војник; voinqskQ, -Xi adj. воен; mno/qstvo voinqsko 
spe‹ra; воен одред (на 100-тина војници); tXs5]qnikQ voinqskQ Ð cil…arcoj tÁj spe…rhj; 

хилиарх, илјаданачалник, заповедник над одред од илјада војници; voinqstvo, -a n. 

strat…a, strate…a; воинство, воена служба,   воен поход; voiska, -X f. strate…a; војна, 
војска.  

Слепч и Различ (освен употребата на Ÿ) ја чуваат старата форма, а само во 

примерите од Оглед имаме испуштени ерови во групата -nqs- (voinstvo). 
 

Канонски: voskQ, -a m. khrÒj; восок.  
Слепч има непроменета форма, но во Оглед и Различ следиме појава на секундарен 

ер, кој се вокализирал во o (vosokQ). Кон крајот на X в. еровите често се употребуваат 
неетимолошки. Ваквата неетимолошка употреба на еровите се појавува поради потребата 
од разложување на консонантски групи тешки за изговор, како  при преземање на туѓи 
зборови и нивно словенизирање, така и во чисто словенски зборови (види: Конески56). К. 
П. Т. и Ј. К. правописно ја приспособиле оваа лексема кон живиот јазик во сите проследени 
примери. 

 

Канонски: voliti, vol6, voli[i ipf. boÚlesqai, qšlein, proaire‹sqai; сака, 
посакува, претпочита.  

Во трите ракописи се чува непроменета форма на лексемата.  
 

Канонски: volovQ adj. (toà) boÕj; воловски; volovqnQ, -Xi adj.  (tîn) boîn;  

воловски; volQ, -ou, -a m. boàj;  вол.  
Во ексцепираните примери од Слепч и Различ не бележиме гласовни промени, а во 

Оглед не сретнавме ваков пример. 
 

Канонски: volqnoe  n. volqnoe sQtvoriti tÕ ƒkanÒn poie‹n; угодува; volqnQ, -Xi 
adj. ˜koÚsioj; волен, доброволен, слободен; vol`, -4 f. qšlhma, boÚlhma, gnèmh, 

™piqum…a, eÚdok…a, sÚmferon; волја, решение, намера, интерес, желба, благоволение.  
И во однос на овој пример во Слепч, Оглед и Различ не забележавме гласовни 

отстапувања на синхрониски и дијахрониски план, со што само се потврдува 
преемственоста на писмената и културната традиција во различните временски периоди.  

 
                                                 
56 Б. Конески, Историска фонологија на македонскиот јазик,...32; 
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Канонски: vragovqnQ, -Xi adj. (toà) ™cqroàn, (toà) ponhroà; непријателски, 

ѓаволски; vragQ, -a m. ™cqrÒj;  непријател противник,  фиг.  ѓавол; vra/enie, -i` m. 

o„wnismÒj; вражба; vra/ii adj. (toà) ™cqroà, (toà) ponhroà; непријателски, ѓаволски; 

vra/qda,   -X f. œcqra, ¢mnhsikak…a; непријателство; vra/qd5 im'ti ™n ›cqra e�nai; е 

непријател, е скаран; vra/qdovati, -dou6, -doue[i ipf. ™cqra…nein, ™gkonte‹n; мрази; 

vra/qdqnikQ, -a m. dusmen»j; непријателски, злобен; vra/qdqnQ,   -Xi adj. dusmen»j; 

непријателски, злобен.  

Во Слепч бележиме прва палатализација (g>/) (vra/e), додека во Оглед 

забележавме извршена втора палатализација (g > z) (vrazi). Консонантите ;, /, [ не се 
стари, индоевропски, туку се добиени во прасловенскиот јазик со промена на 

заднонепчените k, g, h пред вокалите од преден ред или пред ј. Во врска со вокалите од 

преден ред заднонепчените консонанти k, g, h претрпеле и други промени. Промената на 
k, g, h во врска со вокалите од преден ред во нови гласови претставува палатализација 

(види: Угринова-Скаловска57). Во примерот vragove во Различ следиме наставка од -ŭ 
основа во номинатив множина.  

 

Канонски: vranovQ adj. (tîn) kor£kwn; гаврански; vranovqskQ, -Xi adj. (tîn) 

kor£kwn;  гаврански; vranQ, -a m. kÒrax; врана; no]qnQ vranQ nuktikÒrax; утка, осамена 
птица.  

За оваа лексема во Слепч и Оглед се чува старата форма, а во Различ не бележиме 
ваков пример. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
57 Р. Угринова-Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 2001, 48-49; 
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Табела В3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

vrataL vratar?L vrataraL 
vratarq, dvq*rq, dvqr?mi, dvqr'hq, 

dvqri, Ddvqrmi, dvri (i pro;e1 

provedousta me skroz' t'sna 
vrata. i izxdohw¤ vq n'ko1 

krasn'i[e i ;2‹no z'lw pol1. 
vq n1m /e krasna sela i sv'tla 
z'lo b'hou) 243v/2 

vrata 70/6, dveri 47/18, vrata 
70/6 (siromasi pros3cx ]o sa 
predQ cr+kovna vrataL dadi imQ 
po ne]o malo na svakogo 
milostxn3) 

vrata 19/10, vratx 36/19, 

dverQ 221/2 (C golemQ tvoй 
darQ vladxko na nasQL ti ni 
CvorUe[Q namQ raйskj3 
vratxL sosQ tova st+oe 
ispov'danje) 

vr'meL vr'menemqL vr'meni 
(nq tq;i2 st'ni wrou/i`. 

st'nx vr'menemq razara2t? se. 
cr+kov? /e ne star'1 ti se 

nikoli/e. st'nx varvarx 
razara2tq cr+kvi /e ni b'sove 
ne oudol'2tq) 76/1 

vreme 43/2, vrem3 44/6, vremene 
57/1 (alQ ka ]o carUL a]e vo 
vreme Jdolopoklonstvo zaradi 
to3 viYatQ) 

vreme 1/9 (ami se zakolUe 
samQ si hristosQL i po 
nekolkU vreme sosQ v'ra I sQ 
ml+tva mnogU fanalQ da 
pisUe radi s+ta3 ljtUrgJa) 

vra;eve (vq 1dinq /e C d+ni 
prilou;i se razbol' ti se 

dq]eri mo1i. i pri[Œq[e 
vra;eve r'[e prigotovite `/e 
w sqmrti 11 po n1 /e 
oumr'ti ho]etq. Vv?s'm? /e 
sqrodnikomq na[imq i sous'dw¤ 
sqbrav?[im? se kq namqL 1/e 

out'[iti na²) 131/13 

vra;q 58/1, vra;bx 59/3, vra;U 
58/15 (vladiko vseder/itel2L 
vra;U dU[Q i t'lesQL 
smir33й I voznos3й) 

vra;U 294/18 (vra;U isc'li 
s3 samQL ob]e bo b' slovo I 
ou 2dei sje wbol3]xhQ 
vra;evQ glagolano) 

vodaL vVodo2L VvodonosqL vodouL 
vodqna*goL vodqqL vodw2L vodx 
(az? /e pripadq kq nogama 1go 
wb']av? se 1mou sqtvoriti 
`/e a]e povelit?mi. i vqzqmq 
vodou starcq i sqtvori ml+tvou 
krt²nxmq znameni1mqL okropi 
na lice oôokovici) 132/5 

voda 53/4, vodU 22/13 (i pakQ 
Ye ga po]rkatQ so krstena 
voda i Ye mU re;etQ) 

voda 32/17, vodata 47/10 (no3 
da gi napadi C kov;egw da se 
oudavatQ ou vodata kakw i 
drUgite ]o se izdavili ]o 
wstanali na zeml3ta) 
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vqskr'[a1mx (;to* Ubo ne 
im'ni` li vqze. nq* 
bl+go;qsti` ne wkrade. ne ;eda 
li 1go vqshxtiiL mrqtvx1 
vqskr'[a1mx. proka/eni*1 
w;i]a1mi. b' si izgonimi. 
Mmore wbouzdava1mo) 80v/1 

voskresenje 12/2, voskrese 39/5, 

voskresennji 120/11, voskresivxŸ 
56/20 (radUй s3 `akw hristosQ 
voskrese izQ mertvxhQL i 
vzxde na nebo) 

voskresenje 15/2, voskrese 
17/15 (samQ prQvo litnalQ 
kato voskrese tretjй denq i 
sosQ negw pravednji dU[x ]o 
gi onQ oslobodilQ) 

vxsokqL vxsoc' m'st'L 
vxsokqL vxsotouL vx[?ni, 

vx[n`goL vx[ni1, visoka (Oko 
plqno. lice roum'no. oustni 
;rqvl1ni. Vvx` visoka. Vvlasx 
pozlati. prqsti dlqzi. i 
vqzrastq vxsokq. i v?sa l'pota 
cvqtou]i`) 81/15 

vxsokjŸ 15/1, vx[n33 19/20, 

vx[n3gw 109/2 , vx[nihQ 
29/12, vx[n'mU 74/9, vxsokU2 
61/11 (i mi[icU tvo2 kr'pkU2 
I vxsokU2L i pos']a2]i 
pos'ti sozdanje tvoe sje) 

vx[nihQ 118/14, vi[ina 34/4, 

visokoUmje 104/18 (vo im3 
gospodne oca na[egw davJda 
wsanna vQ vx[nihQ) 

vqzxde (r'dqsta cr+ca 
wdesnou2 tebeL po prana i 
ni]a cr+ca bxstq. i gd' 
vqzxde gor'. pr‹'sta cr+ca w 
desnou2 tebe. i kako /e bx² 
cr+ca. po n1/e c+rq rabq bxstq. 
ne b*'L nq* bx²) 84/5 

vzxde 39/6, vzxdemQ 123/9 (C 
lica tvoegw gr'[nji kamw 
be/imQL a]e vzxdemQ na n+bo 
tx tamw samQ /ive[i)  

vzide 25/10 (pakQ to3 b+gQ i 
;eloqv'kQ na krstq da vzide 
i da se pogrebe ou grobQ i 
pakQ da voskrese) 

 
Анализа на табела В3: 

 

Канонски: vrata, -Q n. pÚlh, pulèn. qÚra; врата, порта; vratarica, -3 f. ¹ qurwrÒj; 

вратарка, чуварка на портата; vratarq, -ri` m. qurwrÒj; стражар; vratarqnica, -3 f. ¹ 

qurwrÒj; вратарка, чуварка на портата; dvqrq, -i f. dvqri, -ii pl. qÚra; врата; dvqrqnikQ, -
a m. qurwrÒj; чувар на портите, вратар; dvqrqnica, -3 f. ¹ qurwrÒj; вратарка; dvqrqc3, -q 
f. pl. qÚra; (свети) двери.  

Во трите ракописи ги забележавме двете форми за овој пример. Во Слепч го 

сретнавме со (dvqr?mi,vratar?) и без (dvq*rq, vratarq) паерок, пример во кој ерот е испуштен 

(dvri), но во суштина без отстапување на правописен план. Во Оглед и Различ бележиме 

вокализација на q во e во примерите dveri, dverQ, што претставува македонска варијанта на 
цсл. јазик, а во останатите следиме непроменета форма за лексемава.  
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Канонски: vr'menqno adv. prÒskairwj; привремено, vr'menqnQ, -Xi adj. 

prÒskairoj; привремен; vQ ;as' vr'menqn' ™n stigmÍ crÒnou; истиот момент; vr'm3, -
mene n. kairÒj, crÒnoj, éra, ¹mšra; време, час, период.  

Во Слепч не бележиме гласовни промени, а во ракописите на К. П. Т. и на Ј. К. 

редовно следиме замена на ' со e (vreme), од што јасно може да се види дека и двајцата 
автори ја приспособиле лексемата кон живиот јазик (мцсл. ред.). 

 

Канонски:  vra;evanie, -i` n. „£treusij; лекување; vra;evati, -;ou6, -;oue[i ipf. 

„atreÚein, „©sqai; лекува; vra;q, -a m. „atrÒj; лекар; vra;qba, -X f. qerape…a; лекување, 

нега; vra;qstvo, -a n. „atre…a; лекуваење, нега, лекарство, лек.  

Во Слепч бележиме наставка eve (vra;eve). Од некогашните падежни наставки 
имаме само остатоци во нашите дијалекти. Во некои од западните говори е уште во жива 
употреба дативната форма од личните имиња и од именките што означуваат блиско 
сродство: Стојану, Јанкове, Петреве, Маре, мајке, сестре исл. Наставката - (о) ве, - (е) ве 
се развила со вкрстување на дативна наставка -ови од некогашната u- основа и наставката -

е (< -') од некогашната а- основа (види: Конески58). Во Оглед следиме губење на ерот во 

еден пример (vra;bx), и непроменета форма во другиот, како што  забележавме и во Различ 

(vra;U). 
 

Канонски: voda, -X f. Ûdwr, Ûdata, kataklusmÒj; вода, води, поплава; voditi, 

vo/d5, vodi[i ipf. ¥gein, peri£gein, Ñdhge‹n; води, придружува, се раководи; vodonosQ, -a 

m. Ødr…a, Ødr…skh; сад за вода, стомна; vodonosQ, -i f. Ødr…a; сад за вода, водонос; 

vodonosqnQ, -Xi adj. водоносен; vodopiica, -3 m. ØdropÒthj; водопиец ; vodoto;q, -a m. 

ce…marroj; зимски поток; vodqnotr5dovitQ, -Xi adj. ØdrwpikÒj; потечен, болен од водена 

болест; vodqnQ, -Xi adj. Ûdatoj, Ød£twn; воден; vodqnQ tr5dQ im'ti Ødrwpikoj e�nai; 

болен од водена болест.  
Во Слепч во еден пример бележиме два ера еден до друг на крајот на зборот 

(vodqq), а во сите останати примери следиме непроменети збороформи. Во Оглед следиме 

чување на старата форма, а во Различ има членувана форма во еден пример (vodata) и 
непроменета форма во другиот пример.  

 

Канонски: vQskrQsenie, -i` n. ¢n£stasij, tÕ ™gerqÁnai; воскресение, 

воскреснување; vQskrqsnovenie, -i` n. œgersij, tÕ ™gerqÁnai; воскресение, воскреснување; 

vQskrQsiti, -[5, -si[i pf. ¢n…stasqai; воскресне, стане; vQskrQsn5ti, -n5, -ne[i pf.  

¢n…stasqai, ™ge…rein, ™ge…resqai; воскресне, стане; vQskrQsqnQ, -Xi adj. (tÁj) 

¢nast£sewj, ¢nast£simoj; воскресен; vQskr'siti, -[5, -si[i pf. ™ge…rein, 

(™x)anist£nai; воскресне; vQskr'sqnQ, -Xi adj. (tÁj) ¢nast£sewj;  воскресен; vQskr'[ati, 

                                                 
58 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 135-136; 
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-[a6, -[ae[i ipf.  ™ge…rein;  воскреснува; vQskr'[enie, -i` n. ¢n£stasij; воскресение, 
воскреснување.  

Во Слепч сретнавме само еден пример кој ја чува старата канонска форма. Кај К. П. 

Т. и Ј. К. во сите примери кои ги забележавме има вокализација на Q во o во коренот на 

зборот (voskrese) (мцсл. ред.). Исто така бележиме честа употреба на десеттеричното j во 
двата ракописи што сметаме дека е под влијание на рцсл. редакција, а во Оглед 

проследивме геминати кои се чуваат со испуштен ер (voskresennji). Оваа лексема К. П. Т. и 
Ј. К. ја приспособиле кон живиот јазик, односно ја пишуваат со мцсл. ред. во сите примери, 
иако во најголема мера се служеле со ракописи и книги од рцсл. и сцсл. ред. 

 

Канонски: vXsoko adv. ØyhlÒn; високо; vXsokomXsliti, -[l6, -sli[i ipf.  
Øyhlofrone‹n; се гордее, има високо мислење за себе; vXsokom5drovati, -drou6, -
droue[i ipf.  Øphlofrone‹n; се дуе, се гордее; vXsokom5drQstvovati, -stvou6, -stvoue[i 
ipf. Øphlofrone‹n; се дуе, се гордее; vXsokQ, -Xi adj. ØyhlÒj; висок,   велик, возвишен; 

vXsoka` n. pl. t¦ Øyhl£; висини comp. vX[q[i ØyhlÒteroj; повисок, издигнат; vXsota, -
X f. Ûyoj, Ûywma, meteorismÒj; висина, величина,   високомерие, бранување; vXsoc' adv. 

Øyhl£; високо, почесно, vXso;ae comp. ØyhlÒteron; повисоко, почесно.  

Во Слепч (освен во visoka, каде што следиме мешање на јери со и) се бележи 

старата форма.  Во Оглед би го потенцирале доследното чување на X, што го покажува 
влијанието на рцсл. литература врз јазикот на авторот. Во Различ Ј. К. во еден пример го 

чува X (vx[nihQ), а во останатите примери бележиме замена со i (visokoUmje). Би ја 

напоменале и честата употреба на j, Ÿ од страна на К. П. Т. и Ј. К. во примерите (vxsokjŸ), 

што пак заедно со доследното чување на X би го припишале на влијанието од рцсл. ред. 
 

Канонски: vQziti, -id5, -ide[i pf. ¢naba…nein, ™piba…nein, ¢pšrcesqai,   

™pan£gein; се искачи, појде, влезе; vQzitie, -i` n. ¢n£lhyij; вознесение.  

Во Слепч и во Оглед во сите примери бележиме мешање на X со i. Во Различ 
забележавме чување на канонската форма на примерот. 
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Табела Г 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

gladaL gladL glademq (ni /e 
pomxsla pon' imamq ;to 1² 
/ena C odrq/e[ago me glada 
togŒa g+la 1mou wna se 1gŒa 
vqzalkaL i me¦i vsakx pohoti 
zabx tq;i2 da hl'ba 
nasxti[i se 1gŒa /e prjidout? 
ti sicevx pomxsliL tako 
voul';bU posta vqsprjimi) 
118v/1 

glada 135/2, gladenQ 80/2, 

gladnji 95/16 (ima[e /ivx 
ranx i gladenQ so kU;in3ta 
le/a[e na portata) 

gladQ 7/7, gladenQ 24/6, 

gladni 10/14 (na pre[Q 
s'delQ podQ negovjo dvorQ 
gladenQL lazarq /ela3lQ da 
se nasiti C trohi ]o padale 
C trapezata na bogatjw) 

glagolaL gl)2]iL gl+2]imaL 
gl+ahouL glagol1L glagol2]ou 
(nq* vqstavq i ide vq 
monastxrq. i pripade kq 
nogama igoumenou. Mmol1 se 
1mou i glagol1. nepr'mlq;i 
w+;eL mol1se kq go²u) 35v/7 

glagolaetQ 4/4, glagol2]ihQ 
29/13, glagolemomU 7/1 

(prihoditQ JeromonahQ 
vzemletQ epitrahilQ i 
glagolaetQ: blagosloven b+gQ 
na[Q) 

glagoletQ 220/19 (i davJdQ 
glagoletQL blagoslovenQ 
gr3dxй vo im3 gospodne) 

glasomqL glasna (i `ko pridohq 
hote 2 lobzati. ona /e vqzva 
velikomq glasomq sq slqzami. 
w gore mn' stran?n'i. trepetq 
I /e bxvq. vVq pra[a[e vinx) 
213/18 

glasomQ 26/16, glasQ 46/16  

(i glasomQ neprestannxmQ 
vopj2tQ s+tQL s+tQL s+tQ gospodq 
savawHQ) 

glasQ 27/25 (tamo grmen': 
kato glasQ trUbnjiL C tova 
gorite I hrjdi]ata se 
tresle) 

glavouL glavqstvoL glavx 
(tek?[i i 1m[i vola m'dna*go 
I abi1 i sta`[e plqti roukou 
11L nikako /e ne w]outiVv?[i. 
vqnese glavou svo2 vq ousta 
volou i vsounou se vqnoutrq 
vqnq) 56v/1 

glavU 6/14, glava 77/5 (vo rassUL 
i kamilavkU polagaetQ na glavU 
egw I tvoritQ JeromonahQ 
CpUstQ) 

glavahQ 34/22 (vo Ckrovenji 
]o se pisUe toй \v'rq ]o w 
sedmihQ glavahQ i w des3ti 
rogahQ) 
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gleda1 (idou]em?  /e imq vq 
stxi b+/ji hramqL vq d+nq 
n‹el?nxi i/e is prqva gleda1 

Ddjavolq i protive seL vqnide vq 
src‹e antiWhou 1terou 
ezarqhou gradqskomou) 8v/20 

gledamQ 95/1, gledame 77/11 (a 
kakw gledamQ vo ednx sela da 
;Uva g+dq dipQ grUbw ni 
hristjani mo/emQ da gi 
nare;emQ) 

gleda[Q 280/4 , gleda 8/20, 

gledaiki 272/16  

(i postra[enQ sUdQ ]e da se 
nasx]avatQ gledaiki lica 
b/+j3 vo v'ki de to i ag+gli 
/ela3tQ da poglednatQ) 

gnoiL gno1mq (;l+vkomq 
prim'[a1t? se. po;to 
wbr'ta1tq 2 gno1mq isplqnq. 
wstroupl1nou C b'sovq*. i ;to 
sqtvoriei. pribli/i se kq 
n1i. i wna /e Cb'/e) 87v/5 

gnoi]nicx 29/5 (hrUsti vrpeli 
gri/iL krticxL gnoi]nicxL 
mx[i i drUgi razli;nx3 
rodx) 

gnoŸ 75/14 (da Ckopa 
smokovnicata i da 3 zasipe 
sosQ gnoй ta da rodi) 

gn'vaL gn'vna`L gn'vomq (se 
bx² zakon?nomou vqzrastouL ;to 
U/e drq/imq 12. I Cv']ami 
sq gn'vomq. Vvq istinou ne 
wstavl2 si2 mni[qstvovatiL 
nq vq damq 12 mou/evi) 129/9 

gn'vQ 142/17, gn'va 46/4 (C 
vs3kj3 skorbiL gn'va I nU/dxL 
gospodU pomolim s3) 

gn'vq 34/24 (sedmQ smerti 
gr'hove gordostqL 
srebrol2bj3L blUdQL gn'vqL 
koй prebira manџiL zavistqL 
ounxnje I des3tq rogovx) 

glqbin'L gloubina (1mou /e 
Ubo [irota b'. `ko vrq/enjE 
kamena vid'ni1mq. gloubina 
/e dobez‹nx b'L kq n1i ne 
]edno vl';ahoume kq 1dino 
i/e sôan' br'ga wnogo) 242/18 

glUbinU 12/14, glUbinnago 11/8, 

glUbinx morskJ3 123/12 (b'sx 
nizlo/i[im bo s3 
merzostemQ bezzakonj3 vo 
ogenqL vo adQL vo golbinU) 

glUboka 25/22 (kakw sega ]o 
vidime togava ke da pokrJe 
no]q glUboka i temna ;Udesa 
na zemli) 

 
 Анализа на табела Г: 
 

Канонски: gladQ, -a m. limÒj; глад.  
Во овој пример од правописно-фонетските промени забележуваме вокализација на 

q  во e во суфиксот на зборот во сите три ракописи (gladenQ) (мцсл. ред.). Друга гласовна 
промена не забележавме, што укажува на преемственоста на лексиката во ракописите.  

 

Канонски: glagolanie, -i` n. ·Ásij, ·Áma, tÕ lalÁsai, polulog…a; зборување; 

glagolati, -l6, -le[i ipf. lale‹n, lšgein, sullale‹n, ¢ntilšgein, зборува, разговара, 

именува; glagolati na kathgore‹n; обвинува; liho glagolati battaloge‹n; напразно 

зборува; pr'/de glagolati prolšgein; пророкува, претскажува; strqmq glagolati 



90 
 

filoneike‹n; зборува непрестано, се препира; glagolivQ, -Xi adj. lalhtÒj; зборлест; 

glagolQ, -a m. ·Áma; збор, настан; glagolqnikQ, -a m. diermhneut»j; толкувач.  
Во сите три ракописи се чува старата форма на лексемата, со тоа што во Слепч 

најчесто ја среќаваме под титла. 
 

Канонски: glasQ, -a m. fwn», fqÒggoj, Âcoj; глас, одек, звук, тоналитет (term. 

tehc.); glasqno adv. megalofènoj, Øyhlofènwj; гласно; glasqnQ, -Xi adj. (tîn) fwnîn; 

гласен; gla[ati, -[a6, -[ae[i ipf. fwne‹n, kale‹n; вика, повикува, нарекува; gla[enie, -
i` n. fwn…a; одек, глас, пеење.  

Бележиме непроменета форма за оваа лексема во трите ракописи. 
 

Канонски: glava, -X f. kefal»; глава; glava 5gqlou kefal¾ gwn…aj; аголен камен; 

probiti glav5 kefalioàn; (со камен да му ја дупне главата); glavie, -i` n. prÕj kefalÁj; 

до главата; glavqnQ, -Xi adj. главен, значаен.  
За оваа лексема не забележавме гласовна промена во нашите ракописи. 
 

Канонски: gl3danie, -i` n. Órama, Órasij; поглед, појава, изглед; gl3dati, -da6, 
-dae[i ipf. blšpein, ™piblšpein; гледа, разгледува.  

Во овој пример следиме замена на 3 во e во сите ракописи (gledamQ). 

Многубројните примери на замена на 3 со e, покажуваат дека 3 веќе се изговарало како e. 
Изедначувањето на изговорот на 3 со e и на q со e придонело и за употребата на q за 3 
(види: Бицевска59, Конески60). Во Оглед и во Различ за овој пример се јавуват повеќе 
глаголски конструкции под влијание на народниот говор, а бележиме и глаголски прилог 

во примерот gledaiki (види табела). Евидентно е чувството за приспособување на 
лексемава кон живиот јазик и на К. П. Т. и на Ј. К. 

 

Канонски: gnilQ, -Xi adj. s£pioj, saprÒj, septÒj; гнил; gnil'nQ, -Xi adj. 

Ñstr£kinoj; глинен; gniti, gni6, gnie[i ipf. гние; gnoi, gno` m. kÒproj, kopr…a, ›lkoj, 

„cèr; гној, гнилеж, гнојна рана, измет; gnoinQ adj. eƒlkwmšnoj; гноен, крастав.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменети форми, додека Ј. К. (Различ), под 

влијание на рцсл. рецензија на крајот на зборот ја употребува фонемата Ÿ (gnoй). 
  

Канонски: gn'vati (s3), -va6 (s3), -vae[i (s3) Ñrg…zesqai, col©n, ™nšcein, 

pikra…nesqai; се лути; gn'viti s3, -vl6 s3, -vi[i s3 ipf. ™req…zein; се налути; 

gn'vodrQ/anie, -i` m. луто однесување; gn'vQ, -a m. Ñrg», pikr…a, ¢peil»; гнев, лутина; 

gn'vqlivQ, -Xi adj. Ñrg…loj; гневен, лут; gn'vqnQ, -Xi adj. (tÁj) ÑrgÁj; гневен, злобен.  
Во сите примери во ракописите се чува старата форма на зборот.  

                                                 
59 К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и 
XIV век, Скопје 2000, 108; 
60 Б. Конески, Историска фонологија на македонски јазик, Скопје 1977, 42; 
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Канонски: gl5bina, -Xi f. b¢qoj, buqÒj, ¥bussoj, kÚtoj; длабочина; gl5binqnQ, -
Xi adj. bÚqioj; длабочински, адов; gl5bokQ, -Xi adj. baqÚj; длабок.  

Во Слепч има употреба на две форми, односно еден пример каде што 5 прешол во 

ou (gloubina) и еден пример каде што има мешање на 5 со q (glqbin'). Правописното 
мешање на носовките и на еровите се среќава во повеќе македонски ракописи од XII и XIII 

в., односно вокалниот дел на 5 во тој период звучел како ă (види: Конески61, Новотни62). 

Во Оглед и во Различ забележавме само примери каде што 5 прешол во U. Интересно е да 

се забележи пишувањето на U  наместо ou во сите примери. Оваа појава сметаме дека е под 

рцсл. влијание, односно U станува правописен манир во пишувањето на авторите (glUbinU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Б. Конески, Историја..., 41-49; 
62 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 76; 
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Табела Г1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

godinou (drouga sq drougo2 sq 
pl'ta2]i se. znameni1 /e 
;²tnango /ivotvore]ago kr²ta 
h²va. na vsakou godinouL i 
polq;asi1 nezabxvahou) 11v/4 

godina 89/1, godinx 68/1 (da ti 
prosti [to si ;inilQ sva 
godinaL i zo]o go vxkaatQ 
velikjй) 

godini 96/19 (tova e 
wsmqnades3tQ godini 
bol'dUva kazUva se koga koй 
radi da oupazi des3tQ 
zapov'deй) 

golubicaL goloubjcou (I 
c'lovasta se drougq drouga. 
poznav[i oubw golubica 
souprouga svo1goL tq* /e ne 
pozna 11. kako bo* hot'[e 
poznati si2L ouved[ou sou]ou 
vq zrŒq/ani1mqL i `ko 
mourina sou]i 1i) 107v/5 

/ golUba 47/4 (wrelQL koko[kaL 
`strebQ: nenavidi golUba: 
tova bilo manovenjemQ 
b+/jimQ) 

goniteL gon1ni2L goni[iL 
gonitelq (vsi /e Cv']ava2tq 
1din'mq gl+somq. po;to Ubo 

istinou wstavlq[e. ast'nq i 

sqnq gonite. t'm? /e Cvra/i1 

kqzni svobo/‹[e seL i C zqlq 

bxva2]ihq vq n²a) 193v/16 

gonima3 27/20 (b'/ite 
skverna3 C kr+ta hr+tova C 
gonima3 `kw prahQ rasto;ite 
s3L `ko vosokQ rastapaŸte s3L 
i bezv'stni bUdite C ploda 
segwL `ko /e vosokQ ne 
trpitQ ognqL sice i vx 
rastaŸte s3 silo2 i 
d'ŸstvjemQ ;t+nagw i 
/ivotvor3]agw kr+ta) 

goni 283/17 (taka kazUe da 
imameL kato prj3teli seki: 
koi ni goni i koŸ ni padi 
nasQ mnogU ni wleknU3tQL 
C gr'hovnite mUki w]e i 
golemQ darQ ni darUvatQ 
namQ g+dq:da bxdeme s+nove 
b+/ji: slU[aŸte kakw ka/eL 
da bxdete s+nove o+ca va[egw 
de toe na nebesi) 

gorahqL goramiL gorou 
sinaiskou2L gorx (to ;to pa;e 

a]e mnozi taci vq zoupi2tq 
kq b+ou. pa;e /e kq sou]imq vq 
gorahq samq potroudi seL kq 
plnxmq ag+glomq. i/e mira 

/ gor' 19/8, gora HavorQ 28/6 

(sega pogledaŸ b+gQ na gora 
HavorQL pokazUetQ edna 
sv'tlostq na svoe 
bla/enstvoL na sinaŸska gora 
do[elQ da dade zakonQ svoŸL 
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sego Ustraniv[e ouga/‹a2tq 
1dinomou b+ou) 227v/17  

i tolkU golemU i stra[nji 
raboti se vid'liL a koga ke 
da doŸde so si;ka svo3 slava 
da sUdi) 

gorestiL gore]iL gore]ou 
(po;to lice tvo1 isplqn1no 1² 
goresti i lqstiL wlelqsti 
slovesi sqstavl1nqna. sile 
zv'ri pr'wbra /enxi vq 
wde/o‹u Ov?;2) 5/20 

goresti 15/14 (orU/je v';noe 
nb+noe ispolneno mnogi goresti 
na b'siL na dUhi lUkavx3 
ispolneno mnogw prostin2) 

gorite 9/21, gorilo 63/17, 

gorilQ 24/15 (ako bx videlQ 
onQ lazara pri sebe ou 
mUkiteL ou;inilo bi mU se 
kada mU wlekne malo: C 
zavistq poveke gorelQL a ne 
C geenskjo oginQ ]o go 
gorilQ mnogU) 

gorkagoL gor;ai[a (kto ne 
vqkousi slanxhq vodqq gorkago 
sego mor` posobnxhq vlqnq*. 

kto ne posto` na n1mq. koliko 
velikxhq pr'lqsti) 200/10 

gorko 109/16, gorkw 79/9 (kada 
on popUva i te[kw i 
prete[kw i gorkw na negova 
dU[a) 

gorkjŸ 48/17, gorko 42/24 (ili 
cerkovni svetilnikQ ]o 
sveti na hr+tjanite sosQ 
golema sv']q: ama te[kw i 
gorkoL za]o vidimQ ;l+v'cx 
ou fodUllUkQL kako dennica 
djavolQ) 

 
Анализа на табела Г1: 
  

Канонски: godina, -X f. éra; час, време; godi]e, -a n. godQ, -a m. éra;  време; bez 
goda ¢ka…rwj; во незгодно време; vQ godQ bXti ¢restÕn e�nai; е соодветен.  

Овој пример го среќаваме во сите три ракописи и секаде има непроменета форма.  
 

Канонски: gol5binQ adj. (tîn) peristerîn, (tÁj) perister©j; од гулаб, од  

гулабица; gol5binq adj. (tÁj) perister©j; од гулабица; gol5bica, -3 f. perister£; 

гулабица; gol5bi;i]q, -a  m. perister£; гулапче; gol5bq, -i m. perister£; гулабица 
gol5bqnQ, -Xi adj. (tÁj) perister©j; од гулабица.  

Во Слепч и во Различ бележиме деназализација на 5 во ou, со тоа што во Различ 

наместо ou Ј. К. користи лигатурно U. Во Оглед не наидовме на пример од овој тип. 
 

Канонски: gonenie, -i` n. diwgmÒj, ¢lexit»rioj; гонење, прогонување, стремеж; 

gonesti, -nez5, -neze[i pf. ·Úesqai; се ослободи, се спаси; gonitelq, -l` m. dièkthj; 

гонител, прогонувач; goniti, -n6, -ni[i ipf. ™laÚnein; dièkein, katadièkein, 
metadièkein; прогонува, преследува.  
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Во Слепч, Оглед и Различ има збороформи којшто не отстапуваат од канонските. 
 

Канонски: gora, -X f. Ôroj, Ñrein», st£sij; гора, планина; otQ gorX ™p£nwqen; 

одозгора; sQ gorX ¥nwqen; од порано, пред; gorqnQ, -Xi adj. (tîn) Ñršwn; планински; 

gorqnq, -nii adj. Ñrein»; гори, планини; gorqskQ, -Xi adj. (tîn) Ñršwn; планински.  
Слепч и Различ ги чуваат старите форми, а во Оглед не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: gor'nie, -i` n. kaÚma; жар; gor'ti, -r6, -ri[i ipf. ka…esqai, ze‹n; 

гори; gor3]q, gor5]ii adj. kaiÒmenoj, qe‹on; што гори, жежок.  

Во Слепч и во Оглед следиме развој на 3 во e (goresti). Во Различ следиме пример 

којшто Ј. К. го пишува под влијание на народниот јазик (gorilo), и примери коишто имаат 
непроменета форма. 

 

Канонски: gorqko adv. pikrîj; горчливо; gorqkQ, -Xi adj. pikrÒj; горчлив; gorqc' 
adv. pikrîj; горчливо.  

Во трите ракописи бележиме губење на ерот во слаба позиција, а кај Ј. К. бележиме 

и употреба на j и Ÿ во еден пример (gorkjŸ). Под влијание на рцсл. ред. Ј. К. многу често 

лексемите ги пишува со завршок Ÿ, што во суштина отстапува од приспособувањето кон 
живиот (говорен) народен јазик. 
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Табела Г2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

gospodi (wn /e pri1tq 1go sq 
l2bovi2 rekq k n1mouL ;to 

ho]e[i gospodi moi. sout li 

teb' ougodnav sa: kq n1mou /e 
C v']a g+l1L Ei vl‹ko) 238v/9 

gospodskihQ 3/7 (poU;enje 
svakomU hristjanUL kakw 
podobaetQ praznovati 
praznicx gospodskihQL i 
st+xhQ i kakw podobaetQ 
pri;astiti s3) 

g+dne 54/21 (i da razUm'ete 
vJe silata na b+/jŸte dUmiL 
da ka/atQ da naU;atQ i ]e 
da vidi[Q tJ3 sUhi kostiL 
]e da se wble;atQ vQ ednaga 
ou t'loL i ]e da zematQ 
d+hQL i ]e da bxdatQ /ivxŸ 
l2di ;ov'cx: i re;j imQ 
kosti sUhi da ;Uete re;i i 
slovo g+dne: i takw imQ 
propov'dalQ prorokQ slovo 
b/+je) 

gospodin'L gospodina peôa 

(mnogom? /e slovesemq C nihq 
reÂ nomqL pos‹r' /e i¾ prjide ime 
mo1go gospodina peôa mxtara. 
i na;e[e vq pra[ati drougq 
drouga) 165v/9 

/ gospo/a 163/7, gospodarQ 
192/17 (marJa vid'nje ]o to 
storUvaL trUdi se ama ima 
dosadaL a vid'nje toe 
gospo/a estq na borbite 
sna/niL marJa se kazUe 
gospo/aL za]o za 
b/+estvenna3 slovesa i 
vid'nj3 se tova mxslx i 
oupra/dn3va se) 

gotovaL gotovou (i potq]i se 

brakq ougotovanq 1². i 2ncji 

zaklani soutq. i bra[na 
gotova. tebe /o‹utq pir'ne. 
`ko /e pi[et? se) 189/18 

gotoveYI 91/8, gotovimo 91/5 

(da se gotovimo dU[evnw a ne 
telesnwL takw gotoveYi se da 
se ispovedamo na dUhovnikaL 
zere dUhovnikQ ima vlastq) 

gotovo 63/2 (i bxli sitiL ni 
oraliL ni se3li sem3L ni 
do/dQ imQ trebovalQL ni 
gUmnoL ni /ito ve3liL ni ou 
vodenica m'liL ni fUrnx 
paliliL ni oginQL ni drvaL 
ni hl'bQ pekleL ni tkali na 
razboŸL si;ko imQ bxlo C 
povel'nje b+/jeL I bxlo imQ 
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gotovo si;koto se na tamamQ 
bez trUdQL bez zahmetQ) 

gr'[nikq, gr'[nik?, 
gr'[nomou, gr'ha, grhomq, 

gr'hovq (i pri;teni` po;isti 

`zvi. ne bo2 se w 
kl1vetani`. 1dinogo bo2 se 
tq;i2 gr'ha. da ne wbli;itq 
mene kto sqgr'[a2]a) 79v/17 

gre[nicx 117/7, gr'[enQ 7/18, 

gre[nomU 149/1, gre[nxŸ 97/9, 

gre[UalQ 89/6, grehotQ 111/18, 

gr'hQ 7/5 (drUgite namQ H_ 
denaL ]o si gre[UalQ srdce da 
ti prostitQL I da te 
pomilUvatQ vo tx3 dni) 

gr'[nji 2/22, gr';ni;e 32/9, 

gr'[ki 209/3, gr'hQ 9/9 (da 
tUva e videnjeto na s+tagw 
vasJljaL taka i sega bidUe na 
s+ta3 ljtUrgJa dohodi hr+tosQ 
sosQ ag+gli i se zakolUe: 
zaradi nasQ gr'[nji: seki 
denq se mU;i za ;l+v'cx) 

grad', gra/‹ane, gra/‹anina, gra‹, 
gradq, gradqskomou (ne rci 

imamq gradq wnqzi ili sq*. ne 
imatq gr‹a nikto /e zd*'. gor' 
1² gradq sou]ago. azd' poutq 
soutq. 1²stvo te;etq) 83/17 

gradQ 71/5, grad' 1/14, 

gradobiti 25/9, gradU 28/15 

(ako nema[q cr+kva ou selo a 
tx idi ou gradQL idi ou 
drUgJй gradQL idi ou nekoi 
manastxrq) 

gradove 30/23, grada naJna 
157/8, grado 192/25 (koga 
bxlo potopQL ]o bxlo /ivo 
na zeml3ta se se outopilo i 
oudavili seL pakQ posle imala 
petQ gradove sodomskjŸ) 

grob', grobnici, grobomq, grobx 

(starcq ou;enikou svo1mou. 
razŒr'[imq postq dn²q i 

sqtvorimq l2bovq nadq grobomq 
starca. wbr't[a /e vq kelji 
EvnouhaL malo posmagqL i 
so;ivo kva[eno) 112v/12 

grobQ 84/4 (Ye re;atQ se 
poiepirilQ stanalQ C grobQ 
pakQ la/e svetotQL ou]te Ye 
se [egaatQ so nego) 

grobQ 64/1, grobo 18/24 (ako 
se e i zakopalaL ako e i ou 
novQ grobQ C kamikQ 
izs';enQ zakl2;ila seL i 
kamikQ golemQ tUrili na 
grobo C gor' i pokrili) 

 
Анализа на табела Г2: 

 

Канонски: gospodq, -i m. kÚrioj, qeÒj; Господ; gospodq domou Ð o„kodespÒthj; 

господин, стопан; gospodqnq, -ii adj. (toà) kur…ou; господаров; gospodqskQ, -Xi adj. (toà) 

kur…ou, kuriakÒj; господски; gospodqskX adv. kur…a (sic); госпоѓа; gospodqstvie, -i` n. 

kuriÒthj; господство, власт; gospodqstvo, -a n. kuriÒthj; господство, власт; 

gospodqstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. kurieÚein; управува, владее. 
Во Слепч се чува старата  форма. Во Оглед следиме губење на ерот во слаба 

позиција во групата dqs (gospodskihQ), а во Различ лексемава ја следиме под титла. 
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Канонски: gospodinQ, -a m. kÚrioj; господин; gospodinQ domou, hramin' 
o„kodespÒthj; господар, стопан; gospodXni, -4 f. kur…a; госпоѓа; gospo/da, -3 f. 
dšspoina, kur…a; госпоѓа. 

Во Слепч бележиме непроменета форма. Во Различ прасловенската група /d дала 

/ (gospo/a), а во Оглед не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: gotovati (s3), -va6 (s3), -vae[i (s3) katalÚein, ˜toim£zein, 

paraskeu£zesqai; (се) подготвува, се готви; gotoviti (s3), -vl6 (s3), -vi[i (s3) ipf. 

˜toim£zein, paraskeu£zein; paraskeu£zesqai; (се) подготвува, (се) готви; gotovo adv. ™n 

˜to…mJ œcontej; готово; gotovQ, -Xi adj. ›toimoj; готов.  
Слепч и Различ бележат чување на старата форма. Кај К. П. Т. забележавме два 

примери од кои едниот е пишуван под влијание на народниот тетовски говор (глагол во 

прво лице множина кој завршува на наставката mo), а во другиот пример следиме употреба 

на српско Y во глаголскиот прилог gotoveYI. К. П. Т. Има поголемо чувство за менување и 
правописно приспособување на лексемите кон народниот говор за што сведочи и оваа 
лексема. 

 

Канонски: gr'hovqnQ, -Xi adj. (tÁj) ¡mart…aj; (tîn) ¡martiîn, (tÁj) ¢rrwst…aj; 

грешен; gr'hol2bqcq, -a m. filamart»mwn; гревољубец; gr'hopadanie, -i` n. par£ptoma; 

правење грев; gr'hopadenie, -i` n. par£ptwma; правење грев; gr'hQ, -a m. ¡mart…a, 

kr…ma; грев; gr'hQpadanie, -i`  n. par£ptwma; правење грев; gr'hQpadenie, -i`  n. 

par£ptwma; правење грев; gr'[iti, -[5, -[i[i ipf. ¡mart£nein; греши; gr'[qnikQ, -a 

m. ¡martwlÒj; грешник; gr'[qnica, -3 f. ¡martwlÒj; грешница; gr'[qni;q adj. (toà) 

¡martwloà; (tîn) ¡martwlîn; на грешник; gr'[qnQ, -Xi adj. ¡martwlÒj; грешен.  

Во Слепч бележиме губење на слабиот ер во сите примери (-[qn-). Во Оглед 
следиме: а) во еден пример има употреба на старата форма на зборот без некоја значајна 

промена (gr'hQ); б) во друг пример бележиме чување на ' (би истакнеме дека во сите 

останати примери следиме развој на ' во e), но и вокализиран ер во суфиксот QnQ (ова 
секако се случува под влијание на македонската цсл. редакција); в) под влијание на рцсл. 

варијанта во еден пример следиме употреба на x и Ÿ; г) забележавме пример со примеси на 

народниот тетовски говор (gre[UalQ) и еден пример во којшто К. П. Т. ја онародил 

лексемата, но го чува старото hQ (grehotQ). Во Различ најголем дел од збороформите ја 

чуваат старата форма, но забележавме еден пример каде што наместо gr'[qnikQ имаме 
gr';ni;e. Сметаме дека ова е можно авторот да го пишува под влијание на народниот 
говор, но сепак оставаме простор ова да е грешка на Ј. К. при пишувањето. Во 
проследените примери следиме интересни правописни решенија за снижување на цсл. 
јазик во поглед на приспособување кон живиот говор, за лексемите да бидат поразбирливи 
за пошироката читателска публика. 

 



98 
 

Канонски: gradQ, -a m. pÒlij, kèmh, ¢grÒj, ™kklhs…a, te‹coj, kÁpoj; град, црква, 

градски ѕид, градина; gradQ, -a m. c£laza; град; gradqnQ, -Xi adj. (tÁj) pÒlewj; градски; 

gradqnQ, -Xi adj. (tÁj) cal£zhj; градоносен; gradqskQ, -Xi adj. (tÁj) pÒlewj; градски; 

gradqcq, -a m. kèmh, pÒlij; гратче; gra/daninQ, -a m. pol…thj; граѓанин.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма, а во Различ има еден пример 

каде што бележиме мешање на основите при што се јавува наставката ove (gradove). 
 

Канонски: grobi]e, -a n. mnhme‹on; гроб; grobQ, -a m. t£foj, mnhme‹on, mnÁma; гроб, 

гробница; grobqnQ, -Xi adj. (toà) t£fou; гробен, надгробен. 

Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во еден пример (grobnici), и 
непроменета форма во останатите, каква што состојба следиме и во Оглед. Во Различ 
бележиме еден пример во непроменета форма и еден пример во којшто има скратување на 

морфемите (grobo). Еден посебен случај на скратување на морфемите имаме тогаш кога се 
губи крајниот глас во нив, зошто и без него формата е доволно изразна (види: Конески63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 25-26; 
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Табела Д 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

darq, darovalq (W sem? bo i 

m+lili se 1ste. da tri von?nice 
i nev'stj prinesou darq h²vi i 
b+ou m¨1mou. I reÂ 1I pominam� 
;edo vq cr²tvi nb+n'mqL svo2 
mt+rq) 24v/9 

darova 7/9, darovanje 5/5, 

darovavQ 121/8, darUŸ 6/2, 

darwvQ 16/7 (b+gQ prj3tQ 
poka3nje egw i \'lw vozl2bi 
ego i darova emU prozorstvo i 
stvori ego vid'ti ta velikj3 
`/e na nebes'hQ I `/e vo rai 
sUtq) 

darQ 8/5,  darami 221/6, 

darovi 13/14, darwvx 249/8 

(tri maŸki omQ imalQ: po 
snagaL ]o gw rodila 
salwmJa: ednaL a po d+ha 
st+agw dv': b+/j3 daroviL i 
b+ca: w bl+/enxŸ i 
bogo+bl/ennxŸ toŸ JwannQ 
bogoslovQ) 

da2tq, da/qŒmi, da`hq, daa[e, 
dad'`[e (i g+la 1mou se 

trapeza i wdrq. ;to 
povel'va1[i pr'/de 
sqtvoriti. i reÂ 1i poml+ouime 
i da/qŒmi pr'/Œe vqkousiti 
pon1/e is;eza2) 118/18 

dadatQ 137/18, da/dQ 14/14, 

da3nje 57/19 9(emQ re;e namQ 
hristosQ ;Ukaйte da vi 
CvoratQL pxtaйte da vi 
dadatQL tra/ite da naйdeteL 
zere svakQ koi prositQ Ye mU 
dadatQL I koi Ye tra/i Ye 
naйdetQ) 

davatQ 8/23 (a djavolQ s'di 
kakw kU;e koga gleda na 
trapeza ;eka da mU 
frQl3tQL i tJ3 ;l+v'cx ako 
mU davatQ po nekoŸ zalakQL 
ono se tamo stoi i ;eka da 
frQl3tQL a po]o edna[Q 
dava[Q ne davatQ mU ni]o) 

djavolq, di`vol1, di`volimq, 

di`volomq, divolomq (slx[ala 
bo b'[e C ;edi vq ko1mq 
m'st' /iv'[e. mati /e 11 
di`volomq oustimaL bran`[e 
1i i õ gl+2]i) 43/18 

djavola 10/4 , djavolskihQ 5/17, 

djavolskj3 152/3, djavolskoe 
60/17, YaolQ 43/1, Yavola 
111/17, Yavoli 80/18, Yavolski 
125/11 (i b+gQ da li ima ili 
neme ne bx se znaeloL i YaolQ 
toga i bx carUL alQ ka ]o 
carUL a]e bo vreme 
Jdolopoklonstvo zaradi to3 
viYatQ djavolQ koй Ye da 
zaU;itQ kniga bezQ 
b+gomolstva) 

djavolQ 9/6, djavoli 3/16 (koga 
vidx djavolQ nekoegw 
;elov'ka deka pretrQpUva 
sosQ krotostQ sekakvi b'dx 
i nevoli togiva sosem bxva 
gladenQ djavolQL i to3 
;elov'kQ ou;inUe da Csko;i 
i da b'ga djavolQ C negwL vJe 
bolni ako ne mo/ete da 
terpite da mol;ite C 
te[ki bolesti tova ]o ke da 
dUmate naprazdno i da 
hUlite da Upadate ou gr'hQ) 
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dr/avqnq, drq/ava (poslou[a 

imq oubwmx*L vs'hq 
priziva2]ago vq /ivwtq 
v';nxi. ha² istin?nago b+a 
na[ego. `ko tomou slava i 
drq/ava n?n+` i vq beskonq;?nx1 
v'kxL a&minq) 94v/8 

dr/avnoe 17/7, der/avo2 14/19 

(ouslx[I m3 g+di ml+tivxй I 
s+txй i poda/dQ mi elika 
prosihQ i prizvahQ dr/avnoe 
tvoe im3) 

der/avna 2/12, der/avata 
247/7 (na[e pro[enje sanki 
molen'L trebUe pervoL da 
slavoslovime b+gaL i da 
bl+goslovime cr+tvoto negovo: 
i der/avata b/+estvenna3) 

debelou (drouzi /e `ko zv'ri1 

vqzira2]e b'hou. wvi /e 
ousta raskrivl1na imou]e i 
debelou Ustnou. sicevi /e 
;l+vci kq wdrou mo1mou 

pri[‹q[e tq]ahou se vqshx́ti 
me C vasq) 242/3 

debelQ 103/13 (pakQ ;oekQ C 

o]o e debelQ il e neverenQL 
ili te/okQL lenivQ ou]e 
vtorxй pUtq prepra[Ue I 
velitQ) 

debelQ 93/13, debelo 215/17 

(kakvoto postradalQ Jwvq i 
da ne e htelQ: kakvo debelQ i 
natovarenQ mnogUL ne mo/e 
tesna vrata da zamine: taka 
i bogatji ;l+v'cx ]o l2batQ 
i milUvatQ mnogU `den' i 
manџi) 

 
Анализа на табела Д: 
 

Канонски: dariti, -r6, -ri[i ipf. car…zesqai; дава, дарува; darovanie, -i` n. 

dèrhma, c£risma; дар, подарок; darovati, -rou6, -roue[i ipf. car…zesqai; подарува, дари; 

darovqnosilqnQ adj. dotÁj; давател, дарител; darQ, -a m. dîron, dore£, c£risma; дар; 

darqstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. dore‹sqa; подарува, дари.  

Во Слепч и во Оглед (освен присутството на Ÿ и j) не забележавме позначајни 
гласовни отстапувања од старата форма, а во Различ во два примери следиме мешање на 

основите (darovi, darwvx). 
 

Канонски: davati, -va6, -vae[i ipf. didÒnai; дава; davqcq, -a m. dot»r, porismÒj;  

давател, дарител; datelq, -l` m. dÒthj, corhgÒj; давател, дарител; dati,  damq,  dasi pf. 
didÒnai, paršcesqai, dwre‹sqai, diadidÒnai, ™pididÒnai, ¢podidÒnai, paradidÒnai, 

b£llein, ¢zišnai, ™©n; даде, дозволи, допушти; da`nie, -i` n. dÒma, ™picorhg…a, ™nšrgia; 

давање, дар; da`ti, da6, dae[i ipf. didÒnai, ™pididÒnai, ™picorhge‹n, ¢zišnai, ™©n, tele‹n; 

дава, дозволува, допушта.  
Во Слепч проследивме примери во кои не бележиме гласовни промени. Во Оглед 

освен примерите со непроменета форма забележавме и пример во којшто К. П. Т. 

употребува 3 наместо ` (da3nje). Во Различ следиме непроменета форма. 
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Канонски: di`volovQ adj. (toà) diabÒlou; ѓаволски; di`volQ, -a m. di£boloj, 

satan©j; ѓавол; di`volq adj. (toà) diabÒlou; ѓаволски; di`volqskQ, -Xi adj. (toà) 

diabÒlou; ѓаволски; Vdj`volqstvo, -a m. ponhr…a; лукавство.  
Во Слепч во повеќето примери се чува старата форма на зборот, но во еден пример 

(djavolq) следиме губење на прејотираното ` и негова замена со a. Покрај тоа што ` се 

пишува во почетна, средишна и крајна позиција, во позиција зад вокал, ` се предава и со a 
во средина на зборот. Други примери во Слепч каде што ` се предава со a се: moa 35v/11, 

bla/enaa 38/6, divnaa 117/2, stra[naa 117/2, sôa[naa 128/3, gr'[naa 138/7, mou/qstvqnaa 
147/3, pr‹pob?naa 160/12, istinnaa 166v/17, desnaa 243/2, smatraa[e 28/12, raskaani1 31v/10, 

pokaanja 36v/16, pokaani 117/6, pokaani2 117/9, vqdvaraa[e 138/15, /elaahq 157/3, vqz‹aani1 
183/13, kol'baahou 208v/10, pov'daa[e 239/2. Во Оглед во сите примери ` се предава со a 
(истото го следиме и во Различ), но следиме и примери коишто се пишувани под силно 

влијание на сцсл. рецензија. НаместоV di`volq, К. П. Т. во повеќе примери пишува 

YaolQ/Yavoli. Ќе истанеме дека во еден од овие примери имаме губење на v во 
интервокална позиција. Непосредниот контакт на вокалите се остварувал со губење на 
извесни консонанти во интервокална позиција (види: Конески64). Во двата текста од XIX в. 

имаме редовна употреба на десеттерично j во коренот на зборот (djavolQ) (рцсл. рецензија), 
што го сметаме за правописен манир на авторите. К. П. Т. и за оваа лексема покажува 
поголемо чувство за нејзино приспособување кон живиот јазик. 

 

Канонски: drQ/ava, -X f. kr£toj, krata…wsij, krata…wma; сила, власт; drQ/avqno 
adv. kr£tista; силно, моќно; drQ/avqnQ, -Xi adj. krataiÒj, kr£tistoj; силен, моќен.  

Во Слепч оваа лексема ја бележиме во непроменета форма, а во еден пример имаме 

изгубен ер во коренот на зборот (dr/avqnq). Во Оглед има разлагање на вокалното r во er 

во неколку анализирани примери (der/avnoe). Во Различ следиме исти гласовни промени 

како и во Оглед, но забележавме и членувана форма за оваа именка (der/avata), што 

претставува македонска јазична особеност. Преку разложувањето на rQ авторите ја 
приспособиле лексемава кон народниот говор. 

 

Канонски: tlQstQ,  -Xi adj. pacÚj; дебел; tlQ]a,  -3 f. p£coj; дебелина; tlQ]a 
zemli p£coj gÁj; слој ораница.  

Во нашите ракописи оваа лексема го добила својот неологизам за тој период, 

односно зборот debelQ (види табела). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 25-26; 
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Табела Д1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

d'l'hq, d'la1t?, d'lesi, d'li1, 

d'lo (ne m'riti /e ni vq 

ko1mq d'l'. ;etxr?mi d'lesi 

d+[a wskvrqn`1t se. ne sqnabd' 

ni1mq wbx;ainxmq. im'ni1¤ 
C noudn'go razouma sq 

/enami) 235/6 

d'la 34/2, d'lanj2 72/2 (`kw 
tx esi b+gQ na[QL i mx d'laL 
i im3 tvoe prizxvaemQL) 

d'lx 96/1 (`kw l'po dU[U 
wmxvatiL d'lx blagimiL a 
ne rUki oumivati: sir';q 
podobree da si wmxvame 
dU[ite sosQ dobri rabotiL a 
ne racete sQ voda: a deka ima 
l2bovqL tamw nema 
lakomstvo i grablenj3) 

dlq/nq, dlq/a1, dlqga, dlqgq, 

dlqzi (i/e hote ne porw;nq 

bxti vq d'l'hq i vq slovesehqL 
i pomxsl'hq. ;to ino dlq/qnq 
1si tvoritiL nq pr²no ml+iti 
se. i ne v']ati nq mlq;ati) 
189v/16 

dol/enQ 146/4 (b+gQ mU 
wstanUetQ dol/enQ na togoa 
;oeka ]o razdavatQ za b+ga) 

dlQ/ni 51/14, dol/niko 
83/5, dolgi 220/2 (i wstavi 
namQ dolgi na[3L `ko /e i 
mx wstavl3emQ 
dol/nikwmQ na[xmQ: 
sogr'[avame po sv3toe 
kre]enje) 

Ddobra, dobra`, dobro2, 

dobrod'`ni2, dobrod'`nii, 

dobrod'teli, dobrod'telmi, 

dobrod'telq, dobromq bratomq, 

dobrorodi`, dobroslovi1, 

dobrota, dobroto2, dobrotou, 

dobrotvore]e, Ddobrotvorita, 

Ddobrw, dobrw/itje, 
dobrw;qstn', dobrwrodna, 

dobrwto2, dobrx*mq, 

dobrx1d'teli, dobrxi (a]e li 

po1dinoi iz' mo1 i ne 
boudetq C ni¾. Cv']av[i /e 
dobra` ta* /ena g+la 1mou. 

dobr' 19/9, dobro 122/1, 

dobrod'telnU2 21/9, 

dobrod'telnxmQ 45/17, 

dobropob'dnxhQ 150/13, 

dobrotahQ 19/14, dobrxhQ 
44/16 (i Cversti emU oumQ i 
oustaL i prosvetiti sr+ce egw 
ko prj3ti2 nakazanj3 dobrxhQ 
ou;enjйL g+dU pomolim s3) 

dobra 20/11, dobrji 11/12, 

dobro 8/7 (]o ;ini[Q ;l+v';e 
na b+ga ]o ti ;ini dobroL i 
]o te ;Uva i /aliL a ti go 
hUli[QL ili ne vidi[Q za]o 
samQ sebe zavodi[Q ou 
propastq l2ta i ou stra[na 
`ma propada[QL deka ]e da 
pogine[Q i ou mUki 
ognennx3 hodi[Q) 



103 
 

Aa]e ho]e[i vq zaimq dati. Dda 
i Vvq zaimq b+ou hr²tjanqskou. 
g+la 1i mou/q) 220/11 
domq, domou, doma[n``, 

doma[n11, doma[qn`` (dond' 

/e W ni¾ vqpro[eni1 boudetqL 

i ispxtani1. sou]e /e imq vq 
domou paladi Wb' ezar?ha 

gradqska. b'[e /e s+ta` sofj` 
mt+i stran?nxhq d+vq*L gl_2]i kq 
nimq) 10v/1 

doma 69/5, domUstroitel3 
35/11 (i pomoli se i za sebe i 
za nego pakQ doйdi domaL 
pomxsli ima[ li nekoi 
preatelqL ili nepreatelq) 

domQ 12/13, doma[ni 46/21,  

doma[nji 299/25 (za spasenje 
nihno vleznalQ noe ou 
kov;egw ou gemJata: onQ i 
vsi negovi doma[noL C 
si;koto tova e po;UdnwL 
tolkU mnogU \v'rove i 
dobicx ;istiL i ne;isti) 

dosa/‹a2]e, dosa/deni1 
(pxta2]e wbósti stvor[ago 
dosa/‹eni1  dq]eri 11. slx[a 
bo C oôokq* m+ti 11 `ko hodila 
1² kq episkopou) 51v/19 

dosadile 66/12 (edenQ drUgomU 
te/ino tada da nosimoL sire;q 
edenQ drUgomU da prostimo ]o 
ni dosadile) 

dosa/dalQ 30/2, dosada 9/3 

(komU si ti sosQ \li dUmi 
dosa/dalQL kogo si ti 
prodavalQ za stoka: kogo ti 
sosQ tvoŸ blUdQ rani 
nalagalQ) 

dostoina, dostoino (dDa ne 
boude[i bez prino[eni`. a&zq 
reÂ ;to imamq prinesti. C 
idoloslou/eni`. C b's{ovqq 
;to imamq dostoino prinesti. 
i zaboudi l2di tvo1) 80v/16 

dostoŸnstvo 7/20, dostoŸnw 
5/15 (`kwvQ gr'[enQ b' I 
`kwvQ pravedenQ bxstqL 
potomQ radi mnogoe 
dostoŸnstvo egw i l2b'nje e/e 
im'3 vQ me/dU sobo2) 

dostoinQ 30/9, dostoŸni 6/4 

(kolkU pati si se pri;astilQ 
mo3 snaga i mo3 krovqL i ne 
si mi drQ/alQ moŸ zakonQL 
zatova ne si dostoinQL azQ 
esmQ b+gQL sega me vidi[Q i 
poznava[ me) 

 
Анализа на табела Д1: 

 

Канонски: d'lavqstvo, -a n. ™rgas…a; дејност; d'lali`, -i4 f. œriqoj; ткајачка; 

d'lanie, -i` n. ™rgas…a; работа; доход; d'lanqnQ, -Xi adj. Ð ™rgazÒmenoj; изработен; 

d'latelq, -l` m. ™gk£qetoj, ™rg£thj, tšktwn, gewrgÒj; работник, земјоделец; d'lati, -
a6, -ae[i ipf. pr£ssein, ™rg£zesqai, k£mnein, kalopoie‹n, gewrgein, kataskeu£zein; 

работи, чини, се труди, обработува, гради; d'liti, -l6, -li[i ipf. mer…zein; дели; 

d'lenie, -i` n. merismÒj; делење; d'litelq, -l` m. merist»j; делител; d'lo, d'la et. 
d'lese n. œrgon, pr©xij, sc»ma, ™rgas…a; дело, работа, доход, плод; d'lovqnQ, -Xi adj. 

(toà) œrgou; деловен; d'lom'rqnQ, -Xi adj. scoin…on klhrodos…aj, sco…nisma 

klhronom…aj; врвца за мерење на земјата.  
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Во ракописите кои се предмет на нашата обработка нема некое позначајно 
отстапување од старата форма за лексемата.  

 

Канонски: dlQgQ, -a m. Ñfeil», Ñfe…lhma, d£neion, tÕ ÑfeilÒmenon; долг; dlQgQ, -
Xi adj. æj scoin…J makrù, ™pˆ crÒnon polÚn; долг, долго време; dlQ/qnikQ, -a m. 

Ñfeilšthj, creofeilšthj, Ñfe…lwn; должник; dlQ/qnovati, -nou6, -noue[i ipf. Ñfe…lein; е 

должен; dlQ/qnoe n. tÕ ÑfilÒmenon; долг; dlQ/qnQ, -Xi adj. Ñfeilšthj, ÑfeilÒmenoj; 

должен; dlQ/qnQ bXti Ñfe…lein; да се биде должен. 

Во Слепч бележиме испуштен ер во групата /qn и втора палатализација во 

примерот dlqzi. Втората палатализација се извршила само пред ' и i од дифтоншко 
потекло (види: Угринова-Скаловска65). Во Оглед забележавме само еден пример од овој 

тип каде што следиме разложување на вокалното l во ol и развој на q во силна позиција 

(dol/enQ) што претставува карактеристична македонска јазична особеност. Во Различ 

следиме: а) губење на ерот во слаба позиција во групата /qn во сите примери; б) во 

примерот dol/niko следиме разлагање на вокалното l во ol (каква што гласовна појава 

следиме и во последниот пример) и членувана форма во кое се губи крајното tq. К. П. Т. во 
сите примери ја приспособува лексемата кон живиот јазик, а Ј. К. напоредно ја користи и 
старата форма за зборот. 

 

Канонски: dobro, -a n. (tÕ) ¢gaqÒn, (t¦) ¢gaq£, (tÕ) kalÒn; добро, имот; dobro adv. 

kalîj; добро; dobrovonqnQ, -Xi adj. (tÁj) eÙwd…aj; миризлив; dobroglasqnQ adj. eÜhcoj; 

што звучи пријатно; dobrodavq;q adj. eÙharist»rioj; благодарствен; dobrodarqstviti, -
stvl6, -stvi[i ipf. eÙcar…zein; искажува благодарност; dobrodou[qstvovati, -stvou6, -
stvoue[i ipf. eÙqume‹n; е добродушен, спокен; dobrod'i, -'` m. ¢gaqopoij; добротвор; 

dobrod'lanqnQ adj. ™naretoj; доблесен, со доблести; dobrod'lati, -la6, -lae[i ipf. 

kalopoie‹n; прави добро, правилно работи; dobrod'telq, -l`  m. ¢gaqopoiÒj; добротвор; 

dobrod't'lq, -i f. ¢ret»; добродетел; dobrod't'lqnQ, -Xi adj. ™n£retoj; добродетелен; 

dobrod'`nie, -i` n. ¢ret»; добродетел; dobrod'`nqnQ adj. ™n£retoj, добродетелен; 

dobroplodqnQ, -Xi adj. што дава добар плод; dobroobrazqnQ, -Xi adj. eÚsc»mwn; соодветен, 

пристоен; dobropriimati, -eml6, -emle[i ipf. eÙpaqe‹n; е здрав, е силен; dobrorazoumqnQ, 

-Xi adj. eÚgnèmwv; разумен, мудар; dobrorodqnQ, -Xi adj. eÙgen»j; благороден; 

dobrosQtvar`ti, -r`6, -r`e[i ipf. ¢gaqÕn dièkein; прави добро; dobrosQtvoriti, -r6, -
ri[i pf. ¢gaqopoie‹n, eÙpoie‹n, eÙergete‹n; добро направи; dobrosQtvorenie, -i` n. 

eÙpoi…a; благодејание; dobrota, -X f. k£lloj, kallon»; убавина, совршенство; 

dobrotvoriti, -r6, -ri[i pf. ¢gaqopoie‹n, ¢gaqourge‹n, kalîj poie‹n, eÙpoiÁsai, ¢gaq¦ 

lale‹n; прави добро; dobroou;itelqnica, -3 f. ¹ kalodid£skaloj; учителка на добрина; 

                                                 
65 Р. Угринова-Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 2001, 48-49; 
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dobro;qstqnQ adj. eÙseb»s; побожен; dobrQ, -Xi adj. ¢gaqÒj, kalÒj; добар, убав, совршен; 

dobropri4tqnQ kalÕn kaˆ ¢pÒdekton; добар и прифатлив, добредојден; dobrX adv. eâ; 

добро; dobr' adv. eâ, kalîj; добро; dobr'e adv. comp. kalÒn; подобро.  
Во Слепч, Оглед и во Различ не бележиме отстапување од стсл. канон во ниту еден 

пример. 
 

Канонски: doma adv. ™n tù o‡kJ; дома; doma/ivqcq, -a m. ™ntÒpioj; домородец; 

doma[qnq, -ii adj. o„kiakÒj, Ð kat' o�kon; домашен; doma]qnQ, -ii adj. o„kiakÒj; 

домашен.  

Во Слепч во два примери следиме губење на ерот во слаба позиција (doma[n``, 

doma[n11), а во останатите примери формата е непроменета. Истото го бележиме во 

Различ (doma[ni, doma[nji), а во Оглед во сите ексцерпирани примери следиме 
непроменета форма.   

 

Канонски: dosaditelq, -l` m. Øbrist»j; хулител, навредувач; dosaditi, -/d5, -
di[i pf. Øbr…zein, ¢tim£zein; навреди, хули; dosa/dati, -a6, -ae[i ipf. 

Øbr…zein,loidore‹n; навредува, хули; dosa/denie, -i` n. Ûbrij, ¢tim…a; срам, хула, 
тешкотија.  

Во трите ракописи бележиме непроменета форма за лексемава. 
 

Канонски:  dostoinikQ, -a m. dostoinikQ bXti ¢x…wj; достоен; dostoino adv. œxon, 

¢x…wj; достојно; dostoinQ, -Xi adj. ƒkanÒj, ¥xioj, ™pib£llwn, a‡tioj, axioàn; достоен, 

ценет; dostoino estq œxestin; е допуштено, е достојно; dostoin' adv. ¢x…wj; достојно; 

dostoinqstvo, -a n. ¢x…a; достоинство; dostohvalqnQ, -Xi adj. достоен за пофалба; 

dosto;oudqnQ, -Xi adj. достоен за восхит.  

Во Слепч се чува старата форма. Во Оглед К. П. Т. i ја заменил со Ÿ во сите 

примери и бележиме испуштен ер во групата nqs на граница на морфемите (dostoŸnstvo, 

dostoŸnw), а Ј. К. пишува еден пример со i и еден со Ÿ што укажува на влијанието на 

рцсл. рецензија (dostoŸni). 
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Табела Д2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

dou[i, dou[e ouboga`, dou]U 
(e*lma b)q 1/e w mn' oustroilq 

1² `ko tq* izvoli  skon;ami 
/elanje w dou[i. ho]ou da 
kto mou bespe;ali boude[i C 
d+ne[n`go d+neL dq]ere tvo11 
radi efrosiniL az bo 1smq 
oubogaa ;edo tvo1) 38/19 

dU[i 138/19, dU[a 9/6, 

dU[epolezna3 50/6, dU[evnU2 
56/13, dU[Q I t'lesQ 58/1, 

dU[U 5/18 (sonQ t'lesnxŸL 
zdravj3L i spasenj3L i /ivotaL 
i kr'postq dU[evnU2L i 
t'lesnU2) 

dU[a 8/19, dU[egUbitel3 
57/15, dU[evnji 7/7, 

dU[evreditelnagw 58/1, 

dU[xte 16/2 (toŸ ;asQ koi 
hr+tjani koga sa bolniL ako 
terpatQ sosQ dU[aL i so sr+ce 
togiva djavolQ b'ga kakw C 
oginQ ne mo/e da gledaL 
za]o pri takiva bolni 
;l+v'cx ima darQ b+/jŸ) 

dou+hwmq, douhovnxi (po treh 
/e d)neh re;e pafnouti* kq 
igoumenou. poveli w);e 
douhovnxi w rab' svoei da 
poklonit? ti seL i pomoli[i se 
za n2L `ko i* ti ho]e v' vq 

gradq) 28v/1 

dUhQ 12/5, dUhovnika 91/8 , 

dUhovnxhQ 64/18 (a ne C ploti 
i krvi i pohotiL sir';q 
naU;enxhQ C dUhovnxhQL a ne 
C plotskihQ) 

dUhove 146/2 (a]e re;e da se 
izmUti vodata ]o e 
oukUp'loL tova `vUva i 
pokazUvaL za]o se smU]avatQ 
da se zbrQkUvatQ lUkavji 
dUhoveL sir';q djavolx i 
sokrU]avat se i mU;at se C 
blagodatq st+agw d+ha) 

dv+ahq, dv+o, dvqstvou2]i (po 

d+neh /e n'kxi¾L oumr'tq dq]i 
n'ko 1go C velq mou/q. b' /e 
otrokovica dvqstvou2]i i 
vq;nstot' skon;av[i /iti1 

svo1) 181/19 

dv+stvomQ 39/11 (radUŸ s3 `kw 
tx dv+stvomQ ag+glwvQL i 
slavo2 st+xhQ prevoshodi[i) 

d'va 100/3, d'vica 94/5 (eda 
/e izgnalQ bxstq narodQL 
v[edQ `tQ 2 za rUkU: i 
vosta d'vica) 

dq]erq, dq]er?mi, dq]ere, 
dq]ermi (i moli]e g+a dati 

ima plodq C outrobx. po 

slou[av /e g+q b+q ml+tvx i¾ 
dastq imq dq]erq 1dinou. 

]eri 64/13 (ti3 satQ ;ada 
b+/jiL za nihQ velitQ azQ bUdU 
i b+gQL i tji bUdUtQ sxni i 
]eriL g+letQ g+dQ vseder/itelq) 

d]i amjnadavl3 183/5,  

]erka 74/12 (da razUmeete 
hUbavoL ba]a i maŸki3 i 
svekorQ tJ3 sa vehti: s+nQ i 
]erkaL se ]o e novo zaradi 
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vid'v? /e pafnotji /í1 

dobro;in?no igoumena tog) 
26v/8  

tova g+dq zapovedUvani 
si;kite na[i vehti i 
gr'[nji hadeti i ou;enj3) 

drehliL drehlou, wde/douL 
wde/o‹u (Cvorq /e dv+ri zv'ri 

nqnikqL i vqnido[e zv'rjevq 
kl'ti svo1 drehli. knez} /e vq 
tq* ;a² vq nedougq vodqna*go 
trouda vq padq i mole se 
vs'mqL na stqgnahq oumó) 
72v/14 

wde/da 43/18, wde/do2 5/1 

(kaga Ye gi ;ati popQ akw e ou 
cr+kva da zeme na sebe i 
petrailQ i wde/daL ako li e 
ou neka3 kUYa samQ petrailQ 
da zeme) 

drehi 26/20, dreha 112/23, 

drehite 19/16 (i za]o mU sa 
crQvena drehite hali]a: w 
ti promxslQ e tova ]o se 
vidi: za]o saka 
;l+v'kol2bivxŸ vl+ka da 
poka/e i na n+bsa ni[anQ svoi 
strasti i mUki) 

drougq, drou/ina, drou/ine, 
drou/inx, drouga, drougoici, 

drougol2bi1, drougq, Ddrougx, 

drouzx (ni bratq bratou. ni 

m+ti dq]eri. d'ti wsta2tq. 

krati` wsta2tq. drou/ina i 

sqvrqstnici wsta2tq. nq d'la 

1dina ne wsta2tq. i po1m[e 
d+[ou vq ougotovan?no1 m'sto 

povedoutq) 207/10 

drUgQ drUga 46/12, drUgo3;e 
96/20, drUgomU 8/10 (pre+stU2L 
pre;+tU2L pre+blgvennU2L 
slavnU2L vl+;cU na[U b+cUL i 
prisnod'vU marJ2L so vs'mi 
st+xmi pom3nUv[eL sami sebeL 
i drUgQ drUgaL i vesq /ivotQ 
na[Q hr+tU b+gU predadimQ. 
likQ: teb' g+di) 

drUgarQ 3/1, drUga 15/6, drUgQ 
15/6 (sj3 zapov'dU2 vamQ da 
l2bite drUgQ drUga: mirQ 
vamQ. ou noevQ kov;egQ bxli 
\v'rove i skotove ]o ne 
mo/e da se oukrotatQL bxli 
sekakviL oni imatQ me/dU 
sebe zapov'dalQL i site na 
edno sedeli mirno i tiho) 

drqznou,drqzosti2, drqzostn', 

drqzostno (zr*'hq n?n+`[n`` 

la`ni`L i pomx[?l`hq go rn11 
v'n?ce. drqzostno bo 

podvizani1) 77/18 

/ drznovenjemQ 257/18 (za]o 
JereŸ glagoletQL i spodobi 
nasQ vl+koL so drznovenjemQ ne 
wsU/deniw sm'ti i 
prizxvati tebe nb+nagw b+ga 
o+caL i gl+ati) 

 
Анализа на табела Д2: 
 

Канонски: dDou[a, -3 m. yuc»; душа; dou[evqno adv. душевно; dou[evqnQ, -Xi adj. 

yucikÒj; душевен; dou[egoubqnQ, -Xi adj. yucofqÒroj; душогубен; dou[esQpasqnQ adj. за 

спас на душата; dou[etql'nqnQ adj. yuhofÒtoj; душогубен; dou[qnQ, -Xi adj. yucikÒj; 

душевен.  
Во Слепч следиме непроменета форма, а во Оглед и во Различ бележиме губење на 

ерот во групата vqn (dU[evnU2), и напоредно низ примерите употреба на лигатурно U 
(правописен манир). 
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Канонски: douhovQ adj. pneumatikÒj; духовен; douhovqno adv. pneumatikîj; 

духовно; douhovqnQ, -Xi adj. pneumatikÒj; (toà) pneÚmatoj; духовен; douhQ, -a m. pneàma; 

дух, дишење.  
Во Слепч оваа лексема во еден пример се пишува под титла, а во другиот пример 

следиме губење на ерот во слаба позиција. Истото го следиме во Оглед со редовна 

употреба на лигатурното U, а во Различ освен употребата на U имаме мешање на основите, 

односно наставка ove во примерот dUhove. 
 

Канонски: d'va, -X f. parqšnoj; девица; d'va`, -vX4 f. parqšnoj; девице; d'vica, 
-3 f. kor£sion, parqšnoj; девојка, девице; d'vi;q adj. (tÁj) parqšnou, parqenikÒj; 

девствен, девојчински; d'vi;qskQ, -Xi adj. parqenikÒj; девојчински, девствен.  
Овој пример во Слепч и во Оглед најчесто го среќаваме под титла. Во Различ го 

следиме без титла и во непроменета форма. 
 

Канонски: dQ]i, dQ]ere f. qug£thr, qug£trion; ќерка.  
Во Слепч следиме непроменета форма во сите примери. Во Оглед К. П. Т. не 

употребува почетно dQ (]eri), со што се добива новата збороформа (види табела). Ј. К. во 

Различ ги употребува двете форми, односно во еден пример  не употребува почетно dQ 

(]erka), а во друг ја употребува старата форма со испуштен ер во коренот на зборот (d]i). 
Авторите и оваа лексема правописно ја приспобуваат кон живиот говор. 

 

Канонски: ode/daL -3 f. œnduma, stol», ƒmatismÒj, …m£tion, diplo�j; одежда, 

облека; ode/ditiL -/d5L di[i pf. ™ndÚein; облече.  
Трите ракописи имаат непроменети форми за лексемата. Во Слепч ги среќаваме 

двете форми (drehlou, wde/dou), во Оглед wde/da,  во Различ збороформата drehi. 
 

Канонски: drougQ, -a m. f…loj, ˜ta‹roj ¢delfÒj, sÚntrofoj; другар; пријател; 

drougQ, -Xi adj. ¥lloj, ›teroj, Ð dš, deÚteroj, t…j, ej; друг; drougQ drouga ¢ll»louj; еден 

со друг; drougQ otQ drouga ™x ¢ll»lwn, ¢p ¢ll»lwn; par¦ ¢ll»lwn; еден од друг; 

drougQ drougou ¢ll»loij, ¢ll»lwn; еден на друг; drougQ kQ drougou prÒj ¢ll»louj; 

еден со друг, еден на друг; drou/ina, -X f. Sunod…a, oƒ sÝn aÙtù; дружина; drou/qba, -X 
f. fil…a; пријателство, дружба; drou/qnq, -nii adj. (toà) ˜tšrou; од друг.  

Во сите ракописи следиме непроменета форма, но повторно би го истакнале 

влијанието на рцсл. варијанта преку редовното пишување на U. 
 

Канонски: drQzati, drQza6, drQzae[i ipf. parre‹n, parrhsi£zesqai, qarse‹n, 

eÙqume‹n; има самодоверба, е храбар, смело зборува; drQznovenie, -i` n. parrhs…a, 

proqum…a; самодоверба, смелост; drQznovenqno adv. parrhs…a; слободно, смело; 

drQznoplazivQ adj. ™n ™piqum…v miasmà poreuomšnoj; похотен, дрзок; drQzn5ti, drQzn5, 
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drQzne[i pf. polm©n, parrhsi£zesqai; дрзне; drQzovati, -zou6, -zoue[i ipf. 

parrhsi£zesqai; смело зборува; drQzosrQdQ adj. qrasuk£rdioj; дрзок; drQzostq, -i f. 

propšteia; дрскост; drQzostqno adv. Tolmerîj; слободно, смело; drQzQ adj. tolmhrÒj, 

propšteia; дрзок смел; drQz' adv. Tolmerîj; смело.  

Во Слепч  следиме испуштен ер во групата tqn (drqzostno). Во Различ 

забележавме губење на ерот во слаба позиција во групата rQz (drznovenjemQ), а во Оглед 
ваков пример не сретнавме. 
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Табела Д3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

drq/atel1, drq/ati, drq/e, 
drq/e]e, drq/e]i¾, drq/en, 

drq/itq (i vq seb' pomxslitq 

bran?na`. zavistq i lqstq 

/irU1ta. i nesxtqstvo 
drq/itq v?sei nikto /e ;a1tq 
wsou/‹enq bxti oumqrxi) 
101v/14 

dr/imo 121/10, dr/imQ 148/5 

(vidite bratj3 slatka kako 
PalimoL takw trebe i da 
dr/imo: drUgQ drUga 
obimemQ: Ye re;etQ drUgQ 
drUga da zagrlimoL ednjotQ da 
re;emo: hrjstosQ voskreseL 
drUgjotQ da mU CgovoriL da 
mU re;etQ: vo istinnU vosrese) 

drQ/alQ 30/8, drQ/ime 
128/13 (kolkU pati si se 
pri;astilQ mo3 snaga i mo3 
krovqL i ne si mi drQ/alQ 
moŸ zakonQL zatova ne si 
dostoinQL azQ esmQ b+gQL sega 
me vidi[Q i poznava[ me) 

dr'v', drqvq, dr'v'no?1, 

dr'v'noE (vrq/e rizx svo1 na 

lice c+revoL i reÂ k n1mou. n+n` 

tx* 1si lqstivxi zmji wbqvi 
vse na  dr'v'L i vq[q‹ evgou i 
pr'stivq 2. i pakx evgo2 
pr'lqstivq adama) 55v/9 

drva 69/10, drevesa 29/2, 

dreves'hQ 27/1, drv3ta 8/17 

(ima li nekoi golQL ima li 
neko gladenQL i idi vidi ga 
Cnesi mU ili zaireL ili drvaL 
ili ]ogodQL i re;i mU nati 
brate za outre[enQ) 

drQva 62/24, drevo 6/23 (koga 
zeme ;l+v'kQ v'ra ona3 kakw 
korenQ na tova da porasne da 
bxde drevo da ra/da plodQ: 
kakw da bi imalo seb' m'sto 
vnetre ou zemnagw ra3 ou 
gradinata: sir';q ou cr+kovq 
hr+tova) 

dvor', dvorove (Orou/i` 

wbna/i[e se i  `zvx* ne 
pri1tq. c+rqscji dvorove vq 
bo`z?nq. c+rqkvi vq 

outvrq/‹eni1. i bo branq tou* 
`vi seL wvd' /e iskahou 
prib'ga2]ago) 74v/12 

dvorQ 65/3 (zo]o toŸ ]o ne 
slU[a slovo b+/jeL ]o neYe da 
;Ue toŸ estq kakw ovca ]o 
bega C trlo na dvorQ ta3 ovca 
C volkotQ nUte ;UetQ) 

dvorQ 24/6 (i nasla/daval se 
ou v';nx3 /izni: na pre[Q 
s'delQ podQ negovjo dvorQ 
gladenQL lazarq /ela3lQ da 
se nasiti C trohi ]o padale 
C trapezata na bogatjw) 

dxhani`, dx[etq, dxha2]i 
(tamo Ubo cv'tx ouveda1mi. 
zd' /e. razoumi cvqtou]e. 
tamo Ubo v'trq dx[etq. zd' 
/e d+hq s+txi dx[etq. tamo 
trqni1mq wgra/da1mo) 73v/8 

dxhanj3 20/6, dxse[q 42/3 (ou 
nova kUYa sefte koga 
oulegne[q da dxse[qL Ye da 
vikne[q popa da ti ;ati 
molitvUL pakQ posle Ye 
zapali[q ogenq) 

/ 

desnou2, desnami (i gd' vqzxde desnU2 34/5, desnica 20/18, desna 49/7 (kakvo ]o ste 



111 
 

gor'. pr‹'sta cr+ca w desnou2 
tebe. i kako /e bx² cr+ca. po 
n1/e c+rq rabq bxstq. ne b*'L nq* 
bx². navxkni b/²t)vna i 
oumoudrisi smotreni1) 84/3 

desnica 51/11,  desnice2 14/10 

(po tomQ da ga prekrsti popQ 
so desnicaL i da mU re;etQ: 
ostani dobr'L stani so 
strahomQ b+/jimQ) 

viknati taka da /iveeteL 
tova kazUeL ;l+v'kQ: ]o nosi 
lice s+na b+/j3: ousta b+/j3L 
koŸto ima ou svoŸte ousta 
slovo b+/jeL i ou desna rUka 
nosi kl2;eve na si;ka d+hovna 
vlastq) 

d+nq, dn+i, dnqsq, d)neh, d+ne[n`go, 

d+nq I no]q, d²nq, dqnji, dn+i, 

dnqsq, danq (se bo l'taL g_. do 

dnqsq jEr²lmq dvi/et? se i ne 

oustavl`1t? seL pr'slavnago 
radi kamene sego. nq& [‹q i 
poda/dq 1go a&rhjEre wviL i 
z'lw razbogat'1[i) (kl1veta 
w n1mq kq c+rou b²xL `ko danq 

1² izgoubilq. i proslavq c+rq 

razgrabi domq 1go) 219/8 

(mnogo bo 1² toL a]e i 1dino 
g+i poml+oui na d+nq koupou1[i 
C ni¾L i bo to 1² bezc'nx) 
227v/11 

den' 127/3, den deneska 86/6, 

dena 89/6, dene[enQ 69/11, 

dene[njŸ 71/14, dene[nomQ 
122/10, deneska 131/3, denesq 
88/19, denomQ 68/3, denotQ 
72/10, denq 7/7, 11/1, 22/16, 
50/11, 54/1, 68/13, 71/8, 71/14, 
73/10, 78/1, 79/18, 85/10, 85/19, 
86/6, 87/20, 89/12, 91/6, 91/17, 
92/2, 92/5, 92/5, 92/17, 94/19, 
95/8, 95/9, 95/6, 98/13, 105/12, 
107/15, 107/19, 118/16, 118/18, 
119/3, 120/16, 121/1, 123/20, 
126/1, 126/3, 128/17, 128/19, 
139/5, 147/19 (seŸ denq ego /e 
sotvori g+dqL vozradUem s3 i 
vozveselim s3 i vozveselim s3 
vo onq. vo istina velitQ toŸ 
denq radostenQ denq) 

den3 261/9, deneska 310/7, 

denq 10/8, 27/7, 27/7, 31/22, 
38/20, 50/8, 53/21, 54/6, 64/5, 
64/21, 64/22, 66/13, 83/18, 
94/17, 121/13,  123/24,  126/15, 
148/8,  180/1, 189/16, 189/19,  
197/13, 207/6, 210/15, 211/10, 
211/14 2,15/19, 221/24, 223/11, 
246/14, 262/16, 263/21, 264/21, 
285/19, 287/18, 288/18, 295/5, 
299/8, 305/13, danQ 241/9 

(site tJ3 b+/ji ;Uda na 
m'sto kniga imQ b'[e da ne 
zabovaratQ nikoga[QL ami na 
seki denq nova pam3tQ i 
novQ oumQ da imatQL sir';q 
seki denq i sekoga[Q da 
imatQ i da zna3tQ i da 
mxsl3tQ tj3 ;Uda b+/jŸ) 

 
 Анализа на табела Д3: 

 

Канонски: drQ/anie, -i` n. kat£scesij; држание, сопственост, посед; drQ/atelq, 
-l` m. владетел, моќник; drQ/ati (s3), -/5 (s3), -/i[i (s3) ipf. šunšcein, krate‹n, 

katšcein, ceirotiqšnai, ¢ntšcsqai, ™kkremannÚna; (се) држи; drQ/itelq, -l` m. владетел, 
моќник.  

Во Слепч следиме непроменета збороформа. Во Оглед забележавме испуштен ер во 

слаба позиција во двата примери (dr/imo, dr/imQ), а во еден од примерите под влијание 

на народниот говор К. П. Т. ја употребува наставката mo кај глаголот од 1 л. мн. (тетовски 
говор). Во Различ бележиме чување на старата форма во еден пример и употреба на 

наставката me под влијание на дијалектниот говор во другиот пример (drQ/alQ, 

drQ/ime). 
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Канонски: dr'vo, dr'vese et dr'va n. dšndron, xÚlon; дрво, стебло; dr'vod'linQ, -
Xi adj. (toà) tšktonoj; на дрводелецот; dr'vod'lq, -` m. Tšktwn; дрводелец; dr'vod'l`, -
l4 m. Tšktwn; дрводелец; dr'vosrQdQ adj. qrasuk£rdioj; дрзок; dr'vqnQ, -Xi adj. (tîn) 

xÚlwn, cÒrtou; дрвен, тревен; dr'v'nQ, -Xi adj, drQva, -Q n. pl. t¦ xÚla, Ûlh; drva, gra|a. 

xÚlinoj; (tîn) xÚlwn; дрвен.  
Во Слепч следиме непроменета форма во повеќето примери, а во еден пример 

следиме замена на етимолошкиот Q со q (drqvq). Во Оглед во еден пример имаме испуштен 

ер во коренот на зборот (drva), а во други два примери имаме вокализиран ер во e, каде 

што прво Q дало q, па подоцна q се вокализирал во e (земајќи го во предвид примерот од 

Слепч), или пак следиме развој на јат (') во e (drevesa, dreves'hQ). Во последниот пример 

бележиме губење на ерот во коренот на зборот, замена на ' со 3 и членска наставка ta 

(drv3ta). Во Различ во еден пример се чува старата форма, а во другиот Q дало q, па 

подоцна q се вокализирал во e или пак како во Оглед  следиме развој на јат (') во e (drevo). 
Во сите проследени примери на К. П. Т. и Ј. К. следиме приспособување на лексемата кон 
народниот (жив) јазик, а бележиме и примери коишто се идентични со СМЈ. 

 

Канонски: dvorovati, -rou6, -roue[i ipf. aÙl…zesqai; ноќева надвор; dvorQ, -a m. 

aÙl», œpaulij, kÒmh; двор.  
Во Слепч забележавме два примери за оваа лексема, од кои во едниот следиме 

правилна употреба на падежната наставка, а во другиот веќе евидентно е мешањето на 

основите, односно употреба на наставката ove кај именки од o основа, што говори за раното 
мешење на основите, што во суштина претставува македонска јазична особеност. Во Оглед 
и во Различ следиме непроменети форми. 

 

Канонски: dXhanie, -i` n. pno»; дишење, здив; dXhati, -[5, -[e[i -ha6,  -
hae[i ipf. ™mpne‹n, pne‹n; дише.  

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма на зборот, а во Различ не забележавме 
ваков пример.  

 

Канонски: desnica, -3 f.  ¹ dexi£; десница, десна рака; desno adv. E„j t¦ dexi£; 

вдесно; desnQ, -Xi adj. dexiÒj, Ð ™k dexiîn, ™k dexiîn, ™n to‹j dexio‹j, e„s t¦ dexi£; десен, 

вдесно; desn' adv. вдесно.  
Во трите ракописи се чува старата форма за лексемава. 
 

Канонски: dqnevqnQ, -Xi adj. ™pioÚsioj, ™f»meroj, Ð ™n ¹mšrv, (tÁj) ¹mšraj, 

™fhmer…a; дневен, секојдневен; dqni6 adv. (tÁj) ¹mšraj; дење; dqnq, dqne m. ¹mšra; ден, 

деноноќие, време; polQ dqne meshmbr…a, ¹mšra, mšsh; пладне; velikQ dqnq ¹ Pascal…a 

˜ort»; Велигден; vQ dqne, vq dqnq (tÁj) ¹mšraj; дење; dqnq, -i f. `Hmšra; Емина, првата 

ќерка на Јов; dqnqnica, dqnica, -3 f. Деница (ѕвезда); dqnqnQ, -Xi adj. (tÁj) ¹mšraj, 
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kaqhmerinÒj; дневен, секојдневен; dqnqsq adv. S»meron; денес; dqnqsqnq, dqnq[qnq, -nii 
adj.  Ð s»meron; денешен.  

Во Слепч оваа лексема најчесто ја следиме под титла, а во неколкуте примери кои 
се напишани без титла можеме да забележиме различни гласовни промени. Во еден од 

примерите ерот се губи во коренот на зборот (dnqsq), а во друг пример под титла имаме 

вокализација на ерот во e во суфиксот (d+ne[n`go). Во само еден пример во целиот ракопис 

под влијание на сцсл. варијанта имаме вокализација на q во a (danq). Во Оглед во сите 

збороформи за оваа лексема следиме вокализација на ерот во e ( во 54 примери) во коренот 

на зборот и во суфиксална позиција (dene[enQ, deneska, denesq). Ова говори за влијание на 
мцсл. ред. во говорот на К. П. Т. Во еден од примерите забележавме членувана именка со 

вокализиран ер во коренот на зборот (denotQ). Сепак влијанието на литературата со која К. 
П. Т. доаѓал во допир целовремено можеме да го забележиме во еден од примерите каде 

следиме употреба на  j и Ÿ (dene[njŸ). Ј. К. во Различ доследно се држи до мцсл. рецензија, 

бидејќи во речиси сите примери бележиме вокализација на ерот во e во коренот на зборот 

и во суфиксална позиција (den3, deneska, denq), освен во еден пример каде што 
забележавме влијание на сцсл. редакција, односно вокализација на ерот во коренот на 

зборот во a, како што впрочем сретнавме и во Слепч (danQ). Има и еден пример од типот 

den3, што можеби е и грешка при пишувањето, или влијание од други основи. 
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Табела Д4, Е 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

dDovolnx (razv' tebe vq ;²a sq i 

ko[nica /e 1 2/e vi‹[i 
imou]ou so;ivoL i sq soudq 
vodx. dovolnx mi bx[e da /e 
do nn+`L w&de/‹a /e mo` mnogx 
mi l'tx* rastl') 163/4 

dovolni 110/9 (segw radi vo 
vasQ mnozi nemo]ni i 
nedU/livi i sp3tQ dovolni. 
A]e bo bxhomQ sebe rasU/daliL 
ne bxhomQ wsU/deni bxli) 

/ 

euŠlisti (ap²li i euŠlisti `ko 

;istxi i sk't?lxi. bl+go;qsti` 
zapov`di. Vvq i/e mx vq 
razoum /ivotnx i bl+god'tq 
prjidhomq) 8/7 

evaggeljstx 14/8, evaggelJstwmQ 
49/18, eyljsta matHea M51/1 

(dvades3tQ i ;etxrxmQ 
st+xmQ tvoimQ ou;enikwmQ 
apostolwmQL i evaggelJstwmQ 
tvoimQL JwannUL matHe2L 
markUL lUc') 

Ey+listi 169/15, eyag+gelje 
226/21, eyangelska 205/6, eylje 
C lUki 69/12, eylje C lUki 
96/13, eylje C marka 85/8, 

eylje C matHea 173/3, eylJstQ 
lUka 112/16 (te[ko nimQL 
oni gUbatQ dU[i ;l+v';eskiL 
i sa \lx vo/diL a ne 
ou;itelxL ne vlazatQ ou 
vrata eyangelskaL ami kato 
hr+tosQ kazUe prezaka;atQL i 
grabatQ i kradatQ stado 
b+/je) 

E&likomo (po teb' pride sqz‹ani1 
hote]e se prjiti. E&likomo 

/e[i Cvrqzi seL a& wno 

pomxnai. dobr' 1 zlata 
prjidou]ago) 190v/6 

elika 13/2 (i ispov'dati 
neiz;etna3 I razli;na3 tvo3 
;Udesa elika sotvorilQ esi so 
mno2L kako w/ivotvoril esi I 
kakw C bezdnx zemnx3 
vozvelQ m3 esi) 

elikw 285/6 (idite l2dje 
moi vnidite vo hraminU 
va[UL i zatvorite dveri 
svo3 i oykrjite s3 malwL 
elikw eliko: donde/e 
mimoidetQ gn'vQ g+dnq) 

Evreanina (wna /e rxda1 

Cv']ami sice. azq w+;e ;²tnxi 
Evreanina 1smq. i /ela2 
wstaviti w;+qskou2 v'rou 
zlou2L i bxti mi hr²tjanin') 
177v/3 

evrei 107/16, evreŸska 73/12 (i 
azQ voskre[U ego vo poslednjŸ 
denqL a evreiL ;ifUti neYea da 
prjimatQ tx3 re;ovi da 
bxdatQ ;ada b+/j3) 

evreŸte 28/13, evreete 20/7, 

evreeto farisee 138/10 (tova 
e b+/je hot'nje kato koga ou 
planinata na evreete svete[e 
onaŸ ognq no[k3 prez 
no]ite ide[e pred nihQ 
kakw neko3 kUla oginQta 
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svete[e) 

Eres (azq 1g‹a b'hq vq mir'L 
/enou im'hq bl+go;qstivou i 
z'lo bo1]ou se b+aL azq b'hq 
Eres i se vira bezglavnago 

povinou1 se) 150v/1 

/ ereticx 6/9, eretikQ 43/19 

(pervo ]o si ti hr+tjaninQ a 
ne nev'rnjiL i vtoroe za]o si 
pravoslavniL a ne eretikQL 
tretoe kako v'rUe[Q takw i 
da /ivee[Q togiva da 
v'rUe[Q za]o ke da ide[Q 
ou cr+tvo nb+noe) 

Ezero (drougx 1/e zr'hq 
vqzlaga2]e verigx navx1 i 
n'hq ;l+vkq i vl'kou[e vq Ezero 
smradnoL bestoudno ti 
`vqstvqnoL i vqzirati drougou 
i ne sraml`ti se) 133v/17 

/ ezero 187/18 (i koi hodatQ 
po magJi i po ba3n'L i koŸ 
la/e nihQ t3hQ ke da gi 
pU]x b+gQ vQ ezero ]o to 
gori sosQ oginq i kibritQL 
tova se ka/e vtora3 smertq) 

 
Анализа на табела Д4, Е: 

 

Канонски: dovoliti s3, dovQliti s3, -l6 s3, -li[i s3 ipf. pf. ¢rke‹sqai; се 

задоволува; dovolQ, -a m. aÙt£rkeia, ƒkanÒthj, dap¦nh; тоа што е доволно, способност, 

скромност, пресметка; dovolq, -i f. ƒkanÒthj; способност; dovolqnikQ,  -a m. ¢rkoÚmenoj; 

задоволен човек; dovolqno adv. ƒkanîj; доволно; dovolqnQ, -Xi adj. ƒkanÒj, tÕ aÜtarkej 

œconta, aÙt£rkhs e�nai; доволен, скромен; dovql'nie, -i` n. aÙt£rkeia; oна што е 

доволно, достатно; dovql'ti, -l6, -le[i ipf. ¢rke‹n; е достатно, стига.  

Во Слепч и Оглед следиме губење на слабиот ер во групата lqn (dovolni), а во 
Различ пример од ваков тип не сретнавме.  

 

Канонски: evangelieL -i` n. eÙaggšlion; евангелие, добра вест; evangelistovQ adj. 
(toà) eÙaggelistoà; на евангелист; evangelistQL -a m. eÙaggelist»j; Евангелист; evangelqL 
-l` m. EÙ£ggeloj; Евангел, маченик од времето на императорот Диоклецијан. Се 

поменува само во Источната црква на 7 јули; evangelqskQL -Xi adj. (toà) eÙaggelistoà; 

евангелски; evangelqstvoL -a m. eÙaggelist»j; Евангелист.  
Во трите ракописи се следи старата форма на лексемата, но би ја истакнале 

редовната употреба на десеттеричното j во Оглед и Различ (evaggeljstx). 
 

Канонски: eliko adv. conj. Óson, Ósa, e„; колку, само, ако; eliko pron. Ósoi (¥n), oƒ 

вел Ósoi (™£n); секој (сите) што, било кој; vqsiL vqs`kQ eliko p©j Ój, ¤pantej, Ósoi 
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(p£nta) Ósa, p£nta Ósa (™£n); секој (сите) што; eliko/e adv. Ösa, tosoàton - Óson, ™f' 

Óson crÒnon; колку (и); eliko/e pron. (p£nta) ¤, Ösa; секој (сите) што.  
Во трите текста кои се предмет на нашата работа ја бележиме старата форма на 

зборот. 
 

Канонски: evrei, -e` m. `Ebra‹oj; Евреин; evreininQL -a м., `Ebra‹oj; Евреин; 

evreinXni, -n4 f. `Ebra…a; Еврејка; evreiskQ, -Xi adj. `ẼbrakÒj, Ð tîn `Ebraiwn; еврејски; 

evreiskX adv. ˜bra‹st…; на еврејски (јазик); evreininQ, -a m. `Ebra‹oj; Евреин.  
Во Слепч се чува старата форма за збророт. Во Оглед забележавме пример во кој се 

употребува фонемата Ÿ (evreŸska), при што континуирано се следи влијанието на рцсл. 
редакција. Во Различ следиме неконтрахирани вокали во сите примери кои ги 
забележавме, освен во примерот во кој Ј. К. ја употребува фонемата Ÿ. На ова рамниште се 
рефлектираат и други ортографски и фонетски манифестации и решенија кои во 
дијахрониски поглед имаат одредено место и значење во старословенскиот, 
црковнословенскиот и во современиот македонски јазик (види: Миовски66, Конески67, 
Новотни68). Ќе истакнеме дека Ј. К. употребува членувани форми во сите проследени 

примери (evreŸte, evreete, evreeto), преку што јасно се гледа мцсл. ред. 
 

Канонски: eresqL -i f. a‰resij; ерес; eretikQL -a m. aƒretikÒj; еретик; ereti;qskQL 
-Xi adj. aƒretikÒj, (tîn) a„retikîn; еретски.  

Во Слепч бележиме губење на ерот во слаба позиција (Eres). Во Различ ја следиме 

една непроменета форма, и една збороформа во којашто следиме палатализација (k > c) 

(ereticx), а во Оглед не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: ezeroL -a n. l…mnh; езеро.  
Во Слепч и во Различ има непроменета форма, а во Оглед не бележиме ваков 

пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 М. Миовски, Хлудов паримејник, Скопје 1996, 89; 
67 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965, 45-46; 
68 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 99;  
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Табела Ж 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

/al`[e, /aliMMm& (blagoslovl1nx* 
i sqvrq[enx hote]ji¦ àvid'ti. 
ne /aliMMm& si sestrici moi. ni 

w+skrqbl`1mq m+tre na[e1) 
17/15 

/al' 82/10, /alime 67/15, 

/alimo 66/8, /alimQ 97/16, 

/alq 138/4 (edenQ za drUgoga 
da se molimoL edne drUgogo da 
/alimoL edne drUgomU da 
pomo/emiL edenQ drUgomU 
te/ino tada da nosimo) 

/alba 40/5, /albx 67/23, 

/ali 8/7, /alno 41/3, /al'te 
53/6 (tada iskUpi dU[xte 
na[i C rUki djavolski: 
mnogU /alnoL w]e li 
drQ/ime zarobeni na[ite 
dU[iL w]e li ne 
razvrQzUeme vazlite za]o 
rabotime na gr'hQ) 

/estji (tog‹a an_tipatq reÂ kq 
slo?ugamq di`volimqL bi2]e 1 
g+lite kq nimqL v'rouite bo 

ar'2. bi1mx* /estji sv'tla 
im'ahou lica) 3/17 

/ /estokQ 285/12 (v'mQ `kw 
/estokQ esiL i /ila 
/el'zna vx3 tvo3L i ;elo 
tvoe m'deno) 

/ednago (`ko /e ti g+q 

povel'lq. /ednago napoi. 

stran?na vqvedi bolna pris'ti. 
kq tqmnici dond¦ vi/‹q b'dou i¾ 
i vqzdqhni) 97/18 

/a/dU]x3 24/10 (i razd'liti 
iL i C kameni vodU isto;ivxŸ 
vo pUstxn2 i napoivxŸ 
/a/dU]x3 l2diL i/e petrovi 
rUkU prosterQ vo more) 

/edni 10/14, /egomQ 144/16 

(oni bxli ;isti kako ag+gliL 
a pro[le izQ igleni ou[xL 
sir';qL gladniL i /edniL 
goli i bosiL i po stUdeno 
hodili zimeL i letoska po 
patQ terp'li /e/;ina i 
pekQ C sl+ncetw nikoŸ ne 
mo/e da vleze ou cr+tvo 
nb+noe ako ne preterpi po 
hrjstjanski kakw ]o ni ou;I 
na[a v'ra) 

/elani1, /ela`hou (i veli1mq 

glo²mq gl+a[e. slâ teb' g+i Js)he² 
i slovo b/+n1. `ko /elani1 

mn' nedo²in' i rab' tvo1i 

isplqnilq 1si) 124v/6 

/elanje 61/1 (i vs3koe 
prihot'nje i prid'Ÿstvo i 
/elanje pohotnoeL i vredQL i 
o;esQ prizora sni[ed[ee C 
\lod'evQ i lUkavxhQ 
;elov'kwvQ) 

/elanje 306/20, /ela2tQ 
45/20, /ela3lQ 24/6, 

/elatelenQ 293/16 (za]o 
imalQ golemo /elanjeL da 
razUm'e C knigata: imU 
pratilQ st+sgw ap+la fjlippa 
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i mU reklQ fjlippQ dali 
razUm'e[Qtova ]o ;ita[Q) 

/el'zomq, /el'znou, 

/el'znx1 (tog‹a povel' knezq 
stvoriti stUpou /el'znou 
zv'ri i 22L i naprezati 2. 
prizvati /e toudou st+ou2 
efimj2L ne v'dou]i da ne 
klivq padq[i  se vqn2 Umretq) 
4v/5 

/elezoto 112/7, /eleza 126/17, 

/elezno2 31/11, /elezo 112/5 

(bogQ vo negoL kakw /elezo vo 
ogenqL i ognotQ vo /elezoto: 
zere so takovQ kUrbanQ se 
prjoYatQ pri boga) 

/el'zna 285/12 (v'mQ `kw 
/estokQ esiL i /ila 
/el'zna vx3 tvo3L i ;elo 
tvoe m'deno) 

/ena, /en?stv', /enskou2, 

/enskx, /qskxi polq (i v?si 

slx[av[ei b' /e oôokovica 

togŒa wsmjimq l'tomq C to li 
oubo na;ehq stou/ati /en' 

mo1i `ko da vq veŒmq 12 vq 

monasticrq /enskxi. wna /e 
sq pira1 se g+la[emi) 132v/2 

/ena 88/14, /eni 129/17, 

/enskjŸ 6/15 (ne pjen'L ne 
`den'L ne lUten' seL ne karan' 
se so /ena si ou postela ne 
sQpjen' kr+]en' srigQ i svaYi i 
gozbi ne ;in'n'L ne pcUen' se 
ne vr/Uen' se wprostUen' se 
siromaa prigledUn' outro) 

/ena 13/18, /enata 14/6, 

/eni 26/18 (za]o: radi tovaL 
za]o bxlQ ;istQ C /enaL 
za]o nikoŸ patQ ne pU]il si 
oumo da pomxsli za takvx3 
gr'hovnji rabotiL i radi 
tova spodobil se na tolkU 
blagodati) 

/eniha, /enihou (bl2di /e da 

ne Cda si12 brakou. nq 

ounev'sti2 nb²nomou /enihou 

ho²u b+ou na[emou. i si` rekq 
starcq kq mn' wtide a&z? /e i 
m+ti ne proslavihomq b+a) 
132/15 

/ /enime 137/6, /enatQ 68/19, 

mlado/enata 14/19 (za ta3 
dUmamQ ]o ne be[e ;ista. 
kato da poznae[Q /elanjeto 
na mlado/enata: doŸde da 
zeme: napisa mi v'no prika: 
koe v'noL ka/e davamQ ti 
moe bogatstvo) 

 
Анализа на табела Ж: 

 

Канонски: /aliti (si)L /al6 (si)L /ali[i (si) ipf. diapone‹sqai; жали, тагува; 

/alovatiL -lou6L -loue[i ipf. жали, тагува; /alostqL -i f. zÁloj; ревност, грижа; /alqL 
-i f. mnhme‹on; могила, гроб, гробница; /alqstqnQL -Xi adj. luphrÒj, goerÒj; жалосен, 
тажен.  

Во Слепч се бележи само старата форма на лексемата. Во Оглед следиме неколку 
примери кои имаат непроменета форма, но и примери кои К. П. Т. ги пишува под влијание 

на народниот говор, односно еден глагол во 1. л. мн. со наставка mo (/alimo), и глагол 1. 

л. мн. со наставка me (/alime), што што до сега не го бележиме во неговиот говор. Во 
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Различ во неколку примери има непроменети збороформи и два примери од типот /alba, 

/albx. И за оваа лексема следиме правописна адаптација кон живиот јазик од К. П. Т. и Ј. 
К. 

 

Канонски: /estoko adv. stibarîj; тешко, тврдо, жестоко; /estokol'ganqnikQL -a 

m. некој што лежи на тврда постела; /estokosrqdieL -i` n. sklhrokard…a; жестокост, 

суовост; /estokosQkazanqnQ adj. duserm»neutoj; тешко искажан; /estokQL -Xi adj. 
sklhrÒj; жесток; /estosrQdieL -i` n. sklhrokard…a; жестокост, суровост; /estosrQdQL 
-Xi adj. sklhrok£rdioj; жесток, суров; /estosrQdqnQ -Xi  adj. sklhrok£rdioj; жесток, 

суров; /estostqL -i f. tÕ ¢phnšj; жестокост, суровост; /estotaL -X f. sklhrÒthj; 

жестокост, суровост; /esto;qstvieL -i` n. sklhrÒthj; жестокост, суровост; /esto;qstvoL 
-a n. sklhrÒthj; жестокост, суровост; /esto;'nieL -i` n. Ñrg»; гнев.  

Сите примери од овој тип во Слепч и во Различ имаат непроменета форма за 
лексемата, а во Оглед не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: /3danieL -i` n. d…ya; жед; /3datiL /3/d5L /3/de[i, /3da6L 
/3dae[i ipf. diyÁn, ™pipoqe‹n; жеднее, сака; /3dqnQ adj. diyîn; жеден, сув.  

Во Слепч и во Различ следиме замена на 3 со e во сите примери кои се предмет на 

обработка (/ednago, /edni), што претставува македонска јазична особеност (идентични со 

СМЈ), а во Оглед бележиме развој на 3 во a (/a/dU]x3). 
 

Канонски: /elanieL /el'nieL -i` n. ™piqum…a; желба; /elanQL -Xi adj. 

™piqumhtÒj; сакан, посакуван; /elanqnQL -Xi adj. ™piqumhtÒj; сакан, посакуван; /elatiL 
-la6L -lae[iL /el'tiL -l'6L -l'e[i ipf. qšlein, ™piqum‹n, (™pi)poqe‹n; сака, има желба.  

Во Слепч ја забележавме само старата форма за оваа лексема. Во Оглед и во Различ 

следиме употреба на десеттеричното j (/elanje), а во Различ има пример (/elatelenQ) каде 

што бележиме вокализација на ерот во суфиксот qnQ. 
 

Канонски: /el'znQL -Xi adj. sidhroàj, ¯lusij; железен; /el'zoL -a n. s…dhroj; 

железо; /el'za pl. tÕ s…dhron; окови, пранѓи.  
Во Слепч и Различ следиме чување на старата форма на лексемата, односно во сите 

примери бележиме чување на вокалот '. За разлика од нив, К. П. Т. во Оглед во сите 

примери врши замена на ' со e (/eleza, /elezno2, /elezo) (мцсл. редакција). Ќе 

напоменеме дека сретнавме и членувана именка (/elezoto), што јасно ја покажува мцсл. 
редакција во јазикот на К. П. Т. и во континуитет го покажува поизразеното чувство на К. 
П. Т. за писмено приспособување на лексемите кон живиот јазик. 
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Канонски: /enaL -X f. gun», tÕ qÁlu; жена, сопруга; /eni]qceL -a n. 
gunaik£rion; жениште; /enqskQL -Xi adj. gunaike‹oj, tÒ qÁlu, qÁluj; женски; 

/enqstvoL-a n. (tîn) parqšnwn, женственост.  

Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во три примери (/enskou2, 

/enskx, /qskxi). Следиме еден секундарен ер на местото на en (/qskxi polq) и еден 

пример во којшто писарот користи паерок наместо ер (/en?stv'). Во Оглед има примери во 

коишто се чува старата форма, но и една сложена придавска форма /enskjŸ каде што 

бележиме употреба на j и на Ÿ. Во Различ има еден пример со непроменета форма, но и 

една членувана именка, што ја покажува мцсл. варијанта (/enata). 
 

Канонски: /enitvaL -X f. g£moj; брак; /eniti s3L -n5 s3L -ni[i s3 ipf. game‹n; 

се жени; /en3i s3 numf…oj; младоженец; /enihovQ adj. (toà) numf…ou; на младоженецот; 

/enihQL -a m. numf…oj; младоженец.  
Во Слепч среќаваме само непроменети форми. Во Оглед не бележиме ваков 

пример. Во Различ има еден пример во кој се чува старата форма на зборот, еден пример во 

којшто во наставката, Q во суфиксот прво се заменил со јер (q), па потоа се вокализирал во 

e, со што е добиена наставката me (/enime) и еден неологизам (mlado/enata). Старата 

наставка за прво лице множина била mQ. Во нашиот современ јазик таа има облик -ме 
(поинаку во северните говори, каде што обликот -мо се установил под влијание на 
српските говори). Наставката -ме се среќава првпат во охридските текстови од XII-XII в. 
(види: Конески69). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
69 Блаже, Конески,  Историја..., 193-194; 
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Табела Ж1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

/qzli1mq, /qzlq (Ta*mi b'* 
rodou sqstavlenje. ta*mi b'* 
starosti /qzlq. Tami b' 

zlxh? vs½' razr‹'[enje. Tamie 
v'*trou domq pokoi tami b'* 
bol'znemq wblqg;enje. Zeml1* 
nepokrji) 35/13 

/ezlq 24/7(i vs3 `/e vQ 
nihQ poslavxŸ ougodnikU 
svoemU moyseovi /ezlq 
presi']i more i 
razd'liti iL i C kameni 
vodU isto;ivxŸ vo 
pUstxn2 i napoivxŸ 
/a/dU]x3 l2diL i/e 
petrovi rUkU prosterQ vo 
more) 

/ezlQ 243/3, /ezlx 196/17 

(voprosQ: ;to estq /ezlQ 
arhjereŸskj Ÿ.  
Cv'tQ: pokazUe vlastq 
dannU2 C st+agw d+ha 
arhjere2 da nastav3 na 
slovo b+/je da gi hrani sosQ 
poU;enje svoeto stado 
sir';q ovcx negovx 
;l+v'cx) 

/iti1, /iteisc'mq, 

/iteiskx, /iteiskx*hq, 

/iti`, /iti2, /itja (c+rkvi 

bo nest'ni ni krovqL nq* v'ra 
i ;isto� /iti1. ne rqci bo 
pr'dah se C cr+kve pr'davi 

se. a]e bo tq* ne wstavilq bi 
cr+kve) 75/11 

/itje 7/15, /itjemQ 45/17 

(w e/e bxti emU 
premUdrostj2L I 
dobrod'telnxmQ /itjemQL 
I bl+gosto3njemQ vo 
pravoslavnoй v'r'L radostq 
I out'[enje roditelemQ 
svoimQ) 

/itja 207/5 (segi nj3 dalQ 
hr+tosQ na vreme 
pUte[estvj3 sankiL hodime 
na toŸ v'kQL kato ou 
planinxL i ou pUstinxL 
/itja mJra segwL ovaŸ 
v'kQ mJrQ se kazUe) 

/ito, /itq (i prjime[i mo1 

s'me ou;eni`. mnogo z'lo 

rasplodi[i vq seb' sp+sno1 
/ito. aA&]e bo istin?n' vq 

/e‹l'1[iL vs'hq moihq 
malxhq slovesq* ou;eni`) 
100/1 

/ito 137/8, /itnicx 
36/10 (tx da blagoslovi[q 
i ovo3 gUmnoL i ovoй 
domaYinQ da mU 
oumno/i[Q svakjй 
beriYetQL /itoL vinoL 
masloL svakoe dobro) 

/ito 125/15, /itom'rje 
124/17 (i koga doŸde vreme 
da m'ri  da imQ dava 
/itoL negovo ou;enje slovoL 
sosQ nego se hran3tQ 
dU[ite w ou;itelq i 
nasto3telq) 

/ivota, /ivemq, /ivitnx, 

/iv'mq, /ivotq, 

/ivotvore]ago, 

/ivotvore]i*, /ivq, /ivwta, 

/iva (nev'si bo vqkx* d+nq 

sln+ce polU d+ne pomrqkné. I 

lUna ne d²atq sv'ta. rek[e 

/ivota 153/1, /ivetQ 
26/20, /ivi 80/1, 

/ivopodatelnomU 13/18, 

/ivotna3 28/18, 

/ivotvor3]ago 152/10, 

/ivotvor3]agw 150/7, 

/ivUamo 66/7, /ivxmQ 

/ive3n' 97/11, /iv3Ÿ 
285/14, /ivee 16/16, /ivo 
185/12, /ivona;aln'Ÿ[eŸ 
253/1, /ivQ 268/1, /iva 
12/5 (wL kolkU e 
naŸstra[na mUka na to3 
hrjstjaninQ ]o /ivee 
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/ivotq kon;a1́ se. i d+[a 

wtidetq) 103/20 
107/3, /iva 71/9 (za]o da 
poka/emo bratol2bjeL a ne 
samol2bjeL da /ivUamo 
kakw braYaL eden za 
drUgoga da se molimo) 

nemirnw: ahQ blaze na tJ3 
]o primirUvatQ ;ovecx: w 
hr+te c+r2 ` znamQ za]o 
edna tolkw saltQ C 
pre+;ta3 tvo3 krQvq kapkaL 
ima sila da ougasi si;kjo 
plamnikQ na v';na mUka) 

/ivotno, /ivotnx (i zv'z‹x 

i povel' imq sv'titi i vq 

d+ne i vq no]i. vq petx /e 
d+nq povel' b+q vodamqL izvesti 
izq sebe vsako /ivotno. Rrxbi 
i gadji) 202v/9 

/ /ivotina 1/8 (i taka 
slU/ilQ saki denq 
bezkrovnx3 /ertvxL tova 
se ka/e bezkrovna3 /ertva 
]o ne se zakolUe /ivotina 
dobicx i ovcxL ami se 
zakolUe samQ si hr+tosQ) 

 
Анализа на табела Ж1: 

 

Канонски: /qzlQL -a m. r£bdoj; жезол.  
Во Слепч следиме непроменета форма на зборот. Во Оглед и во Различ во 

примерите коишто ги бележиме има вокализација на ерот во коренот на зборот, односно 

q>e (/ezlq) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: /itieL -i` n. b…oj, zw», diatr…bh, mamwn´j, eÙlabe…a, trof»; живот, 

живеење, животопис, житие, прехрана, богатство.  
Освен употребата на десеттеричното j во Оглед и Различ (/itje) и извршената 

палатализција во Слепч во еден пример (/iteisc'mq) (k>c), не забележавме некои 
позначајни гласовни промени во ракописите кои се предмет на нашата обработка. 

 

Канонски: /itoL -a n. s‹toj, gšnnhma; жито; /itom'renieL -i` n. sitomštrion; 

/itom'rieL -i` n. sitomštrion; мерка за жито; /itqL -i f. polite…a; живот; /itqnicaL -
3 f. ¢poq»kh, tam…eion; амбар; /itqnQL Xi adj. (toà) genn»matoj; житен.  

Во Слепч и во Различ се чуваат старите форми на лексемата, а во Оглед во еден 

пример бележиме губење на ерот во слаба позиција (/itnicx). 
 

Канонски: /ivQL -Xi adj. zîn; жив; /ivQ bXti ipf. pf. zÁn; оживее; /ivitiL -
vl6L -vi[i ipf. zwopoie‹n, zwogone‹n, zÁn; оживее, остава некого да живее; /ivl`tiL -
vl`6L -vl`e[i ipf. zwopoie‹n; оживува; /ivodavicaL -3 f. дарителка на живот; 

/ivodavqcqL -a m. zwopoiÒj, Ð tÁj gwÁj corhgÒj; дарител на живот; /ivona;3lqnicaL -3 
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f. што дава почеток на животот; /ivonosqnQL -Xi adj. животворен; /ivopri4tqnQ adj. 

што прима живот; /ivotvoritiL -tvor6L -tvori[i ipf. zwopoiîn, zwopoiÒj; 

животворен; /ivotvorqnQ adj. zwopoiÒj; животворен; /ivotvorqcqL -a m. zwopoiÒj; 

животворец; /ivotQL -a m. zw», tÒ zÁ; живот. 
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемата. Во Оглед среќаваме еден 

пример /ivUamo, којшто К. П. Т. го пишува под влијание на дијалектниот тетовски говор 
(останатите примери имаат непроменета форма), но сличен ваков пример се среќава во 
Охридскиот апостол од XII в., што води кон фактот дека авторот се служел со македонски 
стсл. ракописи додека го пишувал делото. Во Различ следиме честа употреба на Ÿ 

(/ivona;aln'Ÿ[eŸ) (рцсл. ред.), но не забележавме некоја друга позначајна фонетско-
фонолошка промена. 

 

Канонски: /ivotqnoL -aL /ivotqnoeL -nago n. zùon; животно; /ivotqnQL -Xi adj. 
(tÁj) zwÁj, zîn; животен, животински.  

Во Слепч забележавме губење на ерот во слаба позиција во двата примери. Во 

Оглед не бележиме збороформа од овој тип, а во Различ следиме пример /ivotina (развој 

на q во i), најверојатно пишуван под влијание на народниот говор. 
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Табела Ж2, З 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

/ilami, /ili]a (povel' sq 
vl']I s+tou2 O&trokovicouL i 
/ilami bxti. z'lo /e  
bi1m'. 1i mnogxm /e 
izm'n?[eMm se slougamqL nadq 
s+to2 Crokovice @ nade/e‹2) 
18v/16 

/ /ili 41/7 (ko3 faŸda 
za]o si mo3ta krQvQ 
prolj3hQ: C si;kite moi 
/ili i oudi ]o mi iste;e 
krQvtaL kolkU se drQ/ahQ 
i se krepihQ ou gradinata 
` se kr'pehQ i 
podvizavahQ) 

/izqnq, /iznq (bla/eni 
;lov'ci koi vVq /itisemq 
sou]eL {̀ko agg)li s+ou i C sou½ 
pr'sto....v[enL v';nou2 

/izqnq prjeti imoutq) 28/17 

/iznq 19/6, /izni 5/13 

(prjidi sladkjй i krasnxй 
vo hUdoesje sozdanjeL prjide 
/iznq i radostq i 
bl+goUhanje ;t+nxй i 
pre;ist[xhQ ag+glQ) 

/izni 24/5 (i nasla/daval 
se ou v';nx3 /izni: na 
pre[Q s'delQ podQ negovjo 
dvorQ gladenQL lazarq 
/ela3lQ da se nasiti C 
trohi ]o padale C 
trapezata na bogatjw) 

/rqtvou, /rqtvqnika 
(ponosimo pride do evrop'. 

priim? /e knezq prqvou2 i 
novou2 /rqtvou. I na;e tvo 

riti vq tr'bi]i vq maZimi 
nov' grad'L pokazae Zakonq 
cr+evqL ni 1dinogo /e ne 
ponoudivq) 59v/13 

/ertva 73/12 (a ne znate 
ele tx3 kUrbanx Jdolska 
/ertvaL evreйska /ertvaL a 
ne h+rtjanskaL toй 
h+rtjaninQL ]o kole 
kUrbanx ne estq h+rtjaninQL 
took estq evreninQ ili 
jdolopoklonnikQ) 

/ertva 34/2, 1/8, 

/ertvenikQ 237/1, /ertvx 
1/7 (i taka slU/ilQ saki 
denq bezkrovnx3 /ertvxL 
tova se ka/e bezkrovna3 
/ertva ]o ne se zakolUe 
/ivotina dobicx i ovcxL 
ami se zakolUe samQ si 
hr+tosQ) 

Zabloudimq, zablou/‹q[jihq, 

zablou/q‹[ei (zl' bo 

wbxkohomq vq grad' s'hq. nq 

vqspren”””””””””””'mq poka`ni1mq. ne 

lqstim? se brati1. da ne 
zabloudimq. 1² bo soudq i 
vqza‹ni1. i mouka v';na i 
wgnq negasimxi) 193/2 

/ zablU/denje 32/21 (a posle 
pa ;inatQ pervite gr'hove 
i polo[iL vo istinU 
golemo zablU/denje: 
trebUva po st+oe pri;a]enje 
mnogU i \'lo da se bo3tQ 
i sosQ golemQ strahQ da 
/ive3tQL sosQ bl+gov'nje) 
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zakon', Zakonnx1, zakonomq 

(nerazoum'1[I li `ko svezna 
1s?mq zapov'dD?mi b+a mo1go. i 
prigvo/‹ena 1smq zakonomq 
1go. I nemogou razdr'[ena 
bxtxL ne razr‹ou[ima bo 1² 
ouza 1go) 63/8 

zakon' 50/10, zakonnikQ 
106/3, zakonopolo/nikU 
moyse2 49/2 (strahQ tvoй 
vsadi vo s+rdce egwL `ko da 
poU;itQ s3 vo zakon' 
tvoemQ denq i no]q) 

zakonQ 15/22, 30/8 (kolkU 
pati si se pri;astilQ mo3 
snaga i mo3 krovqL i ne si 
mi drQ/alQ moŸ zakonQL 
zatova ne si dostoinQL azQ 
esmQ b+gQL sega me vidi[Q 
i poznava[ me) 

zapov'dq, zapov`di, zapov'da, 
zapov'dD?mi, zapov'de, 
zapov'di (az? /e vqistinou b+a 
radi l2b2te. nq pon1/e 

zapov'dq imamx vlŒkx na[ego 
g+l2]a. a&]e kto ho]etq 
pomn'iti) 119/2 

zapov'di 50/12, 

zapovedUetQ 103/8 (za]o 
toй carq estq silenQ vo 
braniL taka ou;eiYi i 
ka/UeiYi mUL i mU 
zapovedUetQ i go kanitQ 
ou]e vtorxй pUtq) 

zapov'dQ 15/20, zapov'di 
33/5 (nJe li sme edinQ 
rodQL edna v'raL ]o imame 
ednw kre]enieL a ne 
pokor3vame se na b+/j3 
zapov'dQL a ou crkva ]o e 
re;eno da se /ivee ou ne3 
sosQ mirnjй /ivotQ) 

zastoupa1mx (da vq n1i 

sqhran`1¤ nou/‹e2 

pr'bxva2]a`. mx* /e vqnihq 
mou;imq ne zastoupa1mx1. 

n²'gouti pravago. ni souda 

istinago) 102/10 

zastUplenje 15/7, zastUpi 
46/6 (zastUpiL spasiL 
pomilUй i sohrani ego i 
nasQ b+/e tvoe2 bl+godatj2) 

/ 

 
Анализа на табела Ж2, 3: 
 

Канонски: /ilaL -X f. ‡jineàron; жила; oslablenQ /ilami paralutikÒj, 

paralelhmšnoj; парализиран. 
Слепч и Различ за оваа лексема имаат непроменета форма, а во Оглед не 

забележавме ваков пример. 
 

Канонски: /iznodavqcqL -a m. zwopoiÒj, Ð tÁj gwÁj corhgÒj; дарител на живот; 

/iznqL -i f. zw», живот; /iznqnQL -Xi adj. (tÁj) gwÁj; на животот, животен.  

Во Слепч има еден пример со појава на секундарен ер (/izqnq), и еден пример 
којшто има непроменета форма. Кон крајот на X в. еровите често се употребуваат 
неетимолошки (види: Новотни70, Князевская71). Во Слепч неетимолошки употребен ер 

среќаваме во префиксите што завршуваат на z и поретко во некои други префикси: vqzq: 

                                                 
70 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 61-63; 
71 О. Князевская, Об одой особенности ростовских рукописей начала XIII века, Сб. Русское и 
славянское языкознание, Москва 1972, 128; 
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vqzqm?[e 3v/12; bezq: bezqmlqvx 40v/14; izq: izqsou[i 16v/9, izq[qdq 20v/11, izqv'stisi 
38v/4, izqb'/e 39/15, izqvede 88/1, izq;isti 134/2, izqdq[e 148/5; razq: razqgnouvq 
138v/14, razqnqstva 233v/4.72 Појавата на секундарен ер во овие префикси ја следиме  и во 
Добромировото евангелие.73, Карп, Верк, Лобк, Стан, Рад и Вран,74 како и во 
Слоештичкиот патерик75. Во Слепч забележуваме секундарен ер во контсонантски групи 

од консонант/сонант во следните примери: dqvri 106/5, dqvremq 183v/3, ogqnq 24/3, 

izqglqbini 184/17, vqzqvrqgq 159/16, wblqkq 31v/15, wblqk[i 124v/1, vlqhqvq 239/5. 

Интересен е примерот dvqri зошто покрај dqvri 106/5, имаме: dvqri 105/7, dvri 153/19, 

209/6, 220v/4, dvr?mi 179v/11, dvrqmi 224/1, 224v/8. Хиперкоректен q има во групите -sqm 
и -zqn : 1sqmq 2/9, 10/2, 10/8, 10v/5, /izqnq 28/17.76 Хиперкоректните ерови во туѓите 
зборови се бележат уште во најстарите текстови (види: Конески77, Щепкин78, Угринова-
Скаловска79, 80, Миовски81). Во Оглед и Различ следиме чување на старата форма во сите 
примери. 

 

Канонски: /rQtvaL -X f. qus…a; жртва; /rQtvqnikQL -a m. qusiast»rion; 

жртвеник, олтар; /rQtvqnQL -Xi adj. (tîn) qusiîn; жртвен; /rQtvqnoe n. qàma; жртва, 
курбан.  

Во Слепч забележуваме идентични збороформи со канонските. Во Оглед има 

разлагање на вокалното r во er (/ertva). Во Различ следиме разлагање на вокалното r во 
er во сите примери, но во еден од нив бележиме и вокализација на ерот во e во суфиксот 

vqn (/ertvenikQ). Оваа лексема К. П. Т. и Ј. К. ја приспособиле кон народниот јазик во 
сите проследени примери. 

 

                                                 
72 М. Марковиќ, Слепченски патерик - лингвистичка анализа (магистерска теза во ракопис), Тетово 
2011, 53-56; 
73 Р.Угринова-Скаловска, В. Д есподова, Добромирово евангелие, Скопје-Прилеп 1992, 63-64; 
74 К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и 
XIV век (докторска дисертација во ракопис), Скопје 1990, 32; 
75 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 68; 
76 М. Марковиќ, Слепченски патерик - лингвистичка анализа (магистерска теза во ракопис), Тетово 
2011, 53-56; 
77 Б. Конески, Историска фонологија на македонскиот јазик, Скопје 1987, 35; 
78 В. Щепкин, Учебник русской палеографии, Москва 1918, 111-113; В. Мошин, Македонско 
евангелие на поп Јована, Скопје 1954, 23; 
79 Р. Угринова- Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 1987, 64; 
80 Р. Угринова- Скаловска, За некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот 
јазик, Slovo 25-26, Zagreb 1976, 175-184; Б. Конески, Карактеристики на македонската варијанта на 
црковнословенскиот јазик, Предавања на VI семинар за македонски јазик, литература и култура, 
Скопје-Охрид 1973, 1-136; В. Мошин, Македонско евангелие на поп Јована, Скопје 1954, 23; В. Н. 
Щепкин, Болонская псалтырь, Санктпетербург 1906, 45; 
81 М. Миовски, Хлудов паримејник- лингвистичка анализа(докторска дизертација), Скопје 1996, 64-
66; 
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Канонски: zabl5ditiL -bl5/d5L -bl5di[i pf. plan©sqai; заталка, го згреши 

патот; zabl5/datiL -/da6L -/dae[i ipf. plan©sqai; заталка, го згреши патот; 

zabl5/denieL -i` n. pl£nh; заблуда, грешка.  

Во Слепч следиме замена на 5 со ou во коренот на зборот во сите збороформи 

коишто ги ексцерпиравме и во два примери следиме употреба на q наместо e 
(zablou/‹q[jihq, zablou/q‹[ei). Во Оглед не бележиме пример од овој тип, а во Различ 

следиме деназализација на  5 во U и употреба десеттеричното j (zablU/denje) (рцсл. ред.). 
 

Канонски: zakonapr'st5plenieL -i` n. paranom…a, par£basij; престап, кршење 

на законот; zakonodavqcqL -a m. nomoqšthj; законодавец; zakonodanieL -i` n. nomoqes…a; 

законодавство; zakonoda3iL -6]aego ptc. Ðnomoqetîn; законодавец; zakonopr'lo/enieL -
i` n. paranom…a; незаконско постапување, презир спрема законите, обичаите и сл.;  

zakonopr'st5plenieL -i` n. paranom…a, par£basij; престап, кршење на законот; 

zakonopr'st5pqnikQL -a m. par£nomoj, Ð paranomîn,  nÒmou parabat»j; прекршител на 

законот, престапник; zakonopr'st5pqno adv. paranÒmwj; противзаконско; 

zakonopr'st5pqnQL -Xi adj. par£nomoj, Ð paranomîn; противзаконски, прекршител на 

законот, престапник; zakonopr'st5pqn' adv. paranÒmwj; противзаконски; 

zakonoou;itelqL -l` m. nomodid£skaloj, nomikÒj; законоучител; zakonoupr'lo/enieL -i` 
n. paranom…a; незаконско постапување, презир кон законите, обичаите и сл.;  zakonQL -a m. 

nÒmoj, nomoqes…a; закон (божии), законодавство; zakonqno adv. nom…mwj, di£,  nÒmou, ™n 

nÒmw,  ™nnÒmwj, nomoqšsmwj; законски; zakonqnQL -Xi adj. (toà) nÒmou, œnnomoj; 

законски; zakonqnXiM  Ð  ™n tù nÒmJ; потчинет на законот.  

Во сите ракописи ја бележиме старата форма. Во Слеп (Zakonnx1) и Оглед 

(zakonnikQ) бележиме уште чување на геминатите во неколку примери, но без ер.  
 

Канонски: zapov'danieL -i` n. œntalma; заповед; zapov'datiL -da6L -dae[i ipf. 

™ntšllesqai, diat£ssein, paraggšllein, diaggšllein; наредува, заповеда, соопштува; 
zapov'dqL -i f. ™ntol», œntalma; заповед, завет; zapov'd'tiL -v'mqL -v'si pf. 
™ntšllesqai; заповеда.  

Во Слепч следиме: а) непроменета форма во повеќето примери; б) пример во 

којшто писарот користи паерок; в) пример во којшто следиме замена на ' со ` (види: 
Угринова-Скаловска82, 83). Врз основа на примерите во кои се следи замената на 

етимолошкиот ' и на групата ` во Слепч следиме: во наставката на именката wltar' 

                                                 
82 Р. Угринова-Скаловска, Околу правописот на ' и `, Македонски јазик, XXXII-XXXIII, Скопје 1982, 
727-733; Б. Конески, За Станиславовиот пролог, Прилози, МАНУ, 1-2, II, Скопје 1977, 5-23; В. Н. 
Щепкин, Болонская псалтырь, Санктпетербург 1906, 19; 
83 Р. Угринова-Скаловска, Околу правописот..., 94; 
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227/14; во глаголските форми: vel'[e 29/3, noud'[e 115/8, 237v/20, zr'[e 166v/19, 

wbxd'[e 191/15, klqn'[e 222/17, hod'[e 224/17, vid'hou 15/7, slavl'hou 40/12, rad'hou 
215v/11.84 Во Оглед бележиме еден пример којшто има непроменета форма и еден пример 

каде што има развој на ' во e којшто К. П. Т. го онародил (zapovedUetQ). Во Различ 
забележавме само примери во коишто се чува старата форма за лексемата, од што е 
евидентна иновативноста на К. П. Т. и традиционалноста на Ј. К. 

 

Kанонски: zasto`tiL -sto6L -stoi[i ipf. Øpwpi£zein; (се зазема за некого); 

zast5patiL -st5pa6L -st5pae[i ipf. ¢ntilamb£nesqai, pro…stasqai, parempod…zein; се 

зазема (за некого), учествува; zast5pitiL -pl6L -pi[i pf. Øperasp…zein, 

¢ntilamb£nesqai, sunantilamb£nesqai; заштитува, помага некому; zast5plenieL -i` n. 

¢nt…lhyij; застапување; zast5pQ, -a m. ¢nt…lhyij; застапување; zast5pqnikQL -a m. 

¢ntil»mptwr, bohqÒj; застапник, заштитник, помошник; zast5pqnicaL -3 f. prost£tij; 

помошничка.  

Во Слепч и во Оглед следиме деназализација на 5 > ou/U (zastUpi). Во Различ не 
сретнавме пример од ваков тип. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 М. Марковиќ, Слепченски патерик - лингвистичка анализа (магистерска теза во ракопис), Тетово 
2011, 79-80; 



129 
 

Табела З1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

zato;eni1L zatvorenx, 

zatvori, zatvori2 (se* 
wstavihw¤ domq na[q imeni 
tvo1go radi. ne zatvori namq 

dqvri cr²tvi` tvo1go. i 
plƒkav?[a na mnogq ;a² wbaL 

wtidosta) 106/4 

/ zatvorennU 221/2, zarobeni 
53/6, zarobenQ 196/10, 

zatvorilQ 10/1, 

zatvorQ17/12 (na 
wsU/dennagw adamovx 
;adaL koito dU[x 
der/alQ podQ svo3 rUka 
rob' ou zatvorQ ou 
pervx3 kl3tvx: sakalQ po 
svo3 vol3 ou ta3 primka 
da oupadne oumreljй 
bg+o;elov'kQ J+isQ) 

Zavistq, zavisti2 (tx 1si 

lqstivxi vq[q‹ vq kain1 sr‹ce 
i vq oumq 1go zavistq 

vlo/ivqL da 2not?nago bŕa 
avela oubi1tq) 55v/15 

zavisti 25/10, zavistlivxhQ 
61/18 (i prizorQ C 
pakostotvornxhQ i 
zavistlivxhQ ;elov'kwvQ 
d'emoeL `kw da C tebe 
c'lQ i zdravQ sobl2demQ) 

zavistQ 21/5 (i zapalila 
plamenq v';nj3 mUkiL 
pervjŸ sogr'[ilQ nan b+si 
dennicaL sosQ zavistq i 
fodolUkQ) 

zeml2, Zem?l2, zeml12, 

zemlqna`, zemlqnxhq, 

zemlqnxmq (W sila st+go d+ha. 
pride bo bl+/enxi pavqlq vsou 
zeml2L `ko /e krilatji 

wrqlq. gr'hovno1 iskopa1 
ôqni1. i nasa/‹a1 bl+go;qsti` 

s'me) 85/4 

zeml2 24/5, zemli 10/16 

(bo/e vseder/itel2 
sotvorivxŸ nebo i zeml2L i 
moreL i vs3 `/e vQ nihQ 
poslavxŸ ougodnikU svoemU) 

zeml3ta 11/2, 

zemlenorazUmnxhQ 109/14, 

zemli 21/21, zemnagw 6/24 

(i stanalQ djavolQ i 
padnalQ naŸdole podQ 
zemli dlQbokw vQ bezdnU: 
velikjŸ golemQ i sv'tlxŸ 
ag+glQL ou;inil se i 
stanalQ stra[nxŸ djavolQ 
temnjŸ) 

zr‹avq, z‹rava, zr‹avo (i g+la 
1mou vqstani nn+` i hodi. i 
vqstavq hod'[e zr‹avq. i reÂ 
1mouL lezi U/e i pospi. i 

zdravje 52/17, zdravj3 56/12 

(i darovati emU zdravjeL i 
dolgol'tna sotvoriti egoL 
ko sozidanj2 i oukra[enj2 

zdravje 9/11 (a vJe molete 
se b+gU i blagodari tada 
prjima[Q gr'hovQ 
pro[enje i zdravjeL za]o 
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g+la 1mou n'ko` slovesa w 
ml²txni) 224/17 

cr+kvi svoe3 st+x3) bolestq na ;oveka bxva 
golemQ darQ C b+ga 
pomolete se ko g+dU) 

Zlato, zlatol2biva, zlatxmi 
slovesx (lica /e ihq `ko 

slqn?;nx*1 lou;e. i glavx imq 

`ko zlato. I ho/‹ahou sq 
s+to2 l2bovi2. vid'v[e /e 1 

Vvoini pado[enicq. i takovq 
zva[e s+tou2 g+l2]e) 23v/12 

zlato 110/19 (za]o velitQL 
da iskU[aetQ sebe ;elov'kQL 
iskU[enje Ye re;etQ 
razrabotanoL sir';qL `kw 
srebro iskU[enno ili zlatoL 
i na primerQ lenQ 
nerabotanQL mo/etQ li da 
bxde ne]o C negw) 

zlato 41/18, zlatol2bivQ 
108/18, zlatQ 221/5, 

zlatxŸ 158/4 (s+txŸ 
prorokQ danjilQL vid'lQ 
obrazQL imalQ glavata mU 
bxla C zlato ;isto sosQ 
dobrji raboti i st+ostiL 
vl+cx i popoveL i mU/je i 
/enx bxli ;isti i so 
snaga i sosQ dU[a kakw 
zlatni) 

 
Анализа на табела З1: 

 

Канонски: zatvar`tiL -r`6L -r`e[i ipf. kle…ein, katakle…ein, ¢pokle…ein; 

затвора.; zatvorenieL -i` n. cwneut»rion, sugkleismÒj; затворање; zatvorenQ adj. 
kekleimšnoj, katakleismšnoj; затворен; zatvoritiL -r6L -ri[i pf. kle…ein; ¢pokle…ein, 

sugkle…ein; затвори; zatvorQL -a m. kle‹qron; резе; zatvorqnikQL -a m. ¹sucast»j; 

пустиник.  

Во Слепч следиме две форми за оваа лексема (zato;eni1L zatvorenx). Едната 
форма е непроменета, а другата е понова форма на истиот збор. Во Оглед не забележавме 

ваков пример, а во Различ бележиме примери во кои се чува старата форма (zatvorennU) со 

чување геминатите без ер, но и примери во кои ја бележиме збороформата zarobeni. Во 
Слепч и во Различ бележиме збороформи коишто авторите ги адаптирале кон живиот 
јазик. 

 

Канонски: zavistivQL -Xi adj. fqnerÒj, baskainÒmenoj; завидлив; zavistqL -i f. 

fqÒnoj, zÁloj; завист; zavistqnikQ, -a m. skèpthj; завидлив човек.  
Во трите ракописи кои се предмет на нашата работа ја бележиме старата форма, 

преку што јасно се согледува преемственоста на лексиката.  
 

Канонски: zemlel'ganieL -i` n. camaikoit…a; лежење на земја; zemlem'renieL -i` 
n. геометрија.; zemlqnQL zemqnQL -Xi adj. (tÁj) gÁj, Ð ™pˆ gÁj, Ð ¢pÕ gÁj, ™p…geioj, 

™gkÒsmioj, ghgen»j, ™pˆtîn gaiîn; земјин, светски; zemlqskQL zemqskQL -Xi adj. (tÁj) 

gÁj, g»gnoj; земјин, земски; zeml`L -l4 f. gÁ, cèra; земја.; poklan`ti s3 do zeml3L 
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poie‹n met£noian; се поклонува; pasti na zeml6 (na zemli), cama…; клекне; 

zemqstvovatiL -vou6L -voue[i ipf. живее на земјата.  

Во повеќето македонски говори во бележењето на епентетското l се јавува 

двојство. Имено, едни форми се јавуваат и со епентетско l и без него (види: Новотни85, 

Јагиќ86, Кульбакинь87, Мошин88). Во Слепч епентетското l се употребува без некое 
забележливо правило, а можеме да го забележиме на некои места со еров знак, а на некои 

места и без еров знак.89 Во именката zeml2 епентетското l во Слепч го среќаваме во: а) 

Без q во примерите: zeml2 16v/8, 53v/1, 85/4, 85/9, 86v/2, 97v/4, 102/18, 137v/2, 138/12, 

154v/18, 156v/5, 170/18, 192/6, 196/20, 202/18, 204v/8, 212/1, 237/4, 239/14, zemli 29v/9, 
39/2, 58/2, 89v/5, 95/15, 96/13, 99/6, 102v/11, 115v/19, 140v/4, 135v/19, 189v/20, 191/18, 

192/20, 199v/17, 202/20, 202v/3, 217v/14, 231/4, 245/8, zeml1 35/16, 92/10, 106/1, 121/3, 

196/19, 202v/10, 204v/7, 208v/3, 233v/1, 245/15, zeml` 77/5, 207v/10, 202v/18, 193/9, 204v/3, 

202/7, poŒzeml12 152/20, 191/14, zeml1tq 217v/15, zemlx 233/20; б) со q во помал број на 

примери: Zemlqnx1 49/17, zemlqna` 89v/4, 189v/19, zemlqnx 98/5, 104v/15, zemlqno 
111/19, zemlqnxhq 194v/10, 197v/4, 230v/3; в) Имаме само еден пример со епентетско l со 

титла: Zem¢i 59v/6. Не бележиме ниту еден пример zeml` без епентетско l.90 Во Оглед и во 

Различ примерите ги следиме во непроменета форма со епентетско l, со исклучок на само 

еден пример во Различ каде што не бележиме епентетско l (zemnagw) и еден пример со 

членска наставка (zeml3ta). 
 

Канонски: sQdravie -i` n. Øg…eia, Øge…a, eÙrwst…a; здравје; sQdravo adv. dika…wj; 

здраво, праведно; sQdravovati -vou^L -voue[I ipf. Ùgia…nein; е здрав; sQdravQ -XiL adj. 

Øgi»j, Øgia…nwn, „scÚwn; здрав; sQdravQ bXtiL bXvati – оздрави; sQdravQ bXti- е здрав; 
sQdravQ sQtvoriti- излекува.  

Оваа лексема во Слепч секаде ја следиме со пишување на дел од зборот над редот 

(титла) и замена на почетното старо s со z во сите примери (zr‹avq, z‹rava, zr‹avo). 
Асимилацијата, а исто така и дисимилацијата иако имаат поограничен удел и постеснет 
простор во јазичната дејност, го дополнуваат инвертарот на правописните и на фонетските 
одлики на даден текст (види: Миовски91). Во Оглед и во Различ ја бележиме истата 

правописно-фонолошка промена, но и редовна употреба на десеттеричното j (zdravje). 
 

                                                 
85 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 106; 
86 V. Jagic, Evangelium Dobromiri, 35; 
87 С. М. Кульбакинь, Охридская рукопись апостола, CII;  
88 В. Мошин, Македонско ев. на поп Јована, 41; 
89 М. Марковиќ, Слепченски патерик - лингвистичка анализа (магистерска теза во ракопис), Тетово 
2011, 105; 
90 М. Марковиќ, Слепченски патерик - лингвистичка анализа (магистерска теза во ракопис), Тетово 
2011, 105; 
91М. Миовски, Хлудов паримејник (лингвистичка анализа), Скопје, 1996, 94-96; 
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Канонски: zlatarqL -r` m. crusocÒoj; златар; zlaticaL -3 f. nÒmisma; златник; 

zlatoL -a n. crusÒj, crus…on; злато; zlatozarqnQL -Xi adj. crusaug»j; златозрачен; 

zlatokovanqnQ, -Xi crusÒteuktoj; изработен од злато; zlatol2bie, -i` n. filargur…a; 

златољубие; zlatol2bqcqL -a m. fil£rguroj; златољубец; zlatoobrazqnQ adj. crusoeid»j; 

златообразен; zlatooustovQ adj. (toî) CrusostÒmou;  на Јован Златоуст; zlatooustQ, -Xi 
adj. CrusÒstomoj; Златоуст, прекар на св. Јован; zlatQL -Xi adj. crusoàj, crus…on; 

златен; zlatqnikQL -a m. nÒmisma; златник, златна монета; zlatqnQL -Xi adj. crusoàj; 
златен.  

Оваа лексема во трите ракописи има непроменета форма. 
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Табела З2 

СЛЕПЧЕНСКИ 
ПАТЕРИК 

ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

Zima, zimo2 (/iti1 na[e 

1stqL i nikto /e ne v'stq. 

velika zima. i nikto /e ne 

porazoum'. ne dadimq 
ktomou m'sto d'istvou 
str²tiL i vqseliv[om¹ se 
vqnx gr'hou po ap²plou) 
198/3 

/ zima 84/5, zime 10/15 (i da 
se molime da ne oumreme ou 
zimaL za]o ;ovekQ koga ne 
;ini dobri rabotiL onQ e 
golQ kako zime drQv'to ne 
ra/da3 ni]o goli saL nema 
nikakovQ rodQ) 

Zlo, zliha, zlo1na;inani1, 

zlobamq, zlobou, zlobx, 

zlod'2lq, zlohjtrqca, 

Zlohxtrqstvo, z'lopolqznx, 

zloremq, zloslavi`, 

zlosmaradi`, zlowbrazn'1, 

zlowbrazni, zl'sti, zqlq (i 
mnogx vasq radi 
pr'trqp'hq bol'zni. 
pr'trqpite oubo vq mouka¾ 
`/e na vx C zlohjtrqcaL 
prinosi mi bxva2t) 11/11  

zlo 122/1, zlxhQ 25/10, \lo 
150/2, \lod'Ÿstvelna3 
28/18, \lod'ŸstvennxŸ 
61/16, \lxmQ 78/4, lo[o 
69/3, lo[o s+rdce 69/3, 

lo[otata 101/9, lo[otj3 
135/5, lo[Q 128/19 (ne 
znaete i ;Uete d+hQ st+xŸ ou 
Paltirq kakw velitQL da 
frlimo lo[otataL da 
pometemo kUYata na[aL 
zere Ye ni doŸde na gosti 
c+rq slavnxŸ)  

\li 6/13, \lite 48/13, \lji 
10/9, \lobnxhQ 157/17, 

\losmradno 195/24 , lo[ite 
12/6, lo[Q 55/13 (vonmemQ: 
toŸ ]o smertq oubilQ i 
razvalilQ: i lo[ite 
zemlnite raboti pob'dilQ: 
vonmemQ: tova pokazUe na 
v'rnxte radostq ]o se 
nikoga[Q dovrQ[Ue) 

zoubx (strahom? /e veli1mq 

sqdrq/imq b²xL `ko C 
oudarenja wnogoL ;elosti 
1go sq zoubx sqkrou[i[²e. 
Cvrqzq[i /e ousta svo` 
oumqr[a* oôokovicaL i 
na;etq gl+ati sice kq 
n1mou) 182v/15 

zUbQ 128/7, zUbwvQ 11/16 

(edni gledamQ stavile na 
glava naŸman' lUkQL edni 
zele C volka zUbQL drUgi i 
sr+ceto pa go nosatQ kakw 
st+xn3L i siroma[e ]o tova 
neverstvje vo tebe) 

zUbx 105/24 (vs3 si;ka 
rabota ili dobra ili \la 
ona e `den' na dU[ataL 
ima i dU[ata zUbx 
mxslennxŸ ]o ne mo/e da 
gi vidi ;l+v'kQLtogaŸ 
dU[ata ]e da skrQca i da 
skre/e]e so svoi zUbx) 

zno2, znoulq (Dda /e do ;a² 
[estago postignemq vq 
skitq. pr'/‹e da /e ne 

/ zno3 287/15 (ne oustUditQ 
li zno3 rosa: takw lU;[e 
slovo ne /eli da3nje zri) 
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bxti silnomou zno2. i ne 
ho]etq gl+a 1mou a+ndronikq) 
106v/2 
Zovetq, zovou]ou, zovx 

(gredi i izxdi zovetq te 
samodrq/qcq. I abi1 
izxdeL i stana soudi]i 
pr'dq mÂtel1mq) 23v/16 

zovoma4 1/1 (kniga sj3 
zovoma3 wgledalo wpisa s3 
radi potrebx i polzovanj3 
preprost'i[xmQ i 
nekni/nxmQ `zxkwmQ) 

/ 

 
Анализа на табела З2: 

 

Канонски: zimaL -X f. ceimèn, yàcoj; зима, студ; zimqno adv. ceimèn; студено; 

zimqnQL -Xi adj. ceimšrioj; зимски, студент; zim' adv. ceimînoj; зиме.  
Во Слепч и во Различ ја бележиме старата форма за лексемата, а во Оглед не 

сретнавме пример од ваков тип.  
 

Канонски: zQloL -a n. kakÒn, ponhrÒn, faàlon; зло, лошо; zQlo tvoriti 
kakopoie‹n; прави зло; zQlobaL -X f. ponhr…a, kak…a, kakourg…a; злоба; zQlobivQL -Xi 
adj. ponhreuÒmenoj; злобен; zQlobieL -i` n. k£kwsij; зло; zQlobovatiL -bou6L -boue[i 
ipf. kakoàn, ponhreÚesqai; прави зло, наштетува; zQlobraniti s3L -n6 s3L -ni[i s3 ipf. 

¢schmone‹n; прави што не чини, лошо; zlobXtqnQ adj. (tÁj) kak…aj; од злоба; zQlobqnQL -
Xi adj. (tÁj) kak…aj, (tÁj) faulÒthtoj; злобен, лош; zQlovolqnQL -Xi adj. kakoqel»j; 

злонамерен; zQlov'rieL -i` n. dussšbeia; лажна вера, двоверство; zQlov'rqnQL -Xi adj. 
˜terÒdoxoj; неверен; zQloglasovanieL -i` n. kakodox…a; лош глас, лоша мисла, несреќа; 

zQlod'iL -` m. kakoàrgoj, kakopoiÒj; злосторник; zQlod'`nieL -i` n. kakoprag…a; 

злодело; zQlokQznqnQL -Xi adj. kakÒtecnoj; злобен, злонамерен, подмолен, зол; 

zQlomXslitiL -[l6L -sli[i ipf. ™pibouleÚein; мисли зло, подмолно, сака некого да 

надмудри; zQlomXslQL -Xi adj. ™p…bouloj; лукав, подмолен; zQloobraziti s3L -/5 s3L 
-zi[i s3 ipf. ¢schmone‹n; лошо постапува; zQlopostradatiL -stra/d5L -stra/de[i pf. 

kakopaqe‹n; претрпи зло; zQloslavqnQ, -Xi adj. kakÒdoxoj; злославен, со лоша слава; 

zQloslovestitiL -ve]5L -vesti[i ipf. kakologe‹n; злослови; zQloslovitiL -vl6L -vi[i 
ipf. kakologe‹n; злослови; zQlostradatiL -stra/d5L -stra/de[i ipf. kakopaqe‹n; 

страда; zQlosQmX[lenie, -i` n. Øbrij, ØyhlofrosÚnh; лоша мисла, разузданост; 

zQlotvoritiL -r6L -ri[i ipf. kakopoie‹n; прави зло; zQlohoulqnQL -Xi adj. злословен, 

кој хули со злоба; zQlQL -Xi adj. ponhrÒj, kakÒj, ¥topoj, saprÒj, ¢k£qartoj, лош, зол, 

нечист лош, зол, нечист; zQl' adv. kakîj; лошо, зло.  
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Во Слепч во сите примери има губење на слабиот ер во коренот на зборот 

(Zlohxtrqstvo, z'lopolqznx). Во Оглед во сите примери бележиме губење на ерот во 

коренот на зборот. Во примерите \lod'Ÿstvelna3, \lod'ŸstvennxŸ, \lxmQ бележиме 

африкат \ во говорот на пишувачот кој се совпаднал со z, односно примери со почетно \ 

наместо z. Ново \ во нашиот јазик се развило од z во извесен број случаи. Појавата е 
стара, засведочена во старословенските текстови.92 Следиме и примери во кои се 

изместиле формите на zQlo со формите lo[o, којшто го сретнавме и во членувана форма 

(lo[otata), типична само за македонскиот јазик. Во неколку примери следиме и употреба 

на наставки со десеттеричното j, како и употреба на фонемата Ÿ што говори за рцсл. 

влијание, како и чување на геминатите во примерот \lod'ŸstvennxŸ. Во Различ оваа 
лексема воопшто не ја сретнавме во старата форма, туку бележиме збороформи со африкат 

\ во почетокот на зборот (\lite, \lji), како и неологизмот lo[Q, којшто го сретнавме и во 

членувана форма (lo[ite). Во проследените примери К. П. Т. и Ј. К. напоредно ги 
користат старите форми, збороформи коишто се правописно приспособени кон живиот 
јазик и нови збороформи (неологизми за тоа време). 

 

Канонски: z5bQL -a m. ÑdoÚj; заб; z5bqnQL -Xi adj. (tîn) ÑdoÒntwn; забен, на 
забите.  

Во трите ракописи следиме замена на 5 со ou/U во коренот на зборот. Во Оглед 

бележиме мешање на основите во еден пример (zUbwvQ) и редовна употреба на 

лигатурниот знак U. Во Различ освен деназализацијата на 5 во U, не забележавме друга 
гласовна промена. 

 

Канонски: znoiL zno` m. kaàma, kaÚswn; жега.  
Во Оглед не забележавме ваков пример, а во Слепч и во Различ следиме чување на 

старата форма.  
 

Канонски: zQvanieL -i` n. kraug», klÁsij; викање, крик, повик, покана, звање; 

zQvanqnQ, -Xi ptc. adj. keklhmšnoj, klhtÒj; поканет; zQvatiL zov5L zove[i ipf. 

kraug£zein, kr£zein, kale‹n, fwne‹n; вика, кани, нарекува; zQvavXi Ðkalšsaj, 

Ðkeklhkèj; оној што вика; zQvanQL -XiL keklhmšnoj; поканет; zQvanQ sQL 
sunanakeimšnoj; поканет; zQvanQL -XiL klhtÒj, kale‹n; поканет.  

Во Слепч бележиме замена на 5 со ou во суфиксална позиција во еден пример 

(zovou]ou), а во другите примери следиме непроменета форма каква што е состојбата и во 
Оглед. Во Различ не сретнавме пример од ваков тип. 
 
 
 
 

                                                 
92 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 78; 
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Табела З3 

СЛЕПЧЕНСКИ 
ПАТЕРИК 

ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

zraka (i vid' lice pelagino 
`ko sv'tlo dobroto2L pa;e 
prqv'i[ago zraka. Od'`ni1 
/e inowbrazno) 49v/20 

zrakQ 10/17 (g+di b+/e moŸ 
vl+ko nb+se i zemli: 
tor;aŸ[jŸ zrakQ djavolskjŸ 
listvoe vid'nje i 
wmra;ennoe lice egw) 

/ 

zr'`[e, zre]i, zr'hq, 

zrqcala (zr*'hq oubo 
Wrou/j`. na n+bo 
pomi[?l`hq. ;a`h} sqmrqtiL 
besqmrqti1 razoum'hq. 
zr*'hq ni/n? 11 straetiL 
pri;itahq vx[n11 po;qsti. 
zr*'hq n?n+`[n`` la`ni`L i 
pomx[?l`hq gorn11 v'n?ce) 
77/11 

zr3]e 20/9 (g+dq na[Q J+isQ 
hr+tosQ zr3]e ego ousklabi 
s3 i mirQ ti re;e nifonQ 
moe ;edoL i rekQ nemU 
vzxda na nb+saL pravednxŸ 
/e prestavQ C ml+tvU i 
izxde kQ mn') 

/ 

zv'ri, zv'ri1, zv'rji (knez? 
/e poslou[avqL povel' kq 
zv'ri vqpoustiti 2. Ona 
/e `ko na veseli1 ide. 
s'd?[ou /e k?nezou) 71v/19 

zveri 126/18, \veremQ 36/17, 

\verje 26/1, \v'ri 25/2 (i g+la 
st+xŸ tryfwnQ vs'mQ 
\veremQ pakostnxmQ: 
zaklin32 vasQ vs3 
pakostnx3 \v'ri pret3]x3 
C vjnogradQ vo vertogradQ) 

\v'rove 25/23, 15/7, \v'rq 
15/22 (sj3 zapov'dU2 vamQ 
da l2bite drUgQ drUga: 
mirQ vamQ. ou noevQ 
kov;egQ bxli \v'rove i 
skotove ]o ne mo/e da se 
oukrotatQL bxli sekakviL 
oni imatQ me/dU sebe 
zapov'dalQL i site na edno 
sedeli mirno i tiho) 

zmi`, zmi1 malx i 
velikxi, zmji (aApelli`n? /e 
slUvqsa;qskaa vol12 svo12. 
Zem?l2 i more . sv'tq i 
tmMou  Ubivxi zmi`. I 

Rrazr‹ou[q ouzx sqmrqtnx1 
izbavi ni C ;lv+koUbiica 

\mjŸ 29/7, \mJ3 mislenago 
26/26/7 (koegw/dU \v'r2 
im3 gUsenicxL ;ervj3L 
prUziL hrUstiL vrpeli 
gri/iL krticxL 
gnoi]nicxL mx[I I drUgi 
razli;nx3 rodx skinypiL 

\mi3 18/21, \mi3 vehta3 
18/25, \mji 74/9, \mJino 
113/13 (]o slU[alQ hUlni 
dUmi ]o go hUliliL isc'li 
wzdravi sosQ ou[ite eyini 
]o e vleznalo [epoten' 
\mJino lUkava3: djavolQ 
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sego) 3v/3 mravjŸL skorpjŸL \mjŸL 
mnogono/a3 mUhiL mU[icx 
i ina3 takova3 i/e na 
pakostq ;l+kwmQ 
prihod3]a3) 

borecQ i zavistnikQ na[Q) 

zv'z‹a, zv'z‹amq (i pakx i& 
nd'. i na slava sln+couL i na 
loun'L i na zv'z‹amq. ne 
mo/e[i li bxti sln+ce. 
boudi louna. boudi zv'z‹a. 
ne mo/e[i li bxti zv'z‹a 
velikaL boudi mala tq;i2 
na n+bo) 92v/16 

/ \v'zdQ 23/6 (za]o padnala 
dennicata ou bezdna: i 
kakw \mj3 sosQ wpa[Q 
svoŸ treta ;astq oumnxhQ 
\v'zdQ sir';q ag+gliL za]o 
se razgorelQ ou outrobata 
zemlena neUgasimxŸ oginQ 
v';nx3 mUki) 

 
 Анализа на табела З3: 
 

Канонски: zrakQL -a m. tÕ ÑptikÒn; вид (способен да гледа), изглед, сличен.  
Во Различ не бележиме ваков пример, а во Слепч и во Оглед ја бележиме само 

старата форма за лексемата. 
 

Канонски: zrQcaloL -a n. œsoptron; огледало; zqr'nieL -i` n. изглед, вид; na lica 
zqr'nie proswpolhmy…a; судење според изгледот, според лицето; zqr'tiL zqr6L zqri[i 
ipf. blšpein, Ðr©n, qewre‹n, ¢ten…zein,™noptr…zesqai, ¢pide‹n; гледа; na lice zqr'ti 
prÒswpon lamb£nein, proswpolhmpte‹n; просудува според изгледот, според лицето.  

Во Слепч во сите примери се губи слабиот ер во коренот на зборот (zr'`[e, zre]i, 

zr'hq), а во еден пример бележиме развој на ' во e (zre]i). Непроменета форма следиме 
во Оглед, а во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: zv'rinQL -Xi adj. (toà) qhr…ou, tîn qhr…wn; ѕверски; zv'rqL -i m. 

qhr…on; ѕвер, животно; zv'rqnQL -Xi adj. (toà) qhr…ou; ѕверски, на ѕверот.  
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемата. Во Оглед има употреба на две 

форми, односно една збороформа zveri со почетно z, каде што од фонетско-правописните 

промени следиме замена на ' со e, што претставува македонска јазична особеност, и 

повеќе примери во кои бележиме африкат \ во говорот на пишувачот кој се совпаднал со 

z, односно примери со почетно \ наместо z (\veremQ, \verje, \v'ri). Во две од овие 

збороформи следиме замена на ' со e (\veremQ, \verje), но во еден пример авторот ја чува ' 

(\v'ri). Во примерот \veremQ бележиме и вокализација на q во e во наставката qmQ. Во 

Различ авторот во сите ексцерпирани примери употребува почетно \ наместо z и ја чува '. 
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Во еден од примерите бележиме и мешање на основите (\v'rove). Авторите за оваа лексема 
вршат приспособување кон живиот говор, но К. П. Т. повторно се покажува поиновативен 
од Ј. К. во адаптацијата на лексемата. 

 

Канонски: zmievQL-Xi adj. (toà) dr£kontoj; змејски, змиин; zmi` m. dr£kwn; 

змеј; zmiinQL -Xi adj. (toà) Ôfewj; змиин, змиски.  
Во Слепч среќаваме непроменета форма за оваа лексема. Во Оглед и во Различ 

повторно има африкат \ во говорот на пишувачите кој се совпаднал со z, односно сите 

примери се со почетно \ наместо z (\mJ3 mislenago). Ќе напоменеме дека К. П. Т. и Ј. К. 

често употребуваат 3, Ÿ и j, што говори за влијанието што го имале од рцсл. литература со 

која авторите доаѓале во непосреден контакт (\mjŸ).  
 

Канонски: \v'zdaL -X f. ¢st»r, ¥stron; ѕвезда; \v'zdozqrqcqL -aL m. 

¢stromagikÒj; астролог; \v'zdo;qteni1L -i` n. ¢strolog…a; астрологија; \v'zdq, -i f. 

¢st»r, ¥stron; ѕвезда; \v'zdqnQ, -Xi adj. ¢stšroj; ѕвезден.  

Во Слепч бележиме замена на почетното \ со z (zv'z‹a, zv'z‹amq), односно обратен 
процес од претходниот. Во Оглед не забележавме ваков пример, а во Различ следиме 
чување на старата форма за лексемата. 
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Табела И 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

idoloslou/qb?nikq*, idoln22, 

idolo/qrcou, idolomq, 

idoloslou/eni`, 

idoloslou/qbnx1, idolq, 

idolqskx1 (a]e n?n+ja ne 
sqtvori[i mene tou/‹ou zlxhq 
d'lq moihq Cvrqg? se b+a 
svo1goL idolomq pokloni[i se. 
a&]e ne dn²q nev'stou ho²u 

sqtvori[i mene i prive‹[i b+ou 

svo1mou) 140/5 

idolopoklonstvo 43/3, 

jdolopoklonnikQ 73/15 (i b+gQ 
dali ima ili neme ne bx se 
znaeloL i YaolQ toga i bx 
carUL alQ ka ]o carUL a]e vo 
vreme jdolopoklonstvo zaradi 
to3 voYatQ djavol koŸ Ye 
zaU;itQ kniga bezQ b+gomolstva 
priwYa mU oukradUe pametq C 
deteta) 

idwloslU/iteli 154/15, 

idolopoklonnikQ 122/5, 

idoloslU/itelite 122/4, 

Jdoli 13/4 (za]o sa Jdolite C 
srebro i zlatoL zatova koi 
milUvatQ srebro i zlatoL 
toŸ e edno sosQ 
JdoloslU/itelite onQ 
JdolopoklonnikQL na edno se 
klan3tQ na Jdolite 
srebrol2bcx) 

i&dosta, Idou, Izxdohq, izxdi (i 
vqzeh? /e vq sprid'mq mo1i 
malo so;iva kva[ena. i 
izxdohq no]i2 C st+go gr‹a. 
vqzvrqg[ji sebe na b+a) 153/14 

izxdite 35/7 (takw glagoletQ 
vseder/itelq dovolni bUdite 
sn'dj2 se2L so vlastj2 
zapre]a2 vamQ izxdite C 
vjnogradaL ili vrtograda segw) 

ide 135/17, izxdemQ 259/23 

(voprosQ. za]o JereŸ gl+etQL 
sQ miromQ izxdemQ: zatova 
vo oltarQ se molimQL ama ne 
se molimQ bezQ mira: sanki 
imalQ mirQ) 

Imenemq, ime, imenem (n'kxi 
C velikx*hq i b+gonosnxhq Cc+q 
sila imenemqL rodomq C 

aravi1. s'de]ou 1mou vq 
pe]eó vq skit' g+l1m'mq faraL 
vq m'st' rekom'mq rama) 
154/4 

imenemQ 25/18, im3 6/9, imene 
18/10 (a `/e zd' s'3noe 
prosv'ti sv'tomQ st+xhQ 
tvoihQ ag+glQ imenemQ tvoimQ 
st+xmQ takw sotvori) 

imenata 3/7, ime 30/5 (]o 
be[e i ]o ideL i C sedmi 
d+hwvQ: ]o sa predQ pr+tolQ 
negwvQ: po imenata imQ 
taka se ;itatQL mjhailQ: 
rafailQL ourjilQL salaHjilQL 
JegUdjilQ: varahjilQ) 

im'ni1, im'ni` (dobr' prjide 
strjamo 1go s+nq. i d²a 1mou 
im'ni` mnoga i hramx. i 
v?sakou2 potr'bU tq]e se 
prpo‹bnxi pokazati `ko ne 
wstavitq g+q oupva2]i¾ na nq) 
175/7 

im'nji 70/16 (koŸ  takw ;ini 
toŸ estq hr+tosovQ ;oekQL i 
hr+tosQ mU bUde pomo]nikQ i 
pokrovitelq dU[x i t'la egw 
i im'njŸ egw) 

iman' 42/9 (za]o ne grabili 
;U/do: ami davali 
milostin3 na siromasi i na 
vdovicx C svoe iman'L 
si;kite bxli zlatni ou svoe 
sr+ceL za]o ni]o ne wbi;ali 
saltQ b+ga) 

isc'l1ni1, isc'l2 (i ;to 1i isc'l33Ÿ 58/17, isceliteleŸ isc'li 113/12, 249/18 (i dv+dQ 



140 
 

dastq. pr'gr'[eni1mq 
wstavl1ni1. sôastemq 
isc'l1ni1. pravd' ws+]eni1 i 
izbavl1ni1. t'lo vl;‹qno1 
trapezou d+hovnou2 i  

b/²tvnou2) 90/5 

56/5, isceliteleŸ 
bezsrebrenikwvQ kwsmx i 
damjanaL kyra I JwannaL 
panteleimonaL ermolaaL 
samPwnaL djomidaL HalaleaL 
tryfwna 56/5, 6, 7, 8, 9, 

iscelitis3 40/18, isc'liti 
23/18 (i vs'hQ st+xhQ 
prepodobnxhQ: I st+xhQ 
isceliteleŸ bezsrebrennikwvQ 
kwsmx I damjana) 

dUma: desnica g+dn3 voznese 
m3: a sosQ ou[ite ]o 
slU[alQ hUlni dUmi ]o go 
hUliliL isc'li wzdravi sosQ 
ou[ite eyini ]o e vleznalo 
[epoten' \mJino lUkava3: 
djavolQ borecQ i zavistnikQ 
na[Q) 

iskou[eni1mq, iskou[eni`, 

iskousi, iskousnq (Tqkmo dva 
zlatnika. i oubogq b²x z'lw 

b/+i1mq iskou[eni1mq. i 
nikxm? /e b²x milou1mq. 
posl'dq /e reÂ vq seb' sq tq]i 
vqsi) 218v/7 

iskU[enjŸ 18/6, iskU[enno 
110/19, iskUsi 114/16 (takvx3 
/ertvxL sire;q kUrbanx sakatQ 
b+gQ a ne drUgo3;e. taka da se 
iskUsi ;elov'kQL velitQ st+xŸ 
payel) 

iskU[enje 186/10 (JUdaL 
ispov'danjeL rUvJmQ s+nQ 
vid'nj3L gadQ iskU[enjeL 
asirQ bla/enstvoL 
nefdalimQ ml+tvaL manasJi 
zabvenjeL symewnQ 
poslU[anjeL levJi prj3telqL 
isaharQ mazda) 

 
Анализа на табела И: 
 

Канонски: idolieL -i` n. e„dèlion; идолопоклонички храм; idolo/rQtvqnQL -Xi 
adj. e„dwlÒqutoj, ƒerÒqutoj; иолска жртва; idolo/rqtvie n. e„dwlÒquton; идолска жртва; 

idolo/qrenQL -Xi adj. e„dwlÒqutoj, ƒerÒqutoj; идолска жртва; idolo/qrqcqL -a m. 

e„dwlol£trhj; идолопоклоник; idololaskrQdieL -i` n. e„dwlolatre…a; идолопоклонение; 

idoloslou/enieL -i` m. e„dwlolatre…a; идолопоклонение; idoloslou/itelqL -l` m. 

e„dwlol£trhj; идолопоклоник; idolotr'bqnikQL -a m. e„dwlol£trhj; идолопоклоник; 

idolotr'bqnQL -Xi adj. e„dwlÒqutoj; идолска жртва; idolotr'bqnoL -oe n. 

e„dwlolatre…a; идолопоклонение; idolQL -a m. e‡dwlon; идол; idolqnQL -Xi adj. 

e„dwlikÒj; идолски, пагански; idolqskQL -Xi adj. e„dwlikÒj; идолски, пагански.  

Во Слепч во два примери имаме испуштен ер во групите rqc и lqn (idoln22, 

idolo/qrcou). Во Оглед исто така следиме испуштен ер на граница на морфемите nqs 
(idolopoklonstvo), и употреба на геминати без ер (jdolopoklonnikQ). Во Различ следиме 

еден пример каде што има употреба на геминати без ер (idolopoklonnikQ) и еден пример 

каде што има членска наставка (idoloslU/itelite) (мцсл. јазична особеност). 
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Канонски: itiL id5L ide[i ipf. pf. ¢pšrcesqai, ™xšrcesqai, Ÿrcesqai, poreÚesqai, 

Ùp£gein, ¥gein, peripate‹n, paraporeÚesqai, diaporeÚesqai, ¢nacwre‹n, b£llein; оди; 
izitiL -id5L -ide[i pf. ™xšrcesqai, ™kporeÚesqai, ¢pšrcesqai, poreÚesqai, 

kataba…nein, a0pokr…nesqai, ¢naba…nein; излезе. 
Во Слепч бележиме три примери во кои се чува старата форма и еден пример во кој 

има деназализација на 5 во ou (Idou). Во Оглед и во Различ следиме примери со 
непроменета форма за оваа лексема. 

 

Канонски: im3L imene n. Ônoma; име; imenemq toÜnoma, kaloÚmenoj; 

imenemqradiL za im3 Øp�r toà Ñnomatoj; за името; po imeni kat  Ônoma; по име, 

наречен; vQ im3L o imeniL imenemq e„j to\ Ônoma, ™n tù ÔnÒmati, ™pi\ tù...ÔnÒmati; во 

името; im3 rekQ Ð de‹na; ¦ propoj; imenovatiL -nou6L -noue[i ipf. Ñnom£zein, 

™ponom£zein; именува, нарекува.  
Во сите ракописи кои се предмет на нашава обработка ја следиме старата форма за 

оваа лексема.  
 

Канонски: im'nieL -i` n. t£ Øp£rconta, b…oj, Ûparxij, qhsaurÒj,dap£nh, t¦ 

skàla, oÙs…a, имање, имот; im'tiL imamqL ima[i, im'6L im'e[i ipf. œcein, mšllein, 

e„dšnai, ¥gein; има, имашен.  
Во Слепч и во Оглед бележиме чување на старата форма на зборот. Во Различ 

бележиме развој на ' во a. Ситуацијата со изговорот на ' во ракописите што се поврзуваат 
со источномакедонските терени (види: Бицевска93, Цонев94, Десподова95). Ј. К. за 

проследениот пример употребува „простејша“ зброформа од типот iman', што според 
фонетските карактеристики сметаме дека има изговор како денешното имања, што 
претставува карактеристична народна збороформа. 

 

Канонски: isc'levatiL -va6L -vae[i ipf. qerapeÚesqai; (се) исцерува, (се) лекува; 

isc'lenieL -i` n. ‡asij, qerape…a, ‡ama; исцеление, оздравување; isc'litelqL -l` m. 

qerapeut»j, „atrÒj; исцелител, лекар; isc'liti (s3)L -l6 (s3)L -li[i (s3) pf. 

qerapeÚein, „©sqai, qerapeÚesqai; (се) излекува; isc'lqnQL -Xi adj. излекуван; 

isc'l'vatiL -va6L -vae[i ipf. qerapeÚesqai; (се) исцерува, (се) лекува; isc'l'tiL -l'6L 
-l'e[i pf. „©sqai, qerapeÚesqai, qerapeÚein,Øgia…nein; (се) исцерува, (се)  излекува; 

isc'l`vatiL -va6L -vae[i ipf. „©sqai; оздравува, лекува; isc'l`ti (s3), -l`6 (s3), -
l'e[i (s3) ipf. „©sqai, qerapeÚein, qerapeÚesqai; оздравува, (се) лекува.  

Во Слепч и во Различ следиме непроменета форма на зборот. Во Оглед бележиме 
еден пример во којшто се чува старата форма, а во останатите примери авторот врши 

замена на ' со e (isceliteleŸ). Во еден пример имаме замена на етимолошкото e со 3, а 

                                                 
93 К. Бицевска, Струмички апостол од XIII век, Скопје 1984, 171; 
94 Б. Цонев, Добряйшово четвороевангелие, София 1906, 76-77; 
95 В. Десподова, К. Бицеска, Д. Пандев, Карпинско евангелие, Прилеп-Скопје 1995, 36; 
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следиме и честа употреба на Ÿ (isc'l33Ÿ), со што повторно се покажува чувството на К. 
П. Т. за приспособување на лексемата кон живиот говор. 

 

Канонски: iskousitelqL -l` m. Ð peir£zwn; искушувач; iskousitiL -kou[5L -
kousi[i pf. dokim£zein, ™perwt©n, peir£zein, ™kpeir£zein, ¢podokim£zein; разгледа, 

испроба, искуси, наведе на искушение; iskou[enQ dÒkimoj; искусен, опитен; iskousQL -a m. 

peirasmÒj; испит, проба; iskousqlivQL -Xi adj. dÒkimoj; искусен; iskousqnikQL -a m. 

dokimast»j; истражувач, искоусен; iskousqnQL -Xi adj. dÒkimoj; искусен; iskou[atiL -
[a6L -[ae[i ipf. dokim£zein, peir£zein, ™kpeir£zein; испитува,  пробува, искушува; 

iskou[enieL -i` n. pe‹ra, dokim», peirasmÒj, ¢pÒcrhsij; искушение, искуство.  
Во Слепч бележиме три непроменети збороформи на лексемата, а во еден пример 

губење на слабиот ер во групата sqn (iskousnq). Во Оглед во еден пример бележиме чување 

на геминатите, употреба на j и Ÿ (iskU[enjŸ) и редовна употреба на укот (истото го следиме 
и во Различ). 
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Табела И1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

isplqniv[im?, Isplqnilq, 

isplqnq (`ko /elani1 mn' 

nedo²in' i rab' tvo1i 

isplqnilq 1si. I spoŒbime 
ouzr'ti st+l` tvo1go dn²q si` 

rek[i 1i wbrati se kq mn' i 
pokloni se) 124v/7 

ispolnenjemQ 52/15, ispolnena 
119/12, ispolneno 15/13 (da 
pristUpitQ kotelcU 
oupitannomUL ni;to /e da 
sUmnit s3 trapeza ispolnenaL 
vsi nasladite s3 pira v'rx) 

/ 

ispov'dani1, ispov'dati, 

ispov'dav[i, ispov'stq 
(rekosta kq diwkliti`nouL ne 
oumr'L nq* mou;ena b²x. 
ispov'dav[i ispov'dani1 i 
svo1go vl‹kx ne Cvrqg?[i se. 
c+rq /e slx[avq taka slovesa C 
n12) 57/9 

ispov'dniki 57/3, ispovedaatQ 
8/19, ispovedalQ 109/17, 

ispovednikotQ 91/16 (te/ko i 
gorko tomUa ;oekUL ]o zema 
pri;esna kakoderQL ne se 
ispovedalQL ne se prostilQ so 
garazljeL ne se pokailQ C to3 
]o ;inilQ) 

ispov'danje 70/4, 

ispov'da2]im se 84/10, 

ispov'dUvat se 32/19 (slovo 
zaradi s+toe pri;a]enjeL 
golemo zablU/denje i bezUmje 
ou sega[nw vreme: 
ispov'dUvat se i pri;e]avat 
seL whQ siromasi) 

Ispraviti, ispravl`hou (i/e 
pogxb?[e 1 wv;e prjide 
vqzxskati i pad[e 1 pógr'[en 
mi ispraviti potq]a se. 

poslou[a1 i prizxva2]ih? te 

vq istinou) 162/14 

ispravi 72/1, ispravl33 20/7 

(izbavi b+/e C ovoŸ esapQ 
lo[Q ]o go imamoL nastavi 
nasQ g+di na istinU tvo2L 
ispravi stopx na[3 kQ 
d'lanj2 zapov'di tvo3) 

ispravilQ 1/13, ispravi[Q 
50/21 (whQL bezUmne: ne 
mo/e da te spase nikoŸL 
samQ ako se ne ispravi[QL ni 
bratQ tvoŸ mo/eL ni sxnQL 
ni nikoŸ tvoŸ prj3telq) 

Ispxtanjemq, ispxtani1, 

ispxtav[i (dond' /e W ni¾ 
vqpro[eni1 boudetqL i 
ispxtani1. sou]e /e imq Vvq 
domou paladi Wb' ezar?ha 

gradqska) 10/20 

ispxtateli 12/10 (da izsUnetQ 
krestQ mene orU/je 
predhod3]ee i sokrU[a2]ee 
lUkavx3 mxtarona;alniki i 
slovonositeli ispxtateli 
vozdUhU i tmx predstateli) 

ispxtovame 13/9 (a oni tebe 
ke da ti re;atQ nJe sme 
naU;eni da gw slavime: a ne 
da ispxtUvame: za]o 
taŸnstvw st+x3 troicxL ni 
ag+gli ni ;ovecxL ne mo/atQ 
da postignatQ i da zna3tQ) 

istin', istinqnq, istinx 
(znamena ime znaeni1mq 
hv²omq. i oukrasime C sq souda 
imou]ago mu}ro istinx) 63v/1 

istinU 11/1 (c+r2 st+xŸ trjs+txŸ 
prevoznosilxŸ poli m+ltQ svo2 
i istinU svo2 na raba tvoego 
vo denq onQ) 

istinna 222/12 (i/e C o+ca 
ro/dennago pre/de vs'hQ 
v'kQ. sv'ta C sv'taL b+ga 
istinnaL C b+ga istinnaL 
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ro/dennaL ne sotvorennaL 
edinosU]na o+cU im /e vs3 
bx[a) 

isto;nikq (i dv+ca idq]i i raba 
i cr+ca i neplodx* mnogo;edna`. 
I gora i rai I cv'tq. 

isto;nikq narica1t? se) 83v/9 

isto;nicx 37/7 (C egw /e 
lice more vid' i pob'/eL nebo 
i zeml3 trepe]UtQL i 
isto;nicx i r'ki isi[Ut s3L 
i wsnovanj3 zemli podvi/Ut 
s3) 

isto;nika 44/19 (podobna o+cU 
vo oum'L za]o ima ona ou 
isto;nika svoegw razUmaL 
za]o C oumQ ishodi 
razUmQ) 

Izbavi, izbavihq (nikog‹a /e 
pr'zr'hq i/e vq tqmnicahq 
zakl2;eni1L ne dati imq 

potr'bx. i/e vq pal'n' 

izbavihq. ne pomxslihq na 
dobrotou tou/‹ou) 230/6 

izbavi 71/19, izbavitel2 13/13, 

izbavivxŸ 9/19 (i pomoli se 
b+gU so slzx i re;iL izbavi b+/e 
C ovoŸ esapQ lo[Q) 

izbavUe 6/20 (za]o oni ne 
zna3tQ ou ]o v'rUvatQL 
wti ne hodatQ kakw imQ 
kazUe v'ra: mertva3 v'ra ne 
spasUe nikogo ni izbavUe: 
site zimame C s+toe k+r]enjeL 
v'ra: kakw ]o sa ni naU;ili 
bogoslovi) 

 
Анализа на табела И1: 
 

Канонски: isplQnenieL -i` n. pl»rwma; полнота, содржина; isplQnenQ v. 

isplQniti; isplQniti (s3)L -n6 (s3)L -ni[i (s3) pf. plhroàn, pimpl£nai, plhroàsqai, 

¢naplhroàn; (се) наполни, (се)  засити, (се) исполни, (се) дополни; isplQnenQ ÐlÒklhroj; 

целосен, совршен; isplQnq adj.индецл. pl»rhj, pl»rwma; полн; isplQnqL isplQni adv. 

plhroàn; целосно; isplQn`ti (s3)L -n`6 (s3)L -n`e[i (s3) ipf. plhroàn, pimpl£nai, 

¢naplhroàn, ¢ntanaplhroàn, prosanaplhroàn; (се) исполнува, (се) полни, (се) 
дополнува.  

Во Слепч овој пример го среќавме во непроменета форма. Во Оглед следиме 

разлагање на l во ol во сите проследени примери (ispolnenjemQ, ispolnena, ispolneno). Во 
Различ не бележиме пример од овој тип на лексема. 

 

Канонски: ispov'danieL -i` n. Ðmolog…a, ™xomolÒghsij; исповед, славословие; 

ispov'dati (s3)L -da6 (s3)L -dae[i (s3) ipf. Ðmologe‹n, prosfwne‹n, ™xomologe‹n, 

dihge‹sqai, ™xaggšllein, kaqomologe‹n,™xomologe‹sqai; (се) исповеда, раскажува, 

искажува, ветува; ispov'dovatiL -dou6L -doue[i ipf. kataggšllein; исповеда, објавува; 

ispov'dqL -i f. ™xomolÒghsij; исповед, славословие; ispov'dqnikQL -a m. Ðmologht»j; 

исповедник, оној што се кае; ispov'dqnQ adj; ispov'dqnQ bXti Ðmologe‹n; е исповеден; 

ispov'd'ti (s3)L -v'mq et -v'd' (s3)L -v'si (s3) pf. Ðmologe‹n, ™xagoreÚein, 
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™xhge‹sqai, ™xaggšllein, ™xomologe‹n, ™xomologe‹sqai; објави, раскаже, објасни, вети, 
воспее.  

Во Слепч ја бележиме само старата форма на лексемата. Во Оглед забележавме 

еден пример во којшто се чува ' (ispov'dniki), три примери во кои јат (') е заменет со e 
(ispovedalQ), и една членувана именка ispovednikotQ (македонска јазична особеност). Ќе 

нагласиме дека во примерот ispovedaatQ следиме развој на 5 во a (3. л. мн. презент). Во 

Различ во два примери се чува старата форма на лексемата (од кои во еден употребува j), а 

во последниот пример следиме влијание на народниот говор и чување на вокалот ' 

(ispov'dUvat se). К. П. Т. и за оваа лексема покажува поголемо чувтво за приспособување 
кон живиот јазик од Ј. К. 

 

Канонски: ispraveno adv. исправено, усмерено; ispravitelqL -l` m. diorqwt»j; 

исправувач, усмерувач; ispraviti (s3)L -vl6 (s3)L -vi[i (s3) pf. ™uqÚnein, kateuqÚnein, 

kateuqÚnesqai, plhroàn; (се) подготви, (се) зацврсти, (се)исправи; ispravlenieL -i` n. 

katÒrqwsij, kanèn; израмнување, основа, потпора, правило, канон; ispravl`tiL -vl`6L -
vl`e[i ipf. katorqoàn, kateuqÚnein, dialÚein, ¢norqoàn; исправа, зацврстува, раководи, 
опстанува. 

Во трите ракописи следиме чување на старата форма. 
 

Канонски: ispXtanieL -i` n. dokimas…a; испитување, испрашување, проучување, 

истражување; ispXtanqno adv. ¢kribîj; внимателно, точно; ispXtatiL -a6L -ae[i pf. ipf. 

™reun¢n, ™xereun«n, ™xet¢zein, ¢kriboàn; испита, проучи, истражи, испраша; ispXti adv. 

dwre£n, e„kÁ; попусто; ispXtovatiL -tou6L -toue[i ipf. ™xereun©n, ™t£zein, ™xet£zein; 

испитување, проучување, истражување; ispXtqno adv. ¢kribîj; внимателно, точно.  
Во Слепч и Оглед ги следиме старите форми за лексемата. Во Различ бележиме 

народно влијание во примерот којшто го забележавме, односно множинска наставка me за 

глагол во 1. л. мн. (ispxtUvame), со што Ј. К. за оваа лексема покажува чувство за 
правописно адаптирање кон народниот говор. 

 

Канонски: istinaL -X f. ¢l»qeia, to\ ¢lhqšj, e„j ¡giasmÒn; вистина, навистина; po 
istin' ¢lhqîj, ™n ¢lhqe…a|; невистина; vQ istin5 ¢lhqîj, ¢lhqšj, œp  ¢lhqe…aj, ™n 

¢lhqe…v, Ôntwj; навистина; istinovatiL -nou6L -noue[i ipf. istinqno adv. ¢lhqîj; 

навистина, вистинито; istinqnQL -Xi adj. ¢lhq»j, ¢lhqinÒj, Ð Ôntwj, (tÁj) ¢lhqe…aj; 

вистински, вистинит; istinqnoe (/itie) tÕ ¢lhqinÒn; вистинско (богатство). 
Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма за лексемата, а во Различ има 

чување на геминатите без ер (istinna).  
 

Канонски: isto;qnikQL -a m. phg»; извор; isto;qnQL -Xi adj. (tÁj) phgÁj; 

изворски, чист како изворска вода. 
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Во трите ракописи следиме губење на ерот во слаба позиција во групата ;qn 

(isto;nikq). 
 

Канонски: izbavitelqL -l` m. lutrwt»j, ·Ústhj; избавител, спасител; izbaviti 
(s3), -bavl6 (s3)L -bavi[i (s3) pf.  ·Úesqai, lutroàn, (lutroàsqai), ¢pall£ssein; (се) 

избави, (се) спаси; izbavlenieL -i` n. lÚtrwsij, ¢polÚtrwsij, lÚtron, ¢nt…lutron; спас, 

спасение; izbavl`ti (s3) -vl`6 (s3)L -vl`e[i (s3) ipf. `rÚesqai, lutroàn, (lutroàsqa„, 

™xaire‹sqai; (се) избавува, (се) спасува; izbavqnikQL -a m. ·uÒmenoj; спасител. 
Во Слепч и во Оглед забележавме непроменета форма за зборот, а во Различ 

бележиме пример којшто Ј. К. го пишува со влијание на народниот говор (izbavUe), а со тоа 
ја приближува лексемата кон живиот говор и ја прави поразбирлива за обичниот човек. 
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Табела И2, j, К 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

izbranx¾ (vq pametq i vq von2 
bl+goUhani`. isp‹obi2 vq stad' 
izbranx¾ svoihq. Dda vq d+nq 
cr²tvi` tvo1goL i ta* vqnidetq 
sq peti2 d'vq* moudrx¾ vq 
;rqtogq h²a tvo1go) 48v/5 

izbrannxhQ 4/15, izbira[e 
146/10, izbranno 141/9, 

izbrannomU 141/8, izbrannxŸ 

109/14 (zere b+gQ estq ;istQL i 
;isto trebetQ da mU se 
dadetQL hUbavomU hUbavoL 
izbrannomU izbranno) 

izberi 32/17 (w sUde b+/jŸ 
mnogU stra[nxŸL w 
stra[enQ glasQ idi C mene: 
tUrilQ pred tebeL vodaL i 
oginQL izberi si koe saka[QL 
zemi) 

Izgnana, izgonimi (i pakx 
evgo2 pr'lqstivq adama. t'm 
/e i wba izgnana bxsta C 
porodx. tx 1si lqstivxi vq[q‹ 
vq kain1) 55v/12 

izgna 36/11 (i Cide vo sela vo 
vrtogradxL vo vjnogradxL vo 
/itnicxL vo drevesa 
netvor3]a3 plodaL i izgna 
vs3 tvor3]x3 b'dU I vsi 
proslavihomQ b+ga) 

izgon3]x3 283/16 

(blagoslovite klenU]x3 vx: 
dobro tvorite 
nenavid3]xmQ vasQL i 
molite s3 za tvor3]xmQ 
vamQL napastqL i izgon3]x3 
vx) 

izli`na (b'* b?o blgod'tq b/+n` 
na s+tjihq t'h Dd+vahq izli`na i 
neWbeta. Vvq[‹q[em? /e imq vq 
polatU) 9 v/7 

izlj3s3 27/17, izleŸ 151/7 (w 
velikjŸ arhanYele mjhaile 
izleŸ myra blagagw na raba 
tvoegoL w velikjŸ mjhaile 
arhanYele demonosokrU[itel2) 

izliva 58/20, izli3nje 186/8 

(koe raboti sosQ tolkU 
golemQ trUdQL i sosQ 
maŸstorJ3 kato paUkQ izliva 
isto;Uva C sebeL zaradQ 
onx3 niti koncx naŸtanki 
paU;ina to;itQ C sr+ce 
tomU) 

jeromonahq (st+go mÂnika 

agaHonika vq tom? /Œe 
konstantin' grad'. sq* skaza 
namq. `ko /e jeromonahq bl+go 
go v'inq spov'da 1mou g+l1) 
123v/19 

JeromonahQ 4/3, Jeromonas' 
kyrjllQ 97/10, Jeromonas'hQ 1/6 

(i na popa hUlatQ i pri;e[n3 
;ekaatQ do poldneL i ` 
gre[nxŸ i nedostoŸnxŸ vo 
Jeromonas' kyrjllQ ]o somQ 
pogrenQ C nihQ mnogU i 
mnogw) 

/ 

k?nigx, k”?nigamq, kni/icou, 

kni/no1, knigou sqmrtnou2 
kniga 78/3, kni/ovnicx 132/15 

(i zatoa pi[etQ vo kniga 
knigata 39/22, 306/20, kniga 
62/1, knigi 4/9 (ama seki ;asQ 
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`ko n'ko, knigoupisannou2 (i 

1Ddino ml'ko sqsahomq. I 
1din'mq k”?nigamq naou&;eni 
1smx. v'di* boudi oub?o `ko sq 
t'ma podvi/ou se sq;etati 
se) 22/7 

s+txŸ apostolQ payelQ vxkatQ 
I velitQ: korenq vs'mQ \lxmQ 
srebrol2bje estQ) 

;itaQ vid'lQ b+gQ: za]o 
imalQ golemo /elanjeL da 
razUm'e C knigata: imU 
pratilQ st+sgw ap+la fjlippa 
i mU reklQ fjlippQ dali 
razUm'e[Qtova ]o ;ita[Q) 

kadilqnice, kadilnicou, kandilo 

(wnq /e pe;alq nq bxvqL C 
mnogx1 tougx ne spa[e. b' /e 
kandilo gore i sv'te) 223v/20 

kandila 68/14 (ouzmi sveYaL 
temjana i maslo za kandilaL ta 
zapali i pomoli mU se b+gU so 
molitvata C st+ecotQ) 

kadilnica 237/14, kandila 
123/16 (da se podkanime da se 
potrUdime ta da imame dva 
sv'tilnika kandila da ni 
goratQ edinQ edinQ ounetre 
ou oumo slovo da zbori da 
kazUe po ey+lje slovesa b+/j3L 
]o e hr+tosQ zapov'dalQ) 

kamenq, kameni1, kameni1mq 

(`ko tx* 1si kamenq. I na to£ 
kameni sqzi/‹ou c+rkovq mo2. i 
vŕa adova ne oudol'2 1i. c+rkvq 
/e g+l2L ne m'sto tq;i2 nq i 
n?ravq. ne st'nx c+rkovnx1L nq* 
zakonq crqkov?nx) 74v/20 

kamenq 129/11, kameni 24/8 

(dUr ne se molitQ na 
vod3kotQ da go ;UvatQ C 
drvoL C kamenQL C zidQL C 
pragQL C dUka C sve ]o godQ 
vod3kQ go ;UvatQ) 

kamen' 296/19, kamene 27/17 

(C negwvQ strahQ gori se 
bo3tQL i kamene se 
tro[atQL i zeml3 se boiL a 
ti ako si kakw zlato i 
srebro blaze vamQL a ako ste 
kakw s'no I trQskaL whQ 
lo[o i stra[nw) 

 

Анализана табела И2, j, К: 
 

Канонски: izbqranieL -i` n. ™klog»; избор; izbqranikQL -a m. ™klektÒj; избраник; 

izbqranQL -Xi adj. ™klektÒj; избран; izbqranqnikQL -a m. ™klektÒj; избраник; izbqranqnQL 
-Xi adj. ™klektÒj; избран; izbqratiL -ber5L -bere[i pf. ™klšgesqai, sullšgein; избере.  

Во Слепч следиме губење на ерот во коренот на зборот (izbranx¾). Во Оглед 

бележиме чување на геминатите без ер во четири проследени примери (izbrannxhQ), 

губење на ерот во коренот на зборот во групата bqr во сите примери и употреба на Ÿ во 

еден пример (izbrannxŸ). Во Различ следиме вокализација на силниот q во e (izberi) (мцсл. 
ред.). 

 

Канонски: izgan`tiL -n`6L -i`e[i ipf. daimÒnia ™kb£llein; изгонува, тера, зли 

духови; b'sX izgan`ti daimÒnia ™kb£llein; изгонува, тера, зли духови.  
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Во Слепч и во Оглед забележавме губење на a во консонантската група gn, но и 

губење на прејотираното ` и негова замена со a (Izgnana, izgonimi). Во Различ следиме 

замена на a со o во консонантската група gn (izgon3]x3). 
 

Канонски: izlivatiL -va6L -vae[i ipf. ™kce‹n; излева; izlitiL -li6L - lie[i pf. 

™kce‹n; излее; izliha adv. perissotšrwj, perissîj, ™k perissoà, pollù m©llon, 

™kperissîj, m©llon perissÒteron; излишно; izli`ti (s3), -l'6 (s3), -l'e[i (s3) pf. 
™kce‹n, ¢ntle‹n, ™kce‹sqai; излее.  

Во Слепч се чува старата форма. Во Оглед бележиме употреба на десеттерично j и 

Ÿ (izleŸ). Во Различ бележиме непроменета збороформа за лексемата и една збороформа 

со исти гласовни промени како во Оглед (izli3nje). 
 

Канонски: iermonahQ, -a m. ƒeromÒnacoj; еромонах (запис во Bon, л. 126).  
Во Слепч и во Оглед бележиме непроменета форма (но во сите проследени 

примери почетното i е заменето со j/J) (Jeromonas' kyrjllQ), а во Различ ваква лексема не 
забележавме. 

 

Канонски: kQnigaL -X f. b…bloj, bibl…on, graf», gr£mmata; книга, (свето) писмо, 

букви; kQnigQ;iiL -i4 m. grammateÚj, nomikÒj; писар, книжник, познавач на законот; 

kQnigXL kQnigQ f. pl. b…bloj, bibl…on, graf», gr£mmata; книга, (свето) писмо, букви; 

kQnigX raspoustqnX4 ¢post£sion, bibl…on ¢postas…ou; (писмен) развод; kQni/ieL -i` 
n. t¦ bibl…a; книги; kQni/qnikQL -a m. grammateÚj, poiht»j; познавач на законот, писар, 

книжник, писател поет; kQni/qnQL -Xi adj. (tÁj) grafÁj; од книга, од Светото писмо; 

kQni/qskQL -Xi adj. (tÁj) grafÁj; од книга, од Светото писмо.  
Во Слепч бележиме четири примери во којшто има губење на ерот во коренот на 

зборот во групата kQn (knigou sqmrtnou2) (истото го следиме во Оглед и во Различ во сите 

примери) и два примери во кои авторот наместо Q користи паеров знак (k?nigx, k”?nigamq). 

Во Различ во еден пример забележавме членување на именката (knigata) (мцсл. ред.). 
Членот се има развиено од показни заменки во постпозиција. Постопозитивната употреба 
на показните заменки е старо својство на словенските јазици - неа ја познавал 
прасловенскиот јазик (види: Конески96). 

 

Канонски: kadiloL -a n. qum…ama; темјан; kadilqnicaL -3 f. qumiat»rion; 

кадилница; kadilqnQL -Xi adj. (toà) qumi£matoj, (tÁj) eÙwd…aj; кадилен; kaditiL ka/d5L 
kadi[i ipf. qumi©n; кади;  pokaditi, -ka/d5, -kadi[i pf. qumi©n; покади;  poka/dati, -
a6, -ae[i ipf. qumi©n; кади; kanQdiloL -a n. kand»la; кандило; kanQdilqnicaL -3 f. 

qumiat»rion; кадилница.  

                                                 
96 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 150-154; 
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Во Слепч бележиме еден пример со непроменета форма и два примери во коишто 

забележавме губење на ерот во слаба позиција во групите lqn и nQd (истото го следиме во 

Оглед и во Различ) (kadilnicou, kandilo). 
 

Канонски: kamenieL -i` n. pl. oƒ l…qoi, aƒ pštrai, t¦ petrèdh; камења, карпа, 

карст; kamenie matatiL kameniemq bitiL pobitiL pobivati liq£zein, liqobole‹n, 

kataliq£zein, ¢pokteinein; каменува; kamenq m. l…qoj, pštra; камен, карпа; 

kamenosrqdq;qnQ adj. жесток, со закоравено срце; kamenqnQL -Xi adj. petrèdhj; камен, 
каменит, каменлив.  

Во Слепч, Оглед и во Различ бележиме непроменета форма. Именките од 
консонантска основа во m. род рано се адаптирале кон именките од о –основа (сп. Мак. ев. 
kamenq, наспрема стсл. kamX).97 На деклинацијата на овие именки влијаеле именките со 
основа на ĭ -основа, што се објаснува со синтаксички и морфолошки асоцијации, 

тргнувајќи од еднаквоста во родот и во некои падежни наставки: дат. едн. kameni; акуз. 

едн. kamenq. Наставката -X (kamX) е запазена само во Супралсалскиот кодекс, што 

покажува дека таа е исчезната уште пред X в.98 Во Различ следиме пример kamen', за што 

Новотни во својата докторска дисертација појаснува дека наставките -' и -i за се јавуваат 

и во примери од типот dqnq,99 а во овој случај сметаме дека фонетската вредност на 
лексемата е камења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
97 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 133; 
98 Р. Угринова - Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 1997, 66;  
99 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 141; 
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Табела К1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

kara2]ei (si` tomou gl+2]ou 

kq mn'L i kq wn'mqL wni /e 

nepr'sta`hou kara2]ei. C 
vs'hq /e wskrqbl`1maL sq 
v']ahq wtai wtiti i/e i 
sqtvorihq) 125v/14 

karan' 88/14, karate 148/6 (za 
tova plaYatQ gradQL popo togo 
go karate za]o rabotitQ vo 
;etvertokQL ]o ne ste 
dostoŸni da go ou;iteL a dili 
da go karate) 

karatQ 52/7 (da /iveeme sosQ 
tUrli tUrli mnogU `den' i 
pJen'L i \lo da /elaeme 
sir';q na sekoe \lo ni 
karatQ ti3 trite za edno 
wbednaga se boratQ sosQ nasQ 
kakw so silna voŸska) 

kl1veta1ma, kl1vetani1, 

kl1vetare, kletvami (oum+lih? 
/e n'ko 1go hr²to l2biva C 
sqrodnikq moihq. i kletvami 
stra[nxmi togo Utvrqdiv[i. 
`ko da prodastq ste/anja mo` 
i hramxL idastq oubogxmq) 
122/9 

klevetite 148/13, kl3tvo2 
25/20 (ili skr[omQ se frlilo 
kopileL ili skr[omQ se 
outepalQ nekoi nekogoL emQ ne 
se znaetQ koiL ili se 
klevetite meYU sebeL ili ga 
razdr/ite ne se pro]avateL 
ili pri;esna neispovedani 
zemate) 

kl3tvx 17/12, klevetatQ 
209/21, kleveti 95/14 (za]o i 
zaradQ prazdni dUmi џovapQ 
]e davame na b+ga eto tova e: 
za l/i za klevetiL i koŸ 
reklQ neko3 r';q dobro da 
;iniL i ne U;inilQ pogazil 
si dUmataL i koŸ zbori 
neprili;nw) 

klan`hq (im /e azq dosel' 
klan`hqL i]ou]ti C ni¾ ml²ti. 
C nih /e n²' polzxL nq 
pakostq i sqmrtq v';na. nn+` 
/e ml+2 se b+ou ne do²ina` 
wbrou;ena bxti s+nou 1go) 47/4 

klan3li s3 39/1 (radUŸ s3 `ko 
ego sosca pitala esi. raduŸ s3 
`ko emU vo `sli klan3li s3. 
radUŸ s3 `kw h+rta vo cr+vi po 
trje dnehQ wbr'tala esi) 

klan3tQ 122/5 (za]o sa 
Jdolite C srebro i zlatoL 
zatova koi milUvatQ srebro i 
zlatoL toŸ e edno sosQ 
JdoloslU/itelite onQ 
JdolopoklonnikQL na edno se 
klan3tQ na Jdolite 
srebrol2bcx) 

Zaklati (i efHa1L a]e bivŒ'lq 
`ko pri1m?l1tq se b+q. hot'[e 
zaklati vq m'sto dq]ere 
svo1EL desetq rabq. b+q bo 
koupl1nou2 oôokovicou C tebe 
pri1tq) 136/5 

kasapnica 76/11, koleiYi 77/13, 

kolete 73/9, koletQ 105/11, 

zakolenj3 104/20 (ela da 
gledame vxe ]o ste se 
po;ifUtileL koleiYi kUrbani 
velaYimQ va[eto C neznaen') 

zakolUe 1/8, zakalatQ 227/16 

(i taka slU/ilQ saki denq 
bezkrovnx3 /ertvxL tova se 
ka/e bezkrovna3 /ertva ]o 
ne se zakolUe /ivotina 
dobicx i ovcxL ami se 
zakolUe samQ si hr+tosQ) 

knezq, knezou (povel'va2]ago kn3zi 101/15, kn3/e I voŸvodo kn3zQ 148/6, knezQ 151/4 (ne 



152 
 

mi povinouti se bloudou i 

skvrqn'L i se rek[i 1iL povel' 
ne out'[imi knezqL sq vl'[i 
1 2 nagou i tako vq konobq 
vre]e 1 smolx vq vr']i2) 
147v/10 

151/14, kn'zq 101/18 (vozmite 
vrata kn3zi va[3L i vozmite 
s3 vrata v';na3L i vnidetQ 
c+rQ slavx) 

e na[a branq kavga sosQ sosQ 
;ovecx ]o sa snaga i krQvq: 
ala sosQ djavola ]o e kn3zQ 
na gr'[nite i na gr'hovete: 
sosQ dU[mani dUhove i 
lUkavji) 

kogda (pri1tai kto C vasq 

kog‹a i vs’mÝ rek[emqL `ko ni 
kogda nikako /e pri1hw¤ C 
n1go. g+la oubo 1dinq C ni¾) 
165v/13 

kogda 22/5 (molitva st+agw 
tryfwna ]to se ;atatQ ou 
loz'L ou nivQL ou bah;a kogda 
;ini pakost ne]oL ili gri/Q 
ou lozje ili vrtelq ili ska;kiL 
ili ou vrtQ krtovi kon]ipiL 
ili crvi ili drv3) 

/ 

ko/nx (i na;esta listi1mq 
smokovnomq tvoriti seb' 
pr'po`sani1. I wblqkq ²̀ b+q vq 
rizx ko/nx. I izrinU` vqnq 
iz ra`. sqmrti2 Csoudivq. i 
reÂ adamou) 203v/17 

/ ko/i 10/11 (i payelQ kazUva 
za]o tJ3 s+tJi hodili i 
terpeli mnogU b'di i nevoliL 
i nosily ko/i od kozi: taka 
koŸ saka da se spaseL i da 
ougodi b+gUL onQ da hodi 
kakvo hodili tJ3 s+tJiL oni 
bxli ;isti kako ag+gli) 

 
Анализа на табела К1: 
  

Канонски: karatiL -ra6L rae[i ipf. ™xouqene‹n; понижува.  
Трите ракописи имаат непроменета форма, а во Оглед и Различ бележиме и 

народно говорно влијание при пишувањето на лексемава (karan', karate, karatQ), се со цел 
да се поедностават и приспособат зборовите кон живиот говор на народот. Од сето ова 
може да се заклучи дека К. П. Т. и Ј. К. се школувани и иновативни просветители, 
свештеници и книжевници коишто знаат како да ги приспособат и снижат лексемите на 
ниво коешто народот полесно ќе ги прифаќа и разбира. 

 

Канонски: klevetaL -X f. katalali£, sukofant…a; клевета; klevetatiL -]5L -
]e[i, -ta6L -tae[i ipf. katalale‹n; клевети; klevetqlivQ adj. di£boloj; клеветнички; 

klevetqnikQL -a m. l…doroj,  ¢ndrapodist»j, kat»goroj; клеветник; kl3tvaL -X f. o3rkoj, 

orkwmos…a, ™p…orkoj, £r£ kat£ra; клетва. заклетва; kl3tvopr'st5plenieL -i` n. 

™piork…a; кривоклетство; kl3tvqnQL -Xi adj. (tÁj) Ðrkwmos…aj, (toà) Órkou kat£raj 

™ggÚj; клетвен, близу до проклетство; kl3ti (s3)L klQn5 (s3)L klQne[i (s3)L ipf. 
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katar©sqai, Ðrk…zein, ÑmnÚnai; проколнува, (се) колне; vQ lQ/5 kl3ti s3 ™piorke‹n; 
криво се колне.  

Во трите ракописи бележиме чување на старите форми за лексемата. 
 

Канонски: klan`ni1L -i` n. proskÚnhsij; клањање, поклонение; klan`ti s3L 
klan`6 s3L klan`e[i s3 ipf. proskune‹n, gonupete‹n; се поклонува.  

Во Слепч следиме само непроменети форми за оваа лексема. Во Оглед и во Различ 

забележавме употреба на 3 наместо ` во примерите кои ги стретнавме (klan3li s3). 
 

Канонски: kolenieL -i` n. sfag»; колење, убивање; zaklanieL -i` n. sfag»; 

клање; zaklati (s3), -kol6 (s3), -kole[i (s3) pf. qÚein, sf£ttein, ˜autÕn ¢naire‹n; (се 

заколе, се убие; zakolenieL -i` n. sfag»; клање, колеж; zakolenqnQ, -Xi adj. заклан.  
Во Слепч се чува старата форма. Во Оглед следиме: а) во еден пример употреба на 

десеттеричното j наместо i (zakolenj3); б) изведена нова именка од типот kasapnica 
(неологизам), која не ја сретнавме во останатите ракописи; в) еден пример К. П. Т. ја 

употребува фонемата Y во глаголскиот прирок koleiYi. Во Различ сретнавме збороформи 

пишувани под влијание на народниот говор (zakolUe, zakalatQ). Авторите за оваа лексема 
вршат приспособување кон живиот јазик во сите проследени примери. 

 

Канонски: kQn3/qL -ii adj. (toà) ¥rcontoj; на началникот; kQn3\qL -a m. ¥rcwn; 

кнез; kQn3zovQ adj. (toà) ¥rcwntoj; кнезов, на кнезот.  
Во сите ракописи следиме губење на ерот во коренот на зборот. Во Слепч 

проследивме развој на 3 во e во еден пример (knezq). Интересна правописно-фонолошка 

промена бележиме во Оглед каде што К. П. Т. во еден пример врши замена на 3 со ' (мцсл. 

јазична особеност) (kn'zq). Во голем број македонски ракописи  се заменува 3 со ' (види: 

Бицевска100, Конески101). Во Различ следиме развој на 3 во e (knezQ) во еден пример и 
непроменета форма во другиот. 

 

Канонски: kogdaL kqgda adv. conj. pÒte, potš; кога, (по)некогаш, еднаш; da ne 
kogda m»pote; случајно да не; eda kogda m»pote; некогаш да не.  

Во Слепч бележиме вокализација на q во o во проследената лексема (kogda). Со 

вокализирани форми и надвор од македонскиот терен, како kogda, togda, n'kogdaL tokmoL 
oupovanieL oupovatiL sonqmi]eL или вокализацијата на Q во суфиксот -QkQ: kr'pokqL 
na;3tokqL nedostatokqL posl'dokq Mитн., Vвокализацијата на ерот во затворен слог во 

поголемиот дел ракописи е слабо спроведена.102 Во Слепченскиот патерик замена на Q со o 

                                                 
100 К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и 
XIV век, Скопје 2000, 108; 
101 Б. Конески, Историска фонологија на македонски јазик, Скопје 1977, 42; 
102 К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од северна Македонија од XIII и 
XIV век (докторска дисертација во ракопис), Скопје 1990, 37; 
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имаме во повеќе групи и примери: во суфиксот -QkQ : pomo]nokq 5/4, vxsokq 84/13, 84/14, 

vqstokq 112/14; во прилозите: togŒa : 10/4, 13v/12, 14/3, 43/7, 53v/7, 54v/17, 55/12, 56/11, 
57/19, 62v/16, 76v/9, 79/12, 85/10, 109/8, 110/15, 111v/10, 129v/20, 132/19, 132v/19, 135v/14, 
136/14, 141/1, 148/7, 149/11, 152/10, 152v/17, 152v/20, 155v/19, 156v/6, 156v/14, 157/17, 
159v/3, 166v/5, 168/1, 171/3, 181v/9, 185/15, 187/7, 187v/8, 188/10, 196v/10, 211v/19, 213/15, 

221/17, 232/8, 239/6, 240/5, 243v/15, 2/12, 3/13, 4v/3, togda : 78v/5, 92/4, togŒ : 121/6, TogŒa : 
176v/19, kogŒa : 94/7, 118/4, 130v/19, 134/8, 147v/5, 149v/10, 165v/12, 171/14, 175/17, 230/4, 

n'akogŒa : 167/8, kogda : 28v/15, 100v/5, 165v/13. Вокализирани форми на Q во o во сите 
позиции на зборот се најбројни во Карп ев и Лобк, поредовна замена на јорот следиме и во 
Хлуд, но во поголемиот број македонски ракописи од XIII и XIV в. замената е ограничена. 
Така, во Карп103 и во Григ104 превладуваат примери во кои еровиот знак е запазен во 

примерите tqgda и kqgda. Слична ситуација наоѓаме и во Стан tqgda 254.105 Иста 

фонетско-фонолошка промена има во Оглед (kogda), а во Различ не сретнавме лексема од 
ваков тип. 

 

Канонски: ko/aL -3 f. dšrma, dšrrij, dor£, bÚrsa; кожа; ko/icaL -3 f. dšrma, 

membr£na; кожичка, лист од пергамент; ko/qnQL -Xi adj. derm£tinoj; кожен.  

Во Слепч има губење на ерот во групата /qn (ko/nx). Во Различ следиме 
непроменета форма на лексемата, а во Оглед не забележавме збороформа од овој тип. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
103 К. Бицевска, Јазичните особености на Карпинскиот апостол, (машинопис), Скопје, 1976; 
104 В. Десподова, Јужнословенскиот полн апракос, Скопје, 1980, 38; 
105 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 63-64; 
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Табела К2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

kolesnicou, kolesino, kolesx (i 

vqpreg?[i kolesnicouL vqz?lo/i 
telesa ihq. i izxdeL n+J. 

pqpri]q* C gra‹L i polo/i na 
vxsoc' m'st') 25/1 

/ kolesnicx 117/3 (tova se 
ka/e solq da imate: za 
takiva ;ovecx solomwnQ 
re;e: konk moi vQ kolesnicx 
farawniL i pro;a3. ka/i 
mene ou;itel2 daskaleL 
nerazUm'hQ ]o e tovaL koni 
moi vQ kolesnic' farawni) 

kon;inou, kon;a, koncq (i mx i 

svoima o;ima vid'hw¤ si1L i 
po‹bno 1² mnihou. 1g‹a /e 

proUv'd' mni¾ kon;inou svo2 

1/e kq g+ou w [qstvi`L g+la kq 
materi pelagji) 180/8 

kon;inx 153/2 (i C 
smertonosnx3 `zvxL i C 
vs3kagw \laL vo vs3 dni 
/ivota moegwL i na kon;ini 
moe3 C lUkavxhQ b'swvQ 
izbavi m3L aminq) 

konca 225/13, koncx 58/21 (i 
paki gr3dU]ago so slavo2L 
sUditi /ivxmQ i 
mertvxmQL ego /e cr+tvj2 ne 
bUdetQ konca), (koe raboti 
sosQ tolkU golemQ trUdQL i 
sosQ maŸstorJ3 kato paUkQ 
izliva isto;Uva C sebeL 
zaradQ onx3 niti koncx 
naŸtanki paU;ina to;itQ C 
sr+ce tomU) 

kon`, kon?no1, kon1, konje, konq 

(vq 1dinq oubo veÂrq. Oumoli 

1go vqs'sti na konq. i sqnimq 

izxti iz gra‹. i kq polouno]i 

` zde]emq imq po n'ko1mou 

pol2 ravnou) 238/4 

/ konq ;ernjŸ 186/8, konski 
188/16 (konq b'lQL voplo]enje 
hr+tovo: konq rx/jŸL 
izli3nje krovx st+xhQ 
mU;enikQ: konq ;ernjŸL 
skorbi pokazUe) 

kopahou (drouzji /e s'ti 
polecahou i ;l+vkx oulavl`hou 
i ni/e rovx kopahou i 

;lov'kx vq noutrq vqr'vahou. 
Drougx 1/e zr'hq pr'biva2]e1 

gol'ni ;l+vkwmq i ou`zvl`2]e 
i¾) 133v/11 

/ kopatQ 266/3 (togiva onQ 
imQ dalQ rabota. edni 
tUrili da pasatQ ovcxL edni 
da plevatQ gradina: edniL da 
kopatQ lozje: stanale mU 
izmek3ri i robxe: sega e 
tova ]o ni ou;i hr+tosQ) 
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kosti (i 1dinogo hl'ba ne 
imx outvrq/‹en2. pomeni `ko 
;l+vkq 1siL kosti sm'renx C 
nogou do glavx. nemogx i ni 
1dinogo d+ne ponesti trouda) 
191/6 

/ kosti 201/1 (ka/i mi takoe 
veliko sanki golemo b+/je 
povel'nje s'm3 ou outrobx 
sanki ou /enaL kako stavatQ 
I se storUvatQ o;iL kako 
ou[iL kako rUkiL kako nogiL 
kako s+rceL kako oustaL kako 
kosti i /ilxL kako i kosteŸ 
malxhQL kako ou godina dniL 
toliko i ou ;+lv'ka veliki I 
maliL neli mnogU ;Udnw 
ne]o) 

kotorw¤ (nq se ti da2 vqzmi i 
iskoupi mou/a svo1goL i moli 
za me. abi1 /e pon' kotorw¤ 
l't'. kl1veta w n1mq kq c+rou 
b²xL `ko danq 1² izgoubilq) 
213v/15 

kotorago 11/11 (na 
bl+go;estivnoe /itje 
provo/da2]xhQ `kw 
pohititi kotorago i 
poglotiti vo pogibelq) 

/ 

 
Анализа на табела К2: 
 

Канонски: kolesqnicaL -3 f. a#rma; колесница; kolesqnQL -Xi adj. (tîn) trocîn; 

(на) тркало.  

Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во групата sqn (kolesnicou) 

(истото го бележиме во Различ) во еден пример (kolesnicx), а во Оглед ваква лексема не 
забележавме. 

 

Канонски: konqcqL -a m. t¦ pšrata, ¥kron, tšloj; крај,  граница; konq;avati (s3)L 
-a6 (s3)L -ae[i (s3) ipf. ™pitele‹n, plhroàn, tele‹n; завршува; konq;anieL -i` n. 

suntšleia, pl»rwma, tšloj; крај, исполнување; konq;ati (s3)L -a6 (s3)L -ae[i (s3) pf. 

ipf. teleioàn, plhroàn, suntele‹sqai; завршува; konq;inaL -X f. tšloj, pl»rwma; крај, 

исполнување; konq;qnQ -X i adj. teleuta‹oj; последен, дефинитивен.  

Во Слепч следиме губење на ерот во групата nq; (kon;inou) (истото го бележиме во 

Оглед) во два примери, а во еден пример има губење на ерот во групата nqc (koncq) (истото 
го забележавме во Различ). Ј. К. во еден пример употребува лексема којашто ако се согледа 
во контекстот на зборот (види табела), ќе се забележи дека е неологизам, односно конец од 

платнен материјал (koncx).  
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Канонски: konqL -i` m. †ppoj; коњ; konqskQ adj. IkÒnion; Иконски; konqskQL -Xi 
adj. (toà) †ppou; коњски.  

Во Слепч лексемата ја бележиме во непроменета форма во пет примери, а во еден 

пример следиме чување на геминатите со паерок (kon?no1). Во Оглед кај К. П. Т. не 
сретнавме збороформа од овој тип, а во Различ следиме една непроменета збороформа и 

еден пример во кој бележиме изгубен ер во групата nqs (konski). 
 

Канонски: kopatiL -a6L -ae[i ipf. sk£ptein; копа.  
Во Слепч и во Различ следиме непроменета форма, а во Оглед не забележавме 

ваква лексема. 
 

Канонски: kostqL -i f. Ñstoàn; коска.  
Во Оглед не бележиме ваков пример, а во Слепч и во Различ ја следиме старата 

форма за лексемата. 
 

Канонски: kotoraL -X f. di£lektoj; спор, караница; kotorXiL koterXi pron. t…j, 
po‹oj; кој; kotorXi/qdo pron. t…j; кој, секој, кој било.  

Во Слепч следиме пример пишуван под титла (kotorw¤). Во Оглед ја бележиме 
старата форма за зборот, а во Различ не забележавме ваков пример. 
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Табела К3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

kov;egq, kov;ege (i tou abx1 
Ckrx[e 1dinq C zlatihq 
wn'hq kov;egq. I na;e i 
skladati svi ti zlati1 cr²kx1. 
i w krilx razli;nxi krasnx 

vid'ni1mq) 209/20 

/ kov;egQ 15/7, kov;egw 47/9 

(sj3 zapov'dU2 vamQ da 
l2bite drUgQ drUga: mirQ 
vamQ. ou noevQ kov;egQ bxli 
\v'rove i skotove ]o ne 
mo/e da se oukrotatQL bxli 
sekakviL oni imatQ me/dU 
sebe zapov'dalQL i site na 
edno sedeli mirno i tiho) 

kr²tq, kr²titq, krq]a1, 

krqstiina, krqstohranitelq, 

krstiti, krstno1 znamena, 

krtiv[omou2 (g+a b+a na[ego J)s 
h²a `ko da posletq prezvitera 
krstiti teL se ou/e g+q b+q 
ouslx[a ml+1ni1 na[e i posla 
svo1go jErea `ko da kr²tit?te 

izxdi ou/e ;edo i pokloni se 

pri[Œq[omou prosv'titi te 
w&n /e si` slx[avq izxde i 
pokloni se 1mou) 127/13 

kresta 150/7, krestitel3 
Jwanna 55/5, krestQ 12/8, 

kr]eamo 67/2 (silo2 ;+tnagwL 
i /ivotvor3]agw krestaL 
predstatelstvxhQ ;+tnxhQL i 
bezplotnxhQ silQL ;+tnagw i 
slavnagw predte;iL i 
krestitel3 JwannaL s_txhQ 
slavnxhQL i dobropob'dnxhQ 
mU;enikwvQL prepodobnxhQ 
bgo+nosnxhQ o+cQ na[ihQ) 

krestQ 238/18, kre]enje 70/3, 

krestilQ 230/14, kresto 
113/17 (da si vidi[Q tvo3 
snaga ]o tje gnasna ;ernaL i 
ti smrQdi[Q i na b+ga: i na 
b+/Ji ag+gli: i tvoŸ ag+glQ 
hranitelQ: ]o togo dalQ 
tebe b+gQ kogi si se krestilQL 
i toŸ ima dve /albxL ednaL 
ne mo/e da ide pred b+ga na 
divanQ: za]o ;esto idatQ 
si;kite ag+gliL na divan 
predQ b+ga) 

krasota, krasn'i[ou, krasnxm}, 
krasna (kako toliko l'tq 
imou]i vq tolikomq post' i 
mlq;aniL ne izm'ni se krasota 
1E. 1g‹a /e vq nidohq kq n1 i 
vq pe]erou) 160/7 

krasotx 13/11 (p'njemQ 
vozpo2tQ oudivl3emi tvoegw 
neizre;ennagw bl+goUhanj3 
bl+gol'pj3 /e i krasoti.) 

krasota 59/19, krasenQ 140/9, 

krasnwcv'tni 26/1 (i dobrji 
C b+ga ]e da prjimameL i oko 
na dU[ata ]e da ni se 
iz`snx: na b+/estvena3 
krasotaL zatova i o;iL i 
oustaL i ]o ;Ueme sosQ 
ou[ite) 

kralq (i potq]im? se sq st+imi 
pri;estiti poklon1ni1mq. ne 

kralq 1/7 (mnogogr'[nxmQ vo 
Jeromonas'hQ i 

/ 
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rqci `ko kralq 1smq. Ili 

bloudq tvorilq. ili razboi. 
Ili oubjistva) 193/14 

nedostoŸn'Ÿ[xmQ JgUmenomQ 
kralq markovagw monastxr3: 
i/e vo skopje ou markoa reka 
hrama st+agw velikomU;enika 
dimitrja) 

krotostq (a]e nagn'vq 

vqz‹vi/etnx. mMiromq 
vqwrou/im? se. a]e nazarostq 
prigotovitnx. krotostq 
prjim'mq. a]e ne navistq 

ra/‹a1tnx. l2bvi pril'oim? se) 
229/13 

krotostq 6/2 (vrazUmi ego 
pominati t3 vsegdaL i tvo3 
povel'nj3L smirenje /eL i 
l2bovqL i krotostq darUŸ emUL 
m+ltvami pre+stx3 vl+;icx 
na[e3 b+cx i pr+no d+vx m+rJi) 

krotatQ 155/8, krotka 99/9, 

krotkoe 31/19, krotostQ 9/5 

(koga vidx djavolQ nekoegw 
;elov'ka deka pretrQpUva 
sosQ krotostQ sekakvi b'dx 
i nevoli togiva sosem bxva 
gladenQ djavolQL i to3 
;elov'kQ ou;inUe da Csko;i 
i da b'ga djavolQ C negwL vJe 
bolni ako ne mo/ete da 
terpite da mol;ite C 
te[ki bolesti tova ]o ke da 
dUmate naprazdno i da 
hUlite da Upadate ou gr'hQ) 

 
 Анализа на табела К3: 
 

Канонски: kovq;egQL -a m. kibwtÒj; ковчег на Заветот во кој Евреите ги чувале 

дедетте божји заповеди, напишани на две камени плочи; kovq;e/qcqL -a m. glwssÒkomon; 

ковчеже.  

Во Слепч следиме губење на ерот во групата vq; (kov;egq) во двата проследени 
примери. Во Оглед не забележавме пример од ваков тип, а во Различ бележиме еден 

пример во којшто има губење на ерот во групата vq; и една членувана форма каде што 

проследивме губење на t на крајот од зборот (kov;egw) (мцсл. ред.). Денешната географска 
распределеност на тројните членски форми, кога тие се застапени во дијалекти без 
непосреден допир меѓу себе, може најдобро да се објасни како остаток од старата состојба, 
нарушена во својот географски континуитет со обопштување на една членска форма (види: 
Конески106). 

 

Канонски: krQstaobrazqno adv. staurotÚpwj, stauroeikîj; крстообразно; 

krQstilqnicaL -3 f. baptist»rion; крстилница; krQstitelqL -l` m. Baptist»j; Крстител 

(прекар на св. Јован Претеча); krQstitelqnQL -Xi adj. (toà) Baptistoà; на Крстителот; 
                                                 
106 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 154; 
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krQstiti (s3)L krQ]5 (s3)L krQsti[i (s3) ipf. bapt…zein, bapt…zesqai; (се) крсти; 

krQstovQ adj. (toà) stauroà; крстов, на крстот; krQstovqnQL -Xi adj. (toà) stauroà; 

крстов, на крстот; krQstQL -a m. staurÒj; крст; krQstqnQL -Xi adj. (toà) stauroà;  на 

крстот; krQst3i adj. baptist»j; Крстител.  
Во Слепч бележиме губење на ерот во коренот на зборот во дел од проследените 

примери (krstiti), а два од примерите ги следиме под титла. Во Оглед во три примери 

следиме вокализација на ерот во коренот на зборот (kresta, krestitel3 Jwanna, krestQ) 
(јазична особеност за цсл. варијанта на македонскиот јазик), а во еден пример имаме 

губење на ерот во слаба позиција и множинска наставка за 1 л. мн. mo (тетовски дијалектен 

говор) (kr]eamo). Во Различ бележиме вокализација на Q > e во сите примери (krestQ, 

kre]enje, krestilQ, kresto) (мцсл. ред.). Во еден од примерите следиме употреба на j, а во 
последниот пример членска наставка каде што во морфемата -о веќе не е останата никаква 

трага од некогашната показна заменка tQ. За оваа лексема К. П. Т. и Ј. К. покажуваат 
силно чувство за нејзино прилагодување кон живиот јазик. 

 

Канонски: krasaL -X f. kÒsmoj; украс; krasiti (s3)L kra[5 (s3)L krasi[i (s3) ipf. 

kosme‹n; украсува; krasovati (s3)L -ou6 (s3)L -oue[i (s3) ipf. kom©n; (се) украсува; 

krasotaL -X f. æraiÒthj, terpinÒthj; убавина, блаженство.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменети форми за оваа лексема. Во Различ во 

еден пример следиме вокализација на q>e во суфиксот (krasenQ), а останатите примери се 
со непроменета форма. 

 

Канонски: kralqL -l` m. basileÚj; кнез.  
Во Слепч и во Оглед сретнавме само непроменети форми за оваа лексема, а во 

Различ не бележиме збороформа од овој тип.  
 

Канонски: krotitiL kro]5L kroti[i ipf. dam£zein; се труди, скротува; 

krotol2bqcqL -a m. pr©oj (pr©Ú"j); кроток, мирољубив човек; krotostqL -i f. praä&thj, 

praä&paq…a; кроткост, смиреност, благост; krotQkodou[qnQL -Xi adj. praä &qumoj; кроток; 

krotQkopri4tieL -i` n. praãpaq…a; кроткост, смиреност, трепеливост; krotQkQL -Xi 
adj. ¼meroj, praä &j; кроток, питом, смирен; krotQkQ bXti ™piba…nein; зачекори.  

Во Слепч и во Оглед следиме чување на старите форми за оваа лексема. За разлика 

од нив, Ј. К. освен старата форма за зборот, употребува и форми од типот krotkoe, кои 
сметаме дека ги образува под влијание на народниот говор. 
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Табела К4, Л 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

kr'pqkq, kr'pci, kr'pko, 

kr'posti, kr'postq (ne 
rxbnou]imq skrovi]e¤ da oce. 
]im se sq divolomq pomo]nokq 
mi kr'pqkq boudi prn²o. izbavi 
d+[ou mo2 ml+tvami st+ihq) 5/2 

krepokQ 102/17, kr'p3]Umis3 
28/12, kr'pkU2 61/11, kr'posti 
14/19, kr'postq 56/13 (takw 
estq seŸ carq slavx: i pakQ mU 
velitQ d+hQ st+xŸ: g+dq krepokQ 
i silwnQL g+dq silenQ vo vragi) 

kr'pko 135/9, krepihQ 41/8, 

kr'postQ 211/18 (ko3 faŸda 
za]o si mo3ta krQvQ 
prolj3hQ: C si;kite moi 
/ili i oudi ]o mi iste;e 
krQvtaL kolkU se drQ/ahQ i 
se krepihQ ou gradinata ` se 
kr'pehQ i podvizavahQ) 

krqvq, krqvi (domq pokoi tami 
b'* bol'znemq wblqg;enje. 
Zeml1* nepokrji. krqvq plqti 
mo!!. donde/e ouv£' kto mo11 
efrosinx /en?stv' d'lo 
sqtvori) 35/17 

krvq 74/7, krvi 64/17 (eda `mQ 
masa 2n;aL ili krvq kozlwvQ 
pj2L po/ri bogovi /ertvU 
hvalxL i vozda.dq vx[n'mU C 
domU tvo3) 

krQvq 16/18, krQvQ 26/1, 

krQvta 41/7 (wL kolkU e 
naŸstra[na mUka na to3 
hrjstjaninQ ]o /ivee 
nemirnw: ahQ blaze na tJ3 
]o primirUvatQ ;ovecx: w 
hr+te c+r2 ` znamQ za]o edna 
tolkw saltQ C pre+;ta3 
tvo3 krQvq kapkaL ima sila 
da ougasi si;kjo plamnikQ na 
v';na mUka) 

kou]ou (r?cimi 1da kto 
graditq na pouti kou]ou. ili 
skrobi]e polaga1tq. i 1ga‹ vq 
gostin?nicou vqhodi[q. 1da 
gostin?nicou krasi[i ni*) 93v/2 

kUYa 42/1, kUYi 71/17, kUYata  
8/15 (b+ga mol3tQL b+ga hval3tQ 
ou cr+kvi I po b+/jŸ kUYiL a mx 
prinU/deni esmx vsegw togw 
li[iti se) 

ka]a 77/15 (]o se lesno 
skrU[ava i ima oumilenjeL 
koŸ se taka wprav3 k'da 
dostigne ou ka]a ou oumo ne 
mU e vl+ka oumQ ke da ni 
poka/e namQ ;ardakQ golemQ 
postlanQ) 

koup', koupcou, koupitq, koupno, 

koupou1, koupqcq (vid'vq 

kl2;arqL hot'[e pov'dati 

bl+/en?nomou tomou da se 
pope;etq i koupitq b+ou tako 
oustroiv[ou) 212v/3 

/ kUpUva 14/4 (wbrU;enje znaete 
za]o C d+hQ s+txŸ nekoŸ delQ 
mane;okQ: nekoŸ ide da 
kUpUva ka]a skapaL i doma 
daŸmi wbrU;enje za si;ko da 
znamQ za]o ke da si stoi[Q 
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na r';ta) 

l2b?ve, l2bilq, l2bosqgr'[eni, 

l2bov, l2bovi2, l2bvi, l2bx 
(wn /e pri1tq 1go sq 
l2bovi2 rekq k n1mouL ;to 

ho]e[i gospodi moi. sout li 

teb' ougodnav sa: kq n1mou /e 

Cv']a g+l1L Ei vl‹ko) 238v/8 

 l2b3Ÿ 63/10, l2bitQ 112/16, 

l2b'nje 7/20, l2bovq 6/2 (i sr+ce 
stro[eno i smireno da 
Cnese[q predQ b+gaL toa 
l2bitQ b+gQ a ni]o drugoL 
nikakvi kUrbani) 

l2bov 7/13, l2bovQ 42/13, 

96/3 (`kw l'po dU[U 
wmxvatiL d'lx blagimiL a 
ne rUki oumivati: sir';q 
podobree da si wmxvame 
dU[ite sosQ dobri rabotiL a 
ne racete sQ voda: a deka ima 
l2bovqL tamw nema 
lakomstvo i grablenj3L koŸ 
cvrQsto l2bi b+gaL onQ b+/j3 
rabota raboti) 

l2di, l2demq, l2dqskomou (I 

pi]e v';nx*1 spo‹bilq me 1si 

nn+` /e mol2ti se. pomeni vse 
l2di poklan`2]e 1 ti seL 
poda/‹q imq milostq) 24/10 

l2di 24/10, l2demQ 39/17, 

l2dje 72/17 (poŸte gospodevi 
vs3 zeml3L i veseljemQ 
vospoŸte l2djeL `kw proslavi 
s3) 

l2ge 25/22, l2di 2/13 (kakw 
sega ]o vidime togava ke da 
pokrJe no]q glUboka i temna 
;Udesa na zemli: voini i 
l2dje sQ l2ge na ednoL i 
\v'rje so \v'roveL i zeml3 
ke da se potopi sosQ krQvQ) 

l2t' (W+cq dq]ere plaka[e se 

g+l1. l2t' mn' ;edo mo1 
sladko1 l2t' mn' sv'te o+;i2 
mo12. l2t' mn' ouv'te d+[i 
mo!i. kto mo1 skrovi]e 
oukrade) 35/1 

lUten' 88/13 (mnogo metanjeL 
mnogU bg+omolstvoL ne pjen'L ne 
`den'L ne lUten' seL ne karan' 
se so /ena si ou postela ne 
sQpjen' kr+]en' srigQ i svaYi i 
gozbi ne ;in'n'L ne pcUen' se 
ne vr/Uen' se wprostUen' se 
siromaa prigledUn' outro) 

l2ta 8/8, l2t'Ÿ[jŸ 16/20 (]o 
;ini[Q ;l+v';e na b+ga ]o ti 
;ini dobroL i ]o te ;Uva i 
/aliL a ti go hUli[QL ili 
ne vidi[Q za]o samQ sebe 
zavodi[Q ou propastq l2ta i 
ou stra[na `ma propada[QL 
deka ]e da pogine[Q i ou 
mUki ognennx3 hodi[Q) 

 
Анализа на табела К4, Л: 
 

Канонски: kr'pitelqL -l` m. заштитник; kr'piti (s3)L -pl6 (s3)L -pi[i (s3) 
ipf. ™niscÚein, krataioàsqai, di†scur…zesqai, ™piscÚein; крепи, закрепнува, тврди; 
kr'plii adj. „scurÒteroj; посилен; kr'postQL -i f. „scÚj; сила; kr'pQko adv. „scurîj; 

силно, темелно; kr'pQkQL kr'pQ -Xi adj. „scurÒj, krataiÒj; силен, јак, моќен.  
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Во Слепч во три примери се чува старата форма, а во два примери следиме губење 

на ерот во слаба позиција. Во Оглед следиме: а) во еден пример има замена на ' со e 
(krepokQ) и во истиот пример следиме развој на Q во o (мцсл. варијанта); б) губење на 

слабиот ер во групата pQk (kr'pkU2). Вокализација на Q во суфиксот -okQ е позната и во 

такви текстови кои, општо земено, го задржуваат ерот без промени. За промената -QkQ во -

okQ Г. Илински претполага влијание на суфиксот -okQ од vxsokQ и слични образувања.107 
Истата концепција ја развива и Селишчев108; в) во сите останати примери следиме 
непроменети збороформи. Во Различ следиме слична состојба како во Оглед, односно во 

два примери бележиме непроменети форми, а во еден пример забележавме замена на ' со e 
(krepihQ). 

 

Канонски: krQvavQL -Xi adj. (tîn) a„m£twn; крвав; krQvom3tqnQL -Xi adj. со 

помешана крв (инцест); krQvoto;ivQL -Xi adj. aƒmorroîn; krQvoto;icaL -3 f. жена од 

крвотечение; krQvqL krQve f. a†ma крв, крварење; krQvqnQL -Xi adj. (toà) a†matoj; крвав, 
крвен. 

Во Слепч забележавме непроменети збороформи. Во Оглед во двата проследени 

примери бележиме губење на ерот во коренот на зборот (krqvq), додека во Различ следиме 
две непроменети збороформи и еден пример каде што Ј. К. употребува членска наставка 

(krQvta) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: k5]aL -3 f. skhn»; колиба, шатор.  

Во Слепч следиме развој на 5 во ou (kou]ou). Во Оглед освен деназализацијата 5 > 

ou, се забележува влијанието на северните македонски говори, така што во сите примери 

бележиме употреба на Y наместо ] (kUYa) (како што е и во СМЈ). Македонскиот јазик во 
текот на својот развој преживувал ред промени во непосреден контакт со соседните 
јужнословенски јазици, бугарскиот и српскиот, или под нивно влијание (види: Конески109). 

Во еден пример проследивме членување на именката (kUYata) (мцсл. ред.). Во Различ 

сретнавме само еден пример за оваа лексема каде што бележиме замена на 5 со a (ka]a) 
(мцсл. Ред.). К. П. Т. и Ј. К. Во оваа лексема вршат позначајни правописни измени со цел 
да ја приспособат кон живиот (говорен) јазик. 

 

Канонски: koupitiL koupl6L koupi[i pf. ¢gor£zein; купи; kouplqnQL -Xi adj. 
(toà) ™mpor…ou; трговски, за тргување; koupl`L -l4 f. ™mpori&a, ¢gor£, pragmate…a; 

трговија, тргување, пазар, дејност; koupl6 d'`tiL tvoriti pragmateÚesqai; тргува; 

koupl`mi izvl']i kogo ™mporeÚesqai; тргува; koupovatiL pou6L -poue[i ipf. ¢gor£zein; 

купува.  

                                                 
107 Г. А. Илинский, Сляпченский апостол XII века, Москва 1912; 
108А. М. Селищев, Очерки по македонской диалектологии, т. 1, Казань 1918, 24; 
109 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 11; 
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Во Слепч бележиме чување на старата форма за овој збор. Во Оглед не сретнавме 
ваков пример, а во Различ бележиме збороформа која е идентична со онаа којашто се 

употребува во СМЈ (kUpUva), што води до констатацијата дека Ј. К. иако е 
потрадиционален, сепак има силно чувство за адаптација на лексемите кон народниот 
говор. 

 

Канонски: l2bivQL -Xi adj. вљубен (во нешто); l2bimicqL -a m. Ð filÒtimoj, 

¢gaphtoj; љубимец; l2bimQL -Xi adj. ¢gaphtÒj; возљубен; l2bitelqL -l` m. љубител; 

l2bitiL l2bl6L l2bi[i ipf. ¢gap©n, file‹n, poqe‹n, ™pipoqe‹n; љуби, сака; l2blenieL -
i` n. filadelf…a; љубов; l2bo adv. драго, мило, угодно; l2bod'iL -'` m. moical…j, 

pÒrnoj, pornokÒpoj; прељубник; l2bod'inQL -Xi adj. прељуба; l2bQL -Xi adj. 
™pipÒqhtoj, ¢gaphtÒj; мил; l2bQvqnQL -Xi adj. (tÁj) ¢g£phj; љубовен; l2bXL l2bQve f. 

¢g£ph, љубов; l2bX sQtvoriti moiceÚein; прељубодејствува. 

Во Слепч бележиме: а) вокализација на Q во o во примерот l2bov (иста гласовна 
појава следиме во Оглед во еден и во Различ во два примери) (мцсл. ред.); б) употреба на 

паерок во еден пример (l2b?ve); в) губење на ерот во слаба позиција (l2bvi); г) непроменети 
збороформи (има и во Оглед и во Различ). Во Оглед бележиме и збороформи од типот 

l2b3Ÿ, l2b'nje, коишто сметаме дека К. П. Т. ги пишувал под влијание на рцсл. литература 
со која се служел во тој период. 

 

Канонски: l2deiskQL -Xi adj. човечки, народен, световен; l2dieL -ii m. pl. laÒj, 

lao…, Ôcloj, œqnoj; (обични) луѓе, народ, мирјани; l2dinQL -a m. lai"kÒj; обичен човек, 

лаик; l2dqskQL -Xi adj. (toà) laoà, kosmikÒj; народен, светски.  
Во Слепч и во Оглед бележиме непроменета форма за оваа лексема, а во Различ 

среќаваме една непроменета форма и една форма од типот l2ge (влијание на народниот 
говор).  

 

Канонски: l2tostqL -i f. kakÒj; лутина, лошо; l2tQL -Xi adj. calepÒj, ponhrÒj; 

лут, лош, страшен; l2tXniL -i4 f. ta\ skoli£; крива (нерамна) патека; l2t' adv. deinw=j; 

мошне силно, тешко; l2t' interj. oÙa…; леле, тешко.  

Во Слепч се чува старата форма. Во Оглед бележиме замена на 2 со U (lUten') 
(мцсл. редакција), а во Различ освен примерот во кој ја бележиме старата форма, следиме и 

еден пример кој е пишуван под влијание на рцсл. редакција (l2t'Ÿ[jŸ). Преку анализата 
на оваа оваа лексема следиме прилагодување кон живиот говор од страна на К. П. Т., а 
истата ја бележиме и денес во СМЈ (лутење). 
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Табела Л1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

lq/i*hq, lq/?no, lq/ac'lit? 
(oubo nade/‹e ne pr'dira1tq 
bourno1 str‹ani1. i `ko ne 
lq/?no gl+2. sv‹'telqstvou2tq 
ve]I mirqskx1) 74v/3 

la/eeYimQ 127/18, la/e 84/5 

(ili za C na dvora se nadeaL na 
ni]o ]o gi la/eeYimQ za 
pareL ili akw Ye bxstq i 
popQL akw ti re;etQ da ti 
zapi[emQ hamaйlja da ne go 
verUa[Q ) 

la/eme 49/1, la/ovni 37/12 

(da promenime na[eto 
/ivean' na dobro: sosQ edna 
dUma sosQ edna r';qL I da ne 
la/emeL tova e hr+tjanska 
dobrina i da wstavime to3 
patQ \lJi tabjetQL ako se ne 
pokaeme vsi ]e da pogineme i 
]e da ni pobJe adQL i ke da 
ni proglQne bezdna) 

le/e]a, le/e]omou (`ko n'kto 

magistrjanq pou]enq bxvq na 
posqlq cr+evq. Idx /e poutemq. 
wbr'te ni]a le/e]a mrqtva 
naga vid'vq i oumlrqdi se) 
223/10 

le/a[e 80/2, le/aa 119/1, legni 
69/14 (ne poй pesnx rasko[niL 
ne sedi do polnoYqL legni 
poranw stani poranwL ouzmi 
prosfora i sveYaL idi ou c+rkva 
na slavoslovje i na b+/estvenna3 
slU/baL sir';q na litUrYJa) 

le/atQ 31/4, lega 191/7, 

legalo 279/8, legnete 54/7 

(ime J+isUsovo i m+rJino da vi 
bxde prQvo slovo prQva dUma: 
na outrwL po polQ denqL na 
ve;erQL i seki ;asQL sosQ tJ3 
imena da legnete i da 
staneteL sosQ tJ3 imena ou 
cr+kovq i da vlazite i da 
izlaziteL i koga zafa]ate 
rabota i koga3 svrQ[Uvate 
tJ3 imena da vi ne izlazatQ 
C oustata) 

lesnomq (po vsemou gradou w 
moudrosti 11L I mnoz'mq 
ou;eni1mqL i lesnomq 
oustro1ni1 1. b'[e bo l'pa) 
27/18 

lesnw 9/9, lesno 67/13 (po]o za 
h+rta trpimo bare da go 
slU[amo ]o ni veliL onQ ne ni 
veli ne]o te[koL tako lesno 
onQ ni velitQ da lUbimo edenQ 
drUgogoL da se pra]aame) 

l'kQ 301/8, lesnw 77/14 (onQ 
nosi darQ st+agw d+ha ou 
serdca so sUda svoegw ]o se 
lesnw skrU[ava i ima 
oumilenjeL koŸ se taka 
wprav3 k'da dostigne ou 
ka]a ou oumo ne mU e vl+ka 
oumQ ke da ni poka/e namQ 
;ardakQ golemQ postlanQ) 
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lete]e (prihod'hou ptice i 
outrqzahou v'tvi1 C sadovi` 
wnogo. i vqshxtahou si` sq 
plŒomq i C ho/Œahou skoro 

lete]e) 119v/20 

let3]j3 127/8 (g+di g+di izbavi 
nasQ C strelx let3]j3 vo 
dneL izbavi nasQ i C ve]i vo 
tm' prehod3]j3) 

letnUvame 52/13 (snaga da 
oumrQtvime napre[Q togaŸ I 
djavola propa/dameL i 
letnUvame kato sosQ dv' 
krilaL C edna strana 
molitva da se molime b+gUL a 
od drUga strana sosQ postQ 
da postime) 

li[ilq, li[enq, li[i (pla;e se 

i nari;e gl+a[e. W l2t' 
bezakon?nikou 1go /e azq 
li[enq bxhq. W l2t' pla;2 
C n1go /e azq nepo;ihq. W 
l2t' vid'njaL 1go /e azq ne 
nasladih se) 54/11 

li[iti 71/18 (b+ga mol3tQL 
b+ga hval3tQ ou cr+kvi i po 
b+/jŸ kUYiL a mx prinU/deni 
esmx vsegw togw li[iti seL i 
pomoli se b+gU so slzx i re;iL 
izbavi b+/e C ovoŸ esapQ 
lo[Q) 

/ 

lice, lica, licem'ri1 (a]e li 

ni*L da povelitq 1i oumr'ti. i 
sta* pr‹' knezo¤ veselo lice 
im'2]i. re;e /e knezq) 64/1 

lice 10/18 (g+di b+/e moŸ vl+ko 
nb+se i zemli: tor;aŸ[jŸ zrakQ 

djavolskjŸ listvoe vid'nje i 
wmra;ennoe lice egw ne vo 
;asQ onQ kon;inx moe3) 

liceto 33/7, lice 29/10, 49/5  

(kakvo ]o ste viknati taka 
da /iveeteL tova kazUeL 
;l+v'kQ: ]o nosi lice s+na 
b+/j3: ousta b+/j3L koŸto 
ima ou svoŸte ousta slovo 
b+/jeL i ou desna rUka nosi 
kl2;eve na si;ka d+hovna 
vlastq) 

 
Анализа на табела Л1: 

 

Канонски: lQgatiL lQ/5L lQ/e[i ipf. yeÚdesqai; лаже; lQ/aL -3 f. yeàdoj, 

blasfhm…a; лага; lQ/ivQL -Xi adj. yeud»j, dÒlioj; лажлив; Ð yeÚsthj; лажливец; lQ/qL 
-i f. лажно; lQ/q6L  lQ/q6 kenw=j; лажно; lQ/qL -a m. yeÚsthj; лажливец; lQ/qL -ii 
adj. yeÚsthj, sesofismšnoj, plasto&j, yeud»j; лажен, лажлив, измислен, несигурен, 

недоверлив; lQ/qnikQL -a m. yeÚsthj; лажливец, лажго; lQ/qnQL -Xi adj. yeud»j; лажен, 
лажлив.  

Освен употребата на паерок во два примери во Слепч следиме чување на старата 
форма во сите проследени примери. Во Оглед забележавме замена на ерот во коренот на 

зборот, односно Q со a во двата примери (la/eeYimQ, la/e). Бележиме и еден глаголски 

прирок la/eeYimQ. каде што под влијание на северните говори следиме употреба на 
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фонемата Y. Фонемите ќ, ѓ не постоеле во гласовниот систем на нашиот јазик во стариот 
период (види: Конески110). Исто како и во Оглед, кај Ј. К. во Различ бележиме замена на 

ерот во коренот на зборот во двата ексцерпирани примери, и наставка me за глаголот во 1 

л. мн. во еден од примерите (la/eme, la/ovni). К. П. Т. и Ј. К. вршат приспособување на 
проследенава лексема кон живиот јазик во сите примери, а истата форма ја следиме и во 
СМЈ (ТРМЈ111). 

 

Канонски: le/atiL le/5, le/i[i ipf. ke‹sqai, katake‹sqai,  ¢poke‹sqai, 

™pike‹sqai,  ¢nake‹sqai, ™gke‹sqai, b£llein; лежи, е, е определено; le/enieL -i` n. 
лежење. 

Слепч ја чува старата форма за лексемата. К. П. Т. во некои од примерите ги чува 

старите форми за лексемата, но во еден пример следиме замена на / со g (legni), што 
претставува обратна замена од старословенската прва палатализација, односно влијание на 
народниот говор, бидејќи во Тетово и тетовско и денеска се вели легамо наместо лежиме. 
Во Различ ги следиме истите фонетско-фонолошки промени како во Оглед. Би го издвоиле 

примерот во кој Ј. К. според глаголот lega ја формира и именката legalo. И во оваа лексема 
следиме иновативност во прилагодувањето кон живиот јазик од К. П. Т. и Ј. К. 

 

Канонски: lqgotaL -X f. ™lafr…a; леснотија, леснота; lqgQko adv. ¢nektw=j, a!nesij; 

лесно; lqgQkQL -Xi adj. ™lafrÒj; лесен.  

Во трите ракописи се јавува неологизам, односно лексемата lesnomq. Во Различ ја 

следиме и лексемата l'kQ,  во којашто има развој на ерот во ' и губење на gQ. Интересно е 
тоа што во Слепч следиме неологизми (иако се работи за ракопис од XIV в.) за неколку 
лексеми, а истите ги среќаваме и во Оглед и во Различ. Можно е К. П. Т. и Ј. К. да се 
служат со вакви или слични ракописи при својата просветителска работа, од каде што ги 
црпи лексемите (К. П. Т. има ставено своерачен потпис на повеќе од 200 книги и ракописи 
кои биле дел од неговата богата манастирска библиотека). 

 

Канонски: let'tiL le]5L leti[i ipf. pštesqai, peripštesqai; лета; l'tanieL -i` 
n. ptÁsij; летање; l'tatiL -ta6L -tae[i ipf. pštesqai; лета.  

Во Слепч следиме развој на ' во e (lete]e). Во Оглед следиме употреба на 

десеттеричното j (let3]j3). Во Различ, Ј. К. употребува целосно стилизирана лексема каде 

што бележиме развој на ' во e и множинска наставка me (letnUvame). Ј. К. во оваа лексема 
го покажува своето чувство за правописно приспособување и стилизирање на лексемите 
кон живиот јазик, а истата лексема ја следиме и во СМЈ. 

 

Канонски: li[ati M(s3)L -[a6 (s3)L -[ae[i(s3) ipf. ¢postere‹n, Østere‹sqai, 

Østere‹n; лишува, страда, заостанува; li[e adv. comp. perissÒteron, perissw=j; повеќе; 

                                                 
110 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 83; 
111 Толковен речник на македонскиот јазик T. I - V, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 
Скопје 2003 – 2011. 
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li[enieL -i` n. Østšrhma, Østšrhsij; немаштија, сиромаштија, недостиг; li[iti (s3), 

li[5 (s3), li[i[i (s3) ipf. pf. Østere‹n, Østere‹sqai, ™lassoàn; одзема, (се) лишува, 

страда; li[enQ bXti Østere‹n, ¢postere‹n, le…pesqai, ™nde‹n; е лишен.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма на лексемата, а во Различ не 

забележавме ваков пример. 
 

Канонски: liceL lica et. li;ese n. prÒswpon, Ôyij, ØpÒstasij; лице, образ; licemq 
kQ licouL licemq vQ liceL na licaL na liciL vQ lice prÒswpon prÕj prÒswpon, ™nèpioj 

™nwp…w|, kat¦ prÒswpon aÙtoye…; лице в лице; na lici t¦ kat¦ prÒswpon; однадвор, 

наоко, според изгледот; licem'rieL -i` n. ØpÒkrisij; лицемерие. 
Во трите ракописи следиме непроменети форми за овој пример, а во еден пример Ј. 

К. употребува членувана форма на именката (liceto) (мцсл. ред.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

Табела Л2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

likomo]no  
likoti, likovani1, 

likqstvovati (bra;na` podati 
bl+gxhq vqzdani`. 1/e sq a&g+glx 
likovani1. izbavl1ni1 C 
sqmrqti. svobo/‹enje C gr'ha) 
84v/7 

likQ 4/10 (g+di pomilUŸ nasQ: i 
n+n'. ml+rdj3 dveri: potomQ. 
g+dU pomolim s3: likQ. g+di 
pomilUŸ: ta/e. molitvU sj2) 

/ 

lihoimqcq (ino bogatq. Aa 

inohx]nikq. inogo bzou2]e. a 
ino lihoimqcq. Rraz‹'l` i ve]i 
a ne slivai ne sm'[ena. bogat 
li 1si ne oustavl`2) 79/17 

/ lihoimcx 154/14 (sanki 
wstavile b+ga: i se bezb+/ni 
site lihoimcxL oni se 
JdwloslU/iteli: i da ne re;e 
nekoi tova ne e ni]o) 

lista, listi1mq, listvi1mq 
(vqze bo se C n12 sv'tq 

blg‹tnxi. I razoum'sta `ko 
naga 1sta. i na;esta listi1mq 
smokovnomq tvoriti seb' 
pr'po`sani1) 203v/15 

listQ 136/18 , listvoe 10/17 (i 
drUgi re;ovi takvx3L imatQ 
ou molitvataL i ta3 molitva 
ga imatQ ou malQ trebnikQ na 
listQ s+oi) 

/ 

litourgi2, litourgisati, 

litourgji (zð́ra /e prizva 
paôjarhq Ep²px sqvrq[iti 

b+/qstvqnou2 litourgi2. po 

skon;ani /e st+x1 slou/bxL 
povel' patriAarhq nonou E&p²pou 
poU;iti l2di C b/²tvnago 
E&uŠlja) 137v/11 

litUrgJa 112/20, lytUrYJa 69/18, 

lytUrgja 104/13 (legni poranw 
stani poranwL ouzmi prosfora 
i sveYaL idi ou c+rkva na 
slavoslovje i na b+/estvenna3 
slU/baL sir';q na litUrYJaL i 
dUri sedi[q ou crkva ne mxsli 
za na drvoL za domaL ili za 
trgovina) 

litUrgja 1/3 (s+txŸ vasJljŸ 
velikjŸ molil se b+gU da mU 
dade bl+godatq i premUdrostq 
i razUmQL da e halisQ sosQ 
negovite dUmi da mo/e da 
sover[i bezkrovnU2 slU/baL 
sir';q st+a3 ljtUrgjaL I da 
mU doŸde na negw d+hQ st+xŸ) 

l'ni, l'nosti (nq vq pr' 

ispodqnxhq zemli pla;2]e 
bli/nihq svoihq. l'nosti i 
pitanji i prokazqstva svo1go 
ikotorq) 191/19 

lenivQ 103/14, lenQ 110/20 

(pakQ ;oekQ C o]o e debelQ il 
e neverenQL ili te/okQL 
lenivQ ou]e vtorxй pUtq 
prepra[Ue i velitQ: kto estq 

/ 



170 
 

seŸ c+rq slavxL sir';qL kakovQ 
eL i koй estq to carq nadQ 
slavx) 

l'tx (w nih /e slovo sq 

podvigomq propov'dano b'[e. 
sou]em?  bo imq mladi l'tx. 
pr̈r;qskx1 bo I ap²lqskx1 k?nigx 
izvikan b'hou) 8v/16 

letnikQ 128/16 (drUgJй 
gledamQ praatQ pakU[I 
Yaolski na samx praznicxL na 
badnikQL na letnikQL na 
YUrYovQ denQ) 

letoska 10/15 (oni bxli 
;isti kako ag+gliL a pro[le 
izQ igleni ou[xL sir';qL 
gladniL i /edniL goli i 
bosiL i po stUdeno hodili 
zimeL i letoska po patQ 
terp'li /e/;ina i pekQ C 
sl+ncetw nikoŸ ne mo/e da 
vleze ou cr+tvo nb+noe ako ne 
preterpi po hrjstjanski kakw 
]o ni ou;I na[a v'ra) 

 
Анализа на табела Л2: 

 

Канонски: likovatiL -kou6, -koue[i ipf. sugcoreÚein; слави, се весели; likQL -a 
m. corÒj; хор, песна, веселба; likQstvitelqL -l` m. веселник; likqstvo -a n. ликување; 

likQstvovatiL -stvou6L-stvoue[i ipf. sugcoreÚein; слави, се весели.  
Во Слепч и во Оглед бележиме чување на старата форма, а во Различ не 

забележавме ваква лексема. 
 

Канонски: lihoimanieL -i` n. pleonex…a; лакомост, лакомство; lihoimatiL -
eml6L -emle[i ipf. pleonekte‹n; искористува; lihoimieL -i` n. pleonex…a; лакомост, 

лакомство; lihoimqnikQL -a m. pleonekt»j; користољубец; lihoimqstvieL -i` n. 

pleonex…a; лакомост, лакомство; lihoimqstvoL -a n. pleonex…a; лакомост, лакомство; 

lihoimqstvovatiL -stvou6L -stvoue[i ipf. pleonekte‹n; искористува; lihoimqcqL -a m. 

pleonškthj; лакомец, користољубец; lihoim'nieL -i` n. pleonex…a; лакомост, лакомство; 

lihokl3tvaL -X f. кривоклетство; lihomXslitiL -mX[l6L -mXsli[i ipf. има лоши 

намери; lihopitieL -i` n. pÒtoj; пијанство, неуморност во пиењето; lihQL -Xi adj. 
perissÒj, perisso&teroj; прекумерен, изобилен, поголем.  

Во Слепч бележиме непроменета збороформа. Во Оглед не бележиме ваков 

пример, а во Различ проследивме испуштен ер во слаба позиција во групата mqc 

(lihoimcx). 
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Канонски: listvieL -i` n. fÚlla лисје; listieL -i` n. fÚlla лисје; listogonQL -a 

m. октомври; listopadQL -a m. октомври; listQL -a m. fÚllon; лист, писмо; kQnigXL 
boukQvi na listQ napisanX ™pistol»; писмо.  

Во Слепч и во Оглед бележиме непроменети форми, а во Различ не забележавме 
ваков пример.  

 

Канонски: litourgi`L -i4 f. leitourg…a; литургија, богосложба.  
Слепч има непроменети форми во сите примери. Во Оглед следиме еден пример 

(lytUrYJa), којшто К. П. Т. го пишува под влијание на народниот говор, бидејќи и денес во 
нашиот говор (дијалектно), се изговара литурѓија наместо литургија. Во сите примери 

коишто ги ексцерпиравме од Оглед следиме замена на прејотираното ` со a и употреба на j 
и J (истото го следиме и во Различ) (litUrgja). Лексемите од овој тип К. П. Т. редовно ги 
приспособува кон народниот (жив) јазик. 

 

Канонски: l'nivQL -Xi adj. ÑknhrÒj, ¢ergÒj; мрзлив; l'niti s3L l'n6 s3L 
l'ni[i s3 ipf. ¢mele‹n, Ñkne‹n; е мрзлив; l'nostivQ adj. ÑknhrÒj; мрзлив; l'nostqL -i f. 

¢rg…a, Ôgkoj; мрзливост; l'nostqnQL -Xi adj. ÑknhrÒj; мрзлив; l'nQ adj. ÑknhrÒj; 

мрзлив; l'nqL -i f. мрзливост. 

Слепч ја чува старата форма за лексемата. Во Оглед следиме замена на ' со e во 

сите примери (lenivQ) (мцсл. јазична особеност). Во Различ не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: l'toL -a n. qšroj, œtoj, ™niautÒj, crÒnoj; година, лето, време; l'tqnii 
adj. qerinÒj; летен.  

Во Слепч следиме непроменета форма. Во Оглед и во Различ бележиме развој на ' 
во e во сите примери (letoska). Појавата на замена на ' со a првпат ја следиме во XI в., а 

од XII в. веќе следиме и замена на ' со eL во XIV в. овој процес веќе напреднал (види: 
Куљбакин112, Шчепкин113, Пандев114, Десподова115, Миовски116). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Ст. Кульбакин, Охридская рукопись апостола конца XII в., София 1907; 
113 В. Н. Щепкин, Болонская псалтырь, СПб. 1906, 70; 
114 Д. Пандев, Лесновски паренезис...., 71; 
115 В. Десподова, Григоровичево евангелие бр. 9, Прилеп 1988, 44; 
116 М. Миовски, Хлудов Паримејник, Скопје 1996, 85; 
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Табела Л3, М 

loukavago, loukav`, loukavqstva 
slougo (da protivou  zlobamq  
simq vqz?mogou stati. i 
razr‹ou[ou loukavago gn'vq 
velikx*. godinama /e dv*'ma 
mim ̈[‹q[ema) 16/9 

lUkavagw kn3z3 tmx 10/2, 

lUkavstvj3 10/14, lUkavx3 
mitarona;alniki 12/10 (da 
izsUnetQ krestQ mene orU/je 
predhod3]ee i sokrU[a2]ee 
lUkavx3 mxtarona;alniki i 
slovonositeli ispxtateli 
vozdUhU i tmx predstateli) 

lUkavji 11/14, 146/2 (a]e re;e 
da se izmUti vodata ]o e 
oukUp'loL tova `vUva i 
pokazUvaL za]o se smU]avatQ 
da se zbrQkUvatQ lUkavji 
dUhoveL sir';q djavolx i 
sokrU]avat se i mU;at se C 
blagodatq st+agw d+ha) 

lov?ce, lovÀq, lovci, lovetq 

(potomq rxbaremq gred'te po 

mn'L i stvorou vi bxti lov?ce 
n*q v'rx* ne podvignou. ne t'lo 

li 1go U`zviL nq* skrovi]a ne 

wkrade) 82/20 

lovacQ 126/17, lovQ 99/4, 

lovwvQ 10/1 (po toй ]o 
gazimQ mi stavile stapicx 
/elezaL kakw lovacQ ]o vaYa 
zveriL tako YavolQ faYa l2di) 

loven' 52/17, lovi 17/8, 

lovitelstva 58/1, lovitva 
52/17, lovx 200/6 (da mo/eme 
da premineme primki 
djavolskiL i da se 
kUrtUri[eme C negovata 
lovitva i loven' i C 
pakosti ego) 

lqsti[i, lqstivxhq, lqstivxi, 

lqstq (sq st+o2 eu&fjmi 12 
r'[e. an?tipate dokol' se 
lqsti[iL i ne Wbrati[i se C 
odrq /e]e1 te idolqskx1 
lqstiL i pozna1[i b+a 
stvor?[ago te) 3/10 

lsti 63/12 (ouder/i 3zxkQ 
tvoй C \laL i oustn' tvoi 
e/e ne glagolati lsti oukloni 
s3 C \laL i sotvori b+lgoL 
vzx]i miraL i po/eni i_) 

/ 

ma/, mou/a, mou/eskou2, 

mou/i1, mou/ji, mou/q 
slavqnq, mou/qsc'mq wbraz', 

mou/qskx wbraz, 

mou/qstvqnaa (mnogo /e W 

;istot' i w bo`zni b)/jeiL i 
w milosõni poou;ivq 2L 
velmi1 i na ousp'hq bx²< 

stvor[i  ma/ 1i mato*u vq 

monastiri tri* dn)i) 28/9 
 

mU/I 129/18, mU/a2]Umis3 
28/12 (a pri;esna sa kamw tova 
bezUmje viYamQ povi[e vo 
/enxL a pomalw vo mU/iL 
valaYimQ imatQ edni mU/i 
]o pra[UatQ /enxte kakw e 
vekwvQ koe falatQL i koe ne 
falatQL i velitQ: moata 
baeYi priznaUetQ C kakvc3 
rabotxL pa drUgJй bezUmenQ mU 
velitQ:) 

ma/i 92/10, ma[ko 31/1, 

ma[Q 31/1, mU/aŸ 284/22, 

mU/i 26/17, mU/Q 4/22 (WhQ 
nihni golemi i sramnji i 
gnUsni gr'hoveL oni so svoi 
/eni le/ali b+gQ zapov'dalQ 
I blagoslovilQ ami kakw koga 
hodi ma[Q na ma[ko: tova 
se ka/e, sodomskj Ÿ gr'hQL za 
tova pratil b+gQ oginq C 
nb+tw ta izgorilQ tJ3 
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gradoveL tova e ni[an i 
wrnekQ na nasQ hristjaniL 
za]to i sega ima ;inatQ 
tJ3 gr'hove ;ovecx) 

 
Анализа на табела Л3, М: 
 

Канонски: l5kaL -X f. dÒloj; лукавство; l5kavQL -Xi adj. ponhrÒj, 

ponhreuÒmenoj, (tÁj) ponhr…aj; лукав; l5kavqnovatiL -nou6L -noue[i ipf. ponhreÚesqai, 

katapanourgeÚesqai; врши зло (беззаконие); l5kavqnQL -Xi adj. ponhrÒj, ponhreuÒmenoj, 

ponhr…a; лош, лукав, злонамерен; l5kavqstvieL -i` n. ponhr…a, panourg…a; зло, злоба, 

лукавство, интрига; l5kavqstvoL -a n. ponhr…a, panourg…a; зло, злоба, лукавство, интрига; 

l5kavqstvovatiL -stvou6L -stvoue[i ipf. ponhreÚesqai, katapanourgeÚesqai; врши зло 
(беззаконие).  

Во Слепч бележиме развој на 5 во ou во примерите низ целиот ракопис (loukavago). 
Преминот од јусово во нејусово писмо во црковнословенскиот период е значаен момент во 

развојот на македонскиот писмен јазк. Заменувањето на 5 со ou и на 3 со e кој е потврден 
со голем број примери е карактеристичен за северните македонски говори, но од крајот на 
XIII и во почетокот на XIV в. оваа појава се проширува и во другите јазични подрачја 
(види: Конески117). Процесот на деназализација се вршел постепено и неедновремено во 
нашите дијалекти (види: Видоески118, Јагич119). Конески смета дека оваа црта на 
Мариинското евангелие, не мора да претставува српско влијание, туку руско, тој притоа 
поаѓа од фактот дека Мар е пишувано на Света Гора, каде што е и најден овој ракопис, 
така што неговиот пишувач можел да дојде во контакт со руска црковна средина.120 

Појавата на деназализација на 5 во ou се среќава во повеќе ракописи од северна 
Македонија (види: Георгиевски121, Конески122, Балахова123, Угринова-Скаловска124). 
Проблематиката на јусовите/назалите претставува составна и неизбежна компонента на 
секое пообемно и комплексно палеославистичко проучување и поради фактот што таа има 
соодветен одраз на правописно, морфосинтаксичко, палеографско и на фонетско-

фонолошко рамниште (види: Конески125). Во Оглед ја следиме деназализацијата на 5 во ou, 

                                                 
117 Б. Конески, Кн. Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, 
Варијантите на црковнословенскиот јазик во Македонија во првата половина на XIV век, Скопје 
1975, 72-77; 
118 Б. Видоески, Кумановскиот говор, Скопје 1962, 50-51; 
119 И. В. Јагич, Мариинское четвероевангелие, Берлин 1883, 410; 
120 Б. Конески, О Маријинском јеванђељу, ЈФ XLII, 1986, 67-69; Б. Конески, Јазични контакти меѓу 
старата македонска и руска писменост, зб. Кирило-методиевскиот (старословенски) период и 
кирило-методиевската традиција во Македонија, Скопје 1988, 51-56; 
121 Г. Георгиевски, Кратовско евангелие, МЈ XXII, Скопје 1971, 98; 
122 Б. Конески, Вранешнички апостол, Скопје 1956, 20; 
123 Е. Блахова и З. Хауптова, Струмички (Македонски) апостол, Скопје 1990, XV; 
124 Р. Угринова-Скаловска, З. Рибарова, Радомирово евангелие, Скопје 1988, 18; 
125 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965, 35-43; Б. Конески, Историска 
фонологија на македонскиот јазик, Скопје 1977, машинопис, 26; 
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употреба на укот (U) и на десеттерично j (истото го бележиме и во Различ) (lUkavagw 
kn3z3 tmx), а во еден пример бележиме и губење на ерот во групата vqs (lUkavstvj3). 

 

Канонски: lovitvaL -X f. q»ra; лов, риболов, улов; lovitva rXbQ ¥gra (tîn) 

„cqÚwn); риболов; lovitiL lovl6L lovi[i ipf. qhreÚein, a(lieÚein, zwgre‹n; лови; lov3i Ð 
qhreÚwn ловец; lovi]eL -a n. q»ra; стапица; lovlenieL lovenieL -i` n. лов, риболов; lovQL 
-a m. q»ra; лов, стапица, улов; lovqcqL -a m. a(lieÚj; ловец, рибар; lovq;q adj. (tw=n) 

qhreutw=n; ловечки.  

Во Слепч следиме: а) губење на силниот ер во еден пример (lovci); б) употреба на 

паерок во еден пример (lov?ce); в) пример пишуван под титла (lovÀq); г) пример со 

непроменета форма. Во Оглед следиме еден пример (lovacQ) во кој силниот ер се 

вокализира во a (сцсл. варијанта) и два примери во непроменета форма. Во Различ ги 

следиме истите појави и промени како и во Оглед (освен lovacQ), но во еден пример 

бележиме неетимолошка употреба на '. Во позиција зад меките lL n и r етимолошкото ` 
редовно се заменува со '. Оваа црта во најголем број примери се среќава во финална 

позиција, во наставки (loven') (види: Угринова-Скаловска126). Како што споменавме во 
неколку лексеми претходно, така и во овој следиме изговор ловења. 

 

Канонски: lqstivQ adj. dÒlioj, ¢pathlÒj; подмолен, нечесен, лажлив; lqstivqno 
adv. dÒlioj; нечесно, лажно; lqstivqnQL -Xi adj. dÒlioj; подмолен, нечесен, лажлив; 

lqstiti (s3)L lq]5 (s3)L lqsti[i (s3) ipf. plan©n, ¢pat©n, frenapat©n, doliàn, 

plan©stai, dele£zein; (се) лаже, соблазнува, си ласка; lqstqL -i f. dÒloj, doliÒthj, 

panourg…a, ¢p£th, q»ra, pl£nh; подмолност, измама, стапица, замка, блуд, заблуда; 
lqstqnQL -Xi adj. (tÁj) pl£nhj, (tÁj) ¢p£thj; подмолен, лажлив; lqstqcqL -a m. (Ð) 

pl£noj; лажливец; lqstq;q adj. pl£noj; подмолен, лажлив, блуден.  
Слепч ја чува старата форма во сите примери кои ги проследивме. Во Оглед 

следиме губење на ерот во коренот на зборот, а во Различ не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: m5/ai adj. comp. ¢ndrikÒj;  мажествен, храбар; m5/ati s3L m5/a6 
s3L m5/ae[i s3 ipf. ¢ndr…zesqai;  е мажествен, крепне; m5/atQL -Xi adj. m5/ata 
/ena Ûpandroj; мажена жена; m5/elo/qnikQL -a m. ¢rsenoko…thj; мажеложник; 

m5/elqstqcqL -a m. ¢rsenoko…thj; мажеложник; m5/el2bicaL -3 f. f…landroj; заљубена 

жена, жена што си го сака својот маж; m5/eoubiicaL -3 m. ¢ndrofÒnoj; убиец (на маж); 

m5/qL -a m. ¢n»r, ¥rshn, laÒj, ¥nqrwpoj; маж, сопруг, човек; m5/q adj. (toà) ¢ndrÒj; 

машки; m5/qskQL -Xi adj. (toà) ¢ndrÒj; машки; m5/qskQ polQ ¥rshn; машки пол; 

                                                 
126 Р. Угринова-Скаловска, Околу правописот..., 94; 
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m5/qskX adv. ¢ndre…wj; мажествено, машки; m5/qstvoL -a n. ¢ndre…a; храброст, 

мажественост; m5/qstvovatiL -ou6L -oue[i ipf. се однесува храбро, доблесно, како маж.  

Во Слепч бележиме еден пример во којшто следиме развој на 5 во a. Замената на 5 
со a е од особена важност, односно таа би можела да значи натамошен стадиум во 

развитокот на рефлексот на носовката од заден ред со премин 5>a, којшто е познат денеска 

во еден широк појас во западна и источна Македонија.127 Сп.: ma/ 28/9, pati 198/8, sadove 
208v/10, sadq 244v/2.128 Во останатите примери во Слепч следиме развој на 5 во ou што 
претставува влијание на северните македонски говори и сцсл. варијанта и вокализација на 

q во e во суфиксот /qs (mou/eskou2). Во Оглед бележиме два примери во кои има развој 

на 5 во ou (mU/I, mU/a2]Umis3), што јасно укажува на влијанието што К. П. Т. го имал 
од школувањето на Света Гора и на народниот тетовски говор во кој и денеска се изговара 

муж наместо маж. Во Различ следиме паралелна употреба на a и на U наместо 5, односно 

три примери со мешан тип на варијанта (mU/i) и три со мцсл. редакција (ma/i). Во еден 

од примерите употребува завршок Ÿ (mU/aŸ). Под влијание на контекстот на реченицата: 

„WhQ nihni golemi i sramnji i gnUsni gr'hoveL oni so svoi /eni le/ali b+gQ 
zapov'dalQ I blagoslovilQ ami kakw koga hodi ma[Q na ma[ko: tova se ka/e, sodomskj 
Ÿ gr'hQL za tova pratil b+gQ oginq C nb+tw ta izgorilQ tJ3 gradoveL tova e ni[an I 
wrnekQ na nasQ hristjaniL za]to I sega ima ;inatQ tJ3 gr'hove ;ovecx ...“ 31/24, 25; 

32/1, 2, 3, 4, сметаме дека Ј. К. го пишува примерот ma[Q. Губењето на консонантите 

станало и во придавски форми образувани со некогашната наставка -qskq. Сп.: машки 

(стсл. m5/qskQ), јуначки (< јуначски), човечки (< човечски) и сл. Изговорот јунашки, 
човешки, познат денеска во некои наши говори, се развил подоцна со наслон на изговорот 
машки и сл.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
127 Б. Конески, Историска фонол., ...44; 
128 М. Марковиќ, Слепченски патерик – лингвистичка анализа(магистерска теза во ракопис), Тетово, 
2011, 72; 
129 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 98-99; 
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Табела М1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

mala, malo1, malomo]nimq, 

maloumi, malq, malxmq (boudi 

louna. boudi zv'z‹a. ne 
mo/e[i li bxti zv'z‹a velikaL 
boudi mala tq;i2 na n+bo. ne 
mo/e[i li d+vqstvomq vqniti) 
92v/19 

mala 42/13, malji 67/16, malo 
42/13, malodU[estvU2]xhQ 
14/16, malodU[estvU3Ÿ 15/18, 

malQ 149/20 (i na toй vekQ da 
naйdete carstvo nebesnoL i na 
ovoй malQ vekQ ]o Ye vekUate 
blagodatq b+/j3L n milostq 
egw da ve do;UvatQ C svako 
\lo) 

malki 26/22, male;okQ 68/7, 

malite 273/13, malki 26/22, 

malo 37/12, malodU[enQ 
125/25, maloslov3]enje 70/5, 

malxhQ 201/1, mane;okQ 14/4 

(ka/i mi takoe veliko sanki 
golemo b+/je povel'nje s'm3 
ou outrobx sanki ou /enaL 
kako stavatQ I se storUvatQ 
o;iL kako ou[iL kako rUkiL 
kako nogiL kako s+rceL kako 
oustaL kako kosti i /ilxL 
kako i kosteŸ malxhQL kako 
ou godina dniL toliko i ou 
;+lv'ka veliki i maliL neli 
mnogU ;Udnw ne]o) 

mandi2 (slx[avq /e azq se i 
sq nqmq mandi2 mo2 i vqrqgo¾ 
vq w koncq i e]erx*. Wna /e 
wblqk?[i se i izxde i 

sqtvoRr[e ml+tvou s'dohomq) 
161v/3 

/ mandja 243/7 (voprosQ: ;to 
estq mandja arhjereŸska) 

maslo, maslice, maslomq 
dr'v'nimq (i nog‹a pakx vq 

del?vi vq n1 i/e b'[e maslo 

dr'v'noEL ne dostav[ou vq 
n1i) 212/20 

maslo 68/14 (sproti denq Cidi 
ou cr+kvaL ouzmi sveYaL temjana 
i maslo za kandilaL ta zapali 
i pomoli mU se b+gU so 
molitvata C st+ecotQ ]o go 
slU/i[q so negoata molitva 
da ti prosti) 

/ 

materq, matere, mato*u 
(vq[‹q[i /e vq polatUsta pr‹' 
nimq. i vid'vq diwkliti`nq 

matere 143/2, mati 39/17 (i 
darUй namQ vs3 `/e ko 
spasenj2 pro[enj3L i ve;nxhQ 

materq 53/7 (i vJe siromasi 
]o ste zagUbili stokaL i vJe 
bolnxL slabiL zarobeniL 
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materq sq dq]eri2 reÂL ;to³ 
sqtvorila 1si. mM+ti /e st+x1 
pelagje re;e) 54v/6 

blagQ vosprj3tjeL molitvami 
pre+;tx3 tvo3 matereL I vsehQ 
st+xhQ tvoihQL aminq) 

gr'[njiL ne tU/ete ne 
/al'teL vJe imate sebe 
maйkaL materq b+/j3L ta3 e 
maйka ]o vi ;Uva ou 
siroma]x3ta va[a) 

meda, medq (gde pi2]ei vino i 

medqL i vsako piti 1 se 
gouslqmi i sq sviralmi. a 
oubogx1 pr'zira2]e) 198v/11 

meda 26/11 (a zd' ispolniti 
vs3koe izobilje meda i mlekaL 
zaklin32 vasQ \v'rje vo 
;etxrx arhag+glx mjhailaL 
gavrjlaL ourjlaL rafaila) 

medQ 58/11, medovnji 288/21 

(davalQ im b+gQ C n+notoL 
ne]o kato medQL mannaL 
za]o oni tamw nemale ni 
hl'bQL ni bra[noL saltQ 
imQ pra]alQ b+gQ manna) 

me/‹ou (sice /e oubo m+le]ou 
mi se. i se* me/‹ou dv'mahlq 
moma zr*e stopx ;l+v;e i 

radostq nq bxvqL ;esto vqzxra¾ 
na n1i poznahq si` ne bxti 

sqvrq[ena mou/aL nq oôo;ete 
ili /enqska) 155v/3 

meYU 8/20, me/dU 8/1, meYi 
81/13 (zere izgorehQ za vodaL i 
ne se terpi C /e/]inaL pa mU 
velitQ avraamQ: imatQ meYi 
ou nasQ edenQ propastq dUpka 
golemaL mi e strahQ da ne 
propadnemQ nekakw i da ne 
wstanemQ bezQ negw) 

/ 

 
Анализа на табела М1: 

 

Канонски: mala adv. par¦ mikrÒn, par) Ñl…gon, par¦ bracÚ; за малку; malo adv. 

mikrÒn, Ñl…gon, Ñl…gaj, bracÚ, Ñl…goi, Ñligosto…; малку;  malo ;qto mikrÒn ti; малку; 

malovr'menqnQL -Xi adj. prÒskairoj; краткотраен, времен; malov'rQL -Xi adj. 
ÑligÒpistoj; маловерник, кој малку верува; malogodqnQL -Xi adj. prÒskairoj;  

краткотраен, времен, минлив; malodou[qnQL -Xi adj. ÑligÒyucoj; малодушен; 

malol'tqnQL -Xi adj. mikrÒj, ™l£cistoj; малолетен, мал; malomo]qL -ii adj. ¢n£phroj, 

kullÒj, ptwcÒj; сакат, сиромав; недоспаност; malotaL -X f. bracÚthj; краткост; malQL -
Xi adj. mikrÒj, Ñl…goj, ™l£cistoj, bracÚj; мал; malX adv. mikrÒn, Ñl…ga; малку; malq;qko 
adv. mikrÒn; малку; mal' adv. mikrÒn, Ñl…ga; малку.  

Во Слепч и во Оглед во сите примери се чува старата форма за лексемата, а во 

Различ има вокализација на q во e  во примерот male;okQ, и употреба на збороформи од 

типот malki, mane;okQ, што сметаме дека се пишувани под влијание на народниот говор, 

или грешка на авторот при пишувањето. Во примерот на Ј. К. malki следиме и влијание на 
бугарската цсл. ред. 
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Канонски: manqtiicaL -3 f. pall…on, peribÒllaion; мантија.  

Во Слепч и во Различ бележиме замена на групата nqt со nd (mandi2), а во Оглед 
не забележавме ваква лексема. 

 

Канонски: masloL -a n. œlaion, boÚturon; масло; maslo dr'v'noe маслиново масло; 

maslqnQ adj. (toà) ˜la…ou; од (маслиново) масло, маслинов; mastiti s3L ma]5 s3L 
masti[i s3 ipf. pia…nein; омрсува, замачкува; mastitQ adj. p…wn; мрсен; mastqL -i f. 

mÚron, piÒthj; миро, маст, лој, елеј.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменети форми за оваа лексема, а во Различ не 

забележавме пример од ваков тип. 
 

Канонски: materQdosaditelqL -l` m. mhtrolèaj; убиец на својата мајка, 

мајкоубиец; materqnq adj. (tÁj) mhtrÒj; мајчин, мајчински; materqskX adv. мајчински; 

materqstvo, matorqstvoL -stva n. presbe‹on; старост, изнемоштеност; matiL matere f. 

m»thr; мајка; mati gradomQ mhtrÒpolij; престолнина, главен град, метропола.  
Во трите ракописи следиме чување на старата форма. 
 

Канонски: medoto;qnQ, -Xi adj.  mel…rrutoj; медоточен, сладок како мед; medQL -
ouet -a m. mšli; мед; medqnQ adj. (toà) mšlitoj; меден.  

Во трите ракописи кои се предмет на нашата работа следиме чување на старата 
форма за лексемата. 

 

Канонски: me/daL -3 f. Ðroqes…a; граница; me/dou праеп. metaxÚ, ¢n¦ mšson, di¦ 

mšson; меѓу, помеѓу; me/dou simq ™n tù metaxÚ; меѓутоа; me/dou sobo6 metaxÝ 

¢ll»lwn, ™n ¢ll»loij, met' ¢ll»lwn, prÕj ¢ll»louj; меѓу себе, меѓусебно.  
Во Слепч бележиме пример којшто е пишуван под титла. Во Оглед евидентно е 

влијанието на сцсл. варијанта и на народниот тетовски говор во примерите meYU, meYi, а во 
еден пример го следиме чувањето на старата форма. Фонемите ќ, ѓ не постоеле во 
гласовниот систем на нашиот јазик во стариот период (види: Конески130). Во Различ не 
забележавме ваков пример. К. П. Т. ја приспособува лексемата според фонетските 
карактеристики, со што врши своевидно снижување на цсл. јазик и го доближува до 
народот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 83; 
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Табела М2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

metani1 (da `ko Ubo drougq 

drougou metani1 sqtvor[e vq 

stahov'. pomx[l`hq E}nouha 
bxti togo. povel'no /e mi b²x 
C n1go sqtvoriti ml+tvou) 
156/3 

metanje 88/6 (samQ pokladi si 
so svoata ;eladQ ]ogoderQ 
`diL pomalw pjiL poskrw 
staniL metanje ;iniL zo]o 
outre velikQ postL zo]o go 
velitQ velikQ golemQ) 

/ 

milosrqdi1 (da C iskou[eni` 

i trqp'ni` razoum'1[i i 

milosrqdi1 v?segaŒ s nami 
bl+gotvore]a b+a J+s h²a. 
istinnago sn+a b/+i` i sp+sa 
na[ego tog‹a isplqni se 
gn'vomq veli1mq cr+q) 13v/8  

miloserdj3 47/18, miloserdje 
35/19 (n+n' i prisnw i vo v'ki 
v'kwvQ aminq. miloserdj3 
dveri Cverzi namQ bl+govenna3 
b+ceL nad'2]j s3 na t3 da ne 
pogibnemQL no da izbavim s3 
tobo2 C b'dQ) 

/ 

milosõni, milostivo1, 

milostq, milostxni, mlt²xn`, 

ml²tin2, milosti (bxv[i /e 

molitv'a. s'do[e. i na;etq 
g+lati i zmaragd. slovesa w 
milostiL i wbl2bvi i 
w;istot'. glagol2]ou /e i 
zmaragdou ta* slovesaL 
pafnoutj2 src‹e outrpa[eL i vq 

sq isplqn`[e se slqzq) 37/6 

milostq 11/2, milostivQ 43/16, 

milostxn3 111/19 (za]o se 
izmamilQ po Yavola po[loL i 
za grehotQ da rastUritQ 
milostxn3 po siromasxL da 
postitQL metanje ;initQ) 

milostq 9/17, milostin3 
121/21, 428 (za]o ne grabili 
;U/do: ami davali 
milostin3 na siromasi i na 
vdovicx C svoe iman'L 
si;kite bxli zlatni ou svoe 
sr+ceL za]o ni]o ne wbi;ali 
saltQ b+ga) 

milou1i (i Cvrqzq 

pr'moudrostq solomon2. 
wbr'te abi1. milou1i ni]ago. 
b+ou vq za1mq da1tq. vq seb' 
bxvq i poka`v se) 218v/1 

milUame 114/3 (toa velatQ 
hr+tjanite CgovorUatQL na 
popotQ mU velatQ mxe sme se 
mirile edenQ so drUgoL i se 
milUameL i sme do[le ou 
bo/3 kuYa) 

milUvatQ 122/6, milUe 31/25, 

milUe[ 9/23 (za]o sa Jdolite 
C srebro i zlatoL zatova koi 
milUvatQ srebro i zlatoL 
toŸ e edno sosQ 
JdoloslU/itelite onQ 
JdolopoklonnikQL na edno se 
klan3tQ na Jdolite 
srebrol2bcx) 
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mirotvor?ci, mirq (bl+/eni 
krot?ci* bl+/eni al;2]e i 
/e/‹ou]e pravdx. bl+/eni  
mirotvor?ciL `ko tx* s+nove b/+ji 
narekout? se. si1 dobrx1d'teli 
slx[av?[e brati1) 206/16 

mirile 114/2, mirna 61/13, 

mirnw 69/13, mirnx 16/12, 

mirQ 20/10, mJrQ 117/18 (i 
re;i mU nati brate za 
outre[enQL ili dene[enQ za 
nego w im3 i ve;erqta sedni 
ve;eraŸ mirnwL ne poŸ pesnx 
rasko[niL ne sedi do polnoYq) 

mirni 47/7, mirno 15/10, 

mirnw 29/24, mirotvorcx 
17/2, mirQ 15/6 (sj3 
zapov'dU2 vamQ da l2bite 
drUgQ drUga: mirQ vamQ. ou 
noevQ kov;egQ bxli \v'rove i 
skotove ]o ne mo/e da se 
oukrotatQL bxli sekakviL oni 
imatQ me/dU sebe 
zapov'dalQL i site na edno 
sedeli mirno i tiho) 

 
Анализа на табела М2: 

 

Канонски: metanieL -i` n. met£noia; метанија, поклонение; metani`L -i4 f. 

met£noia; метанија, поклонение.  
Слепч и Оглед ја чуваат старата форма за лексемата, а во Различ не сретнавме 

збороформа од овој тип. 
 

Канонски: milosrQdieL -i` n. eÙsplagcn…a, spl£gcnon, o„ktirmÒj, filanqrwp…a, 

sump£qeia; милосрдие; milosrQdovatiL -dou6L -doue[i ipf. splagcn…zesqai; се сожали, 

покаже милосрдие; milosrQdQL -Xi adj. o„kt…rmwn, eÜsplagcnoj, †lewj; милосрден, 

човекољубив; milosrQdqno adv. filanqrèpwj; милосрдно, човекољубиво; milosrQdqnQL -
Xi adj. eÜsplagcnoj, †lewj; милосрден, човекољубив.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед бележиме разложување на 

вокалното r во er и употреба на j, така што во двата примери следиме miloserdje. Во 

Различ не бележиме ваков пример. Разложувањето на вокалното rQ е често правописно 
решение за приспособување на лексемите кон живиот јазик. 

 

Канонски: milostivQL -Xi adj. ™le»mwn, †lewj, eÙ�latoj, (tÁj) ™lehmosÚnhj; 

милостив; milostvQ bXti ƒl£skesqai;  е милостив, покаже милост;  milostivqno adv. 

filanqrèpwj; милосрдно, човекољубиво; milostivqnQL -Xi adj. eÜsplagcnoj, †lewj; 
милосрден, милостив; milostXniL -i4 f. œleoj, ™lehmosÚnh; милостина; milostXnq adj. 

Ð perˆ t¾n ™lehmosÚnhn; милостив, милосрден; milostqL -i f. œleoj, o„ktirmÒj, 

™lehmosÚnh crhstÒthj; милост, добрина, благост, милостина.  

Во Слепч следиме: а) мешање на X со i во еден пример (milosõni), (истото го 

бележиме и во Оглед во еден пример); б) два примери се пишувани под титла (ml²tin2); в) 
останатите примери се со непроменети форми (истото го бележиме во Оглед во сите 
примери и во Различ во еден пример). 
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Канонски: milovanieL -i` n. ™lehmosÚnh;  милосрдие; milovatiL -lou6L -loue[i 
ipf. o„kt…rein, ™lee‹n; е милостив, милосрден.  

Во Слепч бележиме непроменета збороформа. Во Оглед следиме губење на 

интервокалното v во примерот што го проследивме (milUame), а во Различ среќаваме три 

збороформи, од кои две со непроменета форма и една со употреба на U наместо o 

(milUvatQ). Непосредниот контакт на вокалите се остварувал со губење на извесни 
консонанти во интервокална позиција (види: Конески131). Авторите К. П. Т. и Ј. К. вршат 
приспособување кон живиот јазик во речиси сите примери. 

 

Канонски: mirotvorqcQL -a m. e„rhnopoiÒj; миротворец; mirQ, -a m. e„r»nh; мир; 

mirQ, -a m. kÒsmoj; свет; sq mirQ Ð kÒsmoj oátoj; овој свет; vqsq mirQ kÒsmoj; вселена; 

mirqno adv. e„rhnikîj; мирно, за мир; mirqnQ, -Xi adj. e„rhnikÒj, Ð tÁj e„r»nhj; мирен, 

на мирот, спокен; mirqnQ, -Xi adj. kosmikÒj, Ð ™n kÒsmJ, (toà) kÒsmou; светски.  
Во Слепч бележиме еден пример со непроменета форма и еден пример каде што 

наместо ер писарот употребува паерок (mirotvor?ci). Во Оглед следиме три примери со 
непроменети форми (истото го следиме во Различ во еден пример), а во останатите има 

губење на слабиот ер во групата rqn (mirnw) (истото го следиме во Различ во три примери 

и губење на ерот во групата rqc во примерот mirotvorcx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 25-26; 
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Табела М3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

miromq, miraninomq, 

miranose]i, mu&ro, mu&rqska, 

muronose]i (koubxv[ou vq 
viHaniiL vq domou simona 
proka/ennago. prjde kq n1mou 

/e na stqkl'nicou miranose]i 

mnogoc'n?nago) 116v/7 

miromQ 44/9, mjr3ni 117/18, 

mjr3nitQ 132/2 (takw gi 
zovetQ mjr3niL sanki vo mJrQ 
rodili se i /ivUatQ: mirQ Ye 
re;etQ vekQ ovaŸL za]o veli 
hrj+stosQ) 

myro 91/2, mironosicxte 
87/2 (napolni si;kjo sosQ 
blagi myrizmiL kato i ta3 
marja ]o donese na hr+ta 
myro i napolni si;kji domQ 
myrizmaL taka nekoi rekohaL 
]o e sosQ kosata si wtrili 
noz' JsUsovi) 

mladx1, mlada`, mladi, 

mlad'n?cou, mlad'nqcq, mladq 

(i vqzimasta molitvou na 
bl²vl1ni1 C igUmena i brati1. 
C do1nqnou /e mlad'n?cou 
bxv[ouL |{ l'tq. kr²ti[e 1. I 

nareRreko[e ime 1iL efrosina) 
26v/20 

mladencx 57/8 (Trista I 
sedomQ des3tQ I dvaL `kw 
mladencx sogr'vaemx3 vo 
lo/esnahQ matere svo3) 

mladi 26/18, mladen;eskj3 
287/8 (vsi /e 
prebezUmn'Ÿ[ji i 
wka3nn'Ÿ[ji: pa;e dU[I 
mladen;eskj3. no vm'ni[a 
igrali]e /ivotQ na[Q) 

mirqsc', mirqskx1, mirskxhq 
(i `ko ne lq/?no gl+2. 
sv‹'telqstvou2tq ve]I 
mirqskx1. pl'n1 na bx² cr+kvi 

pr'/‹e sihq dn+jiL i ne 
nizlo/ena bx²) 74v/4 

mJrskj3 5/13, mJrski 148/17 (C 
sUetnx3 mJrskj3 /izniL i 
prizvalQ esi ego po/iti 
dostoŸnw vo ag+gskomQ semQ 
/itelstv'L i sohrani ego C 
s'teŸ djavolskihQ) 

/ 

ml'ko (C m'sta CnoudU b'hou 
Cr'zani. Vvq krqvi m'sto 

ml'ko te;a[e I v?si vide]e 
neml²rdi1 mÂtl` slavl`hou b+a 
W vs'hq veli;i¾ `/e vid'hou) 
15/4 

mleka 26/11 (a zd' ispolniti 
vs3koe izobilje meda i mlekaL 
zaklin32 vasQ \v'rje vo 
;etxrx arhag+glx mjhailaL 
gavrjlaL ourjlaL rafaila) 

mleko 63/7 (koŸ ]elQ mesoL 
`lQ manna i mU se ;inila 
kakw mesoL a drUgi ako ]elQ 
medQ ili mlekoL ili drUgi 
nekoŸ emi[QL ili neko3 
travaL ili ne]o drUgo ]o e 
za `den' na to3 sv'tQ na 
ovoŸ v'kQ) 

mlq;ati, mlq;ani1mq (nq* a]e 
ho]e[i i ti nama vq koup'L 

/ mol;ite 9/8 (koga vidx 
djavolQ nekoegw ;elov'ka 
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sq mlq;ani1mq [qstvou1mq. 
on /e reÂ `ko /e ho]e[I g+la 
/e kq n1mou vq istinou r?cm¤L 

ne tx li 1si ou;enikq w+ca 

danjila) 107v/15 

deka pretrQpUva sosQ 
krotostQ sekakvi b'dx i 
nevoli togiva sosem bxva 
gladenQ djavolQL i to3 
;elov'kQ ou;inUe da Csko;i 
i da b'ga djavolQ C negwL vJe 
bolni ako ne mo/ete da 
terpite da mol;ite C 
te[ki bolesti tova ]o ke da 
dUmate naprazdno i da 
hUlite da Upadate ou gr'hQ) 

 
Анализа на табела М3: 
 

Канонски: mirodrQ/itelqL -l` m. kosmokr£twr; светски управител; 

mirozqr'nieL -i` n. светоглед, поглед на светот; muroL -a n.L muraL -X f. mÚron; светено 

масло, миро, мирис; murovqnQL -Xi adj. (toà) mÚrou; од миро, светено масло,  мирис; 

muronosica, -3 f. murofÒra; мироносица, така се нарекувале жените, кои по распнувањето 

на Исус Христос отишле на гробот за да го помажат со миро; muroto;qcaL -3 f. murofÒra; 
мироносица, така се нарекувале жените, кои по распнувањето на Исус Христос отишле на 

гробот за да го помажат со миро; murqnQL -Xi adj. (toà) mÚrou; од миро, светено масло, 

мирис; mirosv'tqnQ adj. tÕ toà kÒsmou fîj, kosmolamp»j; светлина за светот; 

mirosQpasitelq m. Ð  toà kÒsmou sózwn; спасител на светот; mirosQpasqnQ adj. toà 

kÒsmou sJzÒmenoj; спасител за светот.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменети форми, а во Различ покрај едната 

непроменета збороформа, бележиме и еден пример во членувана форма (mironosicxte) 
(мцсл. ред.). Бележиме дека Ј. К. почесто ги членува лексемите од К. П. Т. 

 

Канонски: mladeni]qL -a m. bršfoj; доенче, младенец, мало дете; mladenqstvoL -a 
n. nhpiÒthj; младост, детство; mladenqstvovatiL -stvou6L -stvoue[i ipf. nhpi£zein; е 

млад, е малечок (мало дете); mladenqcqL -a m. n»pioj, bršfoj, œkgonoj; доенче, младенец, 

мало дете; mladenq;q adj. (tîn) nhp…wn; детски; mladenq;qnQL -Xi adj. (toà) nhp…ou; 

детски; mladenq;qstvovatiL -stvou6L stvoue[i ipf.  nhpi£zein; е млад, е малечок (мало 

дете); mladecQL -a m. tÒ bršfoj;  нероден плод во утробата, фетус; mladQL -Xi adj. 
mikrÒj, ¢palÒj; млад, малечок (по возраст), незрел, свеж; mlad3tqceL -a n. tÕ n»pion; 

доенче, мало дете, младенец; mlad3L -3te n. tÕ n»pion; доенче, мало дете, младенец. 
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Во Слепч во два примери бележиме замена на e со ' (mlad'nqcq), еден пример со 

употреба на паерок (mlad'n?cou), а во останатите има непроменета форма. Во Оглед 

следиме губење на слабиот ер во групата nqc (mladencx). Во Различ забележавме еден 

пример каде што има вокализација на ерот во e (mladen;eskj3) и употреба на десеттерично 

j, и еден пример во кој се чува старата форма за лексемата. 
 

Канонски: mirqskQL -Xi adj. Ð ™n kÒsmJ, (toà) kÒsmou; светски; mirqskX adv. 

светски, световно; mirqstvovatiL -ou6L -oue[i ipf. e„rhneÚein; живее во мир.  
Во Слепч бележиме непроменета форма во два примери и губење на ерот во слаба 

позиција во групата rqs во еден пример (mirskxhq) (истото го следиме во Оглед (mJrskj3, 

mJrski) во два примери). Во Различ не забележавме ваква лексема. 
 

Канонски: ml'koL -a n. g£la; млеко; ml'tiL mel6L mele[i ipf. ¢l»qein; меле; 

ml';ica, -3 f. млекце (запис во Бит, л. 90в); ml';qnQL -Xi adj. (toà) g£laktoj; млечен.  

Во Слепч се чува старата форма, а во Оглед и во Различ бележиме развој на ' во e 
(mlekoL mleka) (мцсл. ред.), односно лексема каква што има во (СМЈ) ТРМЈ. 

 

Канонски: mlQ;alivQL -Xi adj. ¹sÚcioj; молчалив, тивок, кроток; mlQ;anieL -i` 
n. makroqum…a; молчење, долготрпение; mlQ;atiL mlQ;5L mlQ;i[i ipf. siwp©n, sig©n; 

молчи.  
Во Слепч следиме непроменета форма за примерот. Во Оглед не забележавме ваков 

пример, а во Различ бележиме разложување на вокалното lQ во ol (mol;ite), односно 
приспособување на зборот кон живиот јазик. 
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Табела М4: 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

mlt_vnici, mlt+vava2, mol1  
mol1ve, mol2ti, mole]i, 

molite, moliti, molitva 
(nikomou /e ne `vi g+q. 
molitva bo wnoE wdol'va[eL 
pa;e wn'hq vs½'. mol`[e bo b)a 
da 2 ne `vitq vq vsei /izni 
!!) 36/2 

mol3[es3 21/1, molenje 15/11, 

molenjemQ 50/17, molitva 3/11, 

molitvx 22/15, moliŸ 25/6, 

molnje2 15/2 (popQ da ws+titQ 
vodU i da po]rkaL pokropi po 
mestotoL i da ;ati ovx3 
molitvxL oba;e val3 da posta 
eden denq naйmalw) 

molitelq 3/19, mol3tQ 
265/25, molil 1/1, molitva 
52/10 (s+txŸ vasJljŸ velikjŸ 
molil se b+gU da mU dade 
bl+godatq i premUdrostq i 
razUmQL da e halisQ sosQ 
negovite dUmi da mo/e da 
sover[i bezkrovnU2 slU/baL 
sir';q st+a3 ljtUrgjaL i da 
mU doŸde na negw d+hQ st+xŸ) 

mnihwmq, mni[qstvovati, 

mniha (i C toli patrjarhq 
po;ita[e ino;qskxi wbrazq 
dobrx 1/e i mne]e1 se bxti 

zlx. i sqz‹a pro;e1 monastirq 
vq poko1]e stran?nxmq 
mnihomq. i nareÂ 1goL stran?no 
pri1mnica  tou/dimq 
mnihwmq) 178v/5 

monaha 2/3 (posl'dovanjeL 
postri/enje monahaL wd'3nje 
rassi i kamilavki) 

/ 

mno/qstvo, mno/estvo (gde 
zlata zvecani`L i srebra. gde 

oukra[enjE bisera. gde pqstri1 
rxzi. gde pi]a. gde meda i 
vina mno/qstvo) 188/19  

mnoz'hQ 18/6, mnozi 106/14, 

mnozina 115/3, mnoz'Ÿ 5/11 

(zaradi to vo vasQ mnozina 
gledamQ slabx i bolni;avxL i 
mnozina oumiraatQ) 

mnozina 53/1 (slovo zaradi 
pre+stx3 b+cxL ]o e na 
mnozina saipQ izlela i 
pomognala) 

mnogo, mnogo;edna`, 

mnogoc'n?nago, mnogouv'rcou, 

mnogq (i ne doveÂra tq;j2. `ko 
/e mnogo ti Cdastq pr'ôq 
p'ni` mqzdou. C oup?vani` 
v'ra. C sihq l2bovq `ko mala 

slovese d'l`) 188v/1 

mnogw 7/16, mnogo 42/15, 

mnogobo/je 128/10, 

mnogogr'[nxmQ 1/6, 

mnogono/q3 mUhi 29/7, 

mnogov']annxmQ 47/3, 

mnogwo;iti herUvJmQ i 
serafJmQ 29/11, mnogwo;itx 
27/12 (orU/je v';noe nb+noe 

mnogU 22/14, 93/14, 

mnogoc'nenQ 109/7, 

mnogoc'nxŸ 34/13, 

mnogorazli;nw 234/7, 

mnogostradalnji JwvQ 31/10, 

mnogUladja 162/19 (kakvoto 
postradalQ Jwvq i da ne e 
htelQ: kakvo debelQ i 
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ispolneno mnogi goresti na 
b'siL na dUhi lUkavx3 
ispolneno mnogw prostin2) 

natovarenQ mnogUL ne mo/e 
tesna vrata da zamine: taka 
i bogatji ;l+v'cx ]o l2batQ 
i milUvatQ mnogU `den' i 
manџi) 

mo/etq, mo/ahou (pla;2]ihq 

slx[itqL nq ouv']ati ihq ne 
mo/etq. ;eda pla;e[a i 
slqze]avi‹tq. pekou]e se i 
tou/e]e C nihq Chodimq) 
197/2 

mo/emo 66/19 (po]o ne sme 
hr+tosovi l2di pri hrjsta vo 
raŸ ne mo/emo da idemoL 
po]o ]o ne Ye idemo ou 
carstvo nb+noe) 

mo/ete 9/8 (koga vidx 
djavolQ nekoegw ;elov'ka 
deka pretrQpUva sosQ 
krotostQ sekakvi b'dx i 
nevoli togiva sosem bxva 
gladenQ djavolQL i to3 
;elov'kQ ou;inUe da Csko;i 
i da b'ga djavolQ C negwL vJe 
bolni ako ne mo/ete da 
terpite da mol;ite C 
te[ki bolesti tova ]o ke da 
dUmate naprazdno i da 
hUlite da Upadate ou gr'hQ) 

 
Анализа на табела М4: 

 

Канонски: molenieL -i` n. par£klhsij, a‡thma, proseuc»; молење, молба, 

молитва; molitvaL -X f. proseuc», eÙc», presbe…a, dšhsij, spond»; молитва, ветување, 

завет; molitv5 d'`tiL tvoriti proseÚcesqai; се моли; molitvqnikQL -a m. ƒkšthj, 

pršsbuj; молител, оној кој се моли; molitvqnQL -Xi adj. (tÁj) proseucÁj; молитвен; 

moliti (s3)L mol6 (s3)L moli[i (s3) ipf. parakale‹n, ™rwt©n, ƒketeÚein, paraine‹n, 

a„te‹sqai, proseÚcesqai, eÜcesqai, de‹sqai, ™pikale‹n, dÚnasqai; (се) моли; molqbaL -X 
f. proseuc», dšhsij, eÙc»; молба, молитва; molqbqnQ adj. (tÁj) proseucÁj; молитвен, 
црковна служба (молебен).  

Во Слепч лексемава ја среќаваме во непроменета форма во повеќето примери, а две 

збороформи бележиме под титла (mlt_vnici). Во Оглед следиме: а) замена на e во 3 во 

наставката (mol3[e s3); б) употреба на десеттерично j и Ÿ во неколку примери (molenje); в) 
непроменети форми во два примери. Истите промени ги следиме и во Различ. 

 

Канонски: mQnihQ, -a m. monacÒj; монах; mQnihQ, -a m. g£ggraina; рак, рана; 

mQni[qskQL -Xi adj. (tîn) monazÒntwn, (toà) monacoà, monadikÒj, mon»rhj; монашки; 

monahQL -a m. monacÒj; монах. 
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Во Слепч во сите примери следиме губење на ерот во коренот на зборот 

(mni[qstvovati), а во Оглед ја следиме старата форма за лексемата. Во Различ не 
сретнавме ваков пример. 

 

Канонски: mQno/ae adv. comp. ple‹on; повеќе; mQno/ai adj. comp. ple‹stoj, 

ple…wn; најголем, повеќе, многуброен; mQno/iti (s3)L -/5 (s3)L -/i[i (s3) ipf. 

plhqÚnein, plhqÚnesqai;  се множи; mQno/ice6 adv. poll£kij, pollaplas…ona; многу 

пати; mQno/qnQL -Xi adj. polutel»j; многукратен; mQno/qstvieL -i` n. plÁqoj, 

plhsmon»; мноштво; mQno/qstvoL -a n. plÁqoj; мноштво; mQno/5 adv. poll£kij; многу 

пати, мошне; mQno\' adv. pollù; многу. 

Во однос на коренот mQno/ во Слепч следиме губење на ерот во коренот на зборот 

во сите примери (mno/qstvo) (истото го бележиме во Оглед и во Различ), и еден пример во 

кој има вокализација на q во e во групата /qs (mno/estvo). Во Оглед следиме замена на 

//\ со z во сите примери (mnoz'hQ), а истото го бележиме и во Различ (mnozina). Гласот ѕ 
се развил во прасловенскиот јазик од г по втората и третата палатализација (види: 
Конески132). За лексемава следиме правописно приспособување кон говорениот јазик во 
сите проследени примери на К. П. Т. и Ј. К. 

 

Канонски: mQnoga[qdXL mQnoga[qdiL mQnoga]iL mQnog5]i adv. poll£kij, 

pleon£kij; честопати, многупати; mQnogo adv. polÚ, poll£, poll£j, ƒkanÒn, polÚj; 

многу; mQnogo pa;e  pollù m©llon; толку подобро; mQnogo kratX poll£kij; многупати; 

po mnogo повеќе  (запис во Бит, л. 28); mQnogobo/qnQ, -Xi adj.  пагански, многубожен; 

mQnogobo/qstvqnQ, -Xi adj. пагански, многубожен; mQnogovQzdXhanqnQL -Xi adj. со 

многу воздишки; mQnogoglavqnQL -Xi adj. polukšfaloj; многуглав; mQnogoglagolanieL -
i` n. polulog…a; многу зборување, долго зборување; mQnogogodi]qnQL -Xi adj. 

polucrÒnioj; многугодишен; mQnogogr'[qnQL -Xi adj. poluamartwlÒj; многугрешен; 

mQnogoi/de adv. polÚtropoj; многуобразен; mQnogokratice6 adv. poll£kij; многупати; 

mnogol'pqnQL -Xi adj. megaloprep»j; великолепен; mQnogol'tqnQL -Xi adj. 
polucrÒnioj; многугодишен; mQnogol5kavQL -Xi adj. kakoàrgoj; подмолен, лукав; 

mQnogomilostivQL -Xi adj. polušleoj; семилостив; mQnogomogXi adj. семоќен; 

mQnogomra;qnQ adj. многу мрачен, од длабок мрак; mQnogomXslqnQL -Xi adj. двосмислен, 

што содржи повеќе вистини; mQnogom3te/qnQL -Xi adj. многуметежен, бурен, 

неспокоен; mQnogom5tqnQL -Xi adj. многу матен, нејасен; mQnogoobilqnQL -Xi adj. 

изобилен, многу обилен; mQnogoobrazqnQL -Xi adj. polÚmorfoj; многуобразен; 

mQnogoo;itQ adj. poluÒmmatoj; многуок; mQnogoplodqnQL -Xi adj. polutÒkoj; многу 

плоден; mQnogopr'sv'tlQL -Xi adj. polul£mphj, perilamp»j; пресветол; 

                                                 
132 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 77; 
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mQnogorazli;ieL -i` n. poik…loj; разнообразие, различност; mQnogorazli;qno adv. 

polutrÒpwj;  разнообразно, различно; mQnogorazli;qnQL -Xi adj. polupo…kiloj; 

разнообразен, различен; mQnogor';ieL -i` n. polulog…a; многуречитост, многу 

зборување; mQnogoslastqnQL -Xi adj. многу сладок, многу сладосен; mQnogostradalqnQL -
Xi adj. polupaq»j; многустрадален; mQnogostrastqnQL -Xi adj. polupaq»j, polÚaqloj; 

многустрадален; mQnogostroenQL -Xi adj. со повеќе устројства, правила; mQnogooumqnQL -
Xi adj. polÚpeiroj; многу умен, многу разумен, учен; mQnogohUlqnQL -Xi adj. 

многухулен, исполнет со богохулство; mQnogoc'nqnQL -Xi adj. polÚtimoj, polutel»j; 

скапоцен; mQnogo;itQ adj. многуброен; mQnogo;lov'kol2bivQ adj. многу човекољубив 

(Бог); mQnogo;rqmqnQL -Xi adj. пурпурен, со изразита црвена боја; mQnogo;qstqnQL -Xi 
adj. polusšbastoj;  многупочитуван; mQnogo;3stqno adv. polumerîj; многу често, многу 

пати, многукратно; mQnogou adv. polÚ; многу; mQnogQL -Xi pron., adj. polÚj, „kanÒj; 
многуброен, многу; mQnogX kratX poll£kij; многу пати; na mQno\' polloà, ™p£nw, ™pˆ 

polÚ; многу; ne po mQnogouL ne po mQno\' met£ mikrÒn, met' oÙ polÚ; по малку; o 
mQno\' perˆ pleiÒnwn; за многу; vQ mQno\' ™n pollù, ™pˆ ple‹on; за многу; mQnogQ/de 
adv. poll£kij; многу пати; mQnogX adv. pol£, polÚ, poll£kij; многу, мошне, многу 
пати..  

Во однос на коренот mQnog во Слепч бележиме губење на слабиот ер во коренот на 

зборот во сите примери (mnogo;edna`). Во еден од примерите има чување на геминатите со 

паерок (наместо Q) (mnogoc'n?nago), а во еден пример следиме развој на 3 во e 
(mnogo;edna`) (мцсл. ред.). Во Различ освен губењето на ерот во коренот на зборот, 

бележиме и збороформи со U наместо o (mnogUladja), што го покажува влијанието на 
народниот говор врз авторот. Истите гласовни промени ги следиме и во Оглед 

(mnogwo;iti herUvJmQ). 
 

Канонски: mo]iL mog5L mo/e[i ipf. dÚnasqai, „scÚein, œcein;  може, е моќен.  
Во Слепч бележиме непроменета форма. Во Оглед следиме пример со множинската 

наставката за 1 л. mo (народно влијание) (mo/emo), а во Различ бележиме наставка te за 

трето л. мн. (mo/ete), како што е во СМЈ. Во примерите следиме иновативни решенија за 
лексемата од страна на К. П. Т. и Ј. К., очекувано, секој кон живиот јазик којшто се говори 
на одредена јазична територија. 
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Табела М5 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

monastxrq, monastir?sc'i, 

monastire, monastirq 
/enqskxi, monastxremq (i se* 
vqstavq i ide vq 1dinq 
monastxrqL vq n1m_ /e 
im'`hou igoumena velika 
wb+z' sou]a. i vq[‹q vq 
monastirq tq*L i m}nogo zlata 
prinesq) 26/15 

monastxr3 1/8, manastxrq 
herQ 139/21 (i razdadi po 
l2diL ili po pxta;iL ili po 
siromasxL ili ou nekoi 
manastxrq herQ kadegoderQ da 
dade[q) 

monastirx 131/17 (davame 
milostin3L ili ou 
monastirxL ili po siromasiL 
ili po cerkviL ama da videme 
da razUmeeme ;isto i pravoL 
ako sme dali vergJ3 C desetQ 
ednoL ]o se stoi na stokata 
ni dobre ;inimeL a ako li ne 
davame ami tovarime 
siromasi da davatQ za nasQ) 

more, mor`, morU (teb' dara 
bota1tq sv'tq i tma. sl+nce i 
m²cq. zeml` i more. zv'ri1 i 
skotx. i gadi. i ptice. tvoi 

strahq i ôepetq nadq vs'mi) 
202v/18 

more 24/5, mor3hQ 151/19, 

morskJ3 26/3 (zaklina2 vasQ vo 
stolpQ ognenxŸ sto3vxŸ po 
sredi pU;inx morskJ3L i 
nikakw /e wmo;ivxŸ s3) 

moreto 26/9 (i moreto naŸ 
napokon ]e da se razlJe i ]e 
da potopi si;ka zeml3L i 
zeml3ta ]e da se rastrese C 
stredQ i ]e da padne vQ 
moretoL i ]e da bxde 
moreto i zeml3ta ]e da se 
razbrQkani pri stra[na 
temnota) 

moudrostq (da ne vq rougq 
boude[i rodou svo1mou. Ona 
/e gotovou imMou]I moudrostq 
h²vou reÂ antipate mou;itel2) 
5/17 

mUdrostq 44/9, premUdrosti 
44/13 (w e/e nizposlati na 
otro;a sjeL dUha premUdrosti i 
razUmaL i Cversti emU oumQ i 
ousta) 

/ 

mou;iti, moukq, mou;a[e, 
mou;eni`,mou;eni1, mou;enica 
hv²a, mou;inou, mou;itel2, 

mou;iti, moukami, moukou, 

moukx (/iznq 1 i/e n'stq 
konca. gr'[qnim? /e moukou 
v';nou2. wgnqne ougasa1i) 
101/1 

mUka 80/20, mU;eni, 

mU;enikwvQ 150/13, mU;imo 
67/1, mUkahQ 28/13 (po]o ]o ne 
Ye idemo ou carstvo nb+noeL a 
za]o se mU;imo na ovoŸ vekQL 
za]o postimoL za]o se 
k+r]eamoL za]o se zakopUemoL 
za]o za dU[a davamo) 

mUka 18/4, 16/18, mU;enikQ 
186/8, mU;i 2/22, mU;nxhQ 
69/2, mUki 16/12 (wL kolkU e 
naŸstra[na mUka na to3 
hrjstjaninQ ]o /ivee 
nemirnw: ahQ blaze na tJ3 
]o primirUvatQ ;ovecx: w 
hr+te c+r2 ` znamQ za]o edna 
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tolkw saltQ C pre+;ta3 
tvo3 krQvq kapkaL ima sila 
da ougasi si;kjo plamnikQ na 
v';na mUka) 

mourina, mourinx (kako bo* 
hot'[e poznati si2L ouved[ou 
sou]ou vqzrŒq/ani1mqL i `ko 
mourina sou]i 1i. i gl+a 1mou 
wna kamo iDde[i avva) 107v/8 

mUrina 7/3 (on /e vid'vQ ego 
;rna `kw mUrina i glagoletQ 
emU: po;to takw stvori t3 
b+gQ mUrina) 

/ 

mq;q, mq;emq (a]e ne 
poslou[a1[i meneL sq mq;emq 
simq Cs']i ho]ou glavou 
tvo2. wna /e Cv']a 1mou. 
a]e i naoudx sqs';e[i meneL 
bezakonno1 se d'lonika ko /e 
sqtvorou) 129/2 

/ me;q 287/1 (w pasU]ji 
sUetna3 i wstavlq[ji ovecQ: 
me;q na mx[cU egw i na oko 
emU sednoe: mx[ca egw 
izsxha2]i izshnetQ i oko 
emU) 

 
Анализа на табела М5: 
 

Канонски: monastXrqL -r` m. monast»rion; манастир.  

Во Слепч бележиме мешање на X со i (monastire, monastirq /enqskxi) во три 
примери. Во Оглед освен примерот во којшто се чува старата форма, бележиме пример 

каде што има замена на o со a (manastxrq), како што е и во СМЈ. Во Различ се среќава само 

еден пример во којшто бележиме мешање на X со I (monastirx). 
 

Канонски: moreL -r` n. q£lassa; море; `drino more 'Adr…aj; Јадранско Море; 

morqskQL -Xi adj. (tÁj) qal£sshj, (toà) Ûdatoj; морски, воден.  
Во Слепч се чува старата форма за оваа лексема, но во еден пример следиме 

затврднување на палаталното r (morU). Затврднувањето на парните меките консонанти lL 
nL rL s и на непарните меки консонанти [L /L ;L cL \L ] е најважен процес во 
развитокот на консонантскиот систем на македонскиот јазик (види: Конески133). 
Затврднувањето на меките консонанти, како една од најсуштествените појави во развојот 
на нашиот консонантизам е документиран во историскиот развој на македонскиот писмен 
јазик, во голем број на текстови од македонската варијанта, вклучувајќи го и Слепч. Во 
Оглед бележиме два примери со непроменета форма и еден пример во којшто има обратна 

замена на i > 3 (mor3hQ). Во Различ бележиме именка во членувана форма (moreto), како 
што и денес е во СМЈ. 

                                                 
133 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1952; 
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Канонски: m5driti (s3)L m5/dr6 s3 et  m5dr6 s3L m5dri[i s3 ipf. 

frone‹n; мудрува; m5dro adv. sofîj; мудро; m5drovatiL -rou6L -roue[i ipf. frone‹n; 

мудрува, размислува; m5drostqL -i f. sof…a, frÒnhma; мудрост, знаење; sQm'rena 
m5drostq tapeinofrosÚnh; смирение; m5drQL -Xi adj. sofÒj, frÒnimoj, panoàrgoj; 

мудар, умен, вешт; m5drqstvoL -a n. frÒnhma; мудрост; m5drqstvovatiL -stvou6L -
stvoue[i ipf. frone‹n; мудрува, размислува; m5drqcqL -a m. sofÒj; мудрец; m5dr' adv. 

fron…mwj; мудро, разумно; m5dr'i adj. comp. fronimèteroj; помудар; m5dr`ti (s3)L -
`6 (s3)L -`e[i (s3) ipf. Øperfrone‹n; мудрува, размислува. 

Во Слепч и во Оглед проследивме деназализација на 5 во ou/U. Оваа појава ја 
следиме во повеќето северномакедонски ракописи. Во Различ не сретнавме пример од 
ваков тип. 

 

Канонски: m5kaL -X f. bЈsanoj, kólasij, martÚrion; мака, сведоштво; bez m5kX 
¢timèrhtoj; без мака, лесно; vQ m5k5 v';qn56 e„j kólasin; во вечна мака; m5k5L 
m5kX poimatiL priimatiL pri4ti p£scein, ¢qle‹n; пати, страда m5;enieL -i` n. 

turann…j, martÚrion; мачење; m5;enikQL -a m. m£rtuj, megalom£rtuj; маченик, 

великомаченик; m5;enicaL -3 f. ¹ m£rtuj, megalom£rtuj; маченица, великомаченица; 

m5;eni;qnoL -a n. молитва за мачениците; m5;eni;qnQL -Xi adj. (tîn) martÚrwn; 

маченички; m5;eni;qskQL -Xi adj. (tîn) martÚrwn; маченички; m5;eni;qskX adv. 

маченички; m5;enqnQL -Xi adj. m5;enqnQ bXti timwre‹n; е измачуван; m5;itelevQ adj. 

(toà) basanist»; на мачителот; m5;itelqL -l` m. basanist»j; мачител; m5;itelqnQ adj. 

маченички; m5;itelqskQ adj. маченички; m5;itelqstvoL -a n. turann…j; тиранија; 

m5;iti (s3), m5;5 (s3), m5;i[i (s3) ipf. basan…zein, kolaf…zein, ¢qle‹n; (се) мачи; 

m5;qnQ, -Xi adj. (tÁj) bas£nou; на маката. 

Во Слепч и во Различ во сите примери бележиме извршена замена на 5 со ou/U 

(mou;iti, moukq, mou;a[e). Во Оглед освен извршената деназализација, следиме еден 

пример (mU;imo) со множинска наставка за 1. л. мн. mo, карактеристична за 
долнополошкиот тетовски говор и еден пример во којшто бележиме мешање на основите 

(mU;enikwvQ). 
 

Канонски: mourinQ, -a A„q…oy; Етиопјанин; mourinqskQ adj. (tîn) A„qiÒpwn;  

етиопски; mourqskQ, -Xi adj. (tîn) A„qiÒpwn; етиопски; murqnQL -Xi adj. (toà) mÚrou; од 
миро, светено масло, мирис. 

Во Слепч и во Оглед авторите ја чуваат старата форма за лексемава, а во Различ не 
забележавме ваков пример. 

 

Канонски: me;qL -a m. m£caira; меч.  
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Во Слепч следиме појава на ер (q) наместо e во двата проследени примери 

(mq;emq). Во Оглед не забележавме ваков пример, а во Различ бележиме непроменета 

форма за зборот (me;q). Меките консонанти во нашиот јазик почнуваат доста рано да 

затврднуваат. На тој процес укажуваат веќе ваквите графии во стсл. текстови: [QdQL 
m5/Q и др.134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
134 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1967, 24; 
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Табела М6 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

m'rou, m'rilo (izritq sebe vq 

sqn'. na n'ko1mq soudi]i 

isteza1ma. i d'la 1go na 
m'rilo polaga1ma. na 1dino 
i/e stran' m'rila) 166/12 

mera 67/18 (da ne se wpJ3meL 
da ne blUdUameL da ne pjemo 
vjno bezQ meraL da ne skakamo 
horw kakw bezUmni ]to 
skakatQ) 

m'ri 125/14 (]e da go 
postavat prQvji nadQ drUgite 
slUgi i izmik3ri da e 
g+darQL i koga doйde vreme da 
m'ri da imQ dava /itoL 
negovo ou;enje slovoL sosQ 
nego se hran3tQ dU[ite w 
ou;itelq i nasto3telq) 

mrtvi, mrqtqv?ca, mrqtvqce, 
mrtvago mora (`ko /e 
vsa;qskaa iz*skav[e i 
newbrat?[eL `ko mrqtqv?ca 
plakahou se 11. svekri nev'sti 
plaka[e se) 34v/18 

mertvxhQ 39/6, mertvxmQ 10/3 

(radUй s3 `akw hristosQ 
voskrese izQ mertvxhQL i 
vzxde na nebo) 

mrQtvo 185/12, mertvostno 
168/11, mrQtovcx 26/22 

(si;kite ke da gi viknatQ na 
stra[noe i velikoe sUdi]eL 
dUmaL st+xй JwannQL vidohQ 
mrQtovcx malki i golemi 
stoeha predQ b+gaL i dade 
moreto oumrenite svoiL i 
smrtaL i adQL ]o bxli ou 
nxhQ oumreli) 

mrƒ;nxmq (vqistinou bezoum?nai 

nesmxslqna boudou. a]e 

mrƒ;nxmq i ne sou]im rodomq 
bogomq v'rou imou i /rou) 
4/15 

mrakQ besovskjŸ 10/6 (ni/e da 
viditQ dU[a mo3 mrakQ 
besovskjйL g+di moй J+ise h+rteL 
ni/e vo v'c' semQL ni/e vo 
bUdU]jйL ni/e na vozdUs') 

mrakQ 134/12 (ako i no]q 
nare;e a vremetoL za]o e 
nenadano neznae se koga ]e 
doйde: temnina mrakQ nanosi 
na gr'[nite: a na pravednite 
]e da prosvetne sv'tlostq) 

mr'/i1 (d'la2]e sklepce i 
ni/e mr'/i1 plet'hou. 

drouzji /e s'ti polecahou i 
;l+vkx oulavl`hou i ni/e rovx 
kopahou i ;lov'kx vq noutrq 
vqr'vahou) 133v/9 

/ mre/a 17/10, mre/i 109/3 

(za]o taka s+tJi govoratQ i 
kazUvatQ: koй nema dobra 
rabota sir';q haireL nemU ne 
pomaga ]o ide ou cr+kovQ: 
mnogU silnjй djavolski mre/i 
na srebrol2bcx i na pjanicx: 
C pl'nQ djavolski C robstvo 
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ne mo/e da se kUrtUri[atQ) 

m'st', m'stiti, m'stomq (i 

vqstavq idohq kq st+mq 
m'stomq i poklonih? se st+omou 
vqsk+rseni2 g+a na[ego J+s h²aL i 
;tnomou kr²tou 1go. i zaoutra 
vqzxskahq pelagja mniha) 
144/17 

mestoto 22/14 (popQ da 
ws+titQ vodU i da po]rkaL 
pokropi po mestotoL i da ;ati 
ovx3 molitvxL oba;e val3 da 
posta eden denq naйmalw) 

mesto 39/13 (vostreperilQ i 
b'galQ C crQkvi]ata 
nev'rni;ki: ]o gw bxli 
po;itali kako b+ga ou 
kapi]ataL a koga ;UlQ 
djavolQ ap+lskoe ou;enje: skrxl 
se na dno mesto ou zeml3ta: 
taka se w]e boi I treperi i 
b'ga) 

mxslq, mxslem (kako drq/e]i¾ 
takou2 mxslqL diwkliti`nq 

Mmnogowbrazno mou;a[e i 
nemo/a[e pr'póti ihq da se 
h²a Cvrqgoutq) 50/12 

mxsli 69/19, mxsaennago 65/5, 

mxsli[q 72/5, mxslitQ 109/19 

(ne se prostilQ so garazljeL ne 
se pokailQ C to3 ]o ;inilQL 
i mxslitQ pakQ da ;initQ) 

misl3 99/9, mxsli 12/1, 

mxsli[Q 49/16, mxslq 253/22 

(i dobro da razmx[l3va[Q 
ou denq vtoragw h+rtova 
pri[estvj3L tJ3 ti sa 
hairlJi i na dU[ata dobrji 
rabotiL poka/i tova tx ]o 
mxsli[Q togiva onQ ]e da 
te prosv'ti kato 
vsepremUdrxй) 

mx[ca (`ko mrqtvx1 sou]e w 
/ivitnx. po;to /e /ivwtq i 
mx[ca nareÂ se i slovo. `ko C 
tmx nasq izbavi) 89/8 

/ mx[ca 287/2 (w pasU]ji 
sUetna3 i wstavlq[ji ovecQ: 
me;q na mx[cU egw i na oko 
emU sednoe: mx[ca egw 
izsxha2]i izshnetQ i oko 
emU) 

 
Анализа на табела М6: 

 

Канонски: m'raL -X f. mštron, kÒroj, metrht»j, b£toj; мерка; vQ m'r5 ™n mštrJ, 

staqmù; по мерка, точно; po m'r' kat¦ tÕ mštron; по мерка; m'riloL -a n. zugÒj, 

st£qmion, staqmÒj; вага; m'ritiL m'r6L m'ri[i ipf. metre‹n, bol…zein; мери; m'rqnQ 
adj. мерен; 5/e zemli m'rqno scoin…on gewmetrikÒn; врвца за мерење.  

Лексемава во Слепч и во Различ ја бележиме во непроменета форма во сите 

примери. Во Оглед следиме развој на ' во e (mera) (мцсл. ред.). 
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Канонски: mrQtvitiL -]vl6L -tvi[i ipf. qanatoàn; умртвува; mrQtvostqL -i f. 

nškrwsij; смрт, умирање, одумирање; mrQtvQL -Xi adj. nekrÒj; мртов; mrQtvqnQL -Xi 
adj. qnhtÒj; смртен; mrQtvqcqL -a m. nekrÒj; мртовец; mrQtvq;qskQ, -Xi adj. nekrÒj;  
мртов.  

Во Слепч следиме: а) еден пример со непроменета форма; б) во два примери има 

губење на ерот во коренот на зборот (mrtvi); в) употреба на паерок и појава на 

неетимолошки ер во еден пример (mrqtqv?ca). Во Оглед во двата примери бележиме 

разлагање на вокалното rQ во er (mertvxhQ, mertvxmQ), а во Различ забележавме еден 
пример во којшто Ј. К. ја чува старата форма за лексемата, еден пример во кој бележиме 

разлагање на вокалното rQ во er (mertvostno), и еден пример во којшто следиме губење на 

ерот во групата vqc и појава на секундарен ер, којшто подоцна се развил во o (mrQtovcx). 
Повторно во проследените примери ќе забележиме дека К. П. Т. и Ј. К. преку 

разложувањето на вокалното rQ ги адаптираат лексемите кон живиот јазик. 
 

Канонски: mrakQL -a m. zÒfoj, gnÒfoj; мрак, темница; mra;qnQL -Xi adj. zoferÒj; 

мрачен, темен. 
Во Слепч примерот којшто го ексцерпиравме го бележиме под титла. Во Оглед и во 

Различ следиме чување на старата форма за лексемата. 
 

Канонски: mr'/aL -3 f. d…ktuon, ¢mf…blhstron; мрежа.  
Слепч ја чува старата форма. Во Оглед не забележавме ваква лексема, а во Различ 

во двата примери бележиме  развој на ' во e (mre/a) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: m'stoL -a n. tÒpoj; место, процтор; m'sto pousto ™rhm…a, tÒpoj 

œrhmoj; пустина; m'sto pr'dqnee prwtoklis…a; почесно (прво) место; m'stovqnQL -Xi 
adj. kat¦ tÒpon; месен; m'stqnQL -Xi adj. m'stqnQ kQn3\q top£rchj; месен (областен) 
управител.  

Во Слепч следиме чување на старата форма на лексемата. Во Оглед следиме развој 

на ' во e (mesto) (истото го бележиме во Различ) и именка во членувана форма (mestoto). 
 

Канонски: mXslitiL mX[l6L mXsli[i ipf. frone‹n, dialog…zesqai, log…zesqai, 

siwp©n; мисли, размислува; mXsliti zQloL zQla` ™nqume‹sqai, log…zesqai; мисли; 

mXslqL -i f. di£noia, logijmÒj, œnnoia, ™nqÚmhsij; мисла, мислење, намера; mXslqno adv. 

logismù, ™k logismoà, sÝn logismù; промислено, размислено; mXslqnQL -Xi adj. 
logikÒj; умен.  

Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемата. Во Оглед следиме два 
примери со непроменета форма, еден пример во којшто се чуваат геминатите без ер 

(mxsaennago) и еден пример пишуван со народно јазично влијание (mxslitQ). Старата 

наставка за 3 л. едн. била -tQ (стсл. nositQ и сл.) (види: Конески135). Во Различ има еден 

                                                 
135Блаже, Конески,  Историја..., 192-193; 
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пример во којшто проследивме мешање на x со i (misl3) и три примери со непроменета 
форма. 

 

Канонски: mX[qL -i f. brac…wn; мишка, рака; mX[qcaL -3 f. brac…wn; мишка, 
рака.  

Во Слепч и во Различ следиме губење на слабиот ер во групата [qc (mx[cU). Во 
Оглед не бележиме ваков пример. 
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Табела Н 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

na;ehq, na;etq, na;etqkq, 

na;ina2]i, na;nou (i vqzvrativ? 
se star?cqL obr'1go ogi1mq 

sqdrq/ima. na;etq /e plakati 

Cc+q aHanasi1) 108v/16 

na;ahQ 20/19, na;atQ 21/11, 

na;av[emU 153/4, na;nU 29/2 

(egw /e desnica egw nasadiL 
azQ vodvor3h s3L sj2 /e velj2 
m+ltvU togda na;ahQ napisatiL 
i so t]anjemQ na zamenati) 

/ 

na;elnikx (kako minou 

na;elnikx vlastniL ;edo. i 
vqnide vq v';nou2 /iznq) 
39/17 

na;alnika 56/2 (ob]ihQ /itj3 
na;alnikaL onUfrjaL arsenjaL 
aHanasja aHwnskagwL i vs'hQ 
st+xhQ prepodobnxhQ) 

na;alnica 23/19 (se tova 
donela zavistq b+goborstva 
na;alnica ona ou;i da se ne 
slU[a zapov'dq b+/j3) 

nade/‹e (takovx*1 oubo nade/‹e 
ne pr'dira1tq bourno1 
str‹ani1. i `ko ne lq/?no gl+2) 
74v/1 

nadea[q 147/9, nad'2]jjs3 
47/19, nadea 127/17, nadeate 
73/8 (ili za C ouricxL ili za 
C na dvora se nadeaL na ni]o 
]o gi la/eeYimQ za pareL ili 
akw Ye bxstq i popQL akw ti 
re;etQ da ti zapi[emQ 
hamaйlja da ne go verUa[Q) 

nade/da 148/2, nad'eme 
216/15 (ou;I s+txŸ ap+lQ ka/e 
da se wble;ete ou si;ki 
orU/j3 b+/j3L sir';q da 
imate v'raL nade/daL 
l2bovqL postQL pla;q 
zagr'hovete siL m+ltva 
milostin3L I drUgi dobri 
raboti) 

nakazani1, naka/out, nakazala, 

nakazanita, nakazati (Rrevnou1t? 
bo po n1/e l2bitq. gn'va1t? 
se ne str²ti2nq* hote nakazati. 
spitq nes' wbeza1) 91/20 

nakazanj3 44/15, nakazU3Ÿ 
58/17 (i prosvetiti sr+ce egw 
ko prj3tj2 nakazanj3 dobrxhQ 
ou;enjйL g+dU pomolim s3) 

/ 

naou;itq, naou&;eni (i 1dino 
ml'ko sqsahomq. I 1din'mq 
k”?nigamq naou&;eni 1smx. v'di* 
boudi oub?o `ko sq t'ma 
podvi/ou se sq;etati se) 22/7 

naU;ivxŸ 49/19 (dvades3tQ i 
;etxrxmQ st+xmQ tvoimQ 
ou;enikwmQ apostolwmQL i 
evaggelJstwmQ tvoimQL 
JwannUL matHe2L markUL lUc'L 
naU;ivxŸ i prosvetivxŸ s+tago 
pervom+;nika stefana) 

naU;il 22/2, naUka 40/13, 

naU;ili 6/21 (za]o oni ne 
zna3tQ ou ]o v'rUvatQL 
wti ne hodatQ kakw imQ 
kazUe v'ra: mertva3 v'ra ne 
spasUe nikogo ni izbavUe: 
site zimame C s+toe k+r]enjeL 
v'ra: kakw ]o sa ni naU;ili 
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bogoslovi) 

napastq (tx* 1si pr‹'stavx 
svo12 vol12 i drqzosti2 
pr'dq vl‹ko2 na[imq isprosivq 
napastq napravdivago jwva) 
55v/20 

napastq 8/13 (ili vo dlaboki 
gr'hovx vlegolQL nekoi ili 
nekakva napastq go na[la w 
gr'hotQ svoi ili vo stokataL 
ili vo kUYataL ili vo 
;eladQta) 

napastq 283/15 (blagoslovite 
klenU]x3 vx: dobro tvorite 
nenavid3]xmQ vasQL i 
molite s3 za tvor3]xmQ 
vamQL napastqL i izgon3]x3 
vx) 

napisa, napi[i, napi]ou, 

napisahom, napisavq (poslou[ai 

oubo b+a svo1go. ;to ti vq 

zakon' napisavq povel' 
tvoriti i hraniti. reÂ bo ti. 
ne oubjiL ne oukradiL ne 
pr'l2bi stvori. lq/i poslouhq 
ne boudi. ;ti w)ca svo1go i 
mt+rq svo2. i vqzl2bi 

bli/n`go si `ko samq se) 
204v/20 

napisati 20/20, napi[i 16/4 

(egw /e desnica egw nasadiL 
azQ vodvor3h s3L sj2 /e velj2 
m+ltvU togda na;ahQ napisatiL 
i so t]anjemQ na znamenatiL 
egda sto3 mol3[e s3 e2 `kw 
/e vo mnogihQ bezzakonnxhQ) 

napisa 14/20, napi[e 4/9 (za 
ta3 dUmamQ ]o ne be[e 
;ista. kato da poznae[Q 
/elanjeto na mlado/enata: 
doŸde da zeme: napisa mi 
v'no prika: koe v'noL ka/e 
davamQ ti moe bogatstvo) 

naplqniti, naplqnihq (i 
wbl'koh? se vq wde/‹ou z'lo U 
bogU. i naplqnihq ko[nicou 
si2 so;iva kva[enaL i sq soudq 
sq vodx) 162/8 

napolniti 12/19, napolnivQ 
18/20 (sj3 rekQ g+dq napolnivQ 
;Uvstva egw bl+godati mnogj3 i 
st+xn2 w+sti ego) 

napolnatQ 1/15, napUnatQ 2/5 

(i fati da dUma i da pi[e 
gre;eski na hartJaL taka: da 
se napUnatQ moite ousta 
hvalenjaL takw da poemQ 
tvo3 slava) 

 
Анализа на табела Н: 

 

Канонски: na;3tiL na;qn5L na;qne[i pf. ¥rcesqai; започне; pr'/de na;3ti 
proen£rcesqai, ™piceire‹n; започне; na;qn5 c. inf. futurum ќе (со значење за идно време); 

na;3tieL -i` n. toà ¥rxasqai, ¢parc», eÙlog…a; почеток, зачеток; na;3tQkQL -a m. ¢rc», 

¢parc», ¥kron; почеток, зачеток; na;inanieL -i` n. ™pit»deuma, ¢parc»; постапка, чин, 

зачеток; na;inatiL -a6L -ae[i ipf. ¥rcesqai, ™piceire‹n; почнува, се обидува; na;3loL -a 
n. ¢rc», katabol»; почеток; otQ na;3la ¢p ¢rcÁ; од почетокот, од искони.  

Во Слепч бележиме замена на 3 со e (na;ehq, na;etq, na;etqkq) во сите 

ексцепирани примери. Многубројните примери на замена на 3 со e, покажуваат дека 3 
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веќе се изговарало како e (види: Новотни136). Во Оглед следиме замена на етимолошкото 3 
со a во сите примери (na;ahQ, na;atQ, na;av[emU). Во Различ не забележавме ваква 
лексема. 

 

Канонски: na;3lqnikQL -a m. ¢rchgÒj; началник, водач; zQlXi na;3lqnikQ 
¢rcškakoj; лош началник; na;3lqnikQ pastXremQ ¢rcipo…mhn; началник на пастирите; 

na;3lqnikQ nadQ slovomQ ¹goÚmenoj toà lÒgou; главен говорник; na;3lqnQL -Xi adj. 
¢rcikÒj; главен, почетен; na;3lqnXi sv3titelq ¢rciereÚj; архиереј, првосвештеник.  

Во Слепч следиме развој на 3 во e и губење на ерот во групата lqn (na;elnikx). Во 

Оглед и во Различ бележиме замена на етимолошкото 3 со a и губење на ерот во групата 

lqn во проследените примери (na;alnika). 
 

Канонски: nade/daL -3 f. ™lp…j; надеж; nade/da, -3 f. 'Elp…j; Надежда, маченица, 

сестра на Вера (P…stij) и Љубов ('Ag£ph) и ќерка на Софија (Мудрост).  

Во Слепч лексемава ја бележиме под титла (nade/‹e). Во Оглед бележиме примери 

во коишто се гледа влијанието на народниот тетовски говор, односно губење на v во 

интервокална позиција во три примери (nadea[q, nadea, nadeate) и обратна замена на e>' во 

еден пример (nad'2]jjs3). Во Различ следиме чување на старата форма во еден пример, а 

во другиот пример следиме ' на местото на етимолошкото e. К. П. Т. и Ј. К. ја стилизираат 
лексемава и ја приспособуваат кон народниот јазик. 

 

Канонски: nakazanieL -i` n. paide…a, qesmÒj; воспитание, поучување, дисциплина; 

nakazatelqL -l` m. paideut»j; воспитувач; nakazatiL naka/5L naka/e[i pf. paideÚein; 

воспита, поучи; nakazatiL -za6L -zae[i ipf.  paideÚein, nouqete‹n, did£skein; поучува, 

воспитува, укорува; nakazovatiL -zou6L -zoue[i ipf. nouqete‹n; поучува, укорува.  
Во Слепч и во Оглед забележавме чување на старата форма за лексемава. К. П. Т. 

употребува наставка со којашто го стилизира народниот говор (nakazU3Ÿ), а ги употребува 

и фонемите Ÿ и j. Во Различ не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: naou;atiL -a6L -ae[i ipf. did£skein, kathce‹n, swfron…zein; учи, 

поучува; naou;enieL -i` n. didac»; учење, наука, поука, обичај; naou;iti (s3)L -ou;5 
(s3)L -ou;i[i (s3) pf. did£skein, maqhteÚein, gumn£zein, manq£nein, pe…qein, Øpob£llein, 
baska…nein; (се) научи, обучи, наговори.  

Во Слеп се чува старата форма. Во Оглед и во Различ следиме честа употреба на Ÿ 

и на U (naU;ivxŸ), а во еден пример кај Ј. К. го бележиме неологизмот naUka. 
 

                                                 
136 Соња, Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 71, 72; 
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Канонски: napastvovatiL -stvou6L -stvoue[i ipf. peir£zein; искушува, навредува; 

napastiL -pad5L -pade[i pf. ™pip…ptein,¢nap…ptein, prosp…ptein, ™f…stasqai, ™pit…qesqai; 

се (на)фрли, се навали, нападне; napastqL -i f. peirasmÒj, peirat»rion; 

искушение,несреќа; tvoriti napastq peir£zein;  искушува, доведува  во искушение; 

napastqnikQL -a m. ¢pe…rastoj; искусител; napastqnQL -Xi adj. peirazÒmenoj; е искушен, 
е наведен на искушение.  

Во трите ракописи следиме непроменета форма за лексемава. 
 

Канонски: napisatiL -a6L -ae[i ipf. ¢pogr£fesqai, sunt£ssein; запишува; 

napisovatiL -sou6L -soue[i -sova6L -sovae[i ipf. gr£fein; пишува.  
Во трите ракописи се чува старата форма за зборот. 
 

Канонски: naplQnenieL -i` n. полнење, потполност; naplQniti (s3) -n6 (s3)L -
ni[i (s3) pf. gem…zein, plhroàn; се наполни; naplQnq adj. pl»rhj; полн; naplQn`tiL -
n`6L -n`e[i ipf. plhroàn; полни.  

Во Слепч бележиме непроменета форма за зборот. Во Оглед следиме разложување 

на вокалното lQ во ol во двата проследени примери (napolniti, napolnivQ). Во Различ, во 

еден пример следиме разлагање на вокалното lQ во ol (napolnatQ), а во друг замена на Q 

во U под влијание на народниот говор (napUnatQ). К. П. Т. и Ј. К. имаат интересни решенија 
за приспособување на лексиката кон живиот говор, односно правописно ја адаптираат 
според изговорот на говорителите на одредена јазична територија. 
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Табела Н1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

napoi (`ko /e ti g+q povel'lq. 

/ednago napoi. stran?na vqvedi 

bolna pris'ti. kq tqmnici 

dond¦ vi/‹q b'dou i¾ i vqzdqhni) 
97/18 

napoi 62/16, napoivxŸ 24/9 (i 
pakQ so k+rtena voda da go 
izmxeL i da ga napoi so 
golema agjazmaL i ektenja i 
CpUstQ) 

napoilQ 22/22, napo2vatQ 
173/23, napoi[Q 109/21 (ami 
i koŸ e gladenQ poU;enjeL ako 
gw nasxti[Q i napoi[Q sosQ 
ou;enje: hr+ta si napoilQ i 
nahranilQ) 

naprezati (tog‹a povel' knezq 
stvoriti stUpou /el'znou 
zv'ri i 22L i naprezati 2) 
4v/6 

napre/nite 43/14 (tx3 m+ltvx 
vo ova3 kniga ne gi pasahQL 
saltQ pisahQ napre/nite 
ml+tvx hUbavo ;isto neka se 
;atatQ) 

napre[Q 52/12 (snaga da 
oumrQtvime napre[Q togaŸ I 
djavola propa/dameL i 
letnUvame kato sosQ dv' 
krilaL C edna strana 
molitva da se molime b+gU) 

nare;enxhq, narekou, narekout?, 
narica1t (/r'`[e v?sakomou k 
oumirou lq/i*hq I nare;enxhq 
bogq*. ;esto /e pa;e /r'[e 
di1vi) 59/14 

nare;ets3 17/5, nare;emQ 95/3, 

(da ;Uva g+dq dipQ grUbw ni 
hr+tjani mo/emQ da gi 
nare;emQL ni pakQ nevernicx) 

naricaetQ 234/15 (Cv'tQ. 
estq `kw JwannQ zlatoUstxŸ 
naricaetQ zemnoe n+boL i 
hramQ b+gU w+s]ennxŸL vQ 
nemQ /e /iva3 i bezkrovna3 
/ertvaL ml+tvx /e i 
slavoslovj3L sQ 
dostol'pnxmQ 
blagogov'njemQ emU C nasQ 
sover[a2t s3) 

narod, naroda (povel'[e 

kameni1mq bi2]e2 Umoriti. 
narod /e bezakon?ni kq* sl'z[e 
sq pozori]aL metahou kameni1  
na n2L kameni1 /e `ko na 
gramad' le/e]e) 62/20 

narodx 24/13 (i i/e C petq 
hl'bovi nasitivxŸ narodxL 
samQ vl+ko hr+te i/e mene radi 
nedostoŸnagw raba svoegwL 
rabxŸ obrazQ vosprjemxŸ w 
pr+no d'vx mr+ji) 

narodQ 94/4 (eda /e izgnalQ 
bxstq narodQL v[edQ `tQ 2 
za rUkU: i vosta d'vica) 

nasadi[e (di`vol` ousta 

zat?ko[e b'si progna[e. cr+kvi 
nasadi[e. tr'bi]a koumirq* 
iskopa[e. loukavqstvo 

nasadi[q 41/18, nasadi 20/18 

(YerekQ seme koga Ye vaYatQ na 
nivaL YerekQ gUmno koga Ye 
nasadi[qL lozje koga Ye 

/ 
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razr‹ou[i[e. dobrod'telq 
nasadi[e. ;lv+kx a&g+glx 
stvori[e. W sila st+go d+ha) 
85/1 

zasadi[qL temelq na kUYa koga 
Ye zapravi[q) 

nasi]ou, nasx]a1, nasxti[ise, 
nasxtil (v?sako mo/e[i 

tvoriti ml²txn2 a]e ho]e[iL 
n²' bo te/ko. a]e bo nasxtil 
se 1si pi]e2. na krqmi na 
lq;2]ago. napilli se 1si. 
napoi /e/‹ou]ago sqgr'`lq li 
se 1si) 226/17 

nasitivxŸ 24/13 (i i/e C petq 
hl'bovi nasitivxŸ narodxL 
samQ vl+ko hr+te i/e mene radi 
nedostoŸnagw raba svoegwL 
rabxŸ obrazQ vosprjemxŸ w 
pr+no d'vx mr+ji) 

nasitilQ 23/1, nasiti 24/6, 

nasxti[Q 109/21 (na pre[Q 
s'delQ podQ negovjo dvorQ 
gladenQL lazarq /ela3lQ da 
se nasiti C trohi ]o padale 
C trapezata na bogatjw: a 
sega na skUtove avraamovi se 
nasi]ava b+/estvena3 slava) 

nasladimq, nasladi, nasl'dU1te 

(nq zaliho imani1 ml²tin2 
vqzl2bimq. ne na vistq /e 
;l+vkol2bi1. a za pi`nqstvo 

tr'zvostq. i tako po/iv?[e. 

nn+`[?nihq i bo‹u]ihq blagq 

nasladimq se. w h²' J+s' g+i 
na[emq. 1mou /e slavq sq 
w+cemqL koupnou /e i sq s+txmq 
d+homq) 194/2 

nasladite 119/12 (ni;to /e da 
sUmnit s3 trapeza ispolnenaL 
vsi nasladite s3 pira v'rxL 
veliL takw estq oba;e 
poka3nnomU pi[etQ) 

/ 

 
Анализа на табела Н1: 
 

Канонски: napoitiL -po6L -poi[i pf. pot…zein, meqÚskein; напои, поле; napa`tiL 
-`6L -`e[i ipf. pot…zein, ¢rdeÚein; напојува.  

Во трите наши ракописи се чува старата форма за лексемава. 
 

Канонски: napr3]iL -pr3g5L -pr3/e[i pf. ™nte…nein, ¢nate…nein; напрегне, 
истегне.  

Во Слепч и Оглед бележиме развој на 3>e (naprezati, napre/nite) а во Различ 

бележиме интересна онародена лексема (napre[Q). 
 

Канонски: narekovatiL -ou6L -oue[i ipf. kale‹n, lšgein, ™pilšgein; наречува, 

именува; nare;enieL -i` n. ¢poke‹sqai; она што е речено, судено, определено; nare;enQL 

nare;enqnQ adj. kaloÚmenoj; наречен; nare]i (s3), -rek5 (s3)L -re;e[i (s3) pf. kale‹n, 

™pikale‹n, Ñnom£zein, khrÚssein,  protršpesqai; (се) нарече, (се) именува, значи го 



203 
 

соопштува името; nare]i im3 ™pitiqšnai Ônoma; повика, прозива по име, се повикува на 

нечие име; pr'/de nare]i proor…zein; одреди однапред; naricanieL -i` n. Ñnomas…a; 

повикување (по име); naricati (s3)L -ca6 (s3)L -cae[i (s3) -;5L -;e[i ipf. kale‹n, 

lšgein, ™pilšgein, kale‹sqai, ™pikale‹sqai, Ðr…zein; (се) крсти, (се) именува, назначува, 

(се) повикува; naricaemQL -Xi legÒmenoj, kaloÚmenoj; наречен.  
Во трите ракописи следиме непроменета форма за лексемата. 
 

Канонски: narodQL -a m. Ôcloj, plÁqoj, spe…ra; народ, племе, толпа; narodX 
pamplhqe…, p©n tÕ plÁqoj; сиот народ; narodQ sQtvoritiL pritvoriti Ôclopoi»santej; 

собере народ.  
Во трите ракописи следиме чување на старата форма за лексемата. 
 

Канонски: nasaditiL -/d5L -di[i pf. futeÚein, katafuteÚein; посада; 

nasa/datiL -a6L -ae[i ipf. futeÚein; сади; nasa/denieL -i` n. fÚteuma; садење.  
Во Слепч и во Оглед лексемава ја бележиме во непроменета форма, а во Различ не 

сретнавме ваков пример. 
 

Канонски: nasXtiti (s3)L -sX]5 (s3)L -sXti[i (s3) pf. cort£zein,™mpimpl£nai, 

gem…zein, cort£zesqai; (се) насити, (се) засити; nasX]ati (s3), -a6 (s3)L -ae[i (s3) ipf. 

™mpimpl©n, ™ntruf©n, cort£zein; (се) заситува; nasX]enieL -i` n. ¢pÒlausij, kÒroj; 

ситост, заситеност.  

Во Слепч бележиме еден пример во којшто има мешање на X со i и три примери 
со непроменета форма. Истото го следиме во Оглед и во Различ. 

 

Канонски: nasladaL -X f. ¢pÒlausij; уживање, наслада; nasladiti (s3)L -sla/d5 
(s3)L -sladi[i (s3) pf. gluka…nein, ¹dune‹sqai, spatal©n, katatruf©n; заслади, стане 

пријатен, се наслади; nasla/danieL -i` n. ¢pÒlausij; насладување, уживање; nasla/dati 
(s3)L -a6 (s3)L -ae[i (s3) ipf. lipa…nein, ¹dÚnein, ¢polaÚein; слади, засладува, (се) 

насладува; nasla/denieL -i` n. ¢pÒlausij; насладување, уживање, користење; nasl'ditiL 
-sl'/d5L -sl'di[i pf. klhronome‹n, kataklhronome‹n, ™ntruf©n;  наследи, (се) наслади.  

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ не бележиме лексема од 
ваков тип. 
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Табела Н2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

nastavnikq, nastavni;e 
(sv'tilni;e ne ouga[ene. 

slqn?ce pravdx h²e. sv'tq 
wmra;enxhq. nastavni;e 

zablou/‹q[jihq. ho/‹q i sqmwu 

&sewmq i faraona potopivq) 
68/7 

nastavnikQ 129/15 (i mxe 
trebetQ da se frlimo na 
ba]onje emQ sozdatelqL emQ 
voYakQL emQ nastavnikQL tUa 
vidi kakw nesmo b/+ji) 

nastavnikQ 155/17 (stahQ 
ra/daetQ bl+gogov'njeL 
strahQ b+/ji nastavnikQ estq 
gov'nj3: seko \lo progoni C 
;l+v'cx: gledaŸte kolkU e 
bl+/enno prostota C 
wka3nnx3 gordosti) 

nastavi (bl+/ena /e a&Hanasia& 
vqzr'vq izdale;e i vid' domq 
svoiL vqzr'vq na n+bo i reÂ b+eL 
rekx* a&vraamou i sar²r'. izxdi 
C zeml1 svo1 i C ro/‹enja 
svo1goL tx* nastavi na² vq 
strahq svoi. se* wstavihw¤ 
domq na[q imeni tvo1go radi) 
106/2 

nastavitQ 97/18 (se molimQ da 
gi nastavitQ na pUtq 
istinnxŸL i da gi izvaditQ C 
temninU ou videlina i vsi 
hr+tjani da spasetQL i nasQ da 
pomilUetQL aminq) 

nastav3me 80/14 (stro[ena 
trQska: kazUe s+txŸ velikjŸ 
vasJljŸ: koito ;ov'cx: imatq 
nekoŸ wbx;aŸ lo[i i 
gr'[nji: a drQ/atQ 
zapov'dQ b+/j3: t3hQ sir';q 
nihQL da ne gi padime I da 
ne gi sosQ lo[i horati 
tro[ime> ami da gi 
nastav3me I da gi ou;imeL I 
oni sa wzdravatQ> da se 
izlekUvatQ) 

navxklq, navxkni (i gd' vqzxde 

gor'. pr‹'sta cr+ca w desnou2 
tebe. i kako /e bx² cr+ca. po 
n1/e c+rq rabq bxstq. ne b*'L nq* 
bx². navxkni b/²t)vna i 
oumoudrisi smotreni1. ;to b'* 
i ;to bxstq tebe radi) 84/8 

naviknUti 49/4 (i vs3 prw;a3 
dU[epolezna3 ou;enj3L da/dq 
emU naviknUti krom' 
vs3nkagw prep3tj3L vo slavU 
pre+stagw imene tvoegw) 

/ 

nebesna`, nb+se, nb²nxmq, n+bo, 

n+bomq, nebese, nebesnomou (1/e 
ho]e[i tvoriti. az? bo gotova 
1smq w vr¤'�ni ihq ne raditiL 
da nebesna` prjim¹. knez? /e 
povel' vq vr']i2 vq pe]q 

nebesnagw 94/3, nebesno 149/19, 

nebo 24/4 (sUdj3 /ivxmQ I 
mertvxmQ i car3 carstvj3 
nebesnagw. eto kakw pi[etQ 
hr+tjani moi tj3 oba PalmaL na 
voskresenje hr+tova ;atatQ se) 

nebesnoe 16/6 (zatova wti se 
nari;a edinomxsljemQ i 
soglasjemQL poveke zatova 
namQ nema m'sto ou cr+tvo 
nebesnoe: ]o e nasl'dje na 
tJ3 ]o primirUvatQ ;ovevx: 
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gore]ou. s+ta` /e sqtvor?[i 
wbrazq h²vq) 68v/12 

vonka nadvorQ vJe pseta ]o 
laete sosQ \lJi dUmi: ]o 
hapete so zavistq: ]o 
grxzatQ C nenavistQ) 

ne;istotx, ne;ista, ne;istihq, 

ne;istou2 (kako vqnide zde* 
neimx wd'`ni` bra;na. 
w&d'ni1 nari;etq  bloudq i 

loukav` d'la. i skvrqn?na i 
ne;ista. `ko /e oubo 
skvrqn?na`  d'`ni` gr'si 
soutq) 85v/11 

ne;istota 125/9, ne;istoe 
10/12, ne;istx3 12/12, 

ne;istxhQ 28/16 (ili vo 
pj3nstvoL ili vo haŸ hUŸL ili 
vo blUdQL po lo[Q pUtqL vo 
ne;istota akw ga zate;e 
smertqL Cide ou Yavolski 
rUki) 

ne;isti 47/1 (za spasenje 
nihno vleznalQ noe ou 
kov;egw ou gemJata: onQ i 
vsi negovi doma[noL C 
si;koto tova e po;UdnwL 
tolkU mnogU \v'rove i 
dobicx ;istiL i ne;isti) 

ned'l2 (al;ite i molite b+aL 

dDa ne kli`vit nx dq]erq 

pafnouti1vou. i al?kav[imq 
vs'mq vsou ned'l2. nikomou 

/e ne `vi g+q. molitva bo 

wnoE wdol'va[eL pa;e wn'hq 
vs½') 36/1 

nedelata 89/15 (nikoa sUbota ne 
se postitQL saltQ velika 
sUbota se postitQL i sproti 
nedelata do polnoYL taka se 
plaYatQ desetokQ b+gUL taka se 
izmolUetQ b+ga) 

ned'l3 58/9, nedel3 121/10 

(slovo zaradQ slu/bi 
ljtUrgJi: kakvo s+txŸ prorokQ 
zaharjaL si;ka sedmica 
nedel3 s'delQ tamw ounetre 
ou s+ta3 s+txhQ: whQ gorko 
namQ kakvw ne radime za 
s+ta3 ljtUrgJ3L samQ re;e 
h+rtosQ tvorite za moe 
vospominanje) 

 
Анализа на табела Н2: 

 

Канонски: nastavqnikQL -a m. ™pist£thj, kaqhght»j, brabeut»j; наставник, 
учител.  

Во трите ракописии бележиме губење на слабиот ер во групата vqn (nastavni;e), а 

во Слепч е извршена прва палатализација (nastavni;e). 
 

Канонски: nastavitiL -vl6L -vi[i pf. Ðdhge‹n, ™fist£nai, sumbib£zein; 

раководи, постави; nastavlenieL -i` n. Ðdhg…a; наставление, раководење; nastavl`tiL -
vl`6L -vl`e[i ipf. Ðdhge‹n, ™mbib£zein; раководи, поставува.  

Во Слепч и во Оглед бележиме непроменети форми, а во Различ ексцерпираниот 

пример го следиме со множинската наставка me за 3 л. мн. (nastav3me), што е 
карактеристика на централните македонски говори и на СМЈ. 

 



206 
 

Канонски: navXkatiL -;5L -;e[i ipf. manq£nein; изучува, научува; navXkn5tiL -
n5L -ne[i pf. noe‹n, manq£nein; изучи, (се) научи.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме деназализација на 

5 во ou и мешање на X со i (naviknUti), а во Различ не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: nebesqnQL -Xi adj. (tîn) oÙranîn, (toà) oÙranoà, oÙr£nioj, Ð ™n to‹j 

oÙrano‹j, ™n oÙranù, Ð ™x oÙranoà, oƒ ™pour£nioi, t¦ ™pour£nia; небесен, небесни 

суштеста, небесни работи; na nebesqnXhQL vQ nebesqnXhQ ™n to‹j ™pouran…oij; на небото; 

nebesqskQL -Xi adj. (tîn) oÙranîn, (toà) oÙranoà, oÙr£nioj, Ð ™n to‹j oÙrano‹j, oƒ 

™pour£nioi, t¦ ™pour£nia; небески, небески суштеста, небески работи, на небото; na 
nebesqskXhQ ™n to‹j ™pouran…oij; на небото; nebesqskX adv. oÙk ¢m£rturon aÙtÒn; 

небесно; neboL nebese n. oÙranÒj, oÙrano…; небо. 

Оваа лексема во Слепч во четири примери ја бележиме под титла (nb+se, nb²nxmq, 

n+bo, n+bomq), во еден пример во непроменета форма (nebese), (како остатоци од старата 
консонантска промена на -s- се среќаваат во нашиот современ јазик: прилошкиот израз на 
небеси и, во литературниот јазик, мн. небеса137), а во два примери следиме губење на 

слабиот ер во групата sqn (nebesna`, nebesnomou). Истите гласовни промени ги бележиме во 
Оглед и во Различ. 

 

Канонски: ne;istotaL -X f. ¢kaqars…a, ¢kras…a; нечистотија; ne;istQL -Xi adj. 
¢k£qartoj, ¥laloj, m¾ kaqarÒj, koinÒj, ponhrÒj, ¢seb»j; нечист, нечесен; ne;ist' adv. 
oÙc ¢gnîj; нечисто.  

Следиме непроменета форма во сите ракописи кои се предмет на нашата работа. 
 

Канонски: ned'lqnQL -Xi adj. (tÁj) kuriakÁj; неделен; ned'l`L -l4 f. kuriak», 

˜bdom£j; недела, седмица (седум дена).  

Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед следиме развој на ' во e и 

затврднување на консонантот l (види: Конески138) (nedelata). Во Различ следиме еден 

пример каде што јатот (') се чува (ned'l3), и еден пример каде што е заменет со e 
(nedel3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 134; 
138 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1952; 
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Табела Н3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

nedostoinago, nedo²in'mq 

(onomU /e ;2de]ou se i 
g+l2]ou ;to se 1² ;edo pr'/Œe bo 
mene nedostoinago noud'[e 
ispov'dati se i nn+` ni;to /e 
v']a1[i. wna /e Cv']a rekq) 
115/7 

nedostoŸnagw 13/21, 

nedostoŸnxŸ 97/9, 

nedostoŸn'Ÿ[xmQ 1/7 

(mnogogr'[nxmQ vo 
Jeromonas'hQ i 
nedostoŸn'Ÿ[xmQ JgUmenomQ 
kralq markovagw monastxr3: 
i/e vo skopje ou markoa reka 
hrama st+agw velikomU;enika 
dimitrja) 

/ 

nedou/qnq, nedougq (bogatjiL na 

konqcq wbni]a[e. i moudrjiL 
vqneza`pou pr'wbid'ni bx[e. 
kr'pkx i iznemo/e. z‹ravx i 
nedou/qnq bxstq) 101/20 

nedU/livi 110/8 (segw radi vo 
vasQ mnozi nemo]ni i 
nedU/livi i sp3tQ dovolni. 
A]e bo bxhomQ sebe rasU/daliL 
ne bxhomQ wsU/deni bxli) 

/ 

neizreÂnixmi, neizreÂnnx2 (i 
sqnqm[i C rizq moi¾ i/e b'hq 
wblq;enaL i povihq 1go. i 
neizreÂnixmi ]edrotami 

tvore]omou divnaa `ko /e 
ho]etqL vqspjtai) 126/16 

neizre;enagw 13/10, 

neizre;enno2 16/6 (darUŸ emU 
pi]U raŸskU2L so;etaŸ egw 
bezzakonj3 neizre;enno2 
po;ino2 bogatxhQ tvoihQ 
darwvQL prosti egoL pomilUŸ 
egoL oka3nnU2 egw dU[U sp+si 
2 ]edre) 

neizre;enn'Ÿ[emU 132/16 

(za]o C viHleemQL po 
bezt'lesnomU /e i po 
neizre;enn'Ÿ[emUL e/e C 
o+ca pre/de vs'hQ v'kQL 
glagolet s3L rodQ im'ti 
vx[e vs3kagw ispov'danj3L 
po ovomU razUm'et s3L 
oubw: po ovomU /e ne 
razUm'et s3) 

nemo]n2, nemo]li (Wbrati se 
i po/ri bogou ar'2. s+ta` /e 
mÂnca reÂ kq n1mouL mx 
nemo]n2 t'lesno2 ;qsti 
i]emqL aA silo2 d+hovno2 
podviza1m? se) 2/5 

nemo]ni 110/8 (segw radi vo 
vasQ mnozi nemo]ni i 
nedU/livi i sp3tQ dovolni. 
A]e bo bxhomQ sebe rasU/daliL 
ne bxhomQ wsU/deni bxli) 

nemo]na 156/13 (/ena /e b' 
elinska syrofjnjkisa: da 
razUm'eme seki ;l+v'kQ: koga 
sogr'[aetQ: /ena bxvaL 
sir';q dU[a nemo]na slaba: 
hanaanxn3. ;ernQ gr'hQL i 
krovovidenQL i i oubjistvenQ: 
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ima d]erQL takva d+[a. lo[i 
i lUkavx d'3nj3 sir';q 
gr'[nji rabotxL tJa se 
djavolski: d+[i oubivatQ) 

nenasi]enja (mn̈/ice 2/e s'de 
kq seb' gl+a[e. anaHemate ne 
nasx]enaa outro bo. `ko 
tvo1go ra‹ nenasi]enjaL si2 
sl'potou azq prite/ahq. i 
pakx gl+[e) 183v/11 

nenasitko 78/7 (toa Ye re;etQ. 
na svite lo[otje korenomQ mU 
e tamahQ nenasitkoL C nego da 
izbavitQ nasQ hr+tosQ b+gQL 
aminq) 

/ 

neplodx* (si* po1 /enou ;istou 
z'lo sou]ou. dostoinou svo1go 
izvol1ni`. b'[e /e i neplodx* 
d'tji ne imou]i. vq velic' 
/e pe;ali b'[e mou/q 11) 
25v/10 

neplodnxhQ 27/2 (idite C 
m'sta bezvodna i bezplodna3L 
id' /e nikto /e /ivetQL 
tamo oubo ougotova s3 vamQ 
pi]a vo dreves'hQ neplodnxhQL 
tamw i/iti vamQ povel'vaet 
s3) 

/ 

neporw;nq, nepor;nou, 

neporo;?na (abi1 /e rosa sq 

nebese sqnideL i ou&gasi plamenq 
wgnqnxi. i b`[e `ko /e 
ag?nica neporo;?na Vvq pe]i 
s+ta`. po2]i p'snq si2) 69/10 

neporo;enQ 105/4 (vode s3 na 
zakolenje i `ko agnecQ 
neporo;enQ pr3mo strigU]ogw 
egw bezglasenQL jo]e po 
dolUou]e drUgo mi e za krovq 
hr+tov aka/UetQ) 

/ 

 
Анализа на табела Н3: 

 

Канонски: nedostoino adv. nedostoino estQ oÙk ™xšstin, oÙk ™xÒn œstin; не е 

достојно, не е дозволено; nedostoinQL -Xi adj. ¢cre‹oj, ¢n£xioj; недостоен; 

nedostoinqstvo -a n. ¢n£xion; недостоинство; nedostoin' adv. ¢nax…wj; недостојно.  

Во Слепч бележиме еден пример под титла (nedo²in'mq) и еден пример во 
непроменета форма. Во Оглед се забележува влијанието на рцсл. литература, коешто може 

да се согледа во честата употреба на Ÿ (nedostoŸn'Ÿ[xmQ, nedostoŸnagw, nedostoŸnxŸ). 
Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: ned5govatiL -gou6L -goue[i ipf. nose‹n, ¢rrwste‹n; боледува; ned5gQL 
-a m. pneàma ¢sqene…aj, nÒsoj, nÒshma, ¢sqšneia,  ¢rrwst…a, p£qoj; болест; ned5gQ 
im'ti kakîj œcein; е болен; ned5/qlivQ adj. ¥rrwstoj; болен; ned5/qnikQL -a m. 
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¥rrwstoj; болен; ned5/qnovatiL -nou6L -noue[i ipf. nose‹n; боледува; ned5/qnQL -Xi 
adj. ¢sqen»j, ¢sqenîn, ¥rrwstoj; болен; ned5/qnQ bXti kakîj œcein; е болен.  

Во Слепч следиме замена на 5 со ou во двата проследени примери (nedou/qnq, 

nedougq). Во Оглед бележиме иста појава како во Слепч (замена на 5 со U), но проследивме 

и губење на ерот во слаба позиција во групата /ql (nedU/livi). Во Различ не бележиме 
ваков пример. 

 

Канонски: neizdre;enQL -Xi adj. ¢nekdi»ghtoj, ¥rrhtoj; неизречен, неискажан; 

neizdre;enqnikQL -a m. ¥rrhtoj; неизречено, неискажано суштество; neizdre;enqno adv. 

¢neklal»twj; неизречено, неискажано; neizdre;enqnQL -Xi adj. ¥rrhtoj, ¥fatoj; 

неизречен, неискажан. 

Во Слепч двата примери ги бележиме под титла (neizreÂnixmi, neizreÂnnx2). Во 

сите примери бележиме губење на d помеѓу z и r, односно групата zdr преминува во zr 

(neizre;enno2). Идентична појава во два примери следиме и во Оглед и во Различ. Кај Ј. К. 

бележиме интересна придавска форма (neizre;enn'Ÿ[emU), што е пишувана под влијание 
на рцсл. ред. 

 

Канонски: nemo]evatiL -]ou6L -]oue[i ipf. ¢sqšne‹n; боледува, е немоќен; 

nemo]qL -i f. ¢sqšneia, tÕ ¢sqenšj;  немоќ, слабост, болест; nemo]qno adv. ¢dÚnaton; 

невозможно; nemo]qnovatiL -nou6L -noue[i ipf. ¢sqene‹n; боледува, е немоќен; 

nemo]qnQL -Xi adj. ¢sqen»j, ¢dÚnatoj; немоќен, слаб, болен, невозможен; nemo]qstvoL 
-a n. ¢sqšneia; немоќ, бессилие; nemo]qstvovatiL -stvou6L -stvoue[i ipf. ¢sqene‹n; е 
немоќен, е бессилен, боледува.  

Во трите ракописи следиме губење на ерот во слаба позиција во групата ]qn 

(nemo]ni). 
 

Канонски: nesXtostqL -i f. ¢plhst…a; ненаситност; nesXtQL -Xi adj. ¥plhstoj; 

ненаситен, лаком; nesXtqL -i f. pelek£ni; пеликан, несит; nesXtqnQL -Xi adj. ¥plhstoj; 

ненаситен; nesXtqstvoL -a n. ¢plhst…a; ненаситност.  

Во Слепч следиме замена на X со i (nenasi]enja). Истото го следиме и во Оглед, 

каде што бележиме стилизирање на народна лексема (nenasitko). К. П. Т. со ова го 
покажува силното чувство за стилизирање и адаптирање на лексемите кон живиот јазик. 
Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: neplodovitQL -Xi adj. ¥gonoj; неплоден, неплодоносен; neplodonosqnQL 
-Xi adj. ¥gonoj; неплодоносен, неплоден; neplodXL -dQve f. ¹ ste‹ra; неплодна жена, 

неротка; neplodqnQL -Xi adj. ¥karpoj; неплоден; neplodqstvoL -a n. ste…rwsij; 
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неплодност, стерилност; neplodqstvqnQL -Xi adj. ¥karpoj; неплоден; neplo/denieL -i` n. 

¢karp…a; неплодност.  
Во Слепч се чува старата форма за оваа лексема. Во Оглед бележиме губење на 

слабиот ер во групата dqn (neplodnxhQ), а во Различ не бележиме лексема од ваков тип. 
 

Канонски: nepore;enQL -Xi adj. ¥mwmoj; непорочен; neporokQL -a m. ¥mwmoj; 

совршенство, без порок; neporo;qno adv. ¢mšmptwj; непорочно, беспрекорно, совршено; 

neporo;qnQL -Xi adj. ¥mwmoj, ¥memptoj; непорочен, беспрекорен, совршен.  

Во Слепч во два примери следиме губење на ерот во слаба позиција во групата ;qn 

(neporw;nq, nepor;nou), а во еден од примерите писарот ја чува старата форма, но наместо 

ер употребува паерок (neporo;?na). Во Оглед бележиме непроменета форма за лексемата, а 
во Различ не проследивме ваков пример. 
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Табела Н4 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

nepravednikou (ne v'stq 

razqnqstva ni zlou ni dobrou. 
Ili pravednikou. ili 
nepravednikou. Vvq telesnxhq 
potr'bahq. nq vs'mq tq;no 
`/e na po‹bou razdava1tq Dda ne 
wskvrqni[i svo1go ouma) 
233v/6 

/ nepravedenQ 134/16, nepravda 
66/21, nepravinite 134/20 

(e+ylje : sUdj3 nepravedenQ 
Cmsti /en'L C sopernika 
e3 pris'd'nj3 radi) 

nev'rni1 (slougam}  /e 
povel'no1 tvore]imq. konobq 
`ko i voskqrasta ` se. i 
Wpali v?se nev'rni1 sto1]e 1 
wkolo) 20v/4 

neverstvje 128/9, neverenQ 
103/13, nevernicx 84/1 (pakQ 
;oekQ C o]o e debelQ il e 
neverenQL ili te/okQL lenivQ 
ou]e vtorxй pUtq prepra[Ue I 
velitQ) 

nev'renQ 67/13, nevernicxte 
63/25, nev'rni;ki 39/11, 

nev'rnicx 47/13 

(vostreperilQ i b'galQ C 
crQkvi]ata nev'rni;ki: ]o 
gw bxli po;itali kako b+ga 
ou kapi]ataL a koga ;UlQ 
djavolQ ap+lskoe ou;enje: skrxl 
se na dno mesto ou zeml3ta: 
taka se w]e boi I treperi i 
b'ga) 

nivou (aA&]e bo istin?n' vq 
/e‹l'1[iL vs'hq moihq 
malxhq slovesq* ou;eni`L I 
po/iti d+ni svo1. to 

wdq/ditq nivou tvo2 
sr‹;qnou2 b+q) 100/5 

nivata 8/16, niva 22/10 (ili vo 
kUYata ili vo ;eladQtaL ili vo 
nivata ili vo loz'toL ili vo 
drv3ta ili vo bah;ata kakva 
nebula da bUde prvw da se 
ispovedaatQ sve ;eladQ) 

nivite 53/16 (wra;e i pastjre 
ov;areL d+vU prizxvaŸte ta da 
imate bereketQ ou nivite 
va[iL i vJe d'ca ]o se 
ou;ite na [kola pri daskalaL 
d+vU prizivaŸte da vi se 
prosv'ti oumo da U;ite) 

n'cji (a&]e ho]e[i pov'dati 

si` komou. pov'/Œq w tai 

l2bovqnimq svoimq. Dda nekako 
C slx[anja prjidoutq n'cji i 

wbre]outq n²a. i bo v?sal'ta 
`/e sqtvorihw¤ zŒ') 127v/15 

/ n'cxi 154/11 (tJa koŸ  se 
nepoka2vatQL tJe nematQ 
b+ga. n'cxi prevosho/denj3 
bxti kazUvatQ: koŸ davatQ 
pari na faŸda: tJ3 se 
poklan3tQ na JdwlxL i 
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CstUpile C b+ga) 

no/q (pon1/e b'[e vsa svo` 
raz‹alq oubogxm?. i izvl'kq 
no/q svoiL pr'r'za rizou svo2 
na poli. polovinom? /e od'` 
ni]ago a drougxmq polw¤ sam? 
se priwd'`) 216v/8 

/ no/Q 127/6 (hr+tosQ mirQ 
na[Q: reklQ ne doŸdohQ 
mirQ da dademQ: ami no/Q 
i ognqL sir';qL koga ;l+v'cx 
mirni sa a \lo ;inatQL 
togaŸ ne e dobro I dale;e sa 
C l2bovQ b+/jŸ) 

no[aa[e, nosi[i (i nikako /e 

povinou se g+l1. a&]e C si¾ C 

nih? /e nosi[i sq n'mqL 
pita1 ime toliko l'tq zd'L 
ktomou ne poslet? Mi wbi;nou2 
pi]ou) 159v/16 

nosimo 66/10 (edenQ za drUgoga 
da se molimoL edne drUgogo da 
/alimoL edne drUgomU da 
pomo/emiL edenQ drUgomU 
te/ino tada da nosimoL sire;q 
edenQ drUgomU da prostimo) 

nosi 113/20, nosatQ 113/23 

(sJmwnQ nosi krestQ hr+tovQ 
onQ be[e C selo kyrjnea ]o 
se ka/e peti gradQL `vUva 
pokazUva petQte ;UvstvaL 
;Uen'ta ]o ima ;ovekQL ]o 
radatQ i trUdatQ se da 
nosatQ krestQ hr+tovQ: sanki 
zapov'dQ b+/j3) 

 
Анализа на табела Н4: 
 

Канонски: nepravQL -Xi adj. неправеден, неправилен, невистински; nepravqdaL -X 
f.  ¢dik…a, ¢d…khma, ¢nom…a; неправда; nepravqdivQL -Xi adj. ¥dikoj; неправеден; 

nepravqdqnikQL -a m. ¥dikoj; неправеден човек; nepravqdqno adv. ¢d…kwj; неправедно; 

nepravqdqnQL -Xi adj. ¥dikoj, (tÁj) ¢dik…aj; неправеден; nepravqdqn' adv. ¢d…kwj; 

неправедно. 

Во Слепч бележиме вокализација на ерот во e во групата vqd и губење на ерот во 

истиот пример во групата dqn (nepravednikou). Во Оглед не сретнавме ваква лексема, а во 

Различ бележиме: а) вокализација на двата ера во e во примерот nepravedenQ; б) губење на 

слабиот ер во групата vqd во еден пример (nepravda); в) лексема којашто е пишувана со 

влијание на народниот говор (nepravinite). 
 

Канонски: nev'rieL -i` n. ¢pist…a; неверие; nev'rovanieL -i` n. ¢pist…a; неверие; 

nev'rou4i adj. ¥pistoj; неверник; nev'rqnQL -Xi adj. ¥pistoj, ¥dikoj; неверен, неверник, 

што не верува, неверојатен; nev'rqstvieL -i` n. ¢pist…a, Ñligopist…a; неверие; 

nev'rqstvoL -a n. ¢pist…a, ¢mfibol…a; неверие; nev'rqstieL -i` n. ¢pist…a; неверие.  
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Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во групата rqn (nev'rni1). Во 

Оглед бележиме замена на ' со e во сите примери кои ги ексцерпиравме од ракописот 

(neverstvje, nevernicx) (мцсл. редакција) и развој на q во e (neverenQ), но забележуваме и 

употреба на десеттеричното j. За разлика од К. П. Т., Ј. К. во Различ напоредно ги 
употребува двете форми за лексемава, односно во едни примери ја чува старата форма, а во 

други врши замена на ' со e (nevernicxte). Следиме развој на q во e (nev'renQ) во еден 
пример, во два од примерите е извршена втора палатализација и во два примери следиме 

затврднување на палаталното c (истото го забележавме во Оглед) (nevernicxte, 
nev'rnicx). Треба да напоменеме дека во Различ среќаваме пример од типот nev'rni;ki 
што претставува народна збороформа, но и употреба на членот во еден од примерите што 

говори за мцсл. ред. (nevernicxte). Оваа лексема К. П. Т. ја приспособува кон живиот јазик 
во сите проследени примери, за разлика од Ј. К. којшто напоредно ги употребува и старите 
форми на лексемата. Сметаме дека Ј. К. е традиционалист и почесто се навраќа кон 
традиционалните цсл. збороформи. 

 

Канонски: nivaL -X f. cèra; нива.  
Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед бележиме еден пример во 

непроменета форма и еден пример во членувана форма (nivata). Во Различ следиме еден 

пример (nivite) во членувана форма (мцсл. ред.). 
 

Канонски: n'kotorXi pron. tij; некој; n'kQto pron. tij, eij; некој; n'kXi pron. tij; 

некој, некојси; edinQ n'kXi eij tij; еден од нив.  
Во Слепч се чува старата форма за зборот, но во примерот е извршена втора 

палатализација (n'cji), којашто се вршела само пред ' и i што потекнуваат од старите 
индоевропски дифтонзи.139 Во Оглед не бележиме ваков пример, а во Различ ја следиме 

истата промена како и во Слепч (n'cxi). 
 

Канонски: no/qL -a m. m£caira; нож, меч, ножици; no/qnicaL -3 f. q»kh; 

ножница. 
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемата. Во Различ има затврднување 

на палаталното / (no/Q), а во Оглед не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: nosiloL -a n. for£din ™kkom…zein; носилка; nositi (s3), -[5 (s3)L -
si[i (s3) ipf. fšrein, fore‹n, a‡rein, bast£zein, ™pifšresqai; носи, се  воздига; ne oudobq 
nosimQ dusb£staktoj; неиздржлив.  

Во Слепч следиме неконтрахирани форми во еден пример (no[aa[e) и непроменета 
форма во другиот пример. Во Оглед, К. П. Т. лексемата ја пишува во народна форма, 

односно со множинската наставка за 1 л. mo, што претставува дел од денешниот тетовски 

                                                 
139 Радмила Угринова-Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 1986, 22; 
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народен (дијалектен) говор (nosimo), а во Различ бележиме два примери, коишто Ј. К. ги 
пишува во канонска форма. 
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Табела Н5 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

no]i2 (po d+nehq n'kxhqL 

prjido[ekq mn' n'cji C 
O[qlnikqL i pov'da[e mi sice 
`ko mx skitahom? se poustxni 
wbonq polqmora. i se 
ouzr'homq no]i2 n'ko1goL 
sqbira2]a bxli1 i `dou]a) 
164/7 

noY 54/1, no]q 50/11 (ova3 
molitva se ;ati bolnomU 
;oekUL ]o ne go faYa sonQL ne 
mo/e da zaspjetQ ni den ni 
noYL da doŸdetQ popQL i da 
mU staitQ kr+tomQ ]o kr+titQ 
voda) 

no]Q 31/22, no]q 25/21 (kakw 
sega ]o vidime togava ke da 
pokrJe no]q glUboka i temna 
;Udesa na zemli: voini i 
l2dje sQ l2ge na ednoL i 
\v'rje so \v'roveL i zeml3 
ke da se potopi sosQ krQvQ) 

no/nago, noz'mq (gloubina /e 
do bez‹nx b'L kq n1i ne ]edno 
vl';ahou me kq 1dino i/e 
sôan' br'ga wnogo. b'[e 
stqza t'sna i priskrqbna. `ko 
/e sl'da no/nago vq m'stiti 

pon'. poto i/e Ubo t'sn'i i 
priskrqbn'i[i stqzi nou/‹e2 
vl'ko¤ b'hq C ni¾) 242v/2   

noz' 12/19 (i pripadnUti ko 
]edrotamQ tvoimQ i c'lovati 
pre;istx tvoi noz'L i 
napolnit s3 tvoegw b/+tva I 
s+tagw tvoegw d+ha) 

nogite 41/12 (izQ rebroto ]o 
me probodoha iste;e krovq: 
C raniteL C rUkite i C 
nogite istekla krovQL i C 
klincxte C ekserete istekla 
krQvqL ne padnala na 
zeml3ta zalUdo ne e teklaL a 
;ovecx mxsl3tQ i ne 
mo/atQ da razUme3tQ za]o 
ne e zalUdU istekla ta3 
krovq hr+tova) 

n'pr'd (se*n' kto star?cq velikq 
C egnita pri[qlq'[e 
proda`ti roukod'lje svo1L i 
s'd'[e vq n'pr'd crk+vi2. 
vid'v? /e otrokqL i po1mq 
privede i kq wtr§kovici) 30v/6 

napredQ 43/11 (b+gQ ml+tvQ 
napUdUe djavola mU dooYa 
oumotq mU poŸdUe napredQL 
ti3 ml+tvx vo ova3 kniga ne 
gi pasahQL saltQ pisahQ 
napre/nite ml+tvx) 

napredQ 3/3 (pi[e ou s+tagw 
teovJta za]o drUgarQ na pato 
na mladago tovJaL pokaza mU 
se za]o e ag+glQ za]o e edenQ 
C sedmQte ]o sto3tQ 
napredQL predQ b+gaL taka 
kazUe i s+txŸ JwannQ 
b+goslovQ spomenUe i kazUe ou 
kniga Ckrovenja svoegw) 

novou, novou2 /rqtvou, novq, 

novxi a&vraame (priim? /e knezq 

prqvou2 i novou2 /rqtvou. I 
na;e tvoriti vq tr'bi]i vq 

nova 42/1, novomU 8/5, novxŸ 
Jzrailq 75/9 (YerekQ seme koga 
Ye vaYatQ na nivaL YerekQ 
gUmno koga Ye nasadi[qL lozje 

novQ 18/23, novagw 18/4 (ako 
se e i zakopalaL ako e i ou 
novQ grobQ C kamikQ 
izs';enQ zakl2;ila seL i 
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maZimi nov' grad'L pokazae 
Zakonq cr+evqL ni 1dinogo /e ne 
ponoudivq) 59v/15 

koga Ye zasadi[qL temelq na 
kUYa koga Ye zapravi[qL ou 
nova kUYa sefte koga 
oulegne[q da dxse[qL Ye da 
vikne[q popa da ti ;ati 
molitvU) 

kamikQ golemQ tUrili na 
grobo C gor' i pokrili) 

nou/de2, nou/‹nikomq (i 

g+la1mouL go d'liti 1² se w 
vl‹ko: sice li naou;i se C ap²la 

pasti stado h²voL ne sq 

nou/de2L nq vol12. v'roumi i 
miL pr'lqstil? se 1si `ko 
1dinq C ;l+vkq) 175v/18 

nU/dx 21/17, nU/nicx 117/4 

(vo vs3kj3 b'dxL i skorbiL i 
nU/dx pomo]iL a]e ne so 
sUmnenjemQ molit s3L d+ha bo 
st+agw sUtq ispolneni) 

nU/da 122/20 (i nematQ 
nU/da zorQ da izlezatQ 
dU[ite C snagata za]o imQ 
e lekjŸ tovarQ na snagata: a 
gr'[njte wdebelili dU[a 
sosQ snagata istUrili # 
zemlnaL i zatova sosQ nU/da 
i \orle istrgnUvatQ dU[ata) 

 
Анализа на табела Н5: 

 

Канонски: no]qL -i f. nÚx, skÒtoj; ноќ, темница; no]i6 nukt…, t¦j nÚktaj, tÕ 

prÒteron; ноќе; ob no]q bXti dianuktereÚein; ја помине ноќта буден; no]qno adv. 

nÚktwr; ноќно, ноќе; no]qnQL -Xi adj. (tÁj) nuktÒj, nukterinÒj; ноќен.  
Во Слепч има непроменета форма за лексемава. Во Различ следиме затврднување 

на палаталното ] (no]Q) (види: Конески140). Во Оглед забележавме дека К. П. Т. во еден 

пример употребува непроменета форма за зборот, а во другиот веќе следиме употреба на Y, 

односно замена на ] со Y (noY), што се случува под влијание на северните македонски 
говори во кои и денес имаме изговор на помеко ќ во однос на СМЈ. К. П. Т. во своето дело 

употребува напоредно и ] и Y, што говори за неговото чувство за прилагодување на 
лексемите кон народниот говор. 

 

Канонски: no/qnQL -Xi adj. (tîn) podîn; ножен, за нозете; nogaL -X f. poÚj; нога.  

Во Слепч следиме губење на слабиот ер во групата /qn во еден пример (no/nago), 

а во останатите примери следиме замена на g со z (noz'mq), односно е извршена 

палатализација. Во Оглед го следиме истиот фонетско-фонолошки процес (noz'), а Ј. К. во 

Различ употребува онародена лексема во членувана форма (nogite) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: napr'dQ праеп. adv. prÒj; пред.  

                                                 
140 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1952; 
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Во Слепч следиме замена на етимолошкото a со ' и испуштен ер на крајот на 

зборот во примерот којшто го проследивме (n'pr'd) (види: Новотни141). За разлика од 
Слепч, во Оглед и во Различ треба да претположиме дека во сите примери авторите вршат 

замена на ' со e (napredQ) (види: Кульбакин142, Шчепкин143, Пандев144, Десподова145, 146, 
Миовски147, Цонев148, Угринова-Скаловска149), од каде што јасно се гледа дека мцсл. ред. 
преовладува во живиот говор. 

 

Канонски: neb'lenQ adj. ¥gnafoj; нов; novo adv. kainÒn; ново; novokrQ]enQL -Xi 
adj. neÒfutoj; новопокрстен, неофит; novol'tqnQL -Xi adj. ¢rtigšnnhtoj; новороденче; 

novoro/denQL -Xi adj. ¢rtigšnnhtoj; новороденче; novQL -Xi adj. kainÒj, nšoj; нов; novQ 
m's3cq neomhn…a; млада месечина.  

Во Слепч и во Различ ја бележиме старата форма за зборот, додека во Оглед 

следиме употреба на фонемата Ÿ во два примери (novxŸ) и непроменета форма во 
останатите примери. 

 

Канонски: n5/daL -3 f. b…a, ¢n£gkh; насилие, принуда, потреба, нужда, страдање; 

n5/da mi estQL n5/d5 imamq ¢n£gkhn œcw; имам потреба.  

Во Слепч бележиме развој на 5 во ou во примерите низ целиот ракопис, но би го 

истакнале примерот nou/‹nikomq којшто писарот го пишува под титла (интересно е тоа 
што во ракопис од XIV в. писарот врши своевидно приспособување на лексемата кон 

живиот (говорен) јазик). Развојот на 5 во ou го следиме во Оглед и во Различ, но би морале 

да напоменеме дека за оваа лексема во ракописите на К. П. Т. и на Ј. К. наместо ou има 

употреба на U, што го сметаме правописен манир на авторите. Ќе го забележиме и 

неологизмот nU/nicx кој го употребува К. П. Т., а којшто го забележавме и во Слепч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 307; 
142 С. Кульбакин, Охридская рукопись апостола конца XII в., София 1907, С-СI; 
143 В. Н. Щепкин, Болонская псалтырь, СПб. 1906, 70; 
144 Д. Пандев, Лесновски паренезис...., 71; 
145 В. Десподова, Григоровичево евангелие бр. 9, Прилеп 1988, 44; 
146 В. Десподова, К. Бицевска, Д. Пандев, Карпинско евангелие, Прилеп-Скопје 1995, 36; 
147 М. Миовски, Хлудов Паримејник, Скопје 1996, 85; 
148 Б. Цонев, Добряйшово четвероевангелие, София 1906, 76-77; 
149 Р. Угринова - Скаловска, Околу правописот..., Скопје; 
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Табела О 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

o;i, o;ima, o+;i2, oknqcq, Oko, 

Okomq, Okqica, Okwmq, o+;i2 

(bo`zni2 wdrq/imi 

slavl`houL sQtvor?[ago 

pr'divna`. Edin? /e C bratje. 
edin'mq Okwmq sl'pq b'[e. i 
vql'zq pripade na s+to1 lice 
11 c'livatiL i tou* a&bi1 
prozr*') 40/8 

o;i 130/14 (toko tj3 go 
ou;atQ popotQ kakw da 
pravitQL i da dr/itQL a 
slep;e slepxŸ ou tebe o;i 
imatQL tx ne mo/e[q I samQ 
da hodi[qL a vod3kotQ ka si 
go zel' po sebe da go void[q) 

o;x 2/2, o;ite 27/10 (kakw 
sega da do[elQ to3 ;asQ 
stra[njiL i tx kakw da 
stoi[Q na sUdili]e b+/jeL 
pogledni sosQ o;ite tx za]o 
predsto3tQ bez ;etQ bezQ 
broŸ arha+gglx sosQ golemQ 
strahQ i ou/asQ) 

obit'li, wbit'lq (pon1/e vq 

n1mq /ivemq. po;to /e 

vqselnikqL `ko wbit'lq 1go 
bxva1¤. slx[i dq]i i bl2di 
bra;na`. i d+hovna` 
zav']ani`) 89/20 

obiteli 29/20 (i/e izxti C 
m'sta segw i C obiteli se3 
hr+ta s+tagw im+kQL paki 
zaklin32 vasQ imenemQ 
hr+tovxmQ g+demQ na[imQ) 

/ 

Odrq, wdr', Wdrou, wdrq (wna 
/e ougotoviv[i trapezou i 
postel2 tako/de. i g+la 1mou 
se trapeza i wdrq. ;to 
povel'va1[i pr'/de 
sqtvoriti) 118/16 

odra 59/4 (prostri mi[cU 
tvo2 ispolnenU vra;bxL i 
isc'li egoL vozstavl33й C 
odra i nemo]i: zapreti dUhU 
nemo]iL Cstavi C negw sv3kU 
`zvU) 

/ 

Ogqnq, wgn1mq dx[ou]e, 
wgnqnomou, Wgnqnx1 (nigde 
/e bo ne bl+/it? pr'bxva2]ihq 
vq pi`nqsv' i vq v?sakoi zlob' 
bespr'stani` nq s+ni1rodqstvou 
wgnqnomou nari;etq) 206v/6 

ogenq 112/6, ognedUhovennx3 
15/2, ognennxhQ 48/14, 

ognennxŸ 26/2, ognevicU 59/7, 

ognotQ 112/7, ognq 28/3 

(bl+godatj2 st+agw d+haL 
so[ed[agw vo vid' ognennxhQ 
3zxkQL i sihQ oustn' 
CverzalQ esiL i na;a[a 
glagolati inxmi `zxki) 

oginQ 8/19, ogino 24/10 (toŸ 
;asQ koi hr+tjani koga sa 
bolniL ako terpatQ sosQ 
dU[aL i so sr+ce togiva 
djavolQ b'ga kakw C oginQ 
ne mo/e da gledaL za]o pri 
takiva bolni ;l+v'cx ima 
darQ b+/jŸ) 

o;istiL w;istitq, w;i]a1mi, 

w;istiv?[e (a]e ho]e[i 

w;istitQ s3 35/20 (a]e 
ima[i miloserdjeL idi i tx 

w;i]avatQ 272/11, w;i]enje 
292/6, w;istili 36/16 (gr'h 
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vid'ti pr's+tagoL ws+ti se 
sama. Aa]e ho]e[i vid'ti 
pr's+tago i beskvrqn?nagoL 

o;isti se sama pr'/‹e. Cnel' 

/e Mmi1mx) 194/20 

zapreti \v'ri w;istitQ s3 
vjnogradQ ili vrtogradQ C 
nihQL i vs3koe C nihQ 
wzloblennoe m'sto) 

se razvrQzalQL bxli sme 
bolniL a sega sme wzdraveli: 
imali sme raniL a sega sme se 
w;istili: bxli sme 
oumreliL a sega w/ivehme: i 
sme stanali inakviL bxli sme 
kakw djavoliL a sega sme 
kakw ag+gli) 

obrou;enx1 (pomxsli /e W+cq 
!!. 1 da oubw obrou;enx1 i 
pri[qdq po1lq 2 estq kq sebÛ 
poslav /e pxta[e. slx[av /e 
w+cq C Otroka tvo1go i s+nq 

1go) 34v/3 

/ wbrU;enje 14/3 (wbrU;enje 
znaete za]o C d+hQ s+txŸ 
nekoŸ delQ mane;okQ: nekoŸ 
ide da kUpUva ka]a skapaL i 
doma daŸmi wbrU;enje za 
si;ko da znamQ za]o ke da 
si stoi[Q na r';ta) 

 
Анализа на табела О: 

 
 

Канонски: o;ezarenieL -i` n. светкање на очите; o;ezqrenieL -i` n. гледање со 

сопствените очи; o;esqnQL -Xi adj. (tîn) Ñfqalmîn; очен; okoL o;ese et oka n. ÑfqalmÒj, 

Ômma; око; sQ edin'mq okomq monÒfqalmoj; едноок, со едно око; pr'dQ o;ima ™n 

Ñfqalmodoul…v; навидум; mQgnovenie okouL oka ·ip¾ Ñfqalmoà; (за) миг.  

Во Слепч следиме два примери под титла (o+;i2), а во останатите примери има 
непроменети форми (истото го бележиме и во Оглед). Во Различ следиме еден пример во 

членувана форма (o;ite) (мцсл. ред.), и еден пример во којшто има мешање на X со i 

(o;x). Во трите проследени ракописи следиме прва палатализација во примерите. 
 

Канонски: obitalqnikQL -a m. o„ke‹oj; домашен, свој; obitanieL -i` n. paroik…a; 

живеалиште; obit'li]eL -a n. kat£luma, mon», xen…a; живеалиште, конак; obit'lqL -i f. 

kat£luma, mon», xen…a; живеалиште, конак; obit'lqnicaL -3 f. kat£luma; живеалиште; 

obit'lqnQL -Xi adj. (toà) katoikhthr…ou, (tÁj) katoikes…aj; населен.  

Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед бележиме развој на ' во e, а во 
Различ не бележиме ваков пример.  

 

Канонски: odrQL -a m. kl…nh, klin…dion, kr£batoj, sorÒj; постела, одар.  
Во Слепч следиме непроменети форми за лексемава. Истото го бележиме  и во 

Оглед, а во Различ не забележавме ваков пример. 
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Канонски: ogneobrazqnQL -Xi adj. scÁma toà pàr; огнеобразен; ognicaL -3 f. 

puretÒj; температуре; ognqL -n` m. pàr, pur£, ¢nqraki£; puretÒj; оган, температуре; 

ognemq /e]i puršssein; (болен од) треска; ognqnQL -Xi adj. (toà) purÒj; огнен, жежок; 

dqbrq ognqnaL rodQ ognqnQL rodqstvo ognqno gšenna; ад, пекол.  
Во Слепч во повеќето примери се чува старата форма за зборот, а во еден пример 

се јавува хиперкоректниот ер во консонантските групи од сонант и од консонант (Ogqnq) 
(види: Књазевскаја150, Конески151). Во Оглед и во Различ следиме неколку примери кај кои 
бележиме различен развој. К. П. Т. употребува непроменети форми за лексемава во 
неколку примери, но во одделни збороформи под влијание на мешаната цсл. варијанта и на 

дијалектите употребува интересни разлагања со појавата на вторичните вокали (ogenq). 

Исто така ќе го обележиме примерот ognotQ во којшто следиме членска наставка (мцсл. 
ред.). Некои консонантски групи, како во почетокот така и во крајниот слог се разлагаат со 
развивање на вторични вокали: магла, маска, пекол, оган и др.152 Во различни дијалекти 
овој секундарен ер различно се развивал и рефлектирал. Така, кај Ј. К. следиме два 

примери во кој вторичниот ер се развил во i (oginQ, ogino), а кај К. П. Т. во e (ogenq), за 
што Конески153 вели: „пред р и н во нашите дијалекти се среќаваат различни вокали: 
ветăр, ветар, ветор, ветер, добар, добор, добер, оган, огон, оген (огин)“. 

 

Канонски: o;istiti (s3)L -;i]5 (s3)L -;isti[i (s3) pf. kaqar…zein, kaqa…rein, 

kaqar…zesqai, ¡gn…zein, swfrone‹n; прочисти, исчисти; o;ist'tiL -st'6L -st'e[i ipf. 

kaqar…zein; прочистува, чисти; o;i]ati (s3)L -a6 (s3)L -ae[i (s3) ipf. kaqar…zesqai, 

kaqar…zein, kaqa…rein, ¢pokaqa…rein, ¡gn…zein;  прочистува, чисти; o;i]enieL -i` n. 

kaqarismÒj;  прочистување, чистење.  

Освен примерот во којшто бележиме паерок во Слепч (w;istiv?[e), во трите 
ракописи кои се предмет на нашата работа не следиме некои позначајни отстапувања од 
старата форма за лексемата. 

 

Канонски: obr5;atiL -a6L -ae[i ipf. numfeÚesqai; се вери; obr5;enieL -i` n. 

¢rrabèn; залог; obr5;itiL -;5L -;i[i pf. mnhsteÚein; вети, довери, се вери, прими; 

obr5;qnikQL obr5;enikQL -a m. œgguoj; доверител, вереник; obr5;qnicaL -3 f. 

™mnhsteumšnh; вереница.  

Во Слепч следиме замена на 5 со ou во примерот којшто го ексцерпиравме, и 

замена на i со x (obrou;enx1). Обратна замена на i > x зад меконепчаните консонанти kL 
gL h во овој ракопис не се забележани, освен во примерот ezekx2 32/4 (види: Врана154). Во 

                                                 
150 О. А. Князевская, Об одной графической особенностей ростовских рукописей начела XIII века, с. 
Русское и славянское языкознание, 1972, 128; 
151 Б. Конески, Историска фонологија на македонскиот јазик, Скопје 1977, 32-35; 
152 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 22; 
153 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 56; 
154 Ј. Врана, Вуканово еванђеље, Београд 1967, 44-46; 
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Оглед не забележавме ваков пример, а во Различ бележиме замена на 5 со ou, но и 

употреба на укот (U) и на десеттерично j (wbrU;enje). 
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Табела О1, w 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

Od'`ni1m}, od'`ni]ago, 

wd'`lq, wd'`na, wd'`nnx1, 

wd'2nq (1/e ne wsou/‹ati 
nikogo /e w ko1mq 
l2bosqgr'[eni. pa;e /e i/e 
vq ino;qskxi wbrazq 

wd'`nnx1. pon1/e 1dino2 
sqg'[i vq semq) 175/15 

wd'3nje 2/3 (posl'dovanjeL 
postri/enje monahaL wd'3nje 
rassi i kamilavki) 

/ 

Ostaviv, wsta1[i, wsta2tq, 

wstavl1ni1, wstavl2, wstavlq 
(i sqsoud mMira hv²a l2bve tvo1 
da naplqnitq. I se* rekq 
izl'zeL wstavivq 2 sq 
miromq. outrou /e bxv[ou) 
63v/12 

wstavi 66/1, wstavlenj3 15/15 

(lebQ na[Q da/dq namQL ne 
lebQ moй da/dq mn'L wstavi 
namQL a ne velimo wstavi 
mn'L i paki vvedi nasQ vo 
napastqL i izbavi nasQ C 
lUkavagw) 

ostavi[Q 57/25 (pos'ti ovcx 
tvo3L nemoŸ da gi ostavi[Q 
nikoga bezQ stra/i bezQ 
ov;arx: to estq bezQ 
ou;iteleŸ: da bi oni C 
lovitelstva 
dU[evreditelnagw volkaL da 
se ou;Uvale) 

wrou/i1, wrou/i1¤, 
Wrou/i1mq, wrou/nici 

(@nosti telesq* va[i¾ ne 
vqnimaite. nq* vq Wrou/i1 
priziva2]ago  vx pr'po`sav?[e 
se. mene v'n?;aite dobrx*mq 
va[imq trqp'ni1mqL i 
sto`n&i1mq protivou na 
le/e]omou) 10v/11 

wrU/je 90/19 (da vrlimo I da 
isfrlimo temnxte rabotxL 
sire;q c+rnxte grehovxL da se 
wble;eme vo vse orU/je svetaL 
sire;q vo dobrx rabotxL vo 
harno ;inen') 

orU/je goljaHovo 85/9,, 

orU/enje 241/23, orU/je 22/4, 

wrU/ilQ 22/23 (Cv'tQ : 
tova zna;i prekrasnoe vo 
orU/enje s+na b+/j3L na vragi 
ih /e pob'divQL vocari s3 
istino2 i pravdo2 na zemli) 

w/jvivq (tq* 1 sqkrou[ivxi 

vrata mÛdna`L i zatvori 
/el'znx1 slomivqL i mrqtvqce 
w/jvivq. slx[av[i m+ti 11 e 

pousti tog‹a kq sn+ou 
djWkliti`n2 gl+2]i) 53v/5 

w/ivetQ 82/6, w/ivotvorilQ 
13/3, w/ivUe[e 85/7 (pa mU 
velitQ bogatjotQ: te molimQ 
tatko o+;e prati go bareL neka 
w/ivetQ i neka i dadetQ vo 
moŸ saraŸ ou mo3 kUYaL neka 
ka/etQ kakw se mU;imQ 

w/ivilQ 90/16, w/ivehme 
36/16 (gr'h se razvrQzalQL 
bxli sme bolniL a sega sme 
wzdraveli: imali sme raniL 
a sega sme se w;istili: bxli 
sme oumreliL a sega 
w/ivehme: i sme stanali 
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`vamw) inakviL bxli sme kakw 
djavoliL a sega sme kakw 
ag+gli) 

wskvrqnitq (ho]et? me vqdati 
kq mou/ou. re;e 1 i ;rqnqcq. 

ouboi se b)gaL i da ne 
wskvrqnitq plti tvo11 ;l+vkq 
na zemli. nq vse ispxtanjemq 
ispxtav[i) 29v/8 

wskvernennxmQ 11/14 (g+di b+/e 
moŸ vo ;asQ ishoda moegw so 
vs'mQ wskvernennxmQ 
voinstvomQ egw vo bezdnUL vo 
tmUL vo ni/n'Ÿ[a3 m'sta 
adovaLvo skre/eta zUbwvQ) 

wskvernenU2 210/4, 

wskvern3va 22/25 (i tova da 
imQ se C tJa gnasnx 
gr'hwvx i da imQ kazUvate 
site nihni deto storili sosQ 
snagite sekakvx skvernavx 
rabitiL tova e C ploti 
wskvernenU2 rizU) 

wb']ani1, wb']ava2 (I davq 
wbrou;eni1 gl+1tq. wva oubo 
da2 ti ou/e. wva /e i 
wb']ava2. sego radi gl1tq 
pr+rkq) 85v/3 

wb']anje 5/15 (C sUetnx3 
mJrskj3 /izniL i prizvalQ esi 
ego na ;+tnoe sje wb']anje: 
spodobi ego po/iti dostoŸnw 
vo ag+gskomQ semQ /itelstv'L 
i sohrani ego C s'teŸ 
djavolskihQ) 

/ 

 

Анализа на табела О1, w: 
 

Канонски: od'loL -a n. peribÒlaion; одежда, облека; od'nieL -i` n. œnduma, 

ƒmatijmÒj, peribÒlaion, skšpasma; облека, покривка; od'ti (s3)L ode/d5 (s3)L 
ode/de[i (s3) pf. perib£llein, peritiqšnai, perib£llesqai, ¢mfiennÚnai; (се) облече; 

od'`loL -a n. peribÒlaion; облека; od'`nieL -i` n. œnduma, peribÒlaion, ¢mf…asij, 

stol»; облека, покривка; od'`ti (s3)L od'6 (s3)L od'e[i (s3) ipf. pf. perib£llein, 

¢mfiennÚnai, qwrak…zein; (се) облекува.  
Во Слепч во пет примери бележиме непроменета форма, но и чување на геминатите 

без q во еден пример (wd'`nnx1). Во Оглед бележиме 3 на етимолошкото место од ` 

(wd'3nje), а во Различ не бележиме ваков пример. Сметаме дека К. П. Т. го користи 3 со 
фонетска вредност ја. 

 

Канонски: ostavitiL -vl6L -vi[i pf. ¢fišnai, (™g)katale…pein, meqist£nai, ™©n; 

остави, напушти, допушти, прости; ostavlenieL -i` n. ¢pÒleiyij, ¥fesij, sugcèrhsij; 

напуштање, проштевање, прошка; ostavl`tiL -vl`6L -vl`e[i ipf. ¢fišnai,  

(™g)katale…pein; остава, напушта, допушта, простува; ostati (s3)L ostan5 (s3)L 
ostane[i (s3) pf. mšnein, katale…pesqai, ¢f…esqai, ¢fišnai, ™©n, ¢pšcein, paÚesqai; 
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остане, остави, напушти, се откаже; osta`tiL osta6L ostae[i ipf. mšnein; останува, 
остава, се откажува.  

За оваа лексема бележиме чување на старата форма во Слепч и во Оглед, а во 

Различ следиме пример идентичен со СМЈ (ostavi[Q). 
 

Канонски: or5/ieL -i` n. m£caira, Óplon; оружје, колесница, борна кола; vqs` 
or5/i` panopl…a; сите оружја, сето вооружување; or5/itiL -/5L -/i[i pf. Ðpl…zein; 

вооружи; or5/qnikQL -a m. Ðplom£coj; вооружен; or5/qnQL -Xi adj. Ðplom£coj; 

вооружен.  

Во трите ракописи следиме замена на 5 со ou (wrou/i1, wrou/i1¤), но во поновите 

(временски) бележиме честа употреба на укот (U) и употреба на десеттерично j (wrU/je). 
Во Слепч следиме губење на слабиот ер во групата /qn во еден пример (wrou/nici). 

 

Канонски: o/iv5L o/ive[i pf. ¢nazÁn, zÁn; оживее, живне.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме употреба на 

старата форма на зборот во два примери, но и народно јазично влијание во примерот 
w/ivUe[e. Во Различ среќаваме два примери кои се пишувани под влијание на народниот 

говор (w/ivilQ, w/ivehme). Во оваа лексема го следиме чувството за иновативност при 
приспособување на зборовите на правописен план кон живиот јазик од К. П. Т. и Ј. К. 

 

Канонски: oskvrQnenieL -i` n. molusmÒj; скрнавење; oskvrQnitiL -n6L -ni[i pf. 

koinoàn, mia…nein, ™nspiloàn; оскрнави, извалка; oskvrQnqnQ adj. (toà) mianqšntoj; 

извалкан; oskvrQn`tiL -n`6L -n`e[i ipf. bebhloàn; оскрнавува.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме пример каде што 

има разлагање на вокалното rQ во er (wskvernennxmQ). Во Различ бележиме два примери 

каде што има разлагање на вокалното rQ во er (wskvernenU2), но ќе напоменеме дека во 

едниот пример Ј. К. неетимолошки употребува 3 на етимолошкото место на e 
(wskvern3va). Преку разлагањето на вокалното rQ во er К. П. Т. и Ј. К. вршат адаптација на 
лексемава кон говорениот јазик. 

 

Канонски: ob']avati (s3)L -va6 (s3)L -vae[i (s3) ipf. ™paggšllesqai, 

sunt£ssesqai; ветува, се обврзува; ob']anieL -i` n. ™p£ggelma, suntag»; ветување, 

заклетва, завет; ob']ati (s3)L -]a6 (s3)L -]ae[i (s3) pf. ™paggšllesqai, (tÁj) 
™paggel…aj, eÜcesqai, sunt£ssein; вети, се обврзе, се завети.  

Во Слепч и во Оглед имаме непроменети збороформи, со исклучок на употребата 

на десеттерично j во наставката nje кај К. П. Т. (wb']anje). Во Различ не сретнавме ваква 
лексема. 
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Табела w1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

wbi;a2 (ouneti 1² pri1ti 
ou;itel`L da te naou;itq 
;rqnq;qskomou wbi;a2. 
hw/denj2 i /itj2. re;e /e 
kq nemou wtrokovica. `ko /e 
veli[i w+;e tako da sqtvorou) 
33/11 

/ wbx;aŸ 80/12 (stro[ena 
trQska: kazUe s+txŸ velikjŸ 
vasJljŸ: koito ;ov'cx: imatq 
nekoŸ wbx;aŸ lo[i i 
gr'[nji: a drQ/atQ 
zapov'dQ b+/j3: t3hQ sir';q 
nihQL da ne gi padime I da 
ne gi sosQ lo[i horati 
tro[ime> ami da gi 
nastav3me I da gi ou;imeL I 
oni sa wzdravatQ> da se 
izlekUvatQ) 

Wbl';e, wblq;ese, wblqkq 

(Cpe;ali dq]i 11 vq nedougq 
vqpadetq. i vqstav[i sq 
tq]ani1mqL wbl';e 2 vq 
bagr'nou rizou. Iz mÂqtan?nou2 
kameni1mq ;n²xmi biseri1mq) 
44/18 

wbla;aetQ 6/12, wble;eme 
90/18 (starecQ egwvQ 
wbla;aetQ vo rassUL i 
kamilavkU polagaetQ na glavU 
egw i tvoritQ JeromonahQ 
CpUstQ) 

wble;ete 148/1 (ou;I s+txŸ 
ap+lQ ka/e da se wble;ete ou 
si;ki orU/j3 b+/j3L sir';q 
da imate v'raL nade/daL 
l2bovqL postQL pla;q 
zagr'hovete siL m+ltva 
milostin3L I drUgi dobri 
raboti) 

Wblakqq, wblac'hq (i/e 
grqdxn12 svo12L i oumomq 

vxsoki¤ pr'vqznesq se. reÂ 
postavl2 pr'stolq svoi na 
wblac'hq i bo‹u po‹bqnq 
vx[n1mou. sego radi 

izvrq/enq bx² iz sana svo1go) 
201v/15 

/ oblacx 27/5 (i taka koga 
]atQ da w/ive3tQ ]e da 
poglednatQ na n+bo i ne ]atQ 
da vidatQ ni n+boL ni zeml3L 
i togaŸ ]e da vidatQ s+na 
;+lv';eskagwL J+isa h+rta: deka 
na oblacx sosQ mnogU slava i 
sila) 

wb'dq (1lma /e b'[e lice 11 

pr'sjae dobrwto2. tw* 1gda vq 

ho/da[e vq cr+kvqL ili na 
wb'dq mMnwgx1 satana 

/ ob'dQ 208/12 (slovo za 
ousop[ihQ s+txhQ o+cQL seki 
da znae za]o kako kogi 
nekogo vikatQ go na edinQ 
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oustr'l`[e W dobrot' !!) 
33v/11 

carskjŸ ob'dQ rU;okQ: kogi 
gi vikatQL i oni koito sa 
vxkani na toŸ ziafetQL 
taka i tJ3 ]o sa se 
prestavili oumreliL imatQ I 
oni golema radostQL za]o 
imQ pomenUvatQ imenata na 
s+ta3 ljtUrgJ3) 

wbli`vq (pritek /e a*gapitq. 
i vodw2 wbli`vq lice 1mou 
vqstavi I rekq* ;to ti bx² 
brate. sq /e re;e. ne br'zi 
mene zde oumóti) 39/4 

/ obli 203/7 (obli ofli: 
wgra/denje i outver/denje 
;l+v'kwvQL wgra/denje se 
ka/e koga ima ;l+v'kQ `kQ 
oumQL da ne mU bega i tamo 
i wvamo da ne se klati C 
pomx[lenj3 djavolska) 

Wbnovl1nou (st+x mÂce pelagje 
blqjw prqvwmou gon1ni2 
Wbnovl1nou pridi w kliti`n' 
cari po vsei vqsel1n'i) 41v/4 

wbnovilQ 47/7 (3zxki 
inorodnxmi wbnovilQ esi hr+te 
b+/e tvo3 ou;enikiL da t'mi 
t3 propov'd3tQ slova i b+gaL 
poda2]ago dU[amQ na[xmQ 
velj2 ml+tq) 

wbnovUe 143/12 (koga vi 
doŸde nekoe \lo na snagataL 
ili skorbQ da preterpime 
kolkU se na ;l+'ka snagata 
mU;I i boledUvaL tolkU 
poveke dU[ata se wbnovUe) 

 

Анализа на табела w1: 
 

Канонски: obX;aiL -` m. Ÿqoj, sun»qeia, e„wqÒj; обичај, навика; obX;ai im'tiL 
obX;ai estQ (b') ™©n; постои (има) обичај, е вообичаено.  

Во Слепч следиме мешање на x со i во примерот којшто го анализиравме 

(wbi;a2). Во Слепченскиот патерик во однос на замената на x со i, и нивното мешање се 
гледа некоја урамнотеженост, а со самото нивно мешање се потврдува неутрализацијата во 

изговорот на овие фонеми.155 Ограничената употреба на јери (x) и неговата замена со i е 
одлика на постарите македонски ракописи и оваа појава се следи уште од Добром, додека 
во поновите ракописи од северна Македонија, овој процес бил напреднат (види: 
Конески156, Врана157, Курз158, Јагич159, Марковиќ160). Во Оглед не бележиме ваков пример, а 

во Различ следиме чување на јери, но и употреба на Ÿ под влијание на рцсл. ред. (wbx;aŸ). 

                                                 
155 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 90-
91; 
156 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 45; 
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Канонски: obla;iti (s3)L -;5 (s3)L -;i[i (s3) ipf. ™ndÚein, ™ndÚesqai, 

perib£llesqai, ™ndidÚskesqai; се облекува.  
Во Слепч за оваа лексема следиме различни правописно-фонолошки промени во 

примерите кои ги ексцерпиравме. Во еден пример имаме обратна замена на a со ' 

(Wbl';e). Во останатите примери бележиме замена на a со q (wblq;ese, wblqkq). Во Оглед 
бележиме еден пример во којшто К. П. Т. ја чува старата форма на зборот и еден пример во 

којшто бележиме замена на a со e (истото го следиме и во Различ) што е карактеристика и 

за СМЈ (wble;eme, wble;ete), што води кон констатација дека К. П. Т. и Ј. К. ја 
приспособиле лексемата кон живиот јазик. 

 

Канонски: oblakQL -a m. nefšlh; облак; obla;atiL -a6L -ae[i ipf. sunnefe‹n; се 

наоблачува; obla;qnQL -Xi adj. (tÁj) nefšlhj; облачен.  
Во Слепч во еден пример следиме употреба на два ера на крајот на зборот 

(Wblakqq) и извршена втора палатализација во другиот пример (wblac'hq). Во Различ се 
чуваат старите форма на лексемата, а во Оглед не сретнавме ваков пример. 

 

Канонски: ob'danieL -i` n. kraip£lh; прејадување; ob'denieL -i` n. kraip£lh; 

прејадување; ob'dovatiL -dou6L -doue[i ipf. ¢rist©n; руча, јаде; ob'dQL -a м.¥riston, 

de‹pnon; ручек, појадок, гозба; ob'dqnikQL -a m. кој пирува, кој се гоштева.  
Во Слепч и во Различ следиме чување на старата форма за зборот, а во Оглед не 

сретнавме ваква лексема. 
 

Канонски: obli`tiL obl'6L obl'e[i pf. katace‹n; полие.  
За оваа лексема бележиме идентична ситуација како во претходниот пример. 
 

Канонски: obnavl`tiL -vl`6L -vl`e[i ipf. ™gkain…zein, ¢nakain…zein, 

kainotome‹n, ¢nakainoàn, ¢naneoàsqai; обновува; obnovitiL -vl6L -vi[i pf. 

¢nakain…zein, kainoàn, ¢naneoàn; обнови, оживее, препороди; obnovlenieL -i` n. 

kainÒthj, ™gka…nia; обновување, обнова, преродба.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за зборот, а во Различ можеме да 

забележиме пример пишуван со народно јазично влијание (wbnovUe). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 
157 Ј. Врана, Вуканово еванђеље, Београд 1967, 44-46; 
158 J. Kurz, Učebnice jazyka staroslověnského, Praha 1969, 194; 
159 V. Jagić, Grškovičev odlomak glagolskog apostola, Starine XXVI, 1893, 42; 
160 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 90-
95; 
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Табела w2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

wbrazq (g+q /e no]i2 pokaza 
pelagjiL wbrazq bl+/enago epp²a 
klinona. i divise pr'velji 
slav' lica 1go. nedav[i /e 
mt+ri 1i iti kq doilicO) 43v/3 

obrazQ 104/19 (i pjevte C 
bravx k+rvq i to3 be[e obrazQ 
i prewbra/enje moegw 
zakolenj3) 

obrazQ 220/7, 41/17 (s+txŸ 
prorokQ danjilQL vid'lQ 
obrazQL imalQ glavata mU 
bxla C zlato ;isto sosQ 
dobrji raboti i st+ostiL vl+cx 
i popoveL i mU/je i /enx 
bxli ;isti i so snaga i sosQ 
dU[a kakw zlatni) 

wcou a*ndronikou, oc+emq, wc+ou 
andronikou (starqcq /e sqtvori 
vq  1mou ml+tvouL I C poustin¨ 
hode]ou /e wcou a*ndronikouL 
vq stranahq E&gu*ptaL s'dq 
po;iti malo pŒo smr';i1mq n' 
koimq) 107/18 

otcemQ 104/4, o+cemQ 38/8, o+cQ 
Jwakjma i annx 23/8 (i C nasQ 
na zemliL so bezna;alnxmQ 
egw otcemQL i pres+txmQ 
d+homQ vo v'kiL aminq) 

otecQ 44/6, ote;estvo 152/23 

152/23, wte;estvje 219/8 (azQ 
hodimQ sosQ tebeL za]o 
milUvamQ ;ovecxL katw 
otecQ i ba]a ;adol2bivxŸL 
ne wstav3m te da ide[Q ou 
v';na mUkaL ami radi da se 
wbrne[Q na poka3nj3) 

wgra/da1moL wgradiv[i (zd' 
/e d+hq s+txi dx[etq. tamo 
trqni1mq wgra/da1mo. Wvd' 
/e b+/i1mq promi[le1ni1mq 
outvrq/da1mo. tamo slavi1 
po2]e) 73v/10 

/ wgra/davame 61/15, 

wgradime 172/23 (da znaeme 
sir';q poznaŸte brak3 i 
sestriL lUkavj3 djavolski 
hitrosti: sekade da sebe 
wgra/davame krestnxmQ 
znamenjemQL sir';q sosQ 
kresten' sekase bele/ime se 
sosQ molitva i p'sniL i sosQ 
pisanj3 zakonnx) 

wmra;enxhq (sv'tq 

wmra;enxhq. nastavni;e 

zablou/‹q[jihq. ho/‹q i sq 

mwu&sewmq i faraona 
potopivq. poutnikq boudi sq 
tvo12 rabo2L vq semq 

wmra;ennoe 10/18 (g+di b+/e 
moŸ vl+ko nb+se i zemli: 
tor;aŸ[jŸ zrakQ djavolskjŸ 
listvoe vid'nje i wmra;ennoe 
lice egw ne vo ;asQ onQ 
kon;inx moe3) 

/ 
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ispov'danji1 /e k teb') 68/6 

Wltarq, wltar' (i vid' krai 
11 glad kq sou]q `ko /e 
mramorq. na 1tq mramor;i1 I 
sqz‹a Wltarq. i polo/i t'lo 
s+tx1 pelagi1) 58v/5 

/ oltarQ 2/4, 259/24 (voprosQ. 
za]o JereŸ gl+etQL sQ miromQ 
izxdemQ: zatova vo oltarQ 
se molimQL ama ne se 
molimQ bezQ mira: sanki 
imalQ mirQ) 

wmxtiL wmxvahou, 

wmxva2]i (vq si /e Ep²pq i 
sqbrav[e i se klirici sq 

pro;imq narodo¤L wmxvahou 

lica svo` slqzami zre]e 
bloudnicU toliko pokaanje i 
v'rou imou]i) 139v/5 

/ wmilQ 66/6, wmxvati 96/1, 

wmxvame 96/2 (`kw l'po 
dU[U wmxvatiL d'lx 
blagimiL a ne rUki oumivati: 
sir';q podobree da si 
wmxvame dU[ite sosQ dobri 
rabotiL a ne racete sQ voda: 
a deka ima l2bovqL tamw 
nema lakomstvo i grablenj3) 

Wslab'@]ou, wslabl1ni1 (`ko 

do zde 1² podvigq. i n²' Cloga. 

smotri oubo `ko ne 
wslabl1ni1 1dinoi 
dobrx1d'teli prodlq/eni1 
v'n;ava1t? se triznqnikq) 
234/14 

wslabi 59/9 (i a]e estq vQ 
nemQ sogr'[enjeL ili 
bezzakonjeL wslabiL wstaviL 
prosti tvoegw radi ;l+kol2bj3L 
eй g+diL po]adi sozdanje tvoe) 

/ 

 

Анализа на табела w2: 
 

Канонски: obrazitiL -/5L -zi[i pf. morfoàn; создаде, оствари; obrazovatiL -
zou6L -zoue[i ipf. morfoàn, ™ntupoàn;  оформува, претставува, прикажува; obrazQL -a m. 

scÁma, e�doj, e„kèn, c£ragma, ØpÒdeigma, trÒpoj; изглед, лик, начин, облека,пример; 
obrazqno adv. tupikîj; како пример; obrazqnQL -Xi adj. tšcnh,  ™p£ggelma, ¢nt…tupoj; 

образ, со одредена форма, занаетчиски; obrazqn' adv. tupikîj; како пример.  
Во трите ракописи следиме непроменета форма на лексемава. 
 

Канонски: otqcedosaditelqL -l` m. patrolóaj; насилник, убиец на својот татко; 

otqcqL -a m. pat»r; татко, отец, игумен, предок; otqci oƒ patšrej; родители, отци; 

otqcqstvieL -i` n. patri£; род, племе; otqcqstvoL -a n. patri£; род, племе, поколение; 
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otq;qL -ii adj. (toà) patrÒj, patrùj; татков, на предците; otq;qskQL -Xi adj. (toà) 

patrÒj; татковски; otq;qstvieL -i` n. patri£; род,  поколение, семејство, татковина; 

otq;qstvoL -a n. patri£, patr…j; род,  поколение, семејство, татковина.  
Во Слепч во сите примери оваа лексема ја следиме под титла. Во Оглед следиме 

еден пример каде што бележиме вокализација на силниот ер во e и губење на ерот во слаба 

позиција во групата tqc (otcemQ), а останатите примери ги бележиме под титла. Во Различ 

во сите примери следиме вокализација на q во e (во коренска и суфиксална позиција) 

(otecQ, ote;estvo, wte;estvje), што ја покажува мцсл. ред. Во оваа лексема следиме 
посилно чувство во приспособувањето на збороформите кон говорениот јазик од Ј. К., иако 
и К. П. Т. во неколку примери правописно ја адаптира лексемата кон живиот јазик, од каде 
што ја следиме мцсл. ред. во повеќето примери на авторите. 

 

Канонски: ogradaL -X f. fragmÒj, œpaulij, m£ndra; ограда, преграда, пештера, 

мандра; ograditiL -/d5L -di[i pf. teic…zein, peritiqšnai; загради; ogradQL -a m. 

fragmÒj; ограда, плет; ogradqnQL -Xi adj. (toà) fragmoà; на преградата; ogra/denieL -i` 
n. perioc»; преграда. 

Во Слепч и во Различ следиме непроменета форма за лексемата, освен во двата 

примери на Ј. К. коишто имаат множинска наставка за 1 л. me (влијание на народниот 

говор) (wgra/davame, wgradime). Во Оглед не сретнавме ваков пример. 
 

Канонски: omra;enieL -i` n. skÒtoj; темница, мрак; omra;atiL -;a6L -;ae[i ipf. 

skot…zein; затемнува, смрачува; omra;itiL -;5L -;i[i pf. skot…zein, skotoàn; затемни, 

смрачи, потемни; omra;enqnQL -Xi adj. Ð ™n skÒtei; помрачен, слеп.  
Во Слепч следиме непроменета форма за зборот, а во Оглед бележиме чување на 

геминатите без Q во примерот којшто го ексцерпиравме (wmra;ennoe). Геминатите почесто 
се чуваат, согласно со стремежот консонантските групи да се пишуваат етимолошки. Тоа 
од друга страна води кон реституирање на правилните форми, со што може да се поврзе 

засилената употреба на -nn- (-nqn-) (види: Новотни161, Бицевска162, Угринова-
Скаловска163). Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: olQtarqL -r` m. qusiast»rion, ƒlast»rion, bÁma; олтар, жртвеник, 

чистилиште; olQtarqvqnQL -Xi adj. (toà) qusiasthr…ou; олтарен; olQtarqnQL -Xi adj. 
(toà) qusiasthr…ou; олтарен.  

Во Слепч бележиме два примери во кои се губи слабиот ер во коренот на зборот 

(Wltarq, wltar'). Во Оглед не забележавме ваква лексема, а во Различ бележиме 
непроменета форма на зборот. 

 

                                                 
161 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 112; 
162 К. Бицевска, Правописни...., 182; 
163 Р.У. Скаловска, З. Рибарова, Радомирово..., 32; 
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Канонски: omQvenieL -i` n. одмивање, замивање; omXvatiL -va6L -vae[i ipf. 

n…ptein, loÚein; мие; omXvenieL -i` n. одмивање, замивање; omXtiL omX6L omXe[i pf. 

n…ptein, plÚnein, loÚein, plÚnesqai; измие, искапе, потопи во вода; neomQvenQ ¥niptoj; 

немиен, неизмиен.  
Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед не забележавме ваква лексема, 

а во Различ бележиме еден пример пишуван под влијание на народниот говор (wmilQ), 

еден пример со непроменета форма, и еден пример со наставка me за 1 л. мн. (wmxvame) 
(каква што и денес има во СМЈ). 

 

Канонски: oslabaL -X f. ¥nesij; олеснување; oslabitiL -bl6L -bi[i pf. ¢nišnai; 

олабави, дозволи; oslablenQL -Xi adj. paralelumšnoj; ослабен, изморен; oslablenQ 
/ilami paralutikÒj; парализиран; oslabl`ti (s3)L -bl`6 (s3)L -bl`e[i (s3) ipf. 

¢nišnai, ™klÚesqai; остава, изнемошти; oslab'tiL -b'6L -b'e[i pf. ipf. lÚesqai, 

™klÚesqai, ¢n…esqai; ослабне, изнемошти, олабави.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменети збороформи, а во Различ не бележиме 

ваква лексема. 
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Табела w3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

wsnovani1, wsnovani 
(nemo/e[i li bxti kamenq 
;t²nxi. boudi srebroL boudi 
zlato. tq;i2 na wsnovani1. i 
pakx i& nd'. i na slava sln+couL 
i na loun'L i na zv'z‹amq) 
92v/14 

wsnovanj3 37/8 (C egw /e lice 
more vid' i pob'/eL nebo i 
zeml3 trepe]UtQL i 
isto;nicx i r'ki isi[Ut s3L 
i wsnovanj3 zemli podvi/Ut 
s3) 
 

/ 

wsou/‹enq (zavistq i lqstq 

/irU1ta. i nesxtqstvo 
drq/itq v?se i nikto /e ;a1tq 
wsou/‹enq bxti oumqrxi. sego 
radi isplqni[e se zla`) 
101v/15 

wsUdihQ 97/13 (C nihQ mnogU 
i mnogwL i prekw mnogwL i 
ou]e gr'hQ sobrahQ ]o gi 
wsUdihQ sozdanje i rabx b/+jiL 
i braYa na[i wsUdihQ) 

wsu/denQ 23/10, wsU/denje 
95/4, wsUdila 14/22, 

wsU/deniw 257/18 (za]o 
JereŸ glagoletQL i spodobi 
nasQ vl+koL so derznovenjemQ 
ne wsU/deniw sm'ti i 
prizxvati tebe nb+nagw b+ga 
o+caL i gl+ati) 

Wvcou, wv;e, wv?ce (i pastxrq 
slovesnxhq wvcq*q hr²tvq. 

Imenem? /e klinonq nari;2 se. 
Ona� � mn'`[e `ko pastirq 1². i 
Cve]av[i vtoro1 reÂ 1mou. 
m+l2 ti se bezgn'va prjimi me 
gl+2]ou. wv?ce soutq vq domou 

w+ca mo1go da a]e ho]e[i 

gredi da pase[I 1L i az? ti 
damq mqzo‹u mnogou) 46/12 

ovca 65/2, ov;a 105/3, ovcx 8/2, 

ovenQ 73/20 (zo]o toŸ ]o ne 
slU[a slovo b+/jeL ]o neYe da 
;Ue toŸ estq kakw ovca ]o 
bega C trlo na dvorQ ta3 ovca 
C volkotQ nUte ;UetQ) 

ovca 47/3, ov;are 53/15, 

ov;arQ 40/3, ovcx 1/9, 266/2, 

ovcxte 15/5, ovecQ 287/1 

(togiva onQ imQ dalQ 
rabota. edni tUrili da 
pasatQ ovcxL edni da plevatQ 
gradina: edniL da kopatQ 
lozje: stanale mU izmek3ri i 
robxe: sega e tova ]o ni 
ou;i hr+tosQ) 

wvo]i1 (na ko1 /Œo bo l'to 
svoimq hot'ni1mq. ptice 
prinosetq namq wvo]i1 

razli;no. ne tq;i2 `/e namq 

dovolna) 122v/8 

ovoYki 140/9 (posle na zabita 
pe[ke[q po mala da Cnese[qL 
taka i C groz'L taka i C 
ovoYkiL taka i C /itoL zere 
pros3kotQ Ye go nositQ b+gU) 

ovo]ei 295/19 (ovo]ei vQ 
cr+kovQ ne nositi: to;j2 
grozdje: w b+z'L vsi s+tJiL 
sice glagol2L vs3;eski rekUL 
`kw oumQ ;elov';eskjй ne 
nastavlenxй C d+ha st+agw) 

Wzlobi (na gnoi]i b' J&wvq i wzloblennoe 36/2 (a]e ima[i w\loblenagw 165/8 (ako so 
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v'n?;a se. ;to pol?zova wvogo 
rai. ili sego ;to wzlobi gnoi. 
Onomou nikto /e silx ne 

sqtvori) 80/14 

miloserdjeL idi i tx zapreti 
\v'ri w;istitQ s3 vjnogradQ 
ili vrtogradQ C nihQL i 
vs3koe C nihQ wzloblennoe 
m'stoL a i d'/e ne mo/e[i 
[edQ sotvori ml+tvU i 
kanwnx) 

stro[eno serdce zeme da 
pla;e i da se bJe radi 
poka3njeL togaй poistin' ide 
po J+isa rasp3tagw i 
w\loblennagw zaradQ na[e 
spasenje) 

 
Анализа на табела w3: 
 

Канонски: osnovaL -X f. qemšlion; основа, фундамент; osnovanieL -i` n. qemšlion, 

qemšlioj; основа, фундамент; osnovatiL -nou6L -noue[i pf. qemelioàn; основе; osnXvatiL 
-va6L -vae[i ipf. qemelioàn; основа.  

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за зборот, а во Различ не бележиме 
ваков пример. 

 

Канонски: os5ditiL -/d5L -di[i pf. kr…nein, katakr…nein, katadik£zein; осуди; 

samQ os5/denQ aÙtokat£kritoj; самоосуден; os5/datiL -a6L -ae[i ipf. kr…nein, 

katakr…nein, katadik£zein; осудува; os5/denieL -i` n. kr…ma, ¢pÒkrima; осуда, пресуда; 

bez os5/deni` ¢katakr…twj; без осуда.  

Во Слепч следиме пример пишуван под титла (wsou/‹enq). Во Оглед има развој на  

5 во U (wsUdihQ). Во Различ следиме развој на 5 во U во сите примери, но бележиме и 

чување на групата /d во два примери (wsu/denQ, wsU/denje, wsU/deniw). 
 

Канонски: ovqnQL -a m. kriÒj; овен; ovqnqL -ii adj. (tîn) kriîn; на овен, овнешки; 

ovqn3L -3te n. kriÒj; овне, мал овен; ovqcaL -3 f. prÒbaton, poimn…wn, ¢r»n; овца; ovq;qL 
-ii adj. (tîn) prob£ton, probatikÒj; овчи; ovq;a k5p'lq probatik¾ kolumb»qra; Овча 

порта, Витезда; ovq;3L -3te n. prÒbaton; јагне, овчичка.  

Во Слепч следиме губење на ерот во коренот на зборот во два примери (Wvcou, 

wv;e), а во еден пример лексемава ја следиме пишувана со паерок (wv?ce). Освен точката и 

титлата во нашиот патерик во многу ситуации се јавува паерокот (  ? ). Паерокот е надреден 
знак којшто писарот го става на местата каде што има испуштен ер. Во Слепченскиот 
патерик паерокот е употребуван речиси на секој лист што значи дека и со овој надреден 
знак пишувачот максимално штедел на хартија, време, простор и материјал.164 Во Оглед во 

сите примери следиме губење на слабиот ер (ovca, ov;a, ovcx), а во примерот ovenQ 

бележиме вокализација на q во e. Во Различ забележавме исти појави како кај К. П. Т., но 

                                                 
164 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 36;  
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бележиме народно јазично и дијалектно влијание во примерите ov;are и ov;arQ, како и 

една членувана форма (ovcxte). Ќе го истакнеме примерот ovecQ, којшто Ј. К. го 

употребува наместо ovqnq. Јасно ја следиме мцсл. ред. во повеќето примери во делата на К. 
П. Т. и на Ј. К. 

 

Канонски: ovo]eL -a n. ovo]qL -a m. Ñpèra; овошје, плод; ovo]ou hranili]e 
Ñpwroful£kion; стражарница за чуварот на овошје, падарница; ovo]ieL -i` n. sukam…na, 

Ñpèra; овошје, плод; ovo]i2 hranili]e Ñpwroful£kion; стражарница за чуварот на 

овошје, падарница; ovo]qnQL -Xi adj. ovo]qno hranili]e Ñpwroful£kion; стражарница за 
чуварот на овошје, падарница.  

Во Слепч и во Различ следиме непроменета форма за лексемата, а во Оглед 
бележиме влијание на сцсл. редакција и на северните македонски говори, при што 

бележиме употреба на Y на местото од ] (ovoYki), со што К. П. Т. Прави правописна 
адаптација на лексемата кон живиот (говорен) јазик. 

 

Канонски: ozQlobitiL -bl6L -bi[i pf. kakoàn, kakopoie‹n, faul…zein; наштети, 

уништи, измачи, раздразни, понижи, посрамоти; ozQloblenieL -i` n. k£kwsij; страдање, 

потиштеност; ozQlobl`tiL -bl`6L -bl`e[i ipf. kakoàn; страда, уништува, измачува; 

ozQlobovatiL -bou6L -boue[i ipf. luma…nesqai; пакости; ozQloslovitiL -vl6L -vi[i pf. 
kakologe‹n; злослови, говори зло.  

Во Слепч следиме губење на слабиот ер во коренот на зборот (wzlobi). Истото го 

забележавме и во Оглед, но таму бележиме и чување на геминатите без ер (wzloblennoe). 
Во Различ може да се забележи употреба на африкат \ во говорот на Ј. К. кој се совпаднал 

со z (w\loblenagw), односно примери со \ наместо z. Ново \ се во нашиот јазик се развило 

од z во извесен број случаи. Појавата е стара, засведочена во старословенските текстови.165 

Вејојатно изговорот на гласот z бил помалку фрекфентен во повеќето лексеми од овој тип, 

поради што Ј. К. го заменил со \, со што ја приспособил лексемата кон живиот (говорен) 
јазик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
165 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 78; 



235 
 

Табела C 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

Cgonitq, Cgan`2]e (strahq 
b/+ji Cgonitq v?sou zlobU. 

al'nostq Cgonitq straha b/+ja. 
i l'n1ni1 /e gr'hovno1L 

Cgonitq lou;[e1 nravx 

dobrx1) 234v/5 

Cgonima3 27/20, Cgnati 45/2 

(za;alo premUdrosti strahQ 
svoй b/+estvennxйL i t'mQ 
bUestq 2nosti Cgnati C sr+ca 
egwL i prosv'titi oumQ egwL 
g+dU pomolim s3) 

/ 

Choditi, Cho'ni` (i 

tlqknouvq Choditi i ni;esw 

/e sq nimq bes'dovati nq 
tq;i2 bl2sti) 110v/18 

Cho/denje 18/8, Cidite 26/18 

(Cidite C m'sta segw vo 
pUstx3 gorxL vo m'sta 
bezvodna i bezplosna3L i d'/e 
nikto /e /ivetQL tamw oubo 
ougotova s3 vamQ pi]a vo 
dr'ves'hQ neplodnxhQ) 

Cide 2/3 (a onQ stana i 
rastreperi seL ne mo/e da 
pogledne sosQ o;x na g+da ]o 
mU se `vi: i pot ova vid'nje 
Cide ou cr+kvataL i priblizi 
pri s+txй oltarQL i fati da 
dUma i da pi[e gre;eski na 
hartJa) 

Ckrx, Ckrx[e (;to 1mou 
hranetq st+jiL za n1 
pom+lovanaga go wn sicou. i 
tou abx1 Ckrx[e 1dinq C 
zlatihq wn'hq kov;egq) 209/19 

Ckrx 86/5 (drUgo skitaa so 
h+rta i s]o imQ se CkrxL 
voz[estvje d+hU s+tagw pakQ i 
denq deneska se ;ati ey+lje) 

Ckrovenje 153/7 (taka i s+txй 
JwannQ bogoslovQ: koga mU 
pokazalQ i mU CkrJlQ 
CkrovenjeL tri sahatx bxli 
gromovx \'lw stra[ni: I 
prorokQ ilja gromx 
ou;inilQ) 

Crizq* (starcq /e i ou;enikq 

1go i iskopav[e grobq prŒ' 
keli12 1go. i sq vlqk? se 
starcq Crizq* ih /e no[aa[e) 
112v/3 

Crini 15/9 (C v'ka 
ougo/d[xhQ teb'L ne Crini 
pro[enje moe s+te st+xhQL ne 
Cvrati molenje moe `ko 
bl+goserdQ) 

/ 

Cstoupai (mol2 /e te 
pr'boudi zde tri d+ni i ne 
Cstoupai C mene. re;e /e kq 
nei `ko /e veli[i tako 
sqtvorou po istin' ne 
Cstoupl2 tebe tri* d+ni) 38/10 

CstUpi 20/7 (pomilUй m3 ne 
CstUpi C mene pokrxva3 i 
ispravl33 vo v';nU2 /iznq 
sj3 st+omU ispov'da2]a2 s3 
g+dq na[Q J+isQ hr+tosQ) 

CstUpni;e 32/9, CstUpnikQ 
22/3, CstUpile 154/13 (tJa 
koŸ  se nepoka2vatQL tJe 
nematQ b+ga. n'cxi 
prevosho/denj3 bxti 
kazUvatQ: koŸ davatQ pari na 
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faŸda: tJ3 se poklan3tQ na 
JdwlxL i CstUpile C b+ga: 
sanki wstavile b+ga: i se 
bez+b/ni. site lihoimcxL 
oni se idwloslU/iteli) 

Cvrqz?[e, Cvrq/en?ne, 
Cvrqza1mq, Cvrqzq, Cvrqzq[i 
(more wbouzdava1mo. 

Rraslabl1nago Ukr'pl`1ma. Rrai  
Cvrqza1mq. hl'bi 

ou?mMno/a1mi. pr'gr'[eni` 
razr‹'[a1ma) 80v/5 

Cverzi 47/18 (n+n' i prisnw i 
vo v'ki v'kwvQ aminq. 
miloserdj3 dveri Cverzi namQ 
bl+govenna3 b+ceL nad'2]j s3 na 
t3 da ne pogibnemQL no da 
izbavim s3 tobo2 C b'dQ) 

Cverzi 108/6 (e+ylje C matHea 
glava z+J. glagolahU ou;itelq 
va[Q dastQ li didrahmUL 
ili ni re;e J+isQ petrovi 
[edQ vQ more verzi oudicUL 
i 2/e ime[i rxbU vozmi i 
Cverzi ousta e3L wbr3]a[i 
statirQ) 

 

Анализа на табела C: 
 

Канонски: otQgan`tiL -n`6L -n`e[i ipf. ¢posobe‹n; тера, прогонува; otQgonitiL 
-gon6L -goni[i ipf. ™kb£llein; тера, прогонува, изгонува; otQgQnatiL -/en5L -/ene[i 
pf. dièkein, ™kb£llein; истера, изгони, прогони.  

Во Слепч и во Оглед сите примери започнуваат со лигатурна буква (Cgonitq). 
Лигатурите, како начин за штедење хартија, се среќаваат во сите средновековни ракописи. 
Во нашите ракописи тие не покажуваат некакви особено интересни комбинации, главно се 
среќаваат во вообичаен вид.166 Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: otQhoditiL -/d5L -di[i ipf. ¢f…stasqai, ¢podhme‹n, ¢pocwre‹n, 

Øpocwre‹n, Øp£gein; си оди, заминува.  
За оваа лексема бележиме исти правописно-фонолошки појави и промени како во 

претходниот пример во трите ракописи, но за разлика од Слепч, К. П. Т. и Ј. К. често ги 

употребуваат онародените збороформи од типот Cide (СМЈ). 
 

Канонски: otQkrQvenieL -i` n. ¢pok£luyij; откровение; otQkrXvatiL -va6L -
vae[i ipf. ¢pokalÚptein; открива, покажува (јавно); otQkrXtelqL -l` m. кој изјавува или 

покажува нешто јавно; otQkrXtiL -krX6L -krXe[i pf. ¢pokalÚptein, ¢nakalÚptein, 

katakalÚptein, ¢posteg£zein; открие, отвори; okrQvenQ ¥stegoj; отворен.  

Во Слепч и во Оглед следиме почетна лигатурна буква (Ckrx[e). Во Различ 

следиме почетна лигатурна буква и вокализација на Q во o (Ckrovenje). 
 

                                                 
166 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 48-49; 
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Канонски: otQrigatiL -ga6L -gae[i ipf. ™xereÚgesqai; исфрла, објавува; 

otQrign5tiL -rign5L -rigne[i pf. ™reÚgesqai, ™xereÚgesqai; отфрли; otQrinovenieL -i` 
n. tÕ diacwrisqÁnai; отфрлање, одбивање; otQrinovenqnQ adj. ™kbeblhmšnoj; отфрлен, 

исклужен; otQrin5tiL -rin5L -rine[i pf. ¢pwqe‹n, ¢poskorak…zein; одбие, отфрли, 
истера.  

За оваа лексема бележиме почетна лигатурна буква во Слепч (следиме и извршена 

втора палатализација Crizq) и во Оглед (Crini), а во Различ не забележавме ваков 
пример. 

 

Канонски: otQst5patiL -a6 -ae[i ipf. ¢postate‹n, peri�stasqai, ¢f…stasqai; 

отстапува; otQst5pitiL -pl6L -pi[i pf. ¢posp©sqai, ™panagage‹n, ¢pšcesqai, 

™gkatale…pein, ¢f…stasqai; отстапи, се оддалечи, се откаже, остави; otQst5plenieL -i` 
n. ¢postas…a; отстапување, повлекување; otQst5pqnikQL -a m. ¢post£thj; отпадник; 

otQst5pqnQL -Xi adj. (tÁj) ¢postas…aj; отпаднички.  

Во трите ракописи следиме почетна лигатурна буква и развој на 5 во ou/U 

(Cstoupl2). 
 

Канонски: otQvrQ/enieL -i` n.¥rnhsij; отфрлање, негирање; otQvrQnq adv. 

toÙnant…on; обратно, напротив; otQvr']i (s3)L -vrQg5 (s3)L -vrQ/e[i (s3) pf. b£llein, 

¢pob£llein, ¢postršfein, £…ptein, ¢porr…ptein, ™kb£llein, ¢nab£llesqai, ¢rne‹sqai, 
¢parne‹sqai, ¢poskorak…zein, paraklhqÁnai, ¢qete‹n, ¢pot£ssesqai; отфрли, негира, се 

откаже од некого; otQvrQ/enQ (tÁj) ¢ntars…aj; отфрлен.  
Во Слепч следиме почетна лигатурна буква во сите примери, употреба на паерок во 

два примери од коишто во едниот има чување на геминатите со паерок и извршена втора 

палатализација во некои од примерите (Cvrqz?[e, Cvrq/en?ne, Cvrqza1mq, Cvrqzq, 

Cvrqzq[i). Во Оглед и во Различ следиме почетна лигатурна буква и разложување на 

вокалното rQ во er (Cverzi), односно прилагодување на лексемата кон живиот јазик. 
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Табела П 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pad[imq, padq, padq[i 
(nedoUm'2]ou /e mi se w 
semq i ;2de]U seL padq na 
zeml2 malo po;iti) 154v/18 

padaete 109/3, paYatQ 133/4, 

padenj3 JerUsalimova 56/18, 

padne 103/6, padQ 35/15 (i 
pokU[a za gradQ da ne 
oudiratQL i ` gre[enQ kazalQ 
bx vx kakw ko bxvatQ da ne 
paYatQ gradQL ama boim se C 
neverUan') 

pa/datQ 271/4, padnaha 2/18, 

padnatQ 25/19, padne 34/12, 

padnalQ 21/20 (i stanalQ 
djavolQ i padnalQ naŸdole 
podQ zemli dlQbokw vQ 
bezdnU: velikjŸ golemQ i 
sv'tlxŸ ag+glQL ou;inil se i 
stanalQ stra[nxŸ djavolQ 
temnjŸ) 

pakostq, pakosti (t'm? /e 
izxdi izq cr+kve. Ddai n'mq 
pakostq ne bUde[i. 1dino gl²no 
po‹ba1tq bxti vq cr+kvi. `ko 
/e i 1dino 1² t'lo) 193v/9 

pakostq 22/5, pakostnxmQ 
36/17, pakostotvornxhQ 61/17 

(molitva st+agw tryfwna ]to 
se ;atatQ ou loz'L ou nivQL ou 
bah;a kogda ;ini pakost ne]oL 
ili gri/Q ou lozje ili vrtelq 
ili ska;kiL ili ou vrtQ 
krtovi kon]ipiL ili crvi ili 
drv3)  

pakostx 52/9, pakosti 52/17 

(da mo/eme da premineme 
primki djavolskiL i da se 
kUrtUri[eme C negovata 
lovitva i loven' i C 
pakosti ego: zaradi tova 
kazUe s+txŸ JwannQ 
zlatoUstxŸL i pomenUe 
zaradi molitva: deka se 
mol3tQ b+gU) 

pal1ni`, palimou wgn1mq, 

pal'n' (prinosimi¾ na n2 mUkq* 
mÂtlq /e raz?bol'v? se C ogqnq 
na go pal1ni`. povel' i tou* 
mq;emq oust'knouti) 24/3 

/ palili 62/24 (i bxli sitiL ni 
oraliL ni se3li sem3L ni 
do/dQ imQ trebovalQL ni 
gUmnoL ni /ito ve3liL ni ou 
vodenica m'liL ni fUrnx 
paliliL ni oginQL ni drvaL 
ni hl'bQ pekleL ni tkali na 
razboŸL si;ko imQ bxlo C 
povel'nje b+/jeL I bxlo imQ 
gotovo si;koto se na tamamQ 
bez trUdQL bez zahmetQ) 

pametq, pametnxi (i sq 
mirRomq i radosti2 tri* dn+I 

pametq 125/13 (vo ne;istota 
akw ga zate;e smertqL Cide ou 

pam3tQ 284/23 (site tJ3 
b+/ji ;Uda na m'sto kniga 
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/ivotq 1i poda/‹q. da pametq 

tremq namq skon;av[iL trqmi 
d+nqmi) 24/16 

Yavolski rUkiL akw bxlQ C 
napredQ harenQ naiposle/no to 
mU se pametQ ;oekUL a ne 
prvwL zere taka pisaa proroci) 

imQ b'[e da ne zabovaratQ 
nikoga[QL ami na seki denq 
nova pam3tQ i novQ oumQ da 
imatQL sir';q seki denq i 
sekoga[Q da imatQ i da 
zna3tQ i da mxsl3tQ tj3 
;Uda b+/jŸ) 

pastxrq slovesnxhq (azq 
pastxrq wv;ji `ko /e tx* 
razoum'la 1si. nq pastxrq 
1smq sqmxslqnxhq wvcq* 
hr²tovqL rek[e ;l+vkomq) 46/16 

pastxr3 8/4 (sotvori ego 
arhjerea sonmU svoemU st+omU i 
sotvori ego pastxr3 l2demQ 
svoimQ novomU Jsrail2L i 
prestavi s3 ;Udesnw i estq 
m+ltva egw \'lw bl+goprj3tna 
ou h+rta b+ga na[egw aminq) 

pastirxte 39/15, pastirje 
53/15, pastxrQ 12/4 (taka 
w]e se boi i treperi i b'ga 
i sega out ova vreme koga ;Ue 
da se ;eti ap+plQL da go 
tolkUvatQ pastirxteL ou 
cr+kvi hr+tovx) 

pazouhx (ne v'si li `ko b+q 1² 
pekx se tobo2 i skrqbe vs'mq 
/ivotomq. i izqmq is 
pazouhx ouzqlq da² 1mou rekxi) 
211v/2 

pazUhi 80/15 (a dU[ata 
trpe/lja anYeli peeiYi mU ` 
Cnesoa ou raйL ou pazUhi 
avraamovi vo hUbavxn3 v';na) 

/ 

 
Анализа на табела П: 
 

Канонски: padanie, -i` n. ptîma, ptîsij, kat£ptwma; паѓање; padati (s3), - a6 
(s3), - ae[i (s3) ipf. p…ptein; паѓа; padati na kol'nou gonupetîn; клекнува; padenie, -i` 
n. ptîsij, kat£ptwsij, ¡m£rthma; паѓање; pasti (s3), pad5 (s3), pade[i (s3) pf. p…ptein, 

katap…ptein, projp…ptein, proskÚnein; падне.  

Во Слепч бележиме замена на e со q во еден пример (padq[i), губење на e во еден 

пример (pad[imq) и чување на старата форма на зборот во еден пример. Во Оглед следиме 

замена на d со Y во еден пример (paYatQ), во неколку примери бележиме народно влијание 

(padaete...), а останатите примери се со непроменета форма. Во Различ бележиме народно 
и дијалектно јазично влијание во сите ексцерпирани примери. Ќе ги издвоиме примерите 

во коишто има употреба на групата /d (pa/datQ) и на членувана придавска форма 

(padnatQ). К. П. Т. и Ј. К. за оваа лексема во сите примери вршат правописно 
приспособување кон народниот говор. 

 

Канонски: pakostq, -i f. ¢blabÁ; штета, пакост; pakosti d'`ti kolaf…zein; 

пакости, измачува, навредува; pakostqlivQ adj. pl»kthj; силеџија, тепач.  
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Во трите ракописи кои се предмет на нашата обработка следиме чување на старата 

форма за лексемата. Ќе ја истакнеме сложенката pakostotvornxhQ, која што ја користи К. 
П. Т. 

 

Канонски: paliti, pal6, pali[i ipf. flogize…n, flšgein; пали, запалува, гори.  
Во сите примери од Слепч и од Различ следиме чување на старата форма за 

лексемава. Во Оглед не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: pam3tovati, -tou6, -toue[i ipf. mnhmoneÚein; памети, споменува, 

запишува нешто за да се запамети; pam3tq, -iF f. mn»mh, tÕ mnhmÒsunon, mne…a, ¢n£mnhsij; 

спомен, сеќавање, внимание; pam3tqstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. mnhmoneÚein; се 
сеќава, напоменува.  

Во Слепч и во Оглед бележиме развој на 3 во e (pametq) (види: Конески167). Во 
Различ бележиме чување на носовката на своето етимолошко место и чување на старата 

форма на лексемата (pam3tQ), од каде што најдобро се гледа потрадиционалниот  пристап 
на Ј. К. кон приспособувањето на лексемите и чувањето на нивната стара форма. 

 

Канонски: pastouhQ, -a m. poim»n; пастир, овчар; pastXrq, -r` m. poim»n; пастир, 

овчар; pastXrqskQ, -Xi adj. (toà) poim»n; пастирски, овчарски.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ следиме еден пример во 

непроменета форма, еден пример во членувана форма (pastirxte), и два примери каде што 

бележиме мешање на X со i (pastirxte, pastirje). 
 

Канонски: pazouha, -X f. kÒlpoj; пазува.  

Во Слепч следиме чување на старата форма, а во Оглед бележиме мешање на i со 
X (pazUhi). Изговорот i за x најрано се усвоил во нашите северни говори под влијание на 
српските говори,168 за потоа постепено да се усвојува кон југ. Во Различ не бележиме ваква 
лексема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Б. Конески, Кн. Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, 
Варијантите на црковнословенскиот јазик во Македонија во првата половина на XIV век, Скопје 
1975, 72-77; 
168 V. Jagić, Grškovičev odlomak glagolskog apostola, Starine XXVI, 1893, 42; 
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Табела П1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pe;aln', pe;alna, pe;alq (wnq 
/e pe;alq nq bxvqL C mnogx1 
tougx ne spa[e. b' /e kandilo 
gore i sv'te) 223v/18 

pe;al'hQ 151/17 (w ;Udnxй 
mjhaile arhanYele bUdi mi 
pomo]nikQ vo vs'hQ obxdahQL 
vo skorb'hQL vo pe;al'hQL vo 
pUstxn3hQL na raspUtj3hQL na 
rekahQL na mor3hQ tihoe 
pristani]e) 

/ 

pe;e[i, pe;et? ve (ta;e  `ko 

s'dostaL reÂ kq n1mou. ;to se 
pe;e[i g²di skolasti;e. onq /e 
reÂL ne gr'hq li svoihq radi. 

tako 1mou b'[e wbx;ai pr²no 

g+lati) 211/12 

/ pekle 63/1, pekQ 10/16 (i bxli 
sitiL ni oraliL ni se3li 
sem3L ni do/dQ imQ 
trebovalQL ni gUmnoL ni 
/ito ve3liL ni ou vodenica 
m'liL ni fUrnx paliliL ni 
oginQL ni drvaL ni hl'bQ 
pekleL ni tkali na razboŸL 
si;ko imQ bxlo C povel'nje 
b+/jeL I bxlo imQ gotovo 
si;koto se na tamamQ bez 
trUdQL bez zahmetQ) 

pejimou, p'njaL po1tqL po2]I 
(Ona /e izxde is tqmnice 
po2]i i gl+2]i. vqs po2 teb' 
g+i p's?nq novou. proslavl2 te 
g+i kr'posti mo`) 3v/19 

peete 68/5, peeiYi 80/14, peeme 
122/11, p'njemQ 13/8 (a dU[ata 
trpe/lja anYeli peeiYi mU ` 
Cnesoa ou raйL ou pazUhi 
avraamovi vo hUbavxn3 v';na) 

pe3tQ 62/6 (i toga3 bxvatQ 
hr+tjanski d'caL a koi gi ne 
ou;atQ na hr+tjanstvoL ami 
pe3tQ pri nihQ svetovni 
pesni i sme3t s3 i wpivat 
se i dUma3 lo[i dUmiL 
takiva ba]i i maйki 
oubivatQ dU[ite na svi ;eda 
i pra]atQ gi ou v';na mUka) 

pelenami (w pr'slavnxhq 
ve]ehq. vVq` slehq le/itq sq 
drq/en vqsel1nou2. pelenami 
poviva1t? se sqdrq/e i 

/ peleni 237/10 (Cv'tQ. 
pokrovcx pokazUe peleni 
hr+toviL sosQ tJ3 povJenQ 
bxlQ vQ `sl'hQL a \v'zda 



242 
 

v?sa;qska`. le/itq hramqL i 
vqsel`1t? se b+q) 88/13 

pokazUeL ona3 \v'zda de to 
do[laL kogi se rodilQ g+dqL i 
stanala verhU deka bxlQ J+isQ) 

peren' (I povel' na kolesino 
/ivq peren' raspeti@. `ko da 
C ;lanovq I oudov? rRastrqzanq 
boudetq mlad'nqcq) 22v/2 

peretq 54/14 (sozdavxй 
;elov'ka rUko2 tvoe2L peretq 
vzemQ C zemliL i obrazomQ 
tvoimQ) 

/ 

pi`nqstvo, pi`nou (nq zaliho 

imani1 ml²tin2 vqzl2bimq. ne 
navistq /e ;l+vkol2bi1. a za 

pi`nqstvo tr'zvostq. i tako 
po/iv?[e. nn+`[?nihq i bo‹u]ihq 
blagq nasladimq se) 193v/20 

pj3nstvo 125/8 (ili vo l2tina 
ne se pro]ealQL ili vo 
pj3nstvoL ili vo haŸ hUŸL ili 
vo blUdQL po lo[Q pUtqL vo 
ne;istota akw ga zate;e 
smertqL Cide ou Yavolski 
rUki) 

pjanicx 109/4 (za]o taka 
s+tJi govoratQ i kazUvatQ: 
koй nema dobra rabota sir';q 
haireL nemU ne pomaga ]o 
ide ou cr+kovQ: mnogU silnjй 
djavolski mre/i na 
srebrol2bcx i na pjanicx: C 
pl'nQ djavolski C robstvo ne 
mo/e da se kUrtUri[atQ) 

pita1mx, pitani`, pit'ni1, 

pitatelnicou, pitani1L 
pra[a[e (se pokoi. se* radostq. 
se* sv'tq. se* /iznq. se* sla¨ i 
pitani1. se* istina v';na`. 

velika` i ;2dna`L 1/e v?sako 

ho]e[i) 199v/4 (i `ko pridohq 
hote 2 lobzati. ona /e vqzva 
velikomq glasomq sq slqzami. 
w gore mn' stran?n'i. trepetq 
I /e bxvq. vVq pra[a[e vinx) 
213/19 

pitaŸtes3 37/10, pitala 38/20, 

pitatelnxmQ 56/19, pitaŸtes3 
37/10, pra[UatQ 129/19 (radUŸ 
s3 `kw ego rodila esi. radUŸ 
s3 `kw ego so sosca pitala 
esi. radUŸ s3 `kw emU vo `sli 
klan3li s3) (a pri;esna sa 
kamw tova bezUmje viYamQ 
povi[e vo /enxL a pomalw vo 
mU/iL valaYimQ imatQ edni 
mU/i ]o pra[UatQ /enxte 
kakw e vekwvQ koe falatQL i 
koe ne falatQL i velitQ: 
moata baeYi priznaUetQ C 
kakvc3 rabotxL pa drUgJй 
bezUmenQ mU velitQ:) 

pra[a[Q 13/7 (ag+glite ako 
pra[a[QL ]o e i kako e 
hristosQ i ;l+v'kQ sover[enL 
i b+gQ sover[en: a oni tebe ke 
da ti re;atQ nJe sme naU;eni 
da gw slavime: a ne da 
ispxtUvame: za]o taŸnstvw 
st+x3 troicxL ni a+ggli ni 
;ovecxL ne mo/atQ da 
postignatQ i da zna3tQ) 

 
Анализа на табела П1: 
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Канонски: pe;alovati, -lou6, -loue[i ipf. ¢qume‹n, dusfore‹n, ¢ni©sqai; се 

грижи, се растажува; pe;alq, -i f. ql‹yij, stenocwr…a, ¢dolesc…a, lÚph, mšrimna; тага, 

жалост, јад, грижа; bes pe;ali bXti ¢mšrimnon e�nai; е безгрижен; pe;alqnQ, -Xi adj. 

lupoÚmenoj, teqlimmšnoj, ™kleloipèj; тажен, жалосен, загрижен, јадосан; pe;alqnQ bXti 
lupe‹sqai, lÚphn œcein; е тажен.  

Во Слепч (во два примери има губење на ерот во слаба позиција во групата lqn) 

(pe;aln', pe;alna) и во Оглед следиме чување на старата форма, а во Различ не бележиме 
ваква лексема. 

 

Канонски: pe;enQ adj. ÐptÒj; печен; pe]i, pek5, pe;e[i ipf. Ñpt©n; пече; pe]i s3, 

pek5 s3, pe;e[i s3 ipf. merimn©n, mšlein, frone‹n, front…zein, lupe‹sqai, ¢pore‹sqai; се 

грижи, се растажува; pr'/de pe]i s3 promerimn©n; однапред се грижи; pe]qnQ, -Xi adj. 

pe]qnQ ognq k¦minoj purÒj;  оган од печка; pe]q, -i f. k£minoj, kl…banoj, sp»laion; 

печка, пештера. 
Во Слепч следиме еден пример каде што лексемата има непроменета форма и еден 

пример каде што имаме употреба на паерок (pe;et?). Во Оглед не забележавме ваков 
пример, а во Различ следиме пример пишуван со народно и дијалектно јазично влијание 

(pekle) и примери со непроменета форма. 
 

Канонски: prip'vati, -a6, -ae[i ipf. потпевнува, пее припев; p'ti, po6, poe[i 
ipf. y£llein, ¢numne‹n, °dein, a„ne‹n, Ømne‹n; пее, врши литургија, воспева, слави; p'vati, 
-a6, -ae[i ipf. y£llein; пее, восхвалува; p'nie, -i` n. yalmÒj, ¶sma, sumfwn…a, Ûmnoj, 

òd», a�noj òdÁj, trop£rion, ¢polut…kion, qeotÒkion, kont£kion, proeÒrtion, Ûmnhsij; 

песнопение, песна, похвала, похвална песна, славословие, тропар, кондак. p'vqcq, -a m. 

y£lthj; певец, пцалт; p'snivQ adj. 4zXkQ p'snivQ мелодичен јазик; p'snosloviti, -vl6, -
vi[i ipf. воспева, прославува. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава во четири примери, но во еден 

пример следиме замена на ' со e (pejimou). Во Оглед можеме да забележиме развој на ' со 

e во три примери (peete, peeiYi, peeme), а само во последниот наведен пример бележиме 
непроменета форма за зборот. Ќе напоменеме дека во еден пример К. П. Т. употребува 

глаголски прилог (peeiYi) во којшто употребува Y, а во друг наставка за 1 л. мн. me, 
некарактеристична за тетовското говорно подрачје. Во Различ ексцерпиравме само еден 
пример каде што бележиме непроменета форма за зборот со презентска наставка во 3 л. мн. 

tQ (pe3tQ). Лексемава К. П. Т. ја приспособува кон живиот јазик. 
 

Канонски: pelena, -X f. sp£rganon; пелена.  
Во Слепч и во Различ бележиме непроменета форма за лексемава, а во Оглед не 

забележавме ваков пример. 
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Канонски: pqrati, per5, pere[i ipf. pate‹n, plÚnein; гази, пере; plakati, pla;5, 

pla;e[i ipf. plÚnein; мие, пере, плакне.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма за оваа лексема, додека во Различ 

не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: pivqca, -3 m. o„nopÒthj; пијаница; pi`nica, -3 m. mšqusoj, meqÚwn; 

пијаница; pi`nQ, -Xi adj. meqÚwn; пијан; pi`nqstvie, -i` n. mšqh; пијанство; pi`nqstvo, -a 
n. mšqh, o„noflug…a; пијанство.  

Во Слепч следиме непроменета форма во двата примери. Како и во поголем број 

нејусови ракописи од XIV в., се забележува поредовна употреба на ` на своето 
етимолошко место на почетокот на зборот и во позиција зад вокал (види: Пандев169, 
Новотни170). Во Оглед бележиме само еден пример каде што К. П. Т. врши неетимолошка 

замена на ` со 3 во коренот на зборот (pj3nstvo). Истото го следиме и во Различ, каде што 

Ј. К. прејотираната ` ја заменил со a, што пак е честа јазична појава и за постарите 

ракописи (pjanicx). Во Слепч следиме употреба  на a на местото на ` во повеќе примери 
кои не се предмет на нашава работа (види: Марковиќ171). 

 

Канонски: pXtati, -a6, -ae[i ipf. ™reun©n, ™xet£zein; испитува, истражува; 
pra[ati, -a6, -ae[i ipf. ™rwt©n; моли, прашува.  

Во Слепч забележавме употреба на i на етимолошката позиција од X во сите 

проследени примери (pita1mx, pitani`) (истото го следиме и во Оглед, но таму следиме 

честа употреба на гласот Ÿ) (pitaŸtes3, pitala, pitatelnxmQ, pitaŸtes3), и употреба на ' 

на етимолошката позиција на a во еден пример (pit'ni1). Во Слепч и во Оглед има честа 

употреба на другата форма за лексемата (pra[a[e), со тоа што К. П. Т. ја пишува со 

народно влијание (pra[UatQ). Во Различ лексемава ја бележиме само во формата pra[a[Q, 
како што и денес е во СМЈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
169 Д. Пандев, Лесновски паренезис од 1353 - лингвистичка анализа, докторска дисертација, Скопје 
1988, 73; 
170 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 82-91; 
171 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 82-
83; 
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Табела П2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pisani1, pisano, pisanq (mnogo 

bo 1² toL a]e i 1dino g+i 
poml+oui na d+nq koupou1[i C 
ni¾L i bo to 1² bezc'nx. pisano 
bo 1² mnogo mo/etq ml+tva 
pravednago) 227v/12  

pisanje 42/18, pisahQ 43/13, 

pisana 23/2, pisanj3 M50/5, 

pismeni kralevsk 1/15, pismo 
42/19 (b+gQ ml+tvQ napUdUe 
djavola mU dooYa oumotq mU 
poŸdUe napredQL ti3 ml+tvx vo 
ova3 kniga ne gi pasahQL saltQ 
pisahQ napre/nite ml+tvx) 

pismo 14/6, pismoto 101/7, 

pisUvatQ 263/25, pisanj3 

61/17 (da znaeme sir';q 
poznaŸte brak3 i sestriL 
lUkavj3 djavolski hitrosti: 
sekade da sebe wgra/davame 
krestnxmQ znamenjemQL 
sir';q sosQ kresten' sekase 
bele/ime se sosQ molitva i 
p'sniL i sosQ pisanj3 
zakonnxL ta sosQ takx3 
wrU/j3 da se wgradime) 

pi1[i, piha2]ou, pili, piti (i 

1ga‹ vq gostin?nicou vqhodi[q. 

1da gostin?nicou krasi[i ni*. 
nq* `si i pi1[i. i posp'[a1[i 
se izxti) 93v/6 

pj2 74/7, pjemo 67/18, pjemQ 
78/15, pji 88/5, pjen' 88/13, 

popjete 107/9 (mnogU metanjeL 
mmogU bg+molstvoL ne pjen'L ne 
`den'L ne lUten' seL ne karan' 
se so /ena si ou postela ne 
sQpjen' kr+]en' srigQ i svaYi i 
gozbi ne ;in'n'L ne pcUen' se 
ne vr/Uen' se wprostUen' se 
siromaa prigledUn' outro) 

pitje 238/10, pje 94/2, pJen' 

52/6 (a djavolQ skri[omQ 
pomenUva ni na oumo da 
mxslxme lUkavji pomislx: a 
snagata ni bori da /iveeme 
sosQ tUrli tUrli mnogU 
`den' i pJen'L i \lo da 
/elaeme sir';q na sekoe \lo 
ni karatQ ti3 trite za edno 
wbednaga se boratQ sosQ nasQ 
kakw so silna voŸska) 

pla;emq, plaka[e, plakahou (ne 
vqsho[i veseliti se vq mir' 
semq. `ko veseli1 sv'ta segoL 
pla;emq kon;ava1t? se. i se* `v' 
vid'ti vq mir' semq) 96v/17 

pla;etQ 91/4, pla;q 92/12, 

plakale 92/10 (tx3 ]o verUatQ 
vo h+rta: rasp3tje plakaleL vo 
voskresenje Ye se radUvaatQ: za 
nihQ pi[etQ Paltirq: ve;erQ 
vodvorit s3 pla;qL i zaUtra 
radostq nihnaetQ) 

pla;atQ 12/23, pla;evnji 
19/24, pla;q 48/17, 148/2 

(ou;I s+txŸ ap+lQ ka/e da se 
wble;ete ou si;ki orU/j3 
b+/j3L sir';q da imate v'raL 
nade/daL l2bovqL postQL 
pla;q zagr'hovete siL m+ltva 
milostin3L I drUgi dobri 
raboti) 
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plamenq (vq ime g+a J+s h²a teb' 

g+l2 Cvrqzi. Aa&bi1 vid'hq C 
oustq 1go plamenq ishode]qL i 

kosnou se oustomq moimqL i 
abi1 prog+lahq) 170v/19 

plamenq 60/10 (i oustroivxŸ 
edinxmQ hot'njemQL i/e 
sedmerice2 raz//ennU2 pe]q 
i plamenqL `/e vo vavylwn' 
vo hladQ prelo/ivxŸ) 

plamnikQ 16/19, plamicx 
40/19, plamnici 27/23 (wL 
kolkU e naŸstra[na mUka na 
to3 hrjstjaninQ ]o /ivee 
nemirnw: ahQ blaze na tJ3 
]o primirUvatQ ;ovecx: w 
hr+te c+r2 ` znamQ za]o edna 
tolkw saltQ C pre+;ta3 
tvo3 krQvq kapkaL ima sila 
da ougasi si;kjo plamnikQ na 
v';na mUka) 

plet'hou, pletomq (d'la2]e 
sklepce i ni/e mr'/i1 
plet'hou. drouzji /e s'ti 
polecahou i ;l+vkx oulavl`hou 
i ni/e rovx kopahou i 

;lov'kx vq noutrq vqr'vahou) 
133v/9 

/ pletatQ 158/2 (akw ne bxle 
\lJi dU[manx djavoli ne bx 
bxleL i v'ncx na site s+tji: 
djavolite pletatQ v'ncx na 
dU[x hr+tjanski: molim te 
st+xŸ Jwanne zlatoUsteL ka/i 
mi pravo taka lj e: Cgovara 
zlatxŸ `zxkomQ taka e) 

 
Анализа на табела П2: 

 

Канонски: pisanie, pqsanie, -i` n. graf», aƒ grafa…, ™pigraf»; свето писмо, 

писание, натпис; pisanoe, -ago n. graf»; пророчко писмо, писание; pisanQ, -Xi adj. 

gegrammšnoj; (на)пишан; pisatelq, -l` m. p'snemq pisatelq Ømnogr£foj; пишувач на 

химни, химнограф; pisati, pqsati, pi[5, pi[e[i ipf. pf. gr£fein, katagr£fein; пишува, 

напише; pr'/de pisati  progr£fein; порано напише; kQni/qnikQ 4dro pi[5]q 
Ñxucr£foj; брзописец; pisanQ bXti perišcein; е запишано; pism3, -ene n. gr£mma, 

stoice‹on, „îta, t¦ gr£mmata; буква, писмо; prisilanie, -i` n. ™pistol»; писмо, 

послание; pqsalo, -a n. graf…j; перо, писмо. 

Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед бележиме честа употреба на j 
(pisanj3) и влијание на народниот говор во примерот pisahQ.  Во Различ следиме пример 

во кој бележиме народно јазично влијание (pisUvatQ), но и една членува именка (pismoto). 
 

Канонски: piti, pi6, pie[i ipf. pf. p…nein, prosšcein; пие; pitie, -i` n. pÒma, 

pÒsij; пијалак, напивка. 
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Во Слепч лексемава ја следиме во непроменета форма. Во Оглед следиме: а) 

редовна употреба на десеттеричното j (pjemQ); б) множинска наставка за 1. л. мн. mo, што 
претставува влијание на тетовскиот народен говор, но и дијалектна особеност на 

теаречкиот тетовски говор (pjemo); в) во еден пример го следиме префиксот po, што и 

денеска се употребува во селото Теарце (тетовско), (popjete) каде што впрочем е роден К. 
П. Т.; г) непроменети форми. Во Различ бележиме непроменета форма во примерите, но и 

Ј. К. редовно го употребува j (pje). И во овие проследени примери К. П. Т. покажува 
посилно чувство за приспособување на лексемата кон живиот јазик од Ј. К. 

 

Канонски: plakanie, -i` n. ÑdurmÒj; плачење, тажење; plakati s3, pla;5 s3, 

pla;e[i s3 ipf.  penqe‹n, qrene‹n, kla…ein, ÑlolÚzein, kÒptesqai, Ñdun©sqai, kla…ein; 

плаче, оплакува, тажи; pla;evqnQ, -Xi adj. 5dolq pla;evqna` koil¦j toà klauqmînoj; 

долина на плачот; pla;q, -a m. klauqmÒj, qrÁnoj; плач; pla;qlivQ adj. (toà) klauqmînoj, 

(toà) pšnqouj; плачлив.  
Во Слепч се чува старата форма на лексемава. Во Оглед и во Различ бележиме 

непроменети збороформи, но и примери во коишто се забележува влијанието од народниот 

говор (plakale). 
 

Канонски: plamenqnQ, -Xi adj. (t»j) flogÒj; пламен; plamenq, plamX, -mene m. 

flÒx; пламен; plam'nQ, -Xi adj. flÒginoj, pÚrinoj; пламен, огнен.  
Во трите ракописи се чува старата форма за лексемава. 
 

Канонски: plesti, plet5, plete[i ipf. kovX plesti ™piboul£j, surr£ptein; прави 

заговор; pletenie, -i` n. ™mplok»; плетенка; pletQ, -a m. fragmÒn; плот, ограда.  
Во Слепч следиме непроменета форма во двата проследени примери. Во Оглед не 

бележиме ваков пример, а во Различ забележавме развој на 5 во a во суфиксална позиција 

(pletatQ) (мцсл. ред.). 
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Табела П3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pl'n1 (sv‹'telqstvou2tq ve]I 
mirqskx1. pl'n1 na bx² cr+kvi 

pr'/‹e sihq dn+jiL i 

nenizlo/ena bx²) 74v/5 

/ pl'nQ 109/4 (za]o taka s+tJi 
govoratQ i kazUvatQ: koй 
nema dobra rabota sir';q 
haireL nemU ne pomaga ]o 
ide ou cr+kovQ: mnogU silnjй 
djavolski mre/i na 
srebrol2bcx i na pjanicx: C 
pl'nQ djavolski C robstvo ne 
mo/e da se kUrtUri[atQ) 

plodq, plodx, ploŒvq, pl‹ovita (i 
rasploditq se vq teb' plodq 
sp+snxi. `ko nemo]i ti vq 
d+[evn'mq svo1mq hram'L v?sego 
togo wbilja polo/iti) 100/7 

ploda 28/2 (`kw prahQ 
rasto;ite s3L `kw vosokQ 
rastapaŸte s3L i bezv'stni 
bUdite C ploda segwL `ko /e 
vosokQ ne trpitQ ognq) 

plodQ 59/10, 6/23 (koga zeme 
;l+v'kQ v'ra ona3 kakw 
korenQ na tova da porasne da 
bxde drevo da ra/da plodQ: 
kakw da bi imalo seb' m'sto 
vnetre ou zemnagw ra3 ou 
gradinata: sir';q ou cr+kovq 
hr+tova) 

plavahou, plava1[i, plava2tq (i 

s nimi vql'zq vq korablq i 
plavahou. ougodnou /e v'trou 

dxha2]ouL i sq radosti2 
id'hou prilou;i /e se 
magisôi`nou vq no]i idou]ou 
na nou/‹nou2 potr'bou) 236v/4 

/ plivate 53/11 (vJe tergovcxL 
i vJe gemiџJi i si;ki ]o 
plivate po moreL d+vU 
prizxvaŸteL sir';q da se 
molite na pr+esta3 b+ca: da vi 
dovede C bUri na ljmanQ: I 
]o hodite p patQL d+vU 
prizxvaŸte: da vi e 
pomo]nica ou neko3 nevol3) 

plqno, plqna, plqnq (dobrota 
telesna 1stq v'/di 
po‹vi/eni1. Oko plqno. lice 
roum'no. oustni ;rqvl1ni. 
Vvx` visoka. Vvlasx pozlati. 
prqsti dlqzi) 81/13 

/ polnQ 67/17, polno 54/16 

(reklQ mU takwL proro;eL 
izlezi na pol' koe go 
vidi[Q pUno polno kosti C 
;l+v'cxL i da razUm'ete vJe 
silata na b+/jŸte dUmiL da 
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ka/atQ da naU;atQ i ]e da 
vidi[Q tJ3 sUhi kosti) 

po/iv?[e (i tako po/iv?[e. 

nn+`[?nihq i bo‹u]ihq blagq 
nasladimq se. w h²' J+s' g+i 
na[emq. 1mou /e slavq sq 
w+cemqL koupnou /e i sq 
s+txmq d+homq) 194/1 

po/nUtQ 41/14, po/iti 5/15 

(C sUetnx3 mJrskj3 /izniL i 
prizvalQ esi ego po/iti 
dostoŸnw vo ag+gskomQ semQ 
/itelstv'L i sohrani ego C 
s'teŸ djavolskihQ) 

po/ina2tQ 293/1 (l2dje moi 
pristavnicx va[i 
po/ina2tQ vasQ t3/ko. 
wdebel' bo sr+ce l2deŸ sihQ 
i ou[ima t3/kw slx[a[a) 

plq´skxhq, plqti, plqtq (a]e 
oubo stvo /eni tvo1 i 
/enxmiL tako /e‹ plqtq 
nosetq. i netrqpe c+rq sou]a*go 
ra;eni` 1eL povel' skoro sq 
vql']i2) 55v/2 

plotskihQ 64/19, ploti 108/3, 

plotska3 108/4 (sji evrei C 
ploti rodi[a s3L togw radi 
ploY sUYqL plotska3 
mUdrstvU2tQL plotski 
tolkU2tQ pri[estvje hr+tovoL 
a ne dUhovnw) 

plotskagw 162/19 (seki da 
znaeL mnogU za]o zakonQ ne 
pro]ava mnogU ;adja 
plotskagw) 

 
Анализа на табела П3: 

 

Канонски: pl'nenie, -i` n. a„cmalws…a, pronom»; плен, пленство, заробеништво; 

pl'nikQ, -a m. a„cm£lwtoj; пленик, заробеник; pl'niti, -n6, -ni[i pf. a„cmalwt…zein, 

a„cmaloteÚein, kerda…nein, pronomeÚein; плени, зароби, искористи, опустоши; pl'nQ, -a 
m. a„cmalws…a, ™pagwg», t¦ skàla; плен, заробеништво, пленик; pl'nQ bXti 
a„cmalwt…zein; pl'nqnikQ, -a m. a„cm£lwtoj; пленик, заробеник; pl'nqnica, -3 f. ¹ 

sunaicm£lwtoj; заробеничка; pl'nqnQ, -Xi adj. a„cm£lwtoj; заробен, заробеник; 

pl'n`ti, -`6, -`e[i ipf. a„cmalwt…zein; плени, заробува.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемата, а во Оглед не бележиме 

ваков пример. 
 

Канонски: ploditi (s3), plo/d5 (s3), plodi[i (s3) ipf. karp…zesqai, 

karpofore‹n, plhqÚnein; се плоди, се множи; plodovitQ, -Xi adj. kat£karpoj, 

karpofÒroj, k£rpimoj, eÙqhnîn; плодороден, плоден; plodonosqnikQ, -a m. karpofÒroj; 

плодороден; plodonosqnQ adj. karpofÒroj; плодороден; plodQ, -a m. karpÒj, gšnhma; плод; 

plodqnQ, -Xi adj. katak£rpwj; плоден; plodqstvie, -i` n. karpofÒroj; плодност; 

plodqstvo, -a n. karpofÒroj; плодност; plodqstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. 
karpofore‹n; донесува плод. 

Во трите ракописи кои се предмет на нашава работа следиме непроменета форма за 

лексемава, но два примери во Слепч ги бележиме под титла (ploŒvq, pl‹ovita). 
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Канонски: plouti, plov5, plove[i ipf. ™laÚnein, fšresqai; плива, плови; plavanie, 
-i` n. ploàj; пловење; plavati, -a6, -ae[i ipf. kolumb©n; плови; plavati protiv5 
v'trou ¢ntofqalme‹n tù ¢nšmJ; плови спроти ветрот.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед не забележавме ваков 
пример, а во Различ, Ј. К. употребува форма којашто е идентична со денешната лексема, 

односно врши замена на a со i (plivate). 
 

Канонски: plQno adv. mestÒn; полно; plQnQ, -Xi adj. mestÒj; полн; plQnQ bXti 
gšmein; преполн.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед не бележиме ваков пример, 

а во Различ следиме два примери во коишто има разлагање на вокалното lQ во ol (polnQ). 
 

Канонски: po/iti, -/iv5, -/ive[i pf. ¢nastršfesqai, politeÚesqai, zÁn, bioàn, 

sunanastršfesqai; поживее.  
Во трите ракописи следиме непроменета форма за лексемата, но во Слепч следиме 

употреба на паерок (po/iv?[e). 
 

Канонски: plQtq, -i f. s£rx, aƒ s£rkej, sîma; тело, плот, плотска желба, похота; 

vqs`ka plQtq p©sa s£rx; секое живо суштество; plQtqno adv. телесно, плотски; plQtqnQ, 

-Xi adj. sarkikÒj, Ð kat¦ s£rka, œnsarkoj;  телесен, плотски; plQtqskQ, -Xi adj. (tÁj) 

sarkÒj, sarkikÒj, Ð kat¦ s£rka; телесен, плотски; plQtqskX adv. swmatikîj;  телесно; 

plQtqstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. swmaske‹n; е похотен; plQtqstvo, -a n. s£rx; 

телесност, плотност; plQt'nQ, -Xi adj. s£rkinoj; телесен, плотски.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава во два примери, а еден пример е 

пишуван под титла. Во Оглед и во Различ бележиме вокализација на Q во o во сите 

примери (plotskihQ, ploti, plotska3) (мцсл. ред.). Најзначајна фонетско-фонолошка 
пројава на развојот на редуцираните вокали е нивното вокализирање (види: Угринова-

Скаловска...172, Миовски173). Во еден пример во Оглед следиме и мешање на X со i, 

односно имаме употреба на i на етимолошкото место на X (plotskihQ). Оваа лексема К. 
П. Т. и Ј. К. ја приспособиле кон живиот јазик во сите проследени примери. 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Р. Угринова- Скаловска, За некои особености на македонската варијанта на црковнословенскиот 
јазик, Slovo 25-26, Zagreb 1976, 175-184; Б. Конески, Карактеристики на македонската варијанта на 
црковнословенскиот јазик, Предавања на VI семинар за македонски јазик, литература и култура, 
Скоје-Охрид  1973, 1-136; В. Мошин, Македонско евангелие на поп Јована, Скопје 1954, 23; В. Н. 
Щепкин, Болонская  псалтырь, Санктпетербург 1906, 45; 
173 М. Миовски, Хлудов паримејник- лингвистичка анализа, (докторска дизертација), Скопје 1996, 
64-66; 
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Табела П4 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

po;iva1tq (i do konca 
poistin' podvizav?[J* se. z‹' 
po;iva1tq t'lomq. 11 /e d+[a 
na nb+sehq po;iva1tq sq agg+li) 
58v/11 

po;ino2 16/6, po;ina 6/21 

(nifonQ b' C carigradiL vo 
2nosti po;ina gr'hU potomQ 
prjide kQ nekoemU bli/nemU 
svoemU glagolemo mU 
nikodimQ) 

po;inalQ 236/6 (i/e ]o to 
s'di na herUvJm'hQL egda 
voploti s3 vospo;iL si 
po;inalQ: w]eL i taйnx3 
onx3 ve;eri:trapezU 
znamenUetQL na ta3 g+dQ 
ou;enikomQ re;e) 

po;qstqmi darx (nq soudomq 
pravednxm tq]et se Cv']ati. 
posp'va i sv'tl'i[i mi 
po;qstqmi darxL pokornxmq 
oumomq. tvore]e 1 tvo` 
povel'ni`) 231v/7 

po;esti 93/2 (zere sproti 
velikQ d+nq sva noYq Ye stoitQ 
ou cr+kvaL zaradi ne wslabi 
noYq taL takw koi po;esti 
rasp3tje vo velikjй petokQL i 
pogrebenje vo velikU sUbotU) 

/ 

podadite (sm'reni1. l2bovq. 

bl+gosti2. kŕostq. 
poslou[ani1L podadite sami 
seb' i ne kóra ite se ni w 
;esom? /e potr'bno) 228v/7 

podatel2 47/14 (i/e vezd' 
sxйL i vs3 ispoln33йL 
sokrovi]e blagihQL i /izni 
podatel2L prjidi i veseli s3 
vQ nxL i w;isti nx C vs3kj3 
skvernxL i spasi b+l/e dU[x 
na[3) 

podava 12/5, podade 95/8, 

podavUva 40/4 (ama ako e 
dobro slovo dUma da 
outver/dava v'raL i da 
podade dobrxй darQ na tJ3 
]o slU[atQL i da ne wskorbi 
d+ha b+/j3 s+tagw) 

podvi/ou]ou, podvi/ase, 
podvi/i, podvigomq, podviza 
(dastq se komou /‹o po d'lw¤ 
1go. ili dobro ili zlo. t'm 

/e potq]im? se brati1. 
podvi/ou]e drUgq drouga kq 
;²tot'. i po]eni2 d+hovnomou) 
205/20 

podvi/nika 5/3, podvignikQ 
34/10 (i ispolnitQ vse pro[enje 
tvoe: pr+pbnxй /e i dobrxй 
podvignikQ glagol3 ko ag+glU: 
mol2 ti s3 g+di moй ska/i mi 
stra[noe i slavnoe im3 tvoe) 

podvizavahQ 41/8 (ko3 faŸda 
za]o si mo3ta krQvQ 
prolj3hQ: C si;kite moi 
/ili i oudi ]o mi iste;e 
krQvtaL kolkU se drQ/ahQ i 
se krepihQ ou gradinata ` se 
kr'pehQ i podvizavahQL ta3 
premnogU krQvq ko3 C si;ka 
mo3 snagaL C bJen' isteka C 
glavata mi) 

pogoubi, pogoub?l2, pogoubi[i, pogUbi 14/20 (sokrU[i ihQ pogUbUvatQL pogUbili 13/2 
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pogoubil`i, pogoubiti, 

pogoubitq, pogoubivq (c+rq /e ne 
mogx* wbratiti 11 vq svo2 

;qstq. i pogoubiti tolic'mi 
mUkamiL ounxlq b'[e. 

pomx[l`1 kx*mi kq znqmi 

izm'nitq 1i /ivotq) 16v/14 

vladxko der/avo2 kr'posti 
tvoe3L pogUbi ihQ silne 
orU/jemQ tvoimQL sokrU[i 
ihQ der/avne vxsokjй i 
stra[nxй molnje2 
ognedUhnovennx3 silx tvoe3) 

(whQ oumQ pomra;ennxŸ: 
v';njŸ /ivotQ pogUbUvatQ i 
pogUbili: ni pla;atQ ni 
rxda2tQL da se setatQ za]o 
sa se prelstiliL ami sto3tQ 
kakw Jdoli n'mx i glUhi) 

pogresti (i se* rekq povel' 
t'lo s+tx*1 pelagi1 ne 
pogresti. nq* vq gor' povr']i 
11 /e  imeL linata. sqbrav?[e 
/e se) 57v/11 

pogrebenje 93/3, pogrenQ 97/10 

(zere sproti velikQ d+nq sva 
noYq Ye stoitQ ou cr+kvaL 
zaradi ne wslabi noYq taL 
takw koi po;esti rasp3tje vo 
velikjй petokQL i pogrebenje vo 
velikU sUbotU) 

pogrebenna 223/11 (rasp3tago 
/e za nx pri pontJйst'mQ 
pjlat'L i stradav[aL i 
pogrebenna. i vos+kr[ago vQ 
tretiй denq po pisanjemQ. i 
voz[ed[ago na n+bsaL i 
s'd3]a w desnU2 o+ca) 

pogxb'lq, pogxb?[e, pogxb[ago, 

pogxba1tq, pogxbenx, 

pogxbne[i, pogxbnetq, 

pogxbo[e (da na vq tm' 

sou]ei* pr'hxtetq te* vrazi 
tvoi. s+nou moiL i]e di1 mo1. 
mirq sq* mimoidetq. i slava 
1go pogxbnetq. prjidet? /e g+q 
sq nb²nxmi voina soudq 
vsakomou ;l+vkou) 100v/14 

pogibelq 11/11, pogibnemQ 
47/20 (na bl+go;estivnoe /itje 
provo/da2]xhQ `kw 
pohititi kotorago i 
poglotiti vo pogibelqL 
nizlo/i ego g+di b+/e moй vo 
;asQ ishoda moegw so vs'mQ 
wskvernennxmQ voinstvomQ 
egw vo bezdnUL vo tmU) 

pogibelQ 147/6 (kogi imame 
`den' i drehi da bxdeme 
blagodarniL ako i]atQ da sa 
bogati tJ3 oupadnUvatQ ou 
mnogU napasti i ou primki 
djavolski ]o potopUvatQ 
;l+v'cx ou v';na mUka i 
pogibelQ) 

 
Анализа на табела П4: 
 

Канонски: po;iti, -;i6, -;ie[i pf. ¢napaÚesqai, ™panapaÚesqai, 

sunanapaÚesqai, katapaÚein, koim©sqai; почине, одмори, почива, се потпира.  
Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемата. Во Оглед следиме една 

непроменета збороформа и една збороформа со народно јазично влијание (po;ina), а во 
Различ забележавме само една лексема од овој тип којашто е пишувана под народно 

јазично влијание (po;inalQ). 
 

Канонски: po;qstq, -i f. prot…mhsij; почест; po;qstqnikQ, -a m. t…mioj; почесен, 

скапоцен; po;qtenie, -i` n. prot…mhsij; почест.  
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Во Слепч следиме чување на старата форма, а во Оглед бележиме лексема со 

вокализација на ерот во коренот на зборот (po;esti/q>e). Во Различ не бележиме ваква 
лаксема. 

 

Канонски: podavati, -a6, -ae[i ipf. metadidÒnai, ™picorhge‹n;  подава, дава; 

poda`nie, -i` n. met£dosij; подавање, предавање; poda`ti, -da6, -dae[i ipf. paršcein, 

tiqšnai, metadidÒnai, car…zesqai; подава, дава, подарува; polagati, -a6, -ae[i ipf. 

tiqšnai, ¢pere…desqai, katab£llesqai; става, полага, дава, подава, определува, поставува; 
pridavati, -va6, -vae[i ipf. prosfšrein; подава, принесува; prida`ti, -da6, -dae[i ipf. 
prosfšrein; подава, принесува.  

Трите ракописи ја чуваат старата форма за лексемава, освен еден пример во Различ, 

каде што го бележиме народно јазично влијание (podavUva). 
 

Канонски: podvi/anie, -i` n. mÒcqoj; труд, грижа; podvi/ati (s3), -/5 (s3), -
/i[i (s3) pf. saleÚein, saleÚesqai; помрдне; podvi/imQ, -Xi adj. spouda‹oj; грижлив; 

podvi/qnikQ, -a m. ¢gwnist»j, sunagwnist»j; соборец, борец; podvi/qno adv. proqÚmwj; 

со желба, со жар, од сe срце, грижливо, ревносно; podvi/qnQ, -Xi adj. spouda‹oj; 

грижлив, ревносен; podvign5ti (s3), -dvign5 (s3), -dvigne[i (s3) pf. saleÚein, 

¢nagk£zein, speÚdein, ¢gwn…zesqai; (се) мрдне, крене, принуди, побрза, стапува во борба; 
podvigQ, -a m. ¥gwn, ¢gwn…a; стремеж, борба; podvi\anie, -i` n. mÒcqoj, ¢gèn; грижа, 

труд, борба; podvi\ati (s3), -dvi/5 (s3), -dvi/e[i (s3) pf.  -dvi\a6 (s3), -dvi\ae[i 
(s3) ipf. saleÚein, saleÚesqai, ¢gwn…zesqai, ¢ske‹n, spoud£zein, ™pispeÚdein, 

¢gwn…zesqai; брза, се бори, се движи, (се) крева.  
Во Слепч следиме непроменета форма на зборот. Во Оглед следиме еден пример со 

непроменета форма и еден пример каде што авторот најверојатно има направено писарска 

грешка, односно наместо / пишува g (podvignikQ). Во Различ следиме пример во којшто 

има замена на етимолошкото \ со z (podvizavahQ) под народно влијание. 
 

Канонски: pagouba, -X f. ¢pèleia, diafqor£, katafqor£, loimÒj, pen…a; пропаст, 

крах, чума, загуба, погубност; bXti vQ pagoub5 g…gnesqai e„j ™xolšqreusin; загине; 

bXvati vQ pagoub5 e„j ¤lwsin g…gnesqai; гине; pagoubqnikQ, -a m. loimÒj; губитник; 

pagoubqnQ adj. Ñlšqrioj, loimÒj; погубен, губитник; pogoubiti, -bl6, -bi[i pf. ¢pollÚnai, 

¢naire‹n, ™xoloqreÚein, katafqe…rein, paÚein, prodidÒnai;  погуби, уништи, изгуби; 
pogoublenie, -i` n. ¢pèleia; загуба, уништување, пропаст; pogoubl`ti, -l`6, -l`e[i ipf. 
¢pollÚnai, luma…nesqai, diafqe…rein; погубува, уништува.  

Во Слепч следиме еден пример во којшто има појава на секундарен ер (со паерок) 

(pogoub?l2), а останатите проследени примери се во непроменета форма. Истото го следиме 

во Оглед, но К. П. Т. наместо ou ја употребува лигатурната U (pogUbi). Во Различ следиме 

два примери со народна и дијалектна основа (pogUbUvatQ, pogUbili). Ј. К. покажува 
поголема иновативност од К. П. Т. во однос на оваа лексема. 
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Канонски: pogrebenie, -i` n. ™ntafiasmÒj, tÕ ™ntafi£sai;  погребение, погреб; 

pogrebitelq, -` m. ™ntafiast»j; погребник; pogrebqnQ, -Xi adj. погребен, затворски; 

pogreti, -greb5, -grebe[i pf. q£ptein; погреби, закопа; pogribati, -a6, -ae[i ipf. 

™ntafi£zein, q£ptein; погребува, закопува; pogr'banie, -i` n. taf»; погребение, погреб, 

закоп; pogr'bati, -a6, -ae[i ipf. q£ptein, ™ntafi£zein; погребува, закопува.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за лексемава. Во Различ следиме 

пример каде што има вокализација на q во e (pogrebenna), но и чување на геминатите без ер 
во истиот пример. 

 

Канонски: pogXbati, -bl6, -ble[i ipf. pf. -ba6, -bae[i ipf. ¢pÒllusqai, Ôllusqai, 

¢pwle…v ¢l…skesqai, ™kle…pein; загинува, гине, изгине; pogXbenie, -i` n. ¢pèleia; 

загуба, уништување, пропаст; pogXbn5ti, -n5, -ne[i pf. ¢pÒllusqai, ¢fan…zesqai, 

p…ptein; загине; pogXb'lq, -i f. ¢pèleia; погибел; pogXb'lqnQ, -Xi adj. (tÁj) ¢pwle…aj; 

погибелен.  

Во Слепч следиме еден пример со употреба на паерок (pogxb?[e) и седум примери 

во коишто се чува старата форма. Во Оглед има развој на ' во e (pogibelq) во еден пример 

и мешање на X со i во двата проследени примери (pogibnemQ) (истите гласовни појави ги 
следиме и во Различ). 
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Табела П5 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pohotemq (ne dadimq m'sto 

pati sei i pohotemq 11. ne 
dadimq m'sto mirou semou ilq 

g?kotam? 1go. ne dadimq m'sto 
v?s'm? i skousomqL i vs'mq 
pe;alemq) 198/9 

pohotnoe 61/1, pohoti 64/17 

(dade imQ vlastq ;adomQ 
b/+jimQ bxtiL elicx C b+ga 
rodi[a s3L a ne C ploti i 
krvi i pohotiL sir';q 
naU;enxhQ C dUhovnxhQL a ne 
C plotskihQ) 

/ 

pohvalx (kto /e oubo toliko 

ne sqmxslqne volitq sramotou 
i ouko rizouL sq moukami 
v';nxmi. Vvq slavx m'sto i 
pohvalxL i besqmrqtnago 
pitani`) 189/14 

/ pohvalx 1/15 (i ispravilQ 
s+tagw vasJljaL dignalQ go i 
re;e mU: kakvoto ]o si ]elQ 
i prosilQL da se napolnatQ 
tvoite ousta pohvalxL ta so 
svoite istinnxй dUmi 
priese[Q bezkrovnU2 slU/bUL 
a onQ stana i rastreperi seL 
ne mo/e da pogledne sosQ 
o;x na g+da ]o mU se `vi) 

poka/emq, poka/outi, pokaza, 

pokazai (vrqz'te namq trji 
wde/Œe pon1 /e nazi 1smx. i 
posemq stqzou poka/emq vamq 

neprohodi2) 120v/13 

poka/i 5/3 (wblecx ego 
wde/do2 ws+]enj3 
c'lomUdrjemQ prepo3[I ;resla 
egw: vs3kagw vozder/anj3 
poka/i egoL podvi/nika vo 
nemQ i vo nasQ dh+ovnxhQ 
tvoihQ bl+godateй  sover[a3й 
darovanje) 

poka/e 19/17 (i za]o mU sa 
crQvena drehite hali]a: w 
ti promxslQ e tova ]o se 
vidi: za]o saka 
;l+v'kol2bivxŸ vl+ka da 
poka/e i na n+bsa ni[anQ svoi 
strasti i mUki) 

poka`ni1, poka`nja (ne skori 

bxvaite kq wsou/‹en 2 

tou/‹ihq gr'hq. mnoga]i bo 

gr¾' bloude]ago vi‹mqL 
poka`ni1 /e 1go 1/e sqtvori 
w taiL ne sq v'mx) 181/7 

poka3nj2 7/6, poka3lQ 93/4, 

pokailQ 109/18, pokaŸte s3 
119/20 (vo prologQ dekemvrja k_. 
vo slovo svoe glagoletQ: 
pokaйte s3 vsemQ serdcemQL 
vse2 dU[e2L sj3 ;etxri dni 

poka3nj3 44/8 (azQ hodimQ 
sosQ tebeL za]o milUvamQ 
;ovecxL katw otecQ i ba]a 
;adol2bivxŸL ne wstav3m 
te da ide[Q ou v';na mUkaL 
ami radi da se wbrne[Q na 
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azQ vx privedU ko hr+tU spasU 
na[emU) 

poka3nj3L poharno e da 
wstavime gr'hovete ili da 
oumreme na nekoi l2ti 
mUki) 

poklan'ni1, poklan`2]e, 
pokloni, pokloni[i, 

poklonit?ti, poklonq (1dina 

drq/ava. i 1dino cr²tvo. i 
1dina ;qstq. i poklonq ravqnq 
vqza‹1mq w+cou i s+nou i s+tomou 
d+hou) 200v/12 

poklonenje 104/2, poklan3em s3 
121/17 (i /ivitQL i 
carstvUetQ vo v'kx v'kwvQL 
poklan3em s3 trjdnevnomU egw 
voskesenj2) 

poklan3tQ 154/13 (tJa koŸ  se 
nepoka2vatQL tJe nematQ 
b+ga. n'cxi prevosho/denj3 
bxti kazUvatQ: koŸ davatQ 
pari na faŸda: tJ3 se 
poklan3tQ na JdwlxL i 
CstUpile C b+ga) 

pokoi, pokoi]e, pokoiti (vq 

togo m'sto napisa[e pisani1 
ino zlatxmi slovesxL g+l2]e1 
sice. wbit'lq i pokoi]e 
v';no1L j)wan?na patrjarha) 
173/13 

/ pokoŸ 85/2 (znaйte za]o 
hr+tovx ou;+ncx ap+lxL ou 
sUbota ]o e pokoйL sUbota se 
kazUe pokoй rahatQL koga sa 
slobodni C gr'hovni raboti 
i C djavolaL togaй ;inatQ 
patQ i drUgi ;ovecx na 
dobri raboti da naU;atQ) 

 
Анализа на табела П5: 
 

Канонски: pohotq, -i f. ™piqum…a, ™pit»deuma, qšlhma, Ôrexij, ™pan£stasij, œrwj; 

желба; pohotq sQtvoriti tÕ ƒkanÕn poie‹n; угоди; pohotqnikQ, -a m. ™piqumht»j; алчен, 

лаком; pohotqnQ, -Xi adj. fil»donoj; мил, блажен, наслада, уживање; pohotqstvovati, -

stvou6, -stvoue[i ipf. ™piqume‹n; пожелува, сака, чезнее; pohot'nie, -i` n. ™piqum…a; 

желба; pohot'ti, -ho]5, -ho]e[i pf. ™piqume‹n, œrasqai; посакува, пожелува.  

Во Слепч бележиме развој на q во e во суфиксална позиција (pohotemq) (мцсл. 
ред.). Во Оглед бележиме една непроменета збороформа и една збороформа со изгубен ер 

во групата tqn (pohotnoe), а во Различ не сретнавме ваков пример. 
 

Канонски: pohvala, -X f. œpainoj, a‡nesij, kaÚchma, kaÚchsij, eÙcarist…a; 

похвала, гордост, благодарност; pohvalenie, -i` n. œpainoj, eÙcarist…a, kaÚchsij; 

похвала, благодарност, гордост; pohvaliti (s3), -l6 (s3) , -li[i (s3)  pf. ™paine‹n, 

a„ne‹n, eÙcariste‹n, kauc©sqai; (се) пофали, восхвали, заблагодари; pohvalqno adv. 

похвално; pohvalqnQ, -Xi adj. eÜfhmoj; похвален; pohval`ti, -l`6, -l`e[i ipf. 
eÙcariste‹n; се заблагодарува.  
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Во Слепч и во Различ се чува старата форма за зборот, а во Оглед не забележавме 
ваква лексема. 

 

Канонски: pro`viti, -vl6, -vi[i pf. prolšgein; се појави, се покаже; pro`vl`ti, 
-vl`6, -vl`e[i ipf. prolšgein; се појавува, се покажува; pokazanie, -i` n. ›ndeigma, 

de‹gma, paide…a; показание, откритие, предупредување, укажување, казна; pokazati, -
ka/5, -ka/e[i pf. -kaza6, -kazae[i ipf.  deiknÚnai, (™m)fa…nein, paideÚein; покаже, 

открие, укаже, казни, покажува, открива, укажува, казнува; pokazovati, -ou6, -oue[i ipf. 
deiknÚnai, ™nde…knusqai, dÁlon poie‹n; покажува, укажува.  

Во трите ракописи следиме непроменети збороформи. 
 

Канонски: poka`znQ, -i f. ™pitim…a, met£noia; казна, покајание; poka`nie, -i` n. 

met£noia, kat£noixij; покајание; poka`nqnQ, -Xi adj. (tÁj) metano…aj; за каење; poka`ti 
s3, -ka6 s3, -kae[i s3 pf. ipf. metanoe‹n; се покае, се кае.  

Во Слепч следиме непроменети форми за зборот. Во Оглед сите примери ги 

бележиме без прејотираната ` (poka3nj2, poka3lQ, pokailQ, pokaŸte s3), односно на 

нејзино место авторот ја употребува носовката 3 (истото го следиме во Различ), Ÿ или пак 

фонемата i, најверојатно со иста фонетска вредност. 
 

Канонски: poklan`nie, -i` n. proskÚnhsij; поклонение; poklan`ti (s3), -n`6 
(s3), -n`e[i (s3) ipf. се поклонува, прави метанија; poklonenie, -i` n. kl…sij, 

proskÚnhsij; наведнување, поклонение; pokloniti (s3), -n6 (s3), -ni[i (s3) pf. kl…nein, 

kÚptein, proskune‹n; (се) наведне, (се) поклони; poklonQ, -a m. proskÚnhsij; поклонение; 

poklonqnikQ, -a m. proskunht»j; поклоник. 
Во Слепч за оваа лексема следиме пет примери во коишто се чува старата форма, 

но и еден пример со паерок (poklonit?ti). Во Оглед и во Различ следиме примери во 

непроменета форма и еден пример во којшто има мешање на ` со 3 (poklan3tQ). 
 

Канонски: pokoi, -` m. ¢n£pausij, ¥nesij, kat£pausij, ¢nayuc», ko…mhsij; 

спокој, спокојство, мир, упокоение; pokoinikQ, -a m. покојник; pokoinQ adj. (tÁj) 

¢napaÚsewj; спокоен, мирен, тивок, покоен; pokoina n. pl. ¢napaÚsima; (стихира) за 

упокоение; pokoiti (s3), -ko6 (s3), -koi[i (s3) pf. ¢napaÚein, katapaÚein, ¢nayÚcein, 

¢napaÚesqai;  мирува, одмора, смирува; pokoi]e, -a n. kat£pausij; спокој, место за 
одмор.  

Во Слепч се чува старата форма во сите примери кои ги сретнавме во ракописот. 
Во Оглед не бележиме ваков пример, а во лексемата која ја следиме во Различ бележиме 

употреба на гласот Ÿ (pokoŸ) (рцсл. ред.). 
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Табела П6 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pokrovomq (`ko po sqmrqti 

mou/a mo1go ni/e teb' ni/e 
i nomou sq vqkou pl2 se. nq 
pokrovomq h²a mo1go sice 
pr'bouŒ vq ;istot') 118v/10 

pokrovitelq 70/15 (koŸ  takw 
;ini toŸ estq hr+tosovQ ;oekQL 
i hr+tosQ mU bUde pomo]nikQ 
i pokrovitelq dU[x i t'la 
egw i im'njŸ egw: a vxe braYa 
moi koi ne ;inite takw no 
ougaYate voli I pohotemQ 
va[xmQ a ne b+gUL ni svetcU 
ama Ye re;e[q nemamo c+rkvaL 
nemamo popQ ou selo) 

pokrovcx 237/9 (Cv'tQ. 
pokrovcx pokazUe peleni 
hr+toviL sosQ tJ3 povJenQ 
bxlQ vQ `sl'hQL a \v'zda 
pokazUeL ona3 \v'zda de to 
do[laL kogi se rodilQ g+dqL i 
stanala verhU deka bxlQ J+isQ) 

pokrxva1tq, pokrqvena, 

pokrxva1t? (`ko rabou 

milou1tq. &̀ko dv+cou 
sqhran`1tq. `ko ou&dq 
pokrxva1tq. `ko glavou 

pokrxva1tq. `ko /enihq 
sq;eta1tq) 93/18 

pokrxva3 20/7 (pomilUй m3 ne 
CstUpi C mene pokrxva3 i 
ispravl33 vo v';nU2 /iznq 
sj3 st+omU ispov'da2]a2 s3 
g+dq na[Q J+isQ hr+tosQ) 

pokriva[e 63/17, pokrieni 
6/14, pokrili 18/24 (ako se e i 
zakopalaL ako e i ou novQ 
grobQ C kamikQ izs';enQ 
zakl2;ila seL i kamikQ 
golemQ tUrili na grobo C 
gor' i pokrili: ami C tamw 
izgella snaga hr+tovaL i 
wstavilQ kakw \mj3 dreha 
gnilostaL i ne wstavilQ ni 
sebe na malkU ne]o da se 
poznava) 

polqznomqL pol?zou, polze  
polzeva[e, polzevahwm?, polzx 
(a]e ;edo pr²no 1siL 

posl'dqstvoui zapov'demq 
w;jimq. i pa;e prav‹ivomq 
sou]emq namq i polqznomq. 

2/e i mx kq ne pri`znemq 

;to dlq/nq 1si tvoriti) 
190/7 

polezna3 52/12, polzovanj3 1/3, 

polzovati 7/17 (i mnogw 
;Udnx3 ve]i ho]etQ vid'ti i 
mnogw ho]etQ polzovati s3. 
`kovQ gr'[enQ b' i `kwvQ 
pravedenQ bxstqL potomQ radi 
mnogoe dostoйnstvo egw I 
l2b'nje e/e im'3 vQ me/dU 
sobo2) 

polza 280/5 (i seki patQ i 
sosQ dUmxL i sosQ rabotaL da 
gleda[Q dobro da ;ini[QL 
koй dobro storUva na drUgi 
da imQ e na polza na dobro: 
na posl'dnji rodove na 
;l+v'cxL onQ akw i oumretQL 
no dobra3 egw d'la ne 
oumiratQL no onQ kato ba]a 
wstavilQ na svoite ;eda 
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hrana i drehi i ka]iL ne na 
snag aka]I ami na dU[ataL 
zatova onQ ne oumira do 
skon;anje v'kaL aminq) 

pol1, pol2 (i izxdohw¤ vq 

n'ko1 krasn'i[e i ;2‹no z'lw 
pol1. vq n1m /e krasna sela i 
sv'tla z'lo b'hou) 243v/4 

/ pole 60/2, pol' 54/16 (reklQ 
mU takwL proro;eL izlezi na 
pol' koe go vidi[Q pUno 
polno kosti C ;l+v'cxL i da 
razUm'ete vJe silata na 
b+/jŸte dUmiL da ka/atQ da 
naU;atQ i ]e da vidi[Q tJ3 
sUhi kosti) 

polaga1tq, polo/i, polo/i[e, 
polo/ilq, polo/imq, polo/iti 

(`ko mou/q pe;et? se. d+nq 
[qstvou1tq. r?cimi 1da kto 
graditq na pouti kou]ou. 
ili skrobi]e polaga1tq) 93v/3 

polagaetQ 6/13 (starecQ egwvQ 
wbla;aetQ vo rassUL i 
kamilavkU polagaetQ na glavU 
egw i tvoritQ JeromonahQ 
CpUstQ) 

polaga[Q 188/10 (s'di[Q na 
tvoй bratQ i kleveti[q goL 
i na sxnQ C tvo3 maйka 
mU;i[ go i soblazn3va[Q go 
i \lo mU polaga[Q) 

 
Анализа на табела П6: 
 

Канонски: pokrovitelq, pokrQvitelq, -l` m. skepast»j; покровител; pokrovQ, -a 
m. stšgh, kšramoi, skšph; капак, стреа, заштита.  

Во трите ракописи бележиме чување на старата форма. 
 

Канонски: pokrXvalo, -a n. k£lumma; покривало, завој; pokrXvati, -a6, -ae[i ipf. 

kalÚptein, steg£zein, katakalÚptein; покрива, затвора, обвиткува; pokrXvenQ adj. 

parakekalummšnoj; покриен, прикриен; pokrXti, -krX6, -krXe[i pf. kalÚptein, 

™pikalÚptein, skep£zein, Ñrofoàn; покрие, затвори, обвитка.  
Во Слепч бележиме чување на старата форма во сите наведени примери. Истото го 

следиме во Оглед, а во Различ може да се забележи влијанието од народниот говор и мцсл. 

варијанта (pokrili, pokrieni) во два примери, мешањето на X со i во сите примери и 
непроменета форма во еден пример. 

 

Канонски: polq\a, -3 f. çfšleia; полза, корист; polq\5 (sQ)tvoriti çfele‹n; 

корист направи; polq\a (estQ) çfele‹; има корист; polq\evati (s3), -\ou6 (s3), -\oue[i 
(s3) ipf. çfele‹n, çfele‹sqai; е корисен, има корист; polq\ovati (s3), -\ou6 (s3), -
\oue[i (s3) ipf. çfele‹n, çfele‹sqai; е корисен, има корист; polq\qnQ, -Xi adj. çfšlimoj, 
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Ôfeloj; полезен, корисен; polq\qna, -na` n. pl. t¦ sumfšronta; корисното, потребното; 

polq\qstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. çfele‹n; е корисен.  

Во Слепч следиме губење на старото \, односно писарот врши замена со z во сите 

примери (polqznomqL pol?zou, polzeva[e, polzevahwm?) (види: Конески174). Во Слепч 

следиме и губење на ерот во слаба позиција во групата lqz во четири примери, а во еден 

пример бележиме употреба на паерок. Замената на \ со z ја следиме и во Оглед, но 

следиме и губење на ерот во групата lqz во два примери (polzovati). Во еден пример 

бележиме вокализација на q во e (polezna3). Во Различ следиме само замена на \ со z во 

примерот што го анализиравме (polza). 
 

Канонски: polqnQ adj. m'sto polqno ped…on; поле, рамница; polqskQ, -Xi adj. (toà) 

ped…ou; полски; pole, -l` n. ped…on; поле, рамница.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемата, а во Оглед не бележиме 

ваков пример. 
 

Канонски: polaganie, -i` n. per…qesij; китење; polagati, -a6, -ae[i ipf. tiqšnai, 

¢pere…desqai, katab£llesqai; става, полага, дава, подава, определува, поставува; 
polo/enie, -i` n. kat£qesij; полагање; polo/iti, -/5, -/i[i pf. tiqšnai, ™pitiqšnai, 

b£llein, ™p£gein, koim…zein, ¢poke‹sqai, ke‹sqai, t£ssein, ¢nakl…nein; положи, постави, 
донесе, соблече, одложи, даде.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемава, а во Различ (polaga[Q) и во Оглед 

(polagaetQ) бележиме примери со влијание на народниот говор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
174 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 79-80; 
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Табела П7 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

polouno]i (nq* vq cr+kvx pr'bx² 
no]i2. vVq polouno]i /e 
`vl`1t? se 1i s+txi mÂnikq vq 
wbraz' mniha) 104/17 

polnoYQ 69/14 (ne poй pesnx 
rasko[niL ne sedi do polnoYqL 
legni poranw stani poranwL 
ouzmi prosfora i sveYaL idi 
ou c+rkva na slavoslovje i na 
b+/estvenna3 slU/baL sir';q na 
litUrYJa) 

polUno]i 163/13 (reklQ g+dq 
neko3 pokrJena r';qL 
polUno]i re;e bxtiL 
poslednoto vreme na to3 
/ivotQL koito sa ou nego i 
pomxsl2vatQ tovaL da se 
ouse]atQ za dobroL i 
prihoditQ pri b+ga) 

polq (i to mo/etq ispov'dati 
isplqniv[im? /e se devetimq 
m²cemq rodi se otro;emU 

/qskxi polq. i sq nqm[i 

Crizq moi¾ i/e b'hq wblq;ena) 
126/14 

polQ 6/15 (starecQ egwvQ 
wbla;aetQ vo rassUL i 
kamilavkU polagaetQ na glavU 
egw i tvoritQ JeromonahQ 
CpUstQ. a]e /enskjй polQ 
rassU i crnU kapU i crnU krpU 
na glavU e3 i daetQ starecQ 
broenicx vo rUc' e3) 

polQ 54/6 (ime J+isUsovo i 
m+rJino da vi bxde prQvo 
slovo prQva dUma: na outrwL 
po polQ denqL na ve;erQL i 
seki ;asQL sosQ tJ3 imena da 
legnete i da staneteL sosQ 
tJ3 imena ou cr+kovq i da 
vlazite i da izlaziteL i 
koga zafa]ate rabota i 
koga3 svrQ[Uvate tJ3 imena 
da vi ne izlazatQ C 
oustata) 

polovinom? (i izvl'kq no/q 

svoiL pr'r'za rizou svo2 na 
poli. polovinom?  /e 
od'`ni]ago a drougxmq polw¤ 
sam? se priwd'`) 216v/9 

/ polovinata 123/11 (i zatova 
padnali ou propastq ou `maL 
da razUmee za]o trebe 
napredQ da se wpa[eme da si 
stegneme polovinata togiva 
sv']ite svetilnicxte 
zapal2vat se i goratQ) 

pomazou2]i, poma/i, 

pomazav?[e, pomazavx (`v' `ko 

Ukr'pl`1i vasq. reÂ /e pav?lq. s 
nami vq h²a i pomazavx i nasq 
b+q. i znamenavx i nasqL 

/ poma/e[i 184/23 (i da se 
wble;e[Q ou drehi b'liL da 
ne ti se vidi sramotata i 
tvo3ta golota: a kolorjemQ 
da poma/e[i o;i tvoiL da 
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darovavq wbrou;eni1 d+ha s+tgo) 
87v/16 

vidi[Q) 

pomaga, pomaga2]omou, 

pomozi, pomaga2tq (C tebe 

pomo]nika mo1go 1/e mi 1si 
vq Wde/‹e m'sto dalqL tji mi 
pomaga2tq na dobro1 nenavi‹va 
kneza) 64v/19 

pomo/emo 66/9, pomo/UtQ 
68/8, pomoYi 96/1 (drUgji pakQ 
velitQ: haйde da mU se na 
te... pomoYi ou]e edna[Q da 
se ne zabavatQL a ednji ;orbaџje 
]o satQ malw pozengini kakw 
kmetinkeL pakQ tx3 velatQ) 

pomognala 53/2 (slovo zaradi 
pre+stx3 b+cxL ]o e na 
mnozina saipQ izlela i 
pomognala) 

pomeni (pomeni sebe i imou]ih? 
te. pomeni gr'hx svo1 ou/e i 
wsou‹/eni1 svo1. pomeni `ko 
;l+vkq 1si sqmrtqnqL i 

bol'znqnq i stranqnq) 190v/16 

pom3ni 19/14, pom3nUv[e 
46/11 (pre+stU2L pre;+tU2L 
pre+blgvennU2L slavnU2L vl+;cU 
na[U b+cUL i prisnod'vU marJ2L 
so vs'mi st+xmi pom3nUv[eL 
sami sebeL i drUgQ drUgaL i 
vesq /ivotQ na[Q hr+tU b+gU 
predadimQ. likQ: teb' g+di) 

pomenUvatQ 208/15 (slovo za 
ousop[ihQ s+txhQ o+cQL seki 
da znae za]o kako kogi 
nekogo vikatQ go na edinQ 
carskjŸ ob'dQ rU;okQ: kogi 
gi vikatQL i oni koito sa 
vxkani na toŸ ziafetQL 
taka i tJ3 ]o sa se 
prestavili oumreliL imatQ I 
oni golema radostQL za]o 
imQ pomenUvatQ imenata na 
s+ta3 ljtUrgJ3) 

 
Анализа на табела П7: 

 

Канонски: polouno]i adv. mšshj nuktÒj, mesonÚktion, mesonuktikÒn, kat¦ mšson 

tÁj nuktÒj; на полноќ; polouno]q, -i f. mesonÚktion; полноќ; polouno]qnica, -3 f. 

mesonÚktion; полноќ; polouno]qnQ, -Xi, polouno]qnq, -ii adj. mesonuktikÒn; полноќен.  
Во Слепч и во Различ лексемава ја среќаваме во непроменета форма. Во Оглед под 

влијание на северните говори и на сцсл. варијанта, К. П. Т. врши замена на ] со Y, и 

следиме губење на вокалот ou меѓу двата консонанти (polnoYQ). К. П. Т. во 
приспособувањето на лексемава се покажува како поиновативен од Ј. К., односно ја 
стилизира до ниво на СМЈ. 

 

Канонски: polQ, -ou m. ¹m…seion; половина, пол, страна; onQ polQ (tÕ) pšran; на 

(од) другата страна; m5/qskQ polQ, /enqskQ polQ tÕ ¥rsen, Ð ¥rrhn, tÕ qÁlu, ¹ q»leia; 

машки, женски пол.  
Во трите ракописи бележиме чување на старата форма за лексемава. 
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Канонски: polovina, -X f. tÕ mšson, t¦ mšsa; половина.  

Во Слепч се чува старата форма со паерок на крајот на зборот (polovinom?). Во 

Оглед не бележиме ваков пример, а во Различ авторот ја членува именката (polovinata). 
 

Канонски: pomazanie, -i` n. cr‹sma, mÚron, toà crisqÁnai, piÒthj, ¥leimma; 

помазание, миро, масло; pomazanqnikQ, -a m. cristÒj; помазаник; pomazati, -/5, -/e[i 

pf. -za6, -zae[i ipf. cr…ein, ™picr…ein, ¢le…fein, mur…zein; врши помазание; pomazanQ, -
Xi cristÒj; помазаник.  

Во Слепч во еден пример следиме употреба на паерок (pomazav?[e), а останатите 
примери се со непроменета форма. Во Оглед не забележавме ваков пример, а во Различ 
следиме непроменета форма за лексемата. 

 

Канонски: pomaganie, -i` n. bo»qeia; помагање; pomagati, -a6, -ae[i ipf. 
bohqe‹n; помага.  

Примерите кои ги ексцерпиравме од Слепч покажуваат чување на старата форма во 

најголем дел, но сепак во еден пример следиме процес на втора палатализација (pomozi). 

Во Оглед во два примери следиме процес на прва палатализација (g>/), а во еден пример 
се гледа сцсл. јазично влијание и влијанието на северните македонски говори врз говорот 

на К. П. Т. (pomoYi). Во Различ следиме лексема којашто авторот ја пишува идентично 

како во СМЈ, што укажува на народно влијание и влијание на мцсл. варијанта (pomognala). 
К. П. Т. во пишувањето на лексемава има влијание од народниот говор и ја приспособил 
истата на правописен план според фонетските карактеристики во тетовското говорно 
подрачје, за разлика од Ј. К. којшто ја приближува и стилизира најблиску до СМЈ. 

 

Канонски: pom3novati, pom'novati, -nou6, -noue[i ipf. mimn»skein; си 

припомнува; pom3n5ti (s3), pom'n5ti (s3), -n5 (s3), -ne[i (s3) pf. mimn»skesqai, 

mn©sqai, ¢namimn»skein, mnhmoneÚein, Øpomimn»skein; си спомене, се потсети, напомене.  

Во Слепч следиме замена на 3 со e во примерот којшто го проследивме (pomeni). 

Во Оглед можеме да забележиме чување на носовката 3, односно непроменета форма во 

еден од примерите, а во другиот пример следиме и развој на 5 во U (pom3nUv[e). Во 

Различ во примерот којшто го ексцерпиравме следиме развој на ' во e (pomenUvatQ), и 
влијание на народниот говор. 
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Табела П8 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pomoli[i, pomolim?, pomoli (i 
`ko pripade kq nogama starcou 
gl)2]i. pomoli se za me w;)e 
mol2 te da spasetq b+q d[o)u 
mo@. i vqzvi‹gq 2 igoumqnq 
re;e b)e b)e v'dxi vsakogo) 28v/5 

pomoli 68/15 (sproti denq 
Cidi ou cr+kvaL ouzmi sveYaL 
temjana i maslo za kandilaL ta 
zapali i pomoli mU se b+gU so 
molitvata C st+ecotQ ]o go 
slU/i[q so negoata molitva 
da ti prosti) 

pomoli[Q 31/26 (tamo pravo 
]e da sUdi a ne milUe 
nikogoL tamo nema komU da 
se pomoli[Q da oukroti b+/je 
pravosUdjeL togiva b+gQ ne 
gleda nikogw na liceL ta da 
se so/ali za negoL togaŸ b+gQ 
ne e milostivQL ami e b+gQ 
sekomU da CvrQne i da 
plati: e/e polU;iti vs'mQ 
namQ bl+ga3L aminq) 

pomo]nokq, pomo]nikq (i 
poka/i bezakon?nomou knezou 

`ko tx* 1si pomo]nikq moi. i 
si* rek[iL vqvrq/ena bx² vq 
pe]q) 69/5 

pomo]nikQ 70/15 (koŸ  takw 
;ini toŸ estq hr+tosovQ ;oekQL 
i hr+tosQ mU bUde pomo]nikQ 
i pokrovitelq dU[x i t'la 
egw i im'njŸ egw: a vxe braYa 
moi koi ne ;inite takw no 
ougaYate voli i pohotemQ 
va[xmQ a ne b+gUL ni svetcU 
ama Ye re;e[q nemamo c+rkvaL 
nemamo popQ ou selo) 

pomo]nica 53/14 (vJe 
tergovcxL i vJe gemiџJi i 
si;ki ]o plivate po moreL 
d+vU prizxvaŸteL sir';q da se 
molite na pr+esta3 b+ca: da vi 
dovede C bUri na ljmanQ: I 
]o hodite p patQL d+vU 
prizxvaŸte: da vi e 
pomo]nica ou neko3 nevol3) 

pomx[l`1[i, pomx[l`2]ou, 

pomx[l1ni`, pomxsla, 

pomxsli, pomxslihq, pomxslq 

(starca /e wna pr‹'varista 

Mmo1go vq pro[eni`L i r'stami 
;to sice pomx[l`1[iL ;ji 1² 
sicevx i tolikx sadq sq iL ili 
;to soutq `/e vq n1) 244v/1 

pomxsli 69/5 (i pomoli se i za 
sebe i za nego pakQ doйdi 
domaL pomxsli ima[ li nekoi 
preatelqL ili nepreatelqL ima 
li nekoi haPQL ima li neko 
bolenQL ima li nekoi golQL 
ima li neko gladenQ) 

pomxsl'te 40/23, pomxsli 

13/19 (za]o: radi tovaL za]o 
bxlQ ;istQ C /enaL za]o 
nikoŸ patQ ne pU]il si oumo 
da pomxsli za takvx3 
gr'hovnji rabotiL i radi 
tova spodobil se na tolkU 
blagodati) 

popq, popc'm?, popx (pob'/‹ou 
ne navide]ago dobra zlobou. 

popQ 22/13, popa 42/3, popotQ 
98/12, popU 9/2, popUva 79/8 

popQ 79/15, popovsko 35/13, 

popovx 35/13, popove 41/20 
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Ffilokratq popq re;e. 
znameni1 hv²o da iskon;a1tq 

/elani1 tvo1) 63v/7 

(toa velatQ hr+tjanite 
CgovorUatQL na popotQ mU 
velatQ mxe sme se mirile 
edenQ so drUgoL i se milUameL 
i sme do[le ou bo/3 kuYa) 

(s+txŸ prorokQ danjilQL 
vid'lQ obrazQL imalQ 
glavata mU bxla C zlato 
;isto sosQ dobrji raboti i 
st+ostiL vl+cx i popoveL i 
mU/je i /enx bxli ;isti i 
so snaga i sosQ dU[a kakw 
zlatni) 

postel2 (sqtvori ml+tq na mn' 
gr'[nxmq i nedo²in'mq [Œq[i 
/e wna vq domq svoiL i 
ougotovi keli2 i postel2. i 
posla rabx svo1 koupiti rizxi 
no;qski1) 116/7 

postela 88/14 (ne pjen'L ne 
`den'L ne lUten' seL ne karan' 
se so /ena si ou postela ne 
sQpjen' kr+]en' srigQ i svaYi i 
gozbi ne ;in'n'L ne pcUen' se 
ne vr/Uen' se wprostUen' se 
siromaa prigledUn' outro) 

postelkite 306/9, postilk3ta 
145/19 (kato pepelQ hi;Q 
nemalQ da imQ se ousladi: a 
drUgiL C mnogU pla;enQ 
postelkite si mokrJleL a 
drUgiL zabravale hl'bQ 
da3datQL a edni edva oumo 
ne si zagUbile: zaradQ sonQ 
za]oL malU spale: mnogU 
;Udnji I divnji marifeti 
;inile storUvale) 

 
Анализа на табела П8: 

 

Канонски: pomoliti (s3), -l6 (s3), -li[i (s3) pf. a„te‹n, ™rwt©n, proseÚcesqai, 

eÜcesqai, de‹sqai, litaneÚein; (се) помоли, замоли.  
Во трите ракописи следиме непроменета форма за лексемава. 
 

Канонски: pomo]i, -mog5, -mo/e[i pf. bohqe‹n, sullamb£nesqai; помогне; 

pomo]q, -i f. bo»qeia; помош; pomo]qnikQ, -a m. bohqÒj, Ð bohqîn; помошник; 

pomo]qnica, -3 f. bohq»; помошничка; pomo]qnQ adj. bohqÒj; помошен.  

Во трите ракописи следиме губење на ерот во слаба позиција во групата ]qn 

(pomo]nikq). 
 

Канонски: pomXsliti, -[l6, -sli[i pf. dialog…zesqai, ¢nalog…zesqai, 

dianoe‹sqai, ¢pologe‹sqai; помисли, размисли; pomXslQ, -a m. logismÒj, dialogismÒj, 

di£noia; помисла, мисла, замисла; pomXslqnQ, -Xi adj. замислен; pomX[lenie, -i` n. 

(dia)logismÒj, di£noia, œnnoia, ™nqÚmhsij, nÒhma, dianÒhma; помисла, мисла, мислење; 
pomX[l`i, -` m. eÜnoia; благонаклоност; pomX[l`ti, -`6, -`e[i ipf. dialog…zesqai, 

log…zesqai, sullog…zesqai, dianoe‹sqai, noe‹n, paralog…zesqai; помислува, размислува, 
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измислува; pomqn'ti, -n6, -ni[i ipf. pf. mnhmoneÚein, mn©sqai, mimn»skesqai; се сеќава, 
си припомнува, помислува.  

Во Слепч и во Оглед проследивме непроменета форма за лексемава, а во Различ 

следиме мешање на ` со ' (pomxsl'te) (види: Угринова-Скаловска175). 
 

Канонски: popQ, -a m. ƒereÚj, presbÚteroj; поп, свештеник; popovqstvo, -a n. 

presbutšrion; свештенство; popadiinQ adj. на попадијата (запис во Bon, л. 126а).  
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемава во два примери и употреба на 

паерок во еден пример (popc'm?). Во Оглед забележавме три примери во непроменета 

форма, еден пример со народно јазично влијание (popUva) (СМЈ), и еден пример во 

членувана форма (popotQ). Во Различ бележиме еден пример во непроменета форма, еден 

пример во којшто има губење на слабиот ер во групата vqs (popovsko) и еден пример во 

којшто имаме мешање на основите (popove). 
 

Канонски: postel`, -l4 f. stromn», klin£rion; постела.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма. Во Различ следиме членски 

наставки и влијание на народниот говор во двата примери (postelkite, postilk3ta), од 
каде што го бележиме чувството на Ј. К. за приспособување на лексемава кон живиот 
јазик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
175 Р. Угринова-Скаловска, Околу правописот..., 94; 
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Табела П9 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

posti, posTni;qsko1, 

postnicam”}, postnici, postomq 
(prqv'1 razlj;nimi bra[nami 
se krqm'[e nn+` /e ml+tvo2 i 
postomqL vid'v[i /e doilica 
razoum' hr²ti`ninou sou]ou) 
50/8 

posti 72/5, posta 22/15, 

postimo 67/2, postQ 72/6 (po]o 
]o ne Ye idemo ou carstvo 
nb+noeL a za]o se mU;imo na 
ovoŸ vekQL za]o postimoL 
za]o se k+r]eamoL za]o se 
zakopUemoL za]o za dU[a 
davamo) 

postx 6/10, postime 31/22, 

52/14, postQ 52/10 (snaga da 
oumrQtvime napre[Q togaŸ I 
djavola propa/dameL i 
letnUvame kato sosQ dv' 
krilaL C edna strana 
molitva da se molime b+gUL a 
od drUga strana sosQ postQ 
da postimeL se da si digame 
oumo na gor' pri b+ga ta da 
se storime dh+ovni i nb+ni da 
mo/eme da premineme 
primki djavolski) 

potokq, potoc' (i g+lami 

pomxslq izxdi malo 
prohoditi se po poustxniL i 
prjidohq vq n'kx& potokq. i 
veÂrou bxv?[ou abjeL i vqzr'hq 

na hlqmq n'kx) 160v/17 

/ potokQ JwsafatovQ 155/1 (i 
mU reklQL ]e da soberamQ 
vsi `zxcx site rodovxL k' 
da gi soberamQ na 2dolq na 
dolinaL na potokQ 
JwsafatovQ: i razsU/dU s3 
sosQ nihQ: zaradQ moite 
l2diL tova kazUe) 

potopivq (nastavni;e 
zablou/‹q[jihq. ho/‹q i sqmwu 
&sewmq i faraona potopivq. 

poutnikq boudi sq tvo12 

rabo2) 68/9 

/ potopi 25/23 (kakw sega ]o 
vidime togava ke da pokrJe 
no]q glUboka i temna ;Udesa 
na zemli: voini i l2dje sQ 
l2ge na ednoL i \v'rje so 
\v'roveL i zeml3 ke da se 
potopi sosQ krQvQ sekadeL 
krasnwcv'tni ke da 
pote;atQ r'kiL ako I ne se 
oubile C voŸska) 

postrig[i (vq pr'hode]ago postrigaetQ 6/6, postri/enje / 
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m'sto /itja sego cr+stvo 
nb²no1. w tai oubo postrig[i 
se izidi iz domou svoegoL i 
idi vq monastirq i spase[i se) 
29v/14 

2/2 (posl'dovanjeL postri/enje 
monahaL wd'3nje rassi i 
kamilavki) 

potapl`1ma (i ouv‹'[e 
bxv[e1L r'[e kq nimq. `ko 
mx wbr'tohomq 1go 
potapl`1ma vq pou;in'L i 
vqshxtiv[e sp+sohwmq 1go) 
237/14 

/ potapkana 85/16 (hr+tosQ s'eL 
a semeto edno panda ou dU[a 
]o e potapkana C mnogU 
gr'hoveL i pticx nb+nx3 
pozobaho izedahwL pticx 
nari;a djavoli ]o sa na 
vozdUhQ na havata gor') 

potr'abx, potr'bx (ne tq;i2 
`/e namq dovolna. nq i vx[e 
potr'bx. ne tq;i2 se nq i 
nagotou na[ou pokriva1́ i gr'1́ 

svo12 blgŒti2) 122v/10 

potrebx 1/3 (kniga sj3 
zovoma3 wgledalo wpisa s3 
radi potrebx i polzovanj3 
preprost'i[xmQ i 
nekni/nxmQ `zxkwmQ) 

/ 

 
Анализа на табела П9: 
 

Канонски: postiti s3, po]5 s3, posti[i s3 ipf. nhsteÚein; пости; popostiti, -
po]5, -posti[i ipf. nhsteÚein; запости; postQ, -a m. nhste…a; пост; postqnikQ, -a m. 

nhsteut»j; посник, испосник; postqnica, -c3 f. ¢sk»tria; посница, испосница; postqnQ, -

Xi adj. (tîn) nhsteiîn; посен. 
Во Слепч бележиме два примери со непроменета форма и три примери во коишто 

следиме губење на слабиот ер во групата tqn (posTni;qsko1, postnicam”}, postnici). Во 
Оглед следиме три примери со непроменета форма, но и еден пример со употреба на 

множинската наставка за 1. л. мн. Mmo (postimo),176 којашто и денес е една од јазичните 
особености на тетовското говорно подрачје. Во Различ во два примери имаме непроменета 

форма, а следиме и пример во којшто имаме употреба на наставката me (postime), 
карактеристична за централните македонски говори и СМЈ. 

 

Канонски: potokQ, -a m. ce…marroj; поток, порој.  
Во Слепч следиме непроменета форма во еден пример, а во другиот пример има 

извршено втора палатализација (potoc'). Во Оглед не забележавме ваков пример, а во 
Различ бележиме чување на старата форма за лексемата. 

 

                                                 
176 М. Марковиќ, Дијалектологија на македонскиот јазик I, Скопје 2001, 181; 
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Канонски: potopiti, -pl6, -pi[i pf. katapont…zein, kataklÚzein; потопи, удави; 

potopQ, -a m. kataklusmÒj; потоп; potopqnQ, -Xi adj. (toà) kataklusmoà, (toà) 

katapontismoà; од потоп, погубен.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма, а во Оглед не бележиме ваква 

лексема. 
 

Канонски: postri/enie, -i` n. kour£, tÕ ke…rein, tÕ ke…resqai, tÕ koureÚein; 

пострижение; na postri/enie vlasomQ e„j tricokour…an; (молитва при) потстрижување; na 
postri/enie brad' ™pˆ pwgwnokour…an; (молитва при) потстрижување на брадата; 

postri\ati, -a6, -ae[i ipf. ¢poke…rein; потстрижува; postri]i, -strig5, -stri/e[i pf. 

ke…rein, ¢poke…rein; потстриже.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ не бележиме ваква 

лексема. 
 

Канонски: potapl`ti (s3), -`6 (s3), -`e[i (s3) ipf. katapont…zein, ™piklÚzein, 

sumpn…gesqai; потонува, се разлева.  
Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед не бележиме 

пример од ваков тип, а во Различ следиме влијание од народниот говор, односно лексема 

која е идентична со СМЈ (potapkana). 
 

Канонски: potr'ba, -X f. ¢n£gkh, cre…a, eÜcrhstoj e�nai; потреба, неопходност, 

полза; potr'bie, -i` n. cre…a; потреба, неопходност; potr'bqno adv. crhs…mwj, 

¢nagka‹on; потребно, неопходно; potr'bqno (estQ) ¢nagka‹on; е потребно, е неопходно, 

треба; potr'bqnQ, -Xi adj. ¢nagka‹oj; eÜqetoj, cr»simoj, eÜcrhstoj; потребен, 
неопходен, пригоден.  

Во Слепч бележиме непроменета форма за зборот. Во Оглед проследивме развој на 

' во e во примерот којшто го ексцерпиравме (potrebx), а во Различ не бележиме ваков 
пример. 
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Табела П10 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pousta, poust*ago (i vqzqmq 
dastq za se i wsvobodi se. 
wskoud'v[i /e 1i. i ne 
imou]i pakx ktobi se 11 

popeklqL pousta sou]i 

roditelq) 215v/5 

pUstx3 31/13 (Cidite C 
m'sta segw vo pUstx3 gorxL 
vo m'sta bezvodna i 
bezplosna3L i d'/e nikto /e 
/ivetQL tamw oubo ougotova 
s3 vamQ pi]a vo dr'ves'hQ 
neplodnxhQ) 

pUsto 107/7 (mo/e da se 
razUm'e kato ]o imame 
obi;aŸL merzostq gnasota 
pUsto zapUst'njeL tova e tJ3 
]o mxsl3tQ djavolskite 
rabotiL ]o stoi na sv3to 
m'stoL nan a[Q razUmQ) 

poustxn`hq, poustini, 

poustxni (ne ou;e* ouve]avati 
o&trokovicou. nq* `ko /e lqvq 
poustxni sn'dq vid'vq) 22/17 

pUstxn3hQ 151/18, pUstxn2 
24/9 (w ;Udnxй mjhaile 
arhanYele bUdi mi pomo]nikQ 
vo vs'hQ obxdahQL vo 
skorb'hQL vo pe;al'hQL vo 
pUstxn3hQL na raspUtj3hQL na 
rekahQL na mor3hQ tihoe 
pristani]e) 

pUstin3 63/22, pUstinx 207/4 

(segi nj3 dalQ hr+tosQ na 
vreme pUte[estvj3 sankiL 
hodime na toŸ v'kQL kato ou 
planinxL i ou pUstinxL 
/itja mJra segwL ovaŸ v'kQ 
mJrQ se kazUe) 

poou;eni1, poou;ivq (blg‹ti 

b/+jji pomaga2]ii , poou;eni1 
Kenafonta kq sinama svoima) 
229v/10 

poU;enje 3/5 (poU;enje svakomU 
hristjanUL kakw podobaetQ 
praznovati praznicx 
gospodskihQL i st+xhQ i kakw 
podobaetQ pri;astiti s3) 

poU;enje 243/5 (voprosQ: ;to 
estq /ezlQ arhjereŸskj Ÿ.  
Cv'tQ: pokazUe vlastq 
dannU2 C st+agw d+ha arhjere2 
da nastav3 na slovo b+/je da 
gi hrani sosQ poU;enje svoeto 
stado sir';q ovcx negovx 
;l+v'cx) 

poutq, poutemq, poutnikq, 

poutq[qstvou1[i, 

poutq[qstvovati, pou?temq 
(veli` r'ka slx [a[²e i rxka1 
brqzosti2. sq velic'mq Ubo 
sôahomqL t'snx poutq 
pr'idohq. `ko kq̈sto;n'i 

stran' idou]emq kq koncou 
stra[nx1 wno1 propasti) 

pUtq 97/19, pUti 16/2 (se 
molimQ da gi nastavitQ na 
pUtq istinnxŸL i da gi 
izvaditQ C temninU ou 
videlina i vsi hr+tjani da 
spasetQL i nasQ da pomilUetQL 
aminq) 

pUti 81/14, pUtQ 19/24 55/13 

93/4 93/5 101/1 282/12 , patQ 
10/16 11/4 12/9 13/18 18/3  
18/5 19/2 19/22 19/23 38/22 
47/24 48/21 48/23 49/2 50/9 ... 
((C adama se namQ wtvorilQ 
patQ ou adQ ou v';na mUkaL 
taka voznesenjeto na novagw 
adama hristaL wtvorilo 
namQ patQ vho/denje na n+bo) 
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242v/10  

povel', povelit?mi, povelitq, 

povel'ni`, povel'sta (i 

m+le]io vsa;qskxmq s+psa 
sqd'tel` i b+a J)u h²a g+a na[eg̈. 

i bo pr'/‹e povel'ni` c+reva. 

sama vqzl'zena skovradou) 
16v/3 

povel'njemQ 27/6, povel'nj3 
6/1, povel'vaets3 27/3 (idite 
C m'sta bezvodna i 
bezplodna3L id' /e nikto /e 
/ivetQL tamo oubo ougotova 
s3 vamQ pi]a vo dreves'hQ 
neplodnxhQL tamw i/iti 
vamQ povel'vaet s3L tamw da 
soberete s3 vs3 vred3]a2 
nasQ) 

povel'nje 63/1 (i bxli sitiL 
ni oraliL ni se3li sem3L ni 
do/dQ imQ trebovalQL ni 
gUmnoL ni /ito ve3liL ni ou 
vodenica m'liL ni fUrnx 
paliliL ni oginQL ni drvaL 
ni hl'bQ pekleL ni tkali na 
razboŸL si;ko imQ bxlo C 
povel'nje b+/jeL I bxlo imQ 
gotovo si;koto se na tamamQ 
bez trUdQL bez zahmetQ) 

pov'da2]e, pov'dahou, 

povedoutq (i po1m[e d+[ou vq 

ougotovan?no1 m'sto 

povedoutq. id' /e prbxva1tq 
/o‹u]i v';nago vqsk+rseni`) 
207/13 

/ pov'stq 288/12 (kalU volovj2 
prilo/i s3 l'nivxŸ. aki 
mUsjkJ3 vo pla;i bezvremena3 
pov'stQ. `kw sl'pl33Ÿ 
;repje: takw ou;aŸ bU3go) 

poznai, pozna1[i (prile/n' 

razUm'vai sou]tjihq s tobo2 

nravx. da pozna1[i vq 
istinouL l2bovi 2 slou/e]ih? 
ti) 233/11 

pozna 7/5, poznanici 81/8, 

poznavamo 75/3 (oni nasQ 
naU;ili da to3 poznavamoL a 
evreŸ imQ se wkamenelo sr+ce 
po]o satQ ne krsteni i 
wnemeleL i wgluhnale) 

poznavatQ 29/5 (sega ni go 
vidatQL ni gw poznavatQ 
gr'[nji ;ovecx dU[mani 
negoviL oudaratQ so str'lx 
kakw sl'piL a ne vidatQ 
kogw bi3tQL i kogo bodatQ)  

 
Анализа на табела П10: 

 

Канонски: poustQ, -Xi adj. ›rhmoj, ™leeinÒj; пуст, празен, напуштен, несреќен; 

pousto m'sto ™rhm…a; пустина.  
Во трите ракописи бележиме непроменети форми за лексемава (освен употребата 

на U во Оглед и во Различ). 
 

Канонски: poustXne/itelq, -l` m. nhsteut»j; пустиник, пустиножител; poustXni, 
-i4 f. ›rhmoj, ™rhm…a, mon»; пустина, скит; poustXnikQ, poustXnqnikQ, -a m. nhsteut»j; 

пустиник; poustXnqnQ, -Xi adj. ™rhmikÒj, (tÁj) ™r»mou; пустински; poustXnqskQ, -Xi adj. 

(tÁj) ™r»mou; пустински; poustq, -i f. ›rhmoj; пустина; pou]a, -3 f. ›rhmoj; пустина.  
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Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемата во два примери и една 

збороформа во којашто има мешање на X со i (poustini). Во Оглед и во Различ следиме 
чување на старата форма во сите проследени примери. 

 

Канонски: poou;ati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. melet©n; (се) поучува, расудува; 

pr'/de poou;ati s3 promelet©n; размислува однапред; poou;enie, -i` n.  para…nesij, 

melšth; поучение, размислување, расудување; poou;iti (s3), -;5 (s3), -;i[i (s3) pf. 
melet©n; (се) поучи, размисли, просуди.  

Во Слепч, Оглед и во Различ  ја следиме старата форма за лексемава со тоа што во 

примерите на К. П. Т. и на Ј. К. има употреба на j и U (poU;enje). 
 

Канонски: p5tq, -i m. ÐdÒj, plate‹a, ÑcetÒj, Ðdoipor…a; пат, премин, патување; 

p5tq sQtvoriti, tvoriti Ðdopoie‹n; направи пат (некому), патува; po p5ti, na p5ti, 

p5tqmq iti Ðdoipore‹n; патува. 

За оваа лексема во Слепч бележиме развој на 5 во ou во сите примери во 
ракописот. Во Слепченскиот патерик јусовите воопшто не се употребуваат, односно не 
сретнавме ниеден пример во кој е употребен некој од јусовите знаци (види: Конески177, 178, 
179, 180, 181, Видоески182, Јагич183, Георгиевски184, Блахова185, Угринова-Скаловска186, 

Марковиќ187). Истото го следиме и во Оглед, но наместо ou (2), К. П. Т. низ целиот 

ракопис го употребува лигатурното U (pUtq), од што можеме да заклучиме дека влијанието 
на сцсл. редакција и на северните говори е толку силно што во Оглед не бележиме ниту 

еден пример со развој на 5 во a, иако се работи за ракопис од почетокот на XIX в.  Во 

Различ бележиме неколку примери со деназализација на 5 во U (pUtQ), но повеќето од 

проследените примери ја имаат мцсл. ред., односно развој на 5 во a (patQ) (повеќе од 
дваесет). 

 

                                                 
177 Б. Конески, Кн. Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, 
Варијантите на црковнословенскиот јазик во Македонија во првата половина на XIV век, Скопје 
1975, 72-77; 
178 Б. Конески, О Маријинском јеванђељу, ЈФ XLII, 1986, 67-69; Б. Конески, Јазични контакти меѓу 
старата македонска и руска писменост, зб. Кирилометодиевскиот (старословенски) период и 
кирилометодиевската традиција во Македонија, Скопје 1988, 51-56; 
179 Б. Конески, Вранешнички апостол, Скопје 1956, 20; 
180 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1965, 35-43; Б. Конески, Историска 
фонологија на македонскиот јазик, Скопје 1977, машинопис, 26; 
181 Б. Конески, Историска фонол..., 44; 
182 Б. Видоески, Кумановскиот говор, Скопје 1962, 50-51; 
183 И. В. Јагич, Мариинское четвероевангелие, Берлин 1883, 410; 
184 Г. Георгиевски, Кратовско евангелие, МЈ XXII, Скопје 1971, 98; 
185 Е. Блахова и З. Хауптова, Струмички (Македонски) апостол, Скопје 1990, XV; 
186 Р. Угринова-Скаловска, З. Рибарова, Радомирово евангелие, Скопје 1988, 18; 
187 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 65-
67; 
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Канонски: povelitelq, -l` m. ™p…tropoj;  старател, настојник; povel'vati, -a6, -
ae[i ipf. parakeleÚesqai, paraggšllein; наредува; povel'nie, -i` n. dÒgma, kr‹ma, 

paraggel…a, tÕ diatetagmšnon, t¦ diatacqšnta, ™paggel…a, ™pitrop»; наредба, решение, 

согласност, волја, завет; povel'nQ, -Xi adj. diatacqe…j; нареден; povel'nqn' adv. t¦ 

prostacqšnta; наредба, заповед; povel'ti, -l6, -li[i pf. ipf. diat£ssein, ™pit£ssein, 

prost£ssein, sunt£ssein, paraggšllein, keleÚein, ™pitršpein, ¢postšllein, 
™ntšllesqai; нареди. 

Во Слепч следиме чување на старата форма за зборот во сите проследени примери, 

а во два примери бележиме и употреба на паерок (povelit?mi, povelitq). Во Оглед и во 

Различ можеме да забележиме честа употреба на десеттеричното j (povel'njemQ), како што 
веќе многупати истакнавме, но без некои позначајни правописно-фонолошки отстапувања. 

 

Канонски: povesti, -ved5, -vede[i pf. ipf. ¢p£gein, ¥gein; поведе, одведе; 

pov'dati, -a6, -ae[i ipf. lšgein, ™klale‹n, ™ntšllesqai, ¢paggšllein, dihge‹sqai, 

™kdihge‹sqai, mhnÚein, diat£ssein, khrÚssein, kataggšllein; кажува, соопштува, 

проповеда, сведочи; pov'dovati, -dou6, -doue[i ipf. ™xhge‹sqai, khrÚssein; кажува, 

соопштува, раскажува, разгласува; pov'd'ti, -v'mq, -v'si pf. lšgein, dihge‹sqai, 

™kdihge‹sqai, mhnÚein, khrÚssein; каже, соопшти, претскаже, разгласи.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а кај К. П. Т. не 

бележиме ваков пример. 
 

Канонски: poznavati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. ™pigignèskein;  познава; 

poznanie, -i` n. ™p…gnwsij, gnèrisma; познание, знаење; poznati, -a6, -ae[i ipf. 
gignèskein, ™pigignèskein;  сфати, разбере, запознае, стане свесен.  

Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед бележиме еден пример со 

непроменета форма, еден неологизам за тој период (poznanici) и еден пример каде што 
бележиме влијание на народниот и дијалектниот тетовски говор, односно множинска 

наставка за 1 л. -mo во примерот што го проследивме (poznavamo). Во Различ следиме еден 

пример со народно јазично влијание (poznavatQ). 
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Табела П11 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pravda, pravdx h²e, pravednikx* 
(i /ivot i pokoi. bl²venje i 
pravda. zapov'di /e 
sotoninxL tma i sqmrqtq) 
189/1 

pravedenQ 7/19, pravednw 
142/17, pravednxŸ 21/7, 

pravednxŸ 32/19 (i mnogw 
;Udnx3 ve]i ho]etQ vid'ti i 
mnogw ho]etQ polzovati s3. 
`kovQ gr'[enQ b' i `kwvQ 
pravedenQ bxstqL potomQ radi 
mnogoe dostoйnstvo egw i 
l2b'nje e/e im'3 vQ me/dU 
sobo2) 

pravda 14/14, pravednihQ 
35/8, pravednite 134/13 (ako i 
no]q nare;e a vremetoL za]o 
e nenadano neznae se koga ]e 
doйde: temnina mrakQ nanosi 
na gr'[nite: a na pravednite 
]e da prosvetne sv'tlostq: a 
poveke sami ]e da 
prosvetnatQ katw solnceL 
nezire;ennx3 sv'tlosti) 

pravoslavnoi (nq sv']ahov' se 
;t²oto2 telesno2. i w g+i 
moudr' sqhranihov' seL po 
pravoslavnoi v?sakoi v'r') 
230/13 

pravoslavnoŸ v'r' 45/18, 

pravoslavnokaHoli;est'Ÿ 46/1, 

pravoslavnxmQ 94/14 (w e/e 
bxti emU premUdrostj2L i 
dobrod'telnxmQ /itjemQL i 
bl+gosto3njemQ vo pravoslavnoй 

v'r'L radostq i out'[enje 
roditelemQ svoimQ) 

pravoslavni 43/19, 

pravov'rnxhQ 234/8 (pervo ]o 
si ti hr+tjaninQ a ne 
nev'rnjiL i vtoroe za]o si 
pravoslavniL a ne eretikQL 
tretoe kako v'rUe[Q takw i 
da /ivee[Q togiva da 
v'rUe[Q za]o ke da ide[Q 
ou cr+tvo nb+noe) 

praznou2 (pakx /e vq nide vq 
polatou inogo radi wroudja. i 
ouzr'vq praznou2 delvou 

kipe]ou vqnqL maslomq 

dr'v'nimq) 212v/6 

prazna 133/7 (zatova mi se ne 
ka/UetQL zere velitQ edna 
re;q po harno ou prazna txkva 
da dUatQL dxla ne lU[livoga 
da ou;i[qL koi neYe da 
slU[atQL onQ Ye re;etQ taka 
ka/UetQ) 

prazdni 32/7, 95/13,  prazdenQ 
9/13 (za]o i zaradQ prazdni 
dUmi џovapQ ]e davame na 
b+ga eto tova e: za l/i za 
klevetiL i koŸ reklQ neko3 
r';q dobro da ;iniL i ne 
U;inilQ pogazil si dUmataL 
i koŸ zbori neprili;nw)  

praz‹nikx, praz‹nikou, praz‹nxmi 

(i im'hq wbx;ai vq 

naro;itx1 praz‹nikx pos']ati 

1go. i prinositi 1mou malx1 

potr'bx) 154/13 

praznicx gospodskihQ 63/2 3, 

praznikotQ 67/20, praznovati 
63/2, praznUite 88/3 (poU;enje 
svakomU hristjanUL kakw 
podobaetQ praznovati 

prazdnicx 6/7, prazdnikQ 
84/3 (a ti i taka razUm'ŸL 
za]o trebova da se molimeL 
da ne bide began' na[e C 
to3 /ivotQL sir';q da ni 
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praznicx gospodskihQL i 
st+xhQ i kakw podobaetQ 
pri;astiti s3) 

ne izleze dU[ata ou sUbota 
]o e prazdnikQL C dobri 
raboti da se ne naŸdeme 
prazdni pri somrQtQ) 

pr';istou2 (nezaboudi 
drou/inx svoeeL i pr';istou2 

si2 w gradou{. nq* mol?i se za 
nx kq g²ou) 39v/11 

pre;istxmi 11/6, pre;istx 
12/19, pre;tU2 46/9  

pre+;tU2 14/3, pre+stU2 46/9 (i 
pripadnUti ko ]edrotamQ 
tvoimQ i c'lovati pre;istx 
tvoi noz'L i napolnit s3 
tvoegw b/+tva I s+tagw tvoegw 
d+ha) 

/ 

pr'dasta, pr'dastq (wn bo 

slavo2 i ;ti2 po;enq sxiL i 
ap²lq ho²u. i pr'dastq 1go 

joudew¤. sice i tx mn' 
sqtvori n+n`) 141v/15 

predadimQ 46/14 (pre+stU2L 
pre;+tU2L pre+blgvennU2L 
slavnU2L vl+;cU na[U b+cUL i 
prisnod'vU marJ2L so vs'mi 
st+xmi pom3nUv[eL sami sebeL 
i drUgQ drUgaL i vesq /ivotQ 
na[Q hr+tU b+gU predadimQ. 
likQ: teb' g+di) 

/ 

pri;e]aahou, pri;esti, 

pri;estnici, pri;estnikq (W;2 

bw ti im'nj2 mnozi se 
wbr']outq pri;estnici. si1 
crkvamq. Aa seni]imq) 31/19 

pri;a]enjemQ 3/10, pri;a]a2 
20/5, pri;astiti 63/4, 

pri;e]an 95/9, pri;e]enje 63/5 

(poU;enje svakomU hristjanUL 
kakw podobaetQ praznovati 
praznicx gospodskihQL i 
st+xhQ i kakw podobaetQ 
pri;astiti s3 st+oe 
pri;a]enje) 

pri;a]enje 70/4, 32/21, 

pri;a]avatse 32/19 (a posle 
pa ;inatQ pervite gr'hove i 
polo[iL vo istinU golemo 
zablU/denje: trebUva po st+oe 
pri;a]enje mnogU i \'lo da 
se bo3tQ i sosQ golemQ 
strahQ da /ive3tQL sosQ 
bl+gov'nje) 

 
Анализа на табела П11: 
 

Канонски: pravostq, -i f. eÙqÚthj, ™pie…keia; правилност, праведност; pravota, -X 
f. eÙqÚthj; правилност, праведност; pravQ, -Xi adj. eÙqÚj, ÑrqÒj, eÙq»j; прав, искрен, 

правилен, праведен; pravo n. dikaiosÚnh, eÙqÚthj; правда, правина; pravXni, -n4 f. 

eÙqÚthj; праведност; pravqda, -X f. dikaiosÚnh, d…kaion, eÙqÚthj, dika…wma, ¢l»qeia; 
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правда, вистина, принцип; pravqdivQ, -Xi adj. d…kaioj, ¢lhqinÒj; праведен, вистинит; 

pravqditi, -/d5, -di[i pf. dikaioàn; се оправда; pravqdqnikQ, -a m. d…kaioj; праведник; 

pravqdqni;q adj. (toà) dika…ou, (tîn) dika…wn; на (од) праведникот; pravqdqno adv. dika…wj; 

праведно, правилно; pravqdqnQ, -Xi adj. d…kaioj, (tÁj) dikaiosÚnhj, œndikoj, eÙqÚj, 

dikaiokris…a, tÕ eÙaggšlion; праведен, правилен; pravqdqn' adv. dika…wj; праведно.  

Во Слепч следиме губење на слабиот ер во групата vqd (pravda, pravdx) во два 

проследени примери, а во именката pravednikx следиме вокализација на q во e, што ја 
покажува мцсл. редакција. Правописот на еровите се вбројува меѓу клучните одлики на 
црковнословенските текстови, а во тие рамки и на Слепченскиот патерик. Ваквата состојба 
е аналогна на старословенската, бидејќи и во тој период еровите имале исто така многу 
важна палеографска, правописна и фонетска улога, и тоа како во однос на книжевните, 
така и на епиграфските споменици.188 Низ македонските ракописи е широко 
распространето пишувањето само на едниот ер, или, пак, има сразмерно поголема 
употреба на едната од еровите  букви (види: Десподова189, 190, Бицевска191). Во Оглед 

следиме вокализација на q во e во сите проследени примери, но и честа употреба на Ÿ 

(pravedenQ, pravednw, pravednxŸ, pravednxŸ). Во Различ проследивме исти гласовни 

промени како и во Слепч (pravda, pravednihQ, pravednite). 
 

Канонски: pravov'rie, -i` n. ¹ ÑrqÒdoxoj p…stij; правоверие, правоверност; 

pravov'rqno adv. ÑrqÒdoxoj; правоверно; pravov'rqnQ, -Xi adj. ÑrqÒdoxoj; правоверен; 

pravoslavie, -i` n. Ðrqodox…a; правоверие, вистинска вера; pravoslavqnQ, -Xi adj. 

ÐrqÒdoxoj; правоверен; pravoslovqcq, -a m. ÑrqÒdoxoj; правоверец.  
Во Слепч проследивме губење на слабиот ер во суфиксална позиција 

(pravoslavnoi). Истото го следиме и во Оглед, но следиме една сложенка 

(pravoslavnokaHoli;est'Ÿ). Во Различ забележавме губење на ерот во слаба позиција во 

групата rqn и vqn (pravoslavni, pravov'rnxhQ). 
 

Канонски: prazdqnQ, -Xi adj. scol£zwn, ¢rgÒj; празен, безработен; prazdqnQ 
bXti eÙkaire‹n; е слободен, има време.  

Во Слепч и во Оглед бележиме губење на dq помеѓу z и n, односно групата zdqn 

преминува во zn (praznou2), додека во Различ следиме губење на слабиот ер во еден 

пример во групата zdqn (prazdni) и еден пример во којшто ерот се вокализирал (prazdenQ). 
 

                                                 
188 О. Недељковић, Полугласови у старословенским епиграфским споменицима, Слово, XVII, Загреб, 
1967, 5-36.  
189 В. Десподова, Григоровичево евангелие бр. 9, Прилеп, 1988, 26; 
190 В. Десподова, Карпинско евангелие, Прилеп-Скопје, 1995, 19; 
191 К. Бицевска, Правописни и фонетски особености во ракописите од Северна Македонија од XIII и 
XIV век (докторска дисертација во ракопис), Скопје 1990, 23; 
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Канонски: prazdqnikQ, -a m. ˜ort»; празник; prazdqnovanie, -i` n. ˜ort»; празник, 

празнување; prazdqnovati, -nou6, -noue[i ipf. scol£zein, ˜ort£zein; празнува, 

безделничи; prazdqnol2bivQ, -Xi adj. filšortoj; љубител на црковни празници; 

prazdqnol2bqcq, -a m. filšortoj; љубител на црковни празници.  

Во Слепч сите примери коишто ги проследивме се пишувани под титла (praz‹nikx). 

Во Оглед бележиме губење на dq помеѓу z и n, односно групата zdqn преминува во zn во 

сите ексцепирани примери (praznicx gospodskihQ), а во Различ следиме губење на ерот во 

слаба позиција во групата zdqn низ целиот ракопис (prazdnicx, prazdnikQ). 
 

Канонски: pr';isto adv. kaqarÒn; пречисто, чисто; pr';istQ, -Xi adj. ¥crantoj, 

¥spiloj, ¡gnÒj, semnÒj; пречист, чист. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед во примерите коишто ги 

проследивме има развој на ' во e во сите примери (pre;istxmi, pre;istx) (ќе напоменеме 
дека три од примерите се пишувани под титла). Во Различ не бележиме ваков пример. 

 

Канонски: pr'dati (s3), -damq (s3), -dasi (s3) pf. ™kd…dosqai, paradidÒnai, 

™kdidÒnai, didÒnai, parat…qesqai, parakatat…qesqai, ™pididÒnai; (се) предаде, се довери; 
otqci pr'dana patropar£dotoj; наследен од татко; pr'dati douhQ paradidÒnai tÕ 

pneàma; испушти душа, умре; pr'da`nie, -i` n. par£dosij, paraq»kh; предание, залог; 

pr'da`ti (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. paradidÒnai, kataggšllein, parat…qesqai; 

предава, известува, доверува; pr'da4i Ð paradidoÚj; предавник. 
За оваа лексема во Слепч се чува старата форма, а во Оглед повторно забележуваме 

развој на ' во e (predadimQ). Во Различ не бележиме ваков пример. Во повеќето претходно 
анализирани примери следиме мцсл. ред. во делото на К. П. Т., со што се потврдува 
неговото чувство за адаптирање на лексемите кон говорениот (жив) јазик. 

 

Канонски: pri;3stie, -i` n. koinwn…a, metoc», mer…j, klhronom…a, klhronÒmoj; 

учество, општење, удел, дел, наследство; pri;3stiti s3, -]5 s3, -sti[i s3 pf.  metšcein, 

metalamb£nein, katat£ssesqai, klhroàsqai, tele‹n; учествува, доврши, се причести; 
pri;3stq, -i f. met£lhyij; причест; pri;3stqnikQ, -a m. mštocoj, koinwnÒj, sugkoinwnÒj, 

klhronÒmoj; (со)учесник, другар; pri;3stqno, -a n. pri;3stqnQ, -a m. koinwnikÒn, 

proke…menon; тропар за причест, киноник; pri;3]ati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. 
genealoge‹n, koinwne‹n, sugkoinwne‹n, metšcein; е по род, (со)учествува, се храни, се 
причестува. 

Во Слепч следиме развој на 3 во e (pri;e]aahou, pri;esti) во сите примери коишто 
ги проследивме во ракописот, а во два примери има губење на ерот во слаба позиција во 

групата tqn (pri;estnici, pri;estnikq). Во Оглед следиме мешање на носовките во три 

примери, а со тоа употреба на a наместо 3 во повеќето примери (3>5>a), односно 

истовремено следиме затврднување на палаталното ; (pri;a]enjemQ, pri;a]a2, 
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pri;astiti). К. П. Т. во два од проследените примери врши замена на 3 со e (pri;e]an, 

pri;e]enje). Во Различ во двата ексцерпирани примери следиме развој на 3>5>a, а со тоа 

следиме и затврднување на палаталното ; (pri;a]enje, pri;a]avat se) (види: Конески192). 

Во Оглед и во Различ во однос на проследените примери имаме: pri;a]enjemQ 3/10, 

pri;a]a2 20/5, pri;astiti 63/4, pri;a]enje 70/4, pri;a]avatse 32/19. Овие примери се 
показателни дека во овој ракописи имаме затврднување на меките консонанти (види: 
Конески193). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
192 Б. Конески, Историја..., 54; 
193 Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1952;  
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Табела П12 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

prib'gai (i 1g‹a prihodi[i 

re]i vq cr+kovq. To* ne 
m'stomq tq;i2 prib'gai. nq* 
b+lgorazoumno) 75/8 

prib'/i]e 15/7 (i CpUstQ 
s'nq i ti[ina bl+goUhanje i 
radostqL outver/denje i 
prib'/i]e devnovenje i 
zastUplenje) 

/ 

pribli/a2]ou (Dda rasto;ihq 
v?se im'ni1 svo1. [qstvou2]ou 
/e 1mouL i pribli/a2]ou. 

vid' dva mou/a kotora2]a seL 

wbr't[ima ima kamenq 

;qstnq) 218v/13 

/ priblizi 2/3 (a onQ stana i 
rastreperi seL ne mo/e da 
pogledne sosQ o;x na g+da ]o 
mU se `vi: i pot ova vid'nje 
Cide ou cr+kvataL i priblizi 
pri s+txй oltarQL i fati da 
dUma i da pi[e gre;eski na 
hartJa) 

prilqp[e (si i dlani roukou 1E 
da /e zmi1 malx i velikxi po 
n1i i prilqp[e i posaq 12 
wb'dovati sq /enihw¤) 134/19 

/ prilepatQ 209/4 (i mene da 
mi pomognatQL i po mo3ta 
smertQ da iztrebatQ nekoй 
mali gr'[kiL a koй C 
nemo]x ;l+veki ako mi se 
prilepatQL ili prilepile) 

prinesou, prino[eni1 /ivo, 

prinosimi¾ (W sem? bo i m+lili 

se 1ste. da tri von?nice i 
nev'stj prinesou darq h²vi i b+ou 

m¨1mou) 24v/9 

prinosimo 145/5 (i malo ne]o 
pe[ketQ teb' ti praYatQ 
tvo3 C tvoihQ prinosimoL da 
mU go prjima[q i da mU 
dade[qL pakQ i dogodina svaka 
hUbavina i pakQ pe[ke[Q) 

/ 

pristani]i ½ (i vVqlivi 2. i vq 
pristani]i ½ korablqnxhqL i v 
sous'd½'. i vq poustini i vq 

pe]erahq) 34v/15 

pristani]e 152/1 (w ;Udnxй 
mjhaile arhanYele bUdi mi 
pomo]nikQ vo vs'hQ obxdahQL 
vo skorb'hQL vo pe;al'hQL vo 
pUstxn3hQL na raspUtj3hQL na 
rekahQL na mor3hQ tihoe 
pristani]eL izbavi m3 velikjй 

/ 



280 
 

mjhaile arhanYele)  

pristavnici (se* /e 1i rek[iL 
iznemogo[e pristavnici vid'v 
/e k?nezq `ko st+a` glikeri` 

pr'deleva1tq 1mouL povel' 
sneti2) 65/11 

/ pristavnicx 293/1 (l2dje moi 
pristavnicx va[i 
po/ina2tQ vasQ t3/ko. 
wdebel' bo sr+ce l2deŸ sihQ 
i ou[ima t3/kw slx[a[a) 

prit'kli, prite;e[I, 
pritek[i (vq spisa kq n1i 

sice. a&]e i tx sq v'ro2 
prite;e[i vq skor' i tx 
UslxÆ[iL dq]i v'ra tvo` 

sp+sete) 138v/17 

pritekUtQ 39/1, prite;e 7/6 

(bla/ennjй nifonQ pozna 
gr'hQ svoihQL prite;e kQ 
poka3nj2 i samQ sebe bJe/e po 
sto /ezli na denq i 
premilotovxй) 

/ 

privo/da[e, privesti (na tomq 
wgni i z'lo raspal`2]ou seL 
vre]i /e tako i kloko]ou]i 
smol' w noi vq kotl' i 
povel' privesti bl+/enou2 
wnou d+vou i reÂ 1i) 147/19 

privod3tU2 35/17 (mol2 ti 
s3 g+di moйL i podobnx3 t'mQ 
strasti b'dU privod3tU2 C 
/eniL i Cv']avQ ag+glQ re;e: 
a]e ima[i miloserdje) 

/ 

 
Анализа на табела П12: 

 

Канонски: prib'gati, -a6, -ae[i ipf. katafeÚgein, prosp…ptein; дотрчува, 

притрчува; prib'gn5ti, -b'gn5, -b'gne[i ipf katafeÚgein; дотрча, притрча; prib'/ati, -

/5, -/i[i pf. katafeÚgein; дотрча, притрча; prib'/i]e, -a n. katafug»; прибежиште.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ не забележавме ваква 

лексема. 
 

Канонски: prilo/iti (s3), -/5 (s3), -/i[i (s3) pf. prostiqšnai, parab£llein, 

™gg…zein, prost…qesqai, prosklhroàsqai, sugkr…nein, tiqšnai, parasumb£llein, 
pareis£gein, prosanat…qesqai, b£llein; приложи, се приклучи, додаде, нареди, спореди, 

установи, се приближи, изедначи; pribli/ati s3, -a6 s3, -ae[i s3 ipf. ™gg…zein, 

plhsi£zein, katacqÁnai; се приближува, се доближува; pribli/iti s3, -/5 s3, -/i[i 
s3 pf. ™gg…zein;  се приближи, се доближи.  

Во Слепч проследивме непроменета форма за лексемава. Во Оглед не бележиме 

ваков пример, а во Различ следиме пример во кој има замена на етомолошкото / со z 

(priblizi). 
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Канонски: prilqn5ti, -lqn5, -lqne[i pf. koll©sqai;  се залепи, се припие; 

prilqpati, -pl6, -ple[i pf. koll©sqai; се прилепи, се припие; prilqp'ti, -lqpl6, -

lqpi[i pf. koll©sqai;  се прилепи, се припие; pril'piti (s3), -pl6 (s3), -pi[i (s3) pf. 

koll©sqai, proskoll©sqai; се прилепи, се придружи, се приклучи; pril'pl`ti s3, -

pl`6 s3, -pl`e[i s3 ipf. koll©sqai, proskoll©sqai; се лепи, се придружува, се 

приклучува; pril'pqnikQ, -a m. кој се приклучил, кој се прилепил.  
Во Слепч следиме непроменета форма. Во Оглед не забележавме ваков пример, а 

во Различ следиме вокализација на ерот во e (prilepatQ) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: prinesenie, -i` n. t¦ proskomisqšnta; принесение, жртва, дар; 

prinesti, -nes5, -nese[i pf. fšrein, prosfšrein, ¥gein, pros£gein, kom…zein, bast£zein; 

донесе, приложи, даде, истрпи, принесе жртва; istQ]anie, tQ]anie prinesti spoud¾n 

pareisfšrein; вложи усилби; prinositi, -no[5, -nosi[i ipf. fšrein, prosfšrein, 

perifšrein, pros£gein; носи, принесува (жртва); prinositi plodQ karpofore‹n; носи 

плод; prinosQ, -a m. prosfor£;  принесение, дар, жртва; prino[enie, -i` n. prosfor£; 
принесение, дар, жртва.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемава, а во Оглед бележиме пример во кој 

К. П. Т. ја употребува множинската наставка mo (prinosimo) (влијание на народниот 
говор). Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: pristani]e, -a n. lim»n; пристаниште; dobra pristani]a Kaloˆ 

Limšnej; Добри Пристаништа, место на островот Крит.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ не забележавме ваква 

лексема. 
 

Канонски: pristaviti, -vl6, -vi[i pf. parist£nai; постави, даде; pristavlenie, -
i` n. ™p…blhma, ™pistas…a; прилог, крпа, определба; pristavlenie domovqnoe o„konom…a; 

управување, раководење на имотот; pristavl`ti, -vl`6, -vl`e[i ipf. ™pirr£ptein, 

™pib£llein, parist£nai, parist£nein; става (на располагање), дава; pristavqnikQ, -a m. 
o„konÒmoj, ™p…tropoj, proŽst£menoj, ™rgodièkthj, pr£ktwr; управител, надзорник; 
pristavqstvo, -a n. o„konom…a; управување (со имот).  

Во Слепч и во Различ следиме губење на слабиот ер во групата vqn и е извршена 

втора палатализација (pristavnici), а во Оглед не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: prite]i, -tek5, -te;e[i pf. prostršcein, e„stršcein; дотрча, притрча; 

priti, prid5, pride[i pf. e„s-, ™x-, ™p-, pros-, pro-, sunšrcesqai, sumporeÚesqai, 

¼kein, parag…gnesqai, g…gnesqai, pare‹nai, e�nai, sumparag…nesqai, prosšrcesqai, 
prosporeÚesqai; дојде, пристигне; prit'kati, -a6, -ae[i ipf. prostršcein, ¢potršcein; 

притрчува, дотрчува.  
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Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма, а во Различ не забележавме 
ваков пример. 

 

Канонски: privoditi, -vo/d5, -vodi[i ipf. ¥gein, game‹n, prosfšrein; приведува, 

доведува (жена), принесува жртва; privo/denie, -i` n. ™peisagwg»; приведување, 

доведување; privedenie, -i` n. prosagwg»; пристап; privesti, -ved5, -vede[i pf. ¥gein, 

¢p£gein, pros£gein, fšrein, e„sfšrein, prosfšrein; доведе, повика, покани, принесе 
жртва. 

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за лексемата. Во Различ не бележиме 
ваков пример. 
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Табела П13 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

prizvati, priziva2]ago, 

prizovoute, prizxva2[tim? 
(tog‹a povel' knezq stvoriti 
stUpou /el'znou zv'ri i 22L 
i naprezati 2. prizvati /e 
toudou st+ou2 efimj2) 4v/6 

prizvahQ 17/7, prizvalQ 5/14, 

prizxva2]ago 18/3, 

prizxva2]x3 23/18 (C 
sUetnx3 mJrskj3 /izniL i 
prizvalQ esi ego po/iti 
dostoŸnw vo ag+gskomQ semQ 
/itelstv'L i sohrani ego C 
s'teŸ djavolskihQ) 

prizxvati 257/18 (za]o JereŸ 
glagoletQL i spodobi nasQ 
vl+koL so derznovenjemQ ne 
wsU/deniw sm'ti i 
prizxvati tebe nb+nagw b+ga 
o+caL i gl+ati) 

prjimi, prjeti, prjim'mq 

(stav[i /e wna pos‹r' zv'ri 
pom+li se glagol1[ti. Zna1mq 
tx 1si be prizxva2[tim? te”L 
prjimi d[+ou mo2 `ko /e 
pri1lq 1si /rqtvou o+ca 
na[ego avraama) 6v/7 

prjimi 4/12, prjimU 18/17 (vo 
igo tvoe vl+ko sp+sitelnoe 
prjimi raba tvoego ili rabU 
tvo2 im+kQ i spodobi ego vo 
pastv') 

prjima[Q 9/10 (a vJe molete 
se b+gU i blagodari tada 
prjima[Q gr'hovQ pro[enje i 
zdravjeL za]o bolestq na 
;oveka bxva golemQ darQ C 
b+ga pomolete se ko g+dU) 

prjide, prjidemq, prjidhomq 

(vqzvrati[e se bezd'lni 
rek[imq kq seb' za2tra 

prjidemq i poimemq si2 sq 
nou/Œe2) 121v/2 

prjoYatQ 112/8 (bogQ vo negoL 
kakw /elezo vo ogenqL i 
ognotQ vo /elezoto: zere so 
takovQ kUrbanQ se prjoYatQ pri 
bogaL i tx3 kUrbaniL vidi ]o 
pi[etQ d+hQ st+xŸ vo Paltirq 
vo PalomQ n_) 

/ 

pro;itani1, pro;itan?n2, 

pro;itani` (tx* /e sq mnogo2 
tihosti2 plava1[i ima[i bo 
wkrqml`2]e1 te kni/no1 
pro;itani1) 74/20 

pro;itati 21/5 (vo mnogihQ 
bezzakonnxhQ dostiza2]j3 vo 
posl'dnxŸ ;asQ kone;nxŸ ihQL 
imUtQ out'[enje mnogoL 
vnegda pro;itati 2 samQ seb'L 
ili nadQ malodU[nxmQ 
v'd3]e bo pravednxŸ d+homQ 
svoimQ) 

/ 

pro[eni`, prositq (nq pokla2t? 
se 1mou nb²nx1 silxL nq* togo 

pro[enje 15/10, prositQ 137/19 

(emQ re;e namQ hristosQ 
prosilQ 1/15 (i ispravilQ 
s+tagw vasJljaL dignalQ go i 



284 
 

prositqL 1/e namq na sp+seni1. 
prosit? bo ml²txn2. /ela1tq 
krósti. l2bí mirq) 98/11 

;Ukaйte da vi CvoratQL 
pxtaйte da vi dadatQL 
tra/ite da naйdeteL zere 
svakQ koi prositQ Ye mU 
dadatQL i koi Ye tra/i Ye 
naйdetQ) 

re;e mU: kakvoto ]o si ]elQ 
i prosilQL da se napolnatQ 
tvoite ousta pohvalxL ta so 
svoite istinnxй dUmi 
priese[Q bezkrovnU2 slU/bUL 
a onQ stana i rastreperi seL 
ne mo/e da pogledne sosQ 
o;x na g+da ]o mU se `vi) 

proc?vqtx* (st+aa /e gljkeri` 
kro1ma* na tiniL reÂ g+i b+e 
vqsx`vx* sv'tq i proc?vqtx* 
pravdou) 69v/15 

/ procvetne 142/5 (za]o 
ko[evete bili C pra;ki 
finikovi C fUrma: 
pravednikQ `kw fJnjKQ ]e 
da procvetneL deka ]e da e 
c+rq slavx tamw i si;ki 
s+tJi) 

proda`ti, proda1, proda1mou, 

proda2]arou, proda`hou (`ko 
da pokrx2t? se 12. r+mL bratei 
ou bogxi¾. ne /elitx* wkaan?ne. 
proda`hou /e se ;etiri wde/‹e 
na 1dinq zlatnikq) 164v/7  

/ prodali 29/16 (]o bxli lo[i 
i neblagodarniL i sakali da 
gw oubi3tQ napredQ i 
prodali go da ne imQ e predQ 
o;iteL napre[Q oti[li ou 
misrQ brak3 tamU i go ne 
poznale) 

 
Анализа на табела П13: 

 

Канонски: prizQvanie, -i` n. klÁsij; наклоност, вокација; prizQvati, -zov5, -

zove[i pf. kale‹n, sugkale‹n, sugkale‹sqai, ™pikale‹sqai, proskale‹sqai, fwne‹n, 

prosfwne‹n, proskale‹n, metapšmpesqai; повика, свика, покани, викне (по име); 
prizXvanie, -i` n. ™p…klhsij, klÁsij; повик, вокација; prizXvati, -a6, -ae[i ipf. 

™pikale‹n, proskale‹sqai, fwne‹n, proskale‹n, sugkale‹n; вика, повикува, кани, 
поттикнува. 

Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во еден пример,  мешање на X 

со i во еден пример (priziva2]ago), употреба на паерок наместо ер на крајот на зборот во 

еден пример (prizxva2[tim?) и деназализација на 5 во ou во суфиксот во еден пример 

(prizovoute). Во Оглед следиме две непроменети збороформи за лексемава, но и губење на 

ерот во слаба позиција во групата zQv во два примери (prizvahQ, prizvalQ). Во Различ 
следиме чување на старата форма за зборот. 
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Канонски: priimati, -eml6, -emle[i ipf. lamb£nein, proslamb£nein, 

¢nalamb£nein, metalamb£nein, dšcesqai, prosdšcesqai, prosišnai, metalamb£nein, 
Øpolamb£nein, ¢nšcesqai; прима, добива, достигнува, заштитува, зафаќа, поднесува, трпи; 
priimQnikQ, -a m. klhronÒmoj; примач (на туѓинци), учесник. 

Во Слепч и во Оглед се чуваат старите форми за зборот, а во Различ бележиме 

пример со народно јазично влијание (prjima[Q). 
 

Канонски: itiL id5L ide[i ipf. pf. ¢pšrcesqai, ™xšrcesqai, Ÿrcesqai, poreÚesqai, 

Ùp£gein, ¥gein, peripate‹n, paraporeÚesqai, diaporeÚesqai, ¢nacwre‹n, b£llein; оди; 
pristati, -stan5, -stane[i pf. ™f…stasqai, par…stasqai, ™pšrcesqai, prosorm…zesqai, 

kat£gesqai, sugkatat…qesqai, sunap£gesqai; пријде, пристапи, дојде, доплови, се 
согласи; prist5piti, -pl6, -pi[i pf. prosšrcesqai, ™gg…zein; пристапи, пријде. 

За оваа лексема бележиме непроменета форма во Слепч. Во Оглед ја бележиме 

лексемата prjoYatQ, којашто и денес е фрекфентна во тетовското говорно подрачје. Во 
Различ не бележиме ваков пример. К. П. Т. ја приспособува лексемава кон живиот говор. 

 

Канонски: pro;isti, -;qt5, -;qte[i pf. ¢nagignèskein; прочита; pro;itati, -
a6, -ae[i ipf.  ¢nagignèskein; чита.  

Во Слепч бележиме два примери во непроменета форма и еден пример во којшто се 

чуваат геминатите со паерок (pro;itan?n2). Во Оглед се чува старата форма за лексемава, а 
во Различ не проследивме ваков пример. 

 

Канонски: pro[enie, -i` n. a‡thma, tÕ a„tÁsai, a‡thsij; молба, посакувано, што 

се посакува; prositi, -[5, -si[i ipf. a„te‹n, a„te‹sqai, ¢paite‹n, ™xaite‹sqai, 

paraite‹sqai, ™pizhte‹n, ™rwt©n, ™perwt©n, prosaite‹n, zhte‹n; проси, моли, бара, 
посакува.  

Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава. Во Оглед бележиме 

десеттерично j (pro[enje) во едниот пример и непроменета форма во другиот пример. 
 

Канонски: procvisti, -cvqt5, -cvqte[i pf. ¢nqe‹n, ™xanqe‹n, £naq£llein, 

blaste‹n; процвета, се израдува; procvitati, -a6, -ae[i ipf. ™panqe‹n; расцветува.  

Во Слепч бележиме употреба на паерок во проследениот пример (proc?vqtx*). Во 

Различ следиме вокализација на силниот ер во e (procvetne). Во Оглед не бележиме ваква 
лексема. 

 

Канонски: prodavati, -a6, -ae[i ipf. pipr£skein, pwle‹n; продава; prodati, -
damq, -dasi pf. pipr£skein, pwle‹n; продаде; proda`ti, -da6, -dae[i ipf. pwle‹n; 

продава.  
Во Слепч се чува старата форма во сите примери коишто ги проследивме. Во Оглед 

не забележавме ваков пример, а во Различ следиме лексема пишувана под влијание на 

народниот говор (prodali). 
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Табела П14 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

prokleta, prokletq 
(pr'logata2 ne trqpl2 ou/e 
tvo1go [etani`. prokletq d+nq 

vq n? /e tx rodi se bledivx 

kako g1 re) 141v/2 

prokl3tjŸ 10/11 (ho]o C t'la 
segw razlU;ati s3 i skon;ati 
s3 da ne oustremitQ \mjŸ 
prokl3tjŸ na wka3nnU2 mo2 
dU[U vnegda wstavl3ti eŸ 
ne;istoe sje t'lo) 

prokl3ta 140/11, prokletQ 
130/12 (i \mj3 prokl3ta 
estq za]o poslU/i stori 
izmetQ na djavolsko 
dogovorUvan' mU[aferetQ: 
ona e sebepQta Cpadnahme 
nje: ona e pervxŸ dU[maninQ 
na[Q: i smertq izmolila i 
dovela) 

proli`ti, proliva1 (gde 
oudrq/e]e na1mq C na1m?nika. 

`ko /e se proliva1 krqvq 
;l+v;2. gde soutq ne v'rou2]ei 
w tomq ;as' stra[nx1 moukx) 
198v/18 

prolj3n' 104/15, prolJe 104/17 

(i onQ napravi lytUrgja so lebQ 
i vJnoL i re;e: C segw 
kUrbaniL kolen'L C bravi kr+vq 
prolj3n'L da prestanetQL po]o 
mo3 kr+vq za vasQ Ye se prolJe) 

proliva 40/3, prolj3hQ 41/6 

(ko3 faŸda za]o si mo3ta 
krQvQ prolj3hQ: C si;kite 
moi /ili i oudi ]o mi 
iste;e krQvtaL kolkU se 
drQ/ahQ i se krepihQ ou 
gradinata ` se kr'pehQ i 
podvizavahQ) 

promi[le1ni1mq (tamo 

trqni1mq wgra/da1mo. Wvd' 
/e b+/i1mq promi[le1ni1mq 

outvrq/da1mo) 73v/12 

promxslennika 31/17 (tebe 
bl+goprem'nnago vl+kU i 
promxslennika dU[amQ 
na[xmQL tx bo reklQ esi vl+ko 
`kw ne mogU ;l+kol2becQ sxŸ) 

/ 

propastq, propastehq, propasti 

(vran? /e po1¤ stqblq i vqzxde 
na vxsotouL i pakx snide vq 
propastq n'kou2) 120v/1 

propastq 81/14 (zere izgorehQ 
za vodaL i ne se terpi C 
/e/]inaL pa mU velitQ 
avraamQ: imatQ meYi ou nasQ 
edenQ propastq dUpka golemaL 
mi e strahQ da ne propadnemQ 
nekakw i da ne wstanemQ bezQ 
negw) 

propada[Q 8/9, propadnali 
112/9 (]o ;ini[Q ;l+v';e na 
b+ga ]o ti ;ini dobroL i ]o 
te ;Uva i /aliL a ti go 
hUli[QL ili ne vidi[Q za]o 
samQ sebe zavodi[Q ou 
propastq l2ta i ou stra[na 
`ma propada[QL deka ]e da 
pogine[Q i ou mUki 
ognennx3 hodi[Q) 
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prorica2tq (tamo slavi1 

po2]e. zd' /e prr̈ci 
prorica2tq b/²tvna`. tou* 
veseli se C vid'ni`) 73v/14 

proro;a 64/4, prorocx 125/14 

(vo ne;istota akw ga zate;e 
smertqL Cide ou Yavolski 
rUkiL akw bxlQ C napredQ 
harenQ naiposle/no to mU se 
pametQ ;oekUL a ne prvwL zere 
taka pisaa proroci d+homQ 
st+xmQL te/ko tj3 l2dx ]o 
pj3tQ) 

proro;icU 220/23, proroka 
4/8, prorokQ danjilQ 41/17, 

prorokwvQ 35/8 (s+txŸ 
prorokQ danjilQL vid'lQ 
obrazQL imalQ glavata mU 
bxla C zlato ;isto sosQ 
dobrji raboti i st+ostiL vl+cx 
i popoveL i mU/je i /enx 
bxli ;isti i so snaga i sosQ 
dU[a kakw zlatni) 

 
Анализа на табела П14: 
 

Канонски: prokl3ti, -klqn5, -klqne[i pf.  katar©sqai; проколне, фрли анатхема; 

prokl3tie, -i` n. ¢n£qema; клетва, (свечена) заклетва; prokl3tQ, -Xi adj. kathramšnoj, 

™p£ratoj; проклет, лош.  

Во Слепч бележиме развој на 3 во e (prokleta, prokletq) во двата примери коишто 
ги проследивме. Во Оглед забележавме пример во којшто носовката се чува, а следиме 

употреба на Ÿ и j (prokl3tjŸ) (рцсл. ред.). Во Различ следиме еден пример во којшто Ј. К. ја 

чува носовката и употребува членска наставка (prokl3ta), а во другиот проследен пример 

бележиме развој на 3 во e (prokletQ). 
 

Канонски: prolivati, -a6, -ae[i ipf. ™kcÚnnein; пролева, лее; proliti, -li6, -
lie[i pf. ™kce‹n; излие, пролее, истури, потклекне; prolitie, -i` n. prÒscusij; 

пролевање; prolitie krQvi tÕ ™kcšnai aƒma; крвопролевање; proli`ti, -l'6, -l'e[i pf. 
™kce‹n, ™kcÚnnein; истече, пролие.  

Во трите ракописи коишто се предмет на нашата работа следиме непроменети 
форми за лексемата. 

 

Канонски: promXslQ, -a m. prÒnoia; замисла, намера, грижа; promX[lenie, -i` n. 
prÒnoia; замисла, намера, грижа.  

Во Слепч бележиме мешање на X со i во проследениот пример (promi[le1ni1mq). 
Во Оглед следиме непроменета форма, а во Различ не бележиме ваков пример. 

 

Канонски: propadq, -i f. c£sma, scism»; пропаст, бездна; propastq, -i f. Ñp», 

trèglh, c£sma, scism»; јама, бездна; prosmra/denie, -i` n. ¢fanismÒj; уништување, 

пропаст; prosmrQdn5ti, -n5, -ne[i pf. diafqe…rein, ¢fan…zein; уништува, упропастува.  
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Во Слепч и во Оглед следиме чување на старите форми за лексемава, а во Различ 

можеме да забележиме влијание од народниот говор (propadnali). Ј. К. покажува поголемо 
чувство при адаптирањето на лексемава кон живиот јазик. 

 

Канонски: prore;enie, -i` n. profhte…a; пророштво, претскажување, претсказание; 

prore]i, -rek5, -re;e[i pf. profhteÚein; прорече; proricanie, -i` n. tÕ profhteÚein; 

пророштво, претскажување, претсказание; proricati, -;5, -;e[i, -a6, -ae[i ipf. 

profhteÚein; пророкува; prorokQ, -a m. prof»thj; пророк; лажен пророк; proro;ica, -3 f. 

profÁtij; пророчица; proro;q, -ii adj. (toà) prof»tou; на пророкот, пророчки; proro;qnQ, 
-Xi adj. (toà) prof»tou; пророчки; proro;qskQ, -Xi adj.  (tîn) profhtîn; на пророците, 

пророчки; proro;qskx adv. profhtikîj; пророчки; proro;qstvie, -i` n. profhte…a; 

пророштво, пророчка дарба; proro;qstvo, -a n. profhte…a; пророштво, пророчка дарба; 

proro;qstvovati, -ou6, -oue[i ipf. profhteÚein; пророкува.  
Во Слепч и во Оглед следиме непроменети форми за лексемава (освен извршената 

втора палатализација во два проследени примери) (prorica2tq, prorocx), а во Различ освен 
старите збороформи, следиме мешање на основите во последниот проследен пример 

(prorokwvQ). 
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Табела П15 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

proslavl2, proslavi[e (i 
pro;?to[e i togŒa pozna Cc+q 
andronikq `ko /ena 1go b'. i 
vsi proslavi[e b+a. I ouslx[ano 
bxstq po vs'hq lavrahq) 109/10 

proslavl32]xhQ 18/10, 

proslavenQ 19/12 (dobr' 
pri[elQ esi i/e vs3 
ispoln33й sladkJй pa;e 
iz3]nw bl+gvenQ gr3dxй po 
moemUL proslavenQ esi 
neisto]imxй vl+ko pom3ni 
m3) 

proslavenQ 24/2 (videlQ onQ 
bogatjй lazar3L ]o go 
gledalQ na pre[Q siromahQ i 
b'denQ vid'lQ gledalQ C b+ga 
proslavenQ i pohvalenQ: na 
pre[Q go vid'lQ golQ I se ou 
raniL a sega wble;enQ ou 
bg+otkannoe oukra[enje 
b+/estvennagw sv'ta) 

proslqzi (bl+/enx /e nonq E&p²pq 
s'de proslqzi se. vqzira1 
sicevou krasotou b'somq 
rabota2]ou i pr' bx² v?sou 

no]q) 137/4 

proslziv s3 32/19 (i vid'[a 
pakostq tvor3]U2 b'dUL 
proslziv s3 pravednxй i re;e) 

/ 

prosti (tog‹a Cv']a 1mou sq 
v?sac'mq sm'reni1¤. prosti me 
w+;e. `ko 2no[a i 'kx 
sqblazni se na meL i se gor‹a 

b'/ahq vq poustxn2 si2) 
149/13 

prostimo 66/11, prosti 59/10 

(edenQ drUgomU te/ino tada 
da nosimoL sire;q edenQ 
drUgomU da prostimo ]o ni 
dosadile) 

prostatQ 245/20 (da 
storUvate na site ;l+v'cx 
dobroL a pove;e na siromasi: 
na tJ3 siromasi koito ne 
prosatQ: a tJ3 koito 
prostatQ oni ne wsta3tQ 
gladniL sosQ takovx dobrinx 
se ougo/dava na b+ga) 

prosv']enq, prosv']q[omou, 

prosv'tivx* sl'pce (j/e 
dobrod'telmi mnogxmi i 

silo2 st+go d+ha prosv']enq sx*. 
I mnogxmi ;2desx& i 
znamenmiL `ko sl+nce si`2]a) 
240v/14 

prosv']enje 19/20, prosvetiti 
44/15, prosv']a3Ÿ 19/20, 

prosvetivxŸ M49/19, prosv'ti 
25/17, prosv'tilQ 24/19, 

prosv'tim 121/1 (dvades3tQ i 
;etxrxmQ st+xmQ tvoimQ 
ou;enikwmQ apostolwmQL i 
evaggelJstwmQ tvoimQL 
JwannUL matHe2L markUL lUc'L 
naU;ivxŸ i prosvetivxŸ s+tago 

prosv'ti 49/17 (i dobro da 
razmx[l3va[Q ou denq 
vtoragw h+rtova pri[estvj3L 
tJ3 ti sa hairlJi i na 
dU[ata dobrji rabotiL 
poka/i tova tx ]o mxsli[Q 
togiva onQ ]e da te 
prosv'ti kato vsepremUdrxй) 
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pervom+;nika stefana) 

protivnika, protive, 
protiviti, protivou 
(Zastouplq i velika*go dv+da. i 
goliada sou]a protivnika 1mou 
po‹ noz' 1go podlo/ivq) 66v/16 

protiv3]j3 s3 152/9 (w 
velikjŸ mjhaile arhanYeleL 
pob'di vs3 protiv3]j3 s3 
mn'L silo2 ;t+nagw i 
/ivotvor3]ago kr+ta g+dn3) 

dU[mani 9/24, 148/6, 

dU[manlQkQ 22/2 (ne e na[a 
branq kavga sosQ sosQ ;ovecx 
]o sa snaga i krQvq: ala sosQ 
djavola ]o e kn3zQ na 
gr'[nite i na gr'hovete: 
sosQ dU[mani dUhove i 
lUkavji) 

prqsti (vx` visoka. Vvlasx 
pozlati. prqsti dlqzi. i 
vqzrastq vxsokq. i v?sa l'pota 

cvqtou]i`) 81/16 

prstotQ 81/9 (sme poznanicx 
so negoL pratimi go neka si 
natopi prstotQ negovQ ou 
vodaL i neka mi prohl3ditQ 
ousta mo3) 

/ 

prqva, prqvaa (`ko /ena b*' 

na]e ho]e [i slx[i i 
pov'mti `/e w n1i. si* b'[e 
prqvaa paôjkja c+ra ioustjnjana) 
113/7 

prvw 64/7, prvnx3 14/9 (da 
vidite kakw e toй ]o /evetQ 
bezzakonnwL C prvw veliL 
prjidite ;eda poslU[aйte 
meneL za]o b+gQ nasQ vxkatQ 
;edaL za]o tx3 ]o idatQ po 
pUtq b/+ji) 

/ 

 
Анализа на табела П15: 

 

Канонски: proslaviti, -vl6, -vi[i pf. dox£zein, ™ndox£zein, diafhm…zein; 

прослави, разгласи; proslavlenie, -i` n. слава, добар глас, прослава; proslavlenQ, -Xi adj. 

dedoxasmšnoj; прославен; proslavl`ti, -`6, -`e[i ipf. dox£zein, ™ndox£zein; прославува.  
Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед во првата проследена 

збороформа бележиме употреба на 3 наместо етимолошкото enQ (proslavl32]xhQ), и една 

збороформа во којашто има губење на епентетското l (proslavenQ) (истото го следиме и во 

Различ). Губењето на епентетското l било истактнато одморфолошката аналогија (затоа, 
бидејќи не се работело за регуларна гласовна промена, тоа и се зачувало во некои 
топоними, незасегнати од дејството на таква аналогија) (види: Конески194). 

 

Канонски: proslQziti (s3), -/5 (s3), -zi[i (s3) pf. dakrÚein; просолзи, се 
расплаче.  

                                                 
194 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 65; 
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Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед следиме губење на 

ерот во слаба позиција (proslziv s3). Во периодот пред губењето на еровите сме имале 

вокално р и л во случаите како grQadQL vlQkQ и др. (види: Конески195). Во Различ не 
забележавме ваков пример. 

 

Канонски: prostiti, -]5, -sti[i pf. ™leuqeroàn, car…zesqai; (се) прости, (се) 

ослободи; prosto adv. ¡plîj; едноставно, просто; prostQ, -Xi adj. ¡ploàj, koinÒj, 

„dièthj, Ñrqoj; едноставен, искрен, обичен, необразован, ослободен, спасен, исправен 

простум; prostQ bXti, vQstati, postaviti sugcwre‹sqai, ¢norqoàsqai, ™ge…rein, 

¢nist£nai; се спаси, се ослободи; prosti (l2di1) „diîtai; обични луѓе; prostXni, -i4 f. 

¡plÒthj; искреност, едноставност, простодушност. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед следиме еден пример со 

непроменета форма, но и еден пример во којшто ја бележиме множинската наставка за 1 л. 

mo (prostimo) којашто и денес е активна во дијалектниот говот на тетовското говорно 

подрачје. Во Различ проследивме еден пример во којшто има развој на 5 во a во 3 л. мн. 

презент (prostatQ). 
 

Канонски: prosvqt'nie, -i` n. осветлување; prosvqt'ti (s3), -]5 (s3), -ti[i 
(s3) pf. ™pifa…nein, ™kl£mpein, ™pifa…nesqai; светне, засветли, се јави, се појави; 

prosv'titelq, -l` m. просветител; prosv'titi, -]5, -ti[i pf. fwt…zein, ™pifa…nein, 

katal£mpein, ¢no…gein, l£mpein, ™narmÒzein, lamprÚnein; просвети, осветли, светне, 

озари, се јави, се појави, отвори, дава вид; prosv'tQ, -a m. fwtismÒj; светлина, fig. 

просветување; prosv'tqliti s3, -l6 s3, -li[i s3 pf. ™kl£mpein; светне, озари, засветли; 

prosv']ati, -a6, -ae[i ipf. fwt…zein, ¢g£llein, fwt…zein (ÑfqalmoÚj), sofoàn 

(tufloÚj), ™pifa…nein; осветлува, просветува, просветлува, му ги отвора очите, се 

појавува, се јавува, крштева; prosv']enie, -i` n. fwtismÒj, ™pif£neia, t¦ Qeof£neia, t¦ 

Fîta, fètisma; светлина, појава, Богојавление, осветување, крштевање; prosv']enqnQ, -
Xi  adj. осветлен, просветен; prosv']qnikQ, -a m. просветител.  

Во Слепч и во Различ проследивме непроменети форми за лексемава. Во Оглед 
бележиме повеќе примери во коишто се чува старата форма, но забележавме и примери во 

коишто следиме развој на ' во e (prosvetiti, prosvetivxŸ) (мцсл. редакција) и j и Ÿ 
(мешана редакција). 

 

Канонски: protiviti s3, -vl6 s3, -vi[i s3 ipf. pf. ¢nq…stasqai, ¢ntit£ssesqai, 

¢ntitiqšnai, ¢ntidiat…qesqai, ¢ntike‹sqai, ¢ntip…ptein, ¢ntilšgein, ¢ntagwn…zesqai; 
protivlenie, -i` n. ¢pe…qeia; отпор, непослушност; protivl`ti s3, -`6 s3, -`e[i s3 
ipf. ¢nq…stasqai, ¢ntidiat…qesqai, ¢ntike‹sqai, ¢mÚnesqai, ¢peiqe‹n; се противи, се 

спротивставува, се бунтува; protivo praep. kat£; против, според, по; protivQ praep. 

                                                 
195 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 41; 
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™nant…wn, ™nantioumšnwn; против; protivqnikQ, -a m. ¢l£stwr; противник, непријател; 

protivqni;q adj. на противникот, на непријателот; protivqno adv. ¢pšnanti; против; 

protivqnQ, -Xi adj. ™nant…oj, Ð ¢ntike…menoj, Ð Øpenant…oj, ¢peiq»j, (tÁj) ¢peiqe…aj;  
против, противник, непријател непослушен, непокорен, противречен, спротивен. 

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за зборот. Во Различ следиме 

неологизам во двата проследени примери (dU[mani, dU[manlQkQ), а во едниот од нив 

бележиме наставка lQkQ. Во поново време наклоноста за отклонување на ă е изразена и во 
тоа што во некои наши говори се развива од призвукот пред вокалното л и р гласот о, о(а), 
a или e(a): долг, полн (прилепскиот и др.), по(а)рв, со(а)рце, се(а)рце (дебарскиот, 
струшкиот), далг, парв (костурско-корчанскиот). Истата таа наклоност е изразена во 
замената на турското ǐ, на пример во суфиксот –lǐk, со други гласови во повеќето 
западномакедонски говори: аџилак, аџилок, аџилук и сл. На тоа подрачје имитирањето на 
турскиот изговор во овој случај е карактеристично само за говорот на граѓаните, но не и на 
селското население. Поради тоа се јавуваат дублетни форми на турските заемки: сăкăз - 
саказ, кăна - кана и сл.196 

 

Канонски: prQstQ, -a m. d£ktuloj; прст.  
Во Слепч проследивме пример во непроменета форма. Во Оглед следиме 

членувана именка (prstotQ), а во Различ не проследивме ваков пример. 
 

Канонски: prQvQ,-Xi num. prîtoj, Ð prÒ; прв, пред, најпрв, најважен; 

pros£bbaton; прв ден во седмицата т.е. недела; prQvqstvovati, -ou6, -oue[i ipf. 

prwteÚein; има првенство; prQv'i num. comp. prîtoj, œmprosqen, Ð prÒ; порано, пред; 

prQv'nqstvovati, -ou6, -oue[i ipf. prwteÚein; има првенство; prQv'nqcq, -a m. 
prwtÒtokoj, prwtÒtokon; првенец. 

Во Слепч следиме чување на старата форма во сите проследени примери. Во Оглед 

имаме губење на ерот во слаба позиција во групата rQv (prvw, prvnx3), односно употреба 

на вокалното r без ер. Во Различ не бележиме ваква лексема. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
196 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 30-31; 
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Табела П16, Р 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

pr'stol', pr'stoli (drouzi /e 
C[ou2 1mou. pristouplq /e 
vlqhovq i pripade kq nogama 
i/e na pr'stol' s'de]omou vq 
koc'mq) 238v/6 

prestolU 45/9 (w e/e podati 
emU pris'd3]U2 prestolU egw 
mUdrostqL i vseliti 2 vo 
serdce egwL `ko da naU;itQ 
ego) 

prestolQ 98/3 (i o+caL i s+naL 
i d+ha estqL slava kazUe isaja 
videlQ dxmQ ]o gw `vilQL 
serafJmQ ouglQ vagl3nQ 
/ertvenikQL prestolQL ta3 
slava vide isaja) 

pr'slavno1 (Ousli[av? /e 
bl+/nx epp²qL pr'slavna` ta 
slovesaL ;2di se. i vqz‹' rouc' 
na nebo i poml+i se gl+1) 47/13 

preslavnxŸ 9/16 (g+di b+/e silQ 
velikjŸ i stra[nxŸL bogatxŸ i 
preslavnxŸ: prikloni ouho tvoe 
i poslU[aŸ m3) 

preslavnjŸ 25/9 (dv' golemjŸ i 
preslavnjŸ ;Uda vid'li 
;l+v'cx: na ovoŸ sv'tQL b+gQ 
C n+bo da sleze na zeml3taL 
pakQ to3 b+gQ i ;elov'kQ na 
kr+tq da vzide i da se pogrebe 
ou grobQ i pakQ da voskreseL 
i da se iska;i na nebo) 

p's?nq (vqspo2 teb' g+i p's?nq 
novou. proslavl2 te g+i 
kr'posti mo`) 3v/20 

pesnx 69/13 (nati brate za 
outre[enQL ili dene[enQ za 
nego W im3 i ve;erqta sedni 
ve;eraŸ mirnwL ne poŸ pesnx 
rasko[niL ne sedi do polnoYq) 

p'sni 6/10, 61/16 (da znaeme 
sir';q poznaŸte brak3 i 
sestriL lUkavj3 djavolski 
hitrosti: sekade da sebe 
wgra/davame krestnxmQ 
znamenjemQL sir';q sosQ 
kresten' sekase bele/ime se 
sosQ molitva i p'sniL i sosQ 
pisanj3 zakonnx) 

ptice, ptice2, pticq (sqbrav?[e 

/e seL d{. lqviL s'do[e 
oukostji 1eL hrane]e 1 C 
pro;jihq zv'rji i pticq*. `vi 
/e se d+hq s+tx* i bl+/enomou 
episkopou klinonou) 57v/16 

pticx 30/8 (a]e li 
preslU[aete mene i ne izxdete 
bUdete C nxn' svezaniL i da 
posletQ g+dq na vx pticx 
s+tagw konwna vertogradar3 
i/e na se sotvorennxhQ i 
po3d3tQ vasQ aminq) 

pticx 26/16, 85/17, ptica 
59/2 (hr+tosQ s'eL a semeto 
edno panda ou dU[a ]o e 
potapkana C mnogU gr'hoveL 
i pticx nb+nx3 pozobaho 
izedahwL pticx nari;a 
djavoli ]o sa na vozdUhQ na 
havata gor') 

r'/emou (W voli vq ranx / r'/eme 118/20 (da 3 
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vqlaga 1mou. W voli /e 

l'zomq r'/emou. kq seb' 

g+lahou. ;to U&bo zlo sqtvori[e 
d'ti) 14v/15 

pokorime na g+da i da 3 
posteleme patQ na na[jo 
/ivotQL da r'/eme da 
s';eme C dreva v'tvi stebla 
pra;kiL sir';q kakw ]o sa 
/iveali st+xй i nJe taka da 
/iveeme) 

r';q, r?ci, r?c'te, r'[e, re;e, 
rek[ago, rekouti (o+;e ;t²nxiL 

tebe w/ida[e d'lo se v'm? bo 
dobr'L `ko Usta1 si b/+i` 
rek[ago. `ko a]e kt*o izv‹etq 
;t²no C ned²oknago) 140/18 

r';q 85/5, re;e 20/10, re;emo 
65/16, re;ets3 14/16, re;I 
71/19, re;ovi 110/13, reYe[q 
42/9 (o+;e na[Q Ye re;e tatko 
na[QL za]o ne ne naU;i da 
re;emo tatko moŸL takw 
tatko na[Q i mx taka go 
vxkamoL koga mU se molimo go 
vxkamo tatko na[Q a ne moŸL 
lebQ na[Q da/dq namQL ne 
lebQ moй da/dq mn'L wstavi 
namQL a ne velimo wstavi 
mn'L i paki vvedi nasQ vo 
napastqL i izbavi nasQ C 
lUkavagw) 

re;e 102/8, 146/1, re;e[Q 
11/9, re;Q 264/10 (a]e re;e da 
se izmUti vodata ]o e 
oukUp'loL tova `vUva i 
pokazUvaL za]o se smU]avatQ 
da se zbrQkUvatQ lUkavji 
dUhoveL sir';q djavolx i 
sokrU]avat se i mU;at se C 
blagodatq st+agw d+ha) 

ra/‹a1tnx, ro/‹enja, ro/‹eni`, 
ro/‹ena, ro/‹enq (vratar? /e 

dvora wnogoL n'mq i glouhq b' 
C ro/‹eni` svo1go. i/e tq;i2 
poma`ni1mq Cvrqza1 i 
zatvara1) 170v/1 

raYatQ 116/8, ro/d[x3 65/8, 

ro/destva 120/8, ro/destvo 
72/8, rodatQ 22/9, rodi[a 108/4 

(g+dq i nihQ gi hranitQL gi 
greetQL imQ vrnetQ do/dq 
imQ se raYatQL za]o i nihQ 
gi sozdalQ b+gQ ka ;ifUtx) 

ra/da 23/12, 6/23, rodi 4/5 

(koga zeme ;l+v'kQ v'ra ona3 
kakw korenQ na tova da 
porasne da bxde drevo da 
ra/da plodQ: kakw da bi 
imalo seb' m'sto vnetre ou 
zemnagw ra3 ou gradinata: 
sir';q ou cr+kovq hr+tova) 

 
Анализа на табела П16, Р: 

 

Канонски: pr'stolQ, -a m. qrÒnoj, d…froj, kaqšdra, Órion; престол, стол, 

епископски стол, предел; pr'stolqnikQ, -a m. prwtÒqronoj; патријарх, првоапостол; 

pr'stolqnQ, -Xi adj. (toà) qrÒnou; престолен.  
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Во Слепч се чува старата форма за зборот. Во Оглед и во Различ проследивме 

примери во кои се огледува мцсл. варијанта, односно развој на ' во e (prestolQ). 
 

Канонски: pr'slavqno adv. paradèxoj; преславно; pr'slavqnQ, -Xi adj. œndoxoj; 

par£doxoj, Ð Øperl…an; славен прославен, знаменит, чуден.  

Во Слепч следиме губење на слабиот ер во групата vqn (pr'slavna`). Истото го 

проследивме во Оглед, но бележиме и развој на ' во e (preslavnxŸ) (мцсл. редакција) и 
употреба на фонемата Ÿ во завршокот (истото го бележиме и во Различ). 

 

Канонски: p'snq, -i f. ¶sma, òd», yalmÒj, Ûmnoj, proseuc», stichrÒn, kont£kion; 

песна, песнопение, славословие, пеење со музика, похвална песна, ода, стихира, кондак; 
p'snqnQ, -Xi adj. (tîn) yalmîn; од псалмите; p'vqcq, -a m. y£lthj; певец, пцалт; p'nie, 
-i` n. yalmÒj, ¶sma, sumfwn…a, Ûmnoj, òd», a�noj òdÁj, trop£rion, ¢polut…kion, 

qeotÒkion, kont£kion, proeÒrtion, Ûmnhsij; песнопение, песна, похвала, похвална песна, 

славословие, тропар, кондак; p'tie, -i` n. ¶sma, òd», Ûmnoj; песнопение, похвална песна. 

Во Слепч следиме пример со појава на хиперкоректен ер (p's?nq). Во Оглед 

проследивме пример со развој на ' во e (pesnx) (мцсл. ред.), а во Различ следиме примери 
во коишто се чува старата форма за лексемата, со што бележиме дека К. П. Т. за оваа 
лексема покажува поголемо чувство за адаптација кон живиот јазик. 

 

Канонски: pQtenqcq, pQt'nqcq, -a m. nossÒj, noss…on, neossÒj; птичка, пиле; 

pQt'nqcq gol5binQ nossÒj; гулапче; pQtica, -3 f. peteinÒn, pthtÒj, strouq…on; птица; 

pQti;q adj. (toà) peteinoà; птичји. 
Во трите ракописи бележиме губење на слабиот ер во коренот на зборот во сите 

проследени примери (pticx). 
 

Канонски: r'za, -X f. рецка; r'zanie, -i` n. рецка; r'zati, -/5, -/e[i ipf. 

kÒptein; сече.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед не бележиме ваков пример, 

а во Различ следиме множинска наставка за 1 л. me, карактеристична за централните 

македонски говори (r'/eme). 
 

Канонски: r';ivQ adj. lÒgioj, eÙmet£boloj; речит; r';q, -i f. lali£, kathgor…a; 

реч, јазик, обвинување; r';i6 ·htîj; речито, јасно; re;enie, -i` n. ¸Ásij, fr£sij; збор, 

израз; re]i, rek5, re;e[i pf. ipf. lšgein, lale‹n, f£nai, sullale‹n, e„pe‹n, sumf£nai; 

рече, проговори, каже, соопшти, (се) нарекува, се согласува; re;enoe tÕ ¸hqšn; реченото; 

re]i no kogo kathgore‹n; зборува, против (некого), обвинува; otQv'tQ re]i; одговори; 

protiv5 re]i ¢ntilšgein; противречи; re;e fhs…n; како што е кажано (во Писмото).  
Во Слепч следиме: а) чување на старата форма во неколку примери; б) во два 

примери бележиме квантитативен превој на вокалите, но наместо замената на ' со Q 
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следиме замена со паерок (r?ci, r?c'te); в) во истите примери каде што има превој на 
вокалите, следиме и палатализација на заднонепчениот консонант. Превојот (алтернација, 
редување, апофонија) е вокална појава во коренот на зборот што ја наследил 
старословенскиот јазик од прасловенскиот, а овој од индоевропскиот прајазик (види: 
Угринова-Скаловска197). Во Оглед следиме неколку примери со непроменета форма, два 
примери со влијание на народниот и дијалектниот тетовски говор, односно еден пример со 

множинската наставка за 1 л. mo (re;emo), и еден пример од типот re;ovi, којашто 
збороформа и денес се користи во родното место на К. П. Т. Ќе забележиме дека во Оглед 

бележиме и еден интересен пример (reYe[q) каде што К. П. Т. под влијание на сцсл. 

редакција и долгогодишното школување на Света Гора го употребува гласот Y, па дури и 
на места каде што не се изговара така. Во Различ следиме непроменети збороформи. 

 

Канонски: ro/denie, -i` n. genet», suggen»j, suggšneia, oƒ suggene‹j, oƒ 

Ðmogene‹j, genÒj; раѓање, роднина, род, племе, народ; ro/dqstvo, -a n. gšnnhsij, gšnesij, 

tÒkoj, t¦ genšsia; ro/dqstvqnQ, -Xi adj. родбински; ro/qnica, -3 f. ra/dati (s3), -a6 
(s3), -ae[i (s3) ipf. t…ktein, genn©n, ¢pokue‹n, genn©sqai; (се) раѓа; roditi (s3), -/d5 
(s3), -di[i (s3) pf. genn©n, t…ktein, kiss©n, genn©sqai, g…gnesqai, t…ktesqai, 

morfoаsqai; роди; ro/dq[i` º tekoаsqai; родилка, мајка. 

Во Слепч сите проследени примери ги бележиме под титла (ro/‹eni`). Во Оглед 
проследивме два примери во коишто следиме непроменети форми, еден пример во којшто 

има губење на слабиот ер во групата dq[ (ro/d[x3) и еден пример каде што К. П. Т. го 

употребува гласот Y под влијание на сцсл. редакција и народниот тетовски говор (raYatQ). 
Во Различ се чува старата форма за лексемата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Р. Угринова-Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 1997, 46-47;  
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Табела Р1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

raba, rabi;i]q, rabii, rabom, 

rabou (po;to ;istL `ko 
dv+cou2 stvori. po;to vl‹kouL 
`ko raba 1mou 1² si` bo 
nev'sta imenou1tq se. i dv+ca 
idq]i i raba i cr+ca i neplodx* 
mnogo;edna`. i gora i rai I 
cv'tq) 83v/5 

raba 4/13, rabnx3 23/18, rabQ 
133/20, rabx 97/13, rabxŸ 24/15 

(rabU b+/jemU imkQL isyhjeL 
melitoneL irakljeL smaragdeL 
domneL eynikeL oualeL vjvjaneL 
klavdjeL prjskeL HewdUleL 
eytyhjeL JwanneL KantjeL iljaneL 
sosjnjeL kyrjeaggjeL aetjeL 
flavjeL akakjeL ekdjkjeL 
lysjmaheL aleKandreL iljeL 
gorgonjeL eytyhjeL aHanasjeL 
kyrjlleL sakerdwneL njkolaeL 
oualerjeL filoktimeL severjane) 
40/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17   

rabQ 267/9 (onQ C b+ga se boi 
i treperi C strahQ b+/jŸL 
zatova se ka/e b+gU slUga i 
rabQ i izmet;JaL onQ akw bx 
imalQ vlastq i silaL onQ 
site ;ov'cx ]o sa na to3 
v'kQ oudavilQ bx kolkU 
trepne okoL onQ deka mU se 
bo3tQL i deka nematQ v'ra 
/ivaL tamw vlazi djavolQL 
zatova hr+tosQ reklQ: se azQ 
sQ vamx esmq do skon;anje 
v'kaL aminq) 

rabota1[i, rabotav[ou2 
(pomeni /e i prp‹bnou@ mo2 
m+trq sofi2L rabotav[ou2 
teb' po istin'L i sq mirRomq 
i radosti2 tri* dn+I /iVvotq 1i 
poda/‹q) 24/13 

radlivQ 94/20, raboti 41/12, 

radi 1/3 (pakQ posle da mU se 
ka/e azQ bUkiL za]o bezQ 
blagoslovQL bezQ molitva koi 
po;nUe da raboti ne]oL ono ne 
izlagatQ harnwL s'2]ji vo 
bl+gvenji vo bl+goslovnji i 
po/nUtQ) 

rabota 1/11, 266/1 rabotnikQ 
75/9 (i mU rekli ]o ]e[Q da 
ni dade[Q rabotaL da ti 
rabotime: togiva onQ imQ 
dalQ rabota. edni tUrili da 
pasatQ ovcxL edni da plevatQ 
gradina: edniL da kopatQ 
lozje: stanale mU izmek3ri i 
robxe: sega e tova ]o ni 
ou;i hr+tosQ) 

radosti2, radovasta (kr²ti[e 
1. i narereko[e ime 1iL 
efrosina. radovasta /e² 
roditel` 11 W n1i) 27/2 

radostenQ 92/5, radosni 69/13, 

radosti 40/1, radostq 12/6, 

radovanje 12/2, radUa 125/17, 

radUŸs3 32/6 (w e/e bxti emU 
premUdrostj2L i 
dobrod'telnxmQ /itjemQL i 
bl+gosto3njemQ vo pravoslavnoй 

v'r'L radostq i out'[enje 

radosti 3/11, radostQ 208/15 

(slovo za ousop[ihQ s+txhQ 
o+cQL seki da znae za]o kako 
kogi nekogo vikatQ go na 
edinQ carskjŸ ob'dQ rU;okQ: 
kogi gi vikatQL i oni koito 
sa vxkani na toŸ ziafetQL 
taka i tJ3 ]o sa se 
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roditelemQ svoimQ) prestavili oumreliL imatQ I 
oni golema radostQL za]o 
imQ pomenUvatQ imenata na 
s+ta3 ljtUrgJ3) 

raiska`, raiskx1 (C s+tx*hq 

oudovq* 11 Cpa‹2]i plqti. 
Mmu&ro 1/e C raiskx1 pi]e 
silou i von2 im'[e) 19v/20 

raŸskihQ 19/15, raŸ 66/19, 

raŸskU2 16/5 (darUŸ emU pi]U 
raŸskU2L so;etaŸ egw 
bezzakonj3 neizre;enno2 
po;ino2 bogatxhQ tvoihQ 
darwvQL prosti egoL pomilUŸ 
egoL oka3nnU2 egw dU[U sp+si 
2 ]edre) 

raŸskj3 36/19, raŸ 9/25 (a ti 
]o te l2bi b+gQ i milUe 
Cvra]a[Q se C negw: tx 
b+ga hUli[QL a saka[Q da 
ide[Q ou raŸL ti si raŸ 

zatvorilQ sosQ tvoe 
neterp'nje: edni se tUva 
mU;atQL a edni tamo) 

ranamiL ranx, rano2, ranq*na, 

ranskx1 (vid'v[e /e i vse 

t'lo 1go ranami sqdrobl1no. 
poslav? /e i prizva wblqgav[e 
1goL i C cr+kve sihq wlou;i) 
176v/7 

ranx 80/1, ranxte 80/7, ranU 
59/7 (le/e[e na portata C 
bogatx otxL bolenQ ima[e 
/ivx ranx i gladenQ so 
kU;in3ta le/a[e na portata) 

rani 29/9, 30/3 (komU si ti 
sosQ \li dUmi dosa/dalQL 
kogo si ti prodavalQ za 
stoka: kogo ti sosQ tvoŸ 
blUdQ rani nalagalQ: kogo si 
ti so svoi gr'hove raspinalQ: 
I pakQ govoriL azQ esmq b+gQ: 
;ie ime si ti hUlilQL ;ji 
zakonQ ti ne sip o;italQ: 
;j3 si krQvq pogazolQL tx 
kolkU pati si me na k+rtQ 
prikoval tx si me rasp3lQ) 

 
Анализа на табела Р1: 

 

Канонски: raba, -X f. paid…skh, l£trij, doÚlh; робинка, слугинка, раба; rabii adj. 

(toà) doÚlou; ропски, слугински; rabinQ adj. (tÁj) paid…skhj; на слугинката; rabQ, -aA m. 

doàloj, o„kšthj, pa‹j; раб (божии), слуга, роб, потчинет; rabXni, -i4 f. ¹ pa‹j, paid…skh, 

¤bra, qer£paina; робинка, слугинка; rabXninQ adj. (tÁj) paid…skhj; на робинката.  
Во трите ракописи кои се предмет на наша обработка проследивме чување на 

старата канонска форма за лексемава. 
 

Канонски: rabota, -X f. doule…a, diakon…a; ропство, служба; rabotati, -a6, -ae[i 
ipf. douleÚein, latreÚein; робува, служи; rabotiti, rabo]5,  raboti[i ipf. katadouloàn; 
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поробува, потчинува; rabotqnikQ, -a m. слуга; rabotqnQ, -Xi adj. doàloj; потчинет, што 
слугува.  

Во Слепч се чува старата форма во примерите коишто ги проследивме. Во Оглед 
бележиме еден пример во којшто се чува старата форма, но во два примери го следиме 

влијанието на сцлс. редакција (radlivQ). Во Различ има еден пример со непроменета форма 

и еден пример во којшто бележиме губење на ерот во слаба позиција во групата tqn 

(rabotnikQ). 
 

Канонски: radostq, -i f. car£; радост; radostq tvoriti caropoie‹n; предизвикува 

радост; radostqno adv. ™n ¢galli£sei; радосно; radosqtqnQ, -Xi adj. caropÒj; радосен; 

rado]a, -3 f. ¢gall…asij; радост; radQ adj. caropÒj; радосен, вессел; radQ bXti ca…rein, 

¢galli©sqai; се израдува.  

Во Слепч бележиме непроменети збороформи. Во Оглед следиме: а) употреба на j 
во еден пример (radovanje); б) употреба на фонемата Ÿ и лигатурното U во примерот radUŸ 

s3; в) губење на v во интервокална позиција во еден пример (radUa); г) губење на слабиот 

ер во групата sqt и развој q во e во еден пример (radostenQ); д) чување на старата форма за 
лексемата во неколку примери. Во Различ  следиме непроменета збороформа. 

 

Канонски: rai, ra` m. par£deisoj; рај; Parade…ssion за Марија; raiskQ, -Xi adj. 

(toà) parade…sou; рајски. 
Во Слепч се чува старата форма, а во Оглед и во Различ во сите примери коишто ги 

проследивме редовно ја бележиме фонемата Ÿ (raŸskj3, raŸ), најверојатно пишувана под 
рцсл. влијание од литературата со којашто К. П. Т. и Ј. К. се користеле при пишувањето на 
делата. 
 

Канонски: rana, -X f. mèlwy, st…gma, plhg», m£stix; рана, казна, измачување; 

raniti, -n6, -ni[i ipf. masticoàn; бие, тепа, камшикува. 
Во Слепч бележиме непроменети форми за лексемава. Во Оглед има два примери 

во непроменета форма и една именка во членувана форма (ranxte), а во Различ следиме 

мешање на X со i (rani). 
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Табела Р2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

raspina1mq, raspeti@ (nq* i 
wnogo sp+se[i. i sebe. b+q bo 

pr'trqp' raspina1mq C tvari 

svo11L bez vinx tebe radi) 

99v/8, (i razboinika pri1́. i 
drougq gó[nikw¤ bxvq. posl'/‹e 
/e i raspeti1 pri1́. tq ;edo. 
i tebe primé ka2]a se) 185/10 

rasp3tje 92/9 (tx3 ]o verUatQ 
vo h+rta: rasp3tje plakaleL vo 
voskresenje Ye se radUvaatQ: za 
nihQ pi[etQ Paltirq: ve;erQ 
vodvorit s3 pla;qL i zaUtra 
radostq nihnaetQ) 

raspinalQ 30/4, raspeta 17/9 

(kogo ti sosQ tvoŸ blUdQ 
rani nalagalQ: kogo si ti so 
svoi gr'hove raspinalQ: i 
pakQ govoriL azQ esmq b+gQ: 
;ie ime si ti hUlilQL ;ji 
zakonQ ti ne sip o;italQ: 
;j3 si krQvq pogazolQL tx 
kolkU pati si me na k+rtQ 
prikoval tx si me rasp3lQL 
kolkU pati si se pri;astilQ 
mo3 snaga i mo3 krovqL i ne 
si mi drQ/alQ moŸ zakonQL 
zatova ne si dostoinQ) 

rastemq (i skoro pa‹2]U2 pltq 
na[ou. dDn²q bo rastemq. l2ô' 
gni1mq. t'm? /e mal'm? 
/ivot\L vqzx[i v';nx1 

/izni) 97/5 

rastetQ 117/15 (velaYimQ na 
ovaŸ vekQ ne gi zatrUetQL ne 
gi kUsUrisUetQL se raYaatQ gi 
rastetQL velikimQ ne gi 
nazxvatQ JsrailqL ni pa 3zxkQ 
s+tQL ni cr+koe s]+enje) 

/   

rasto;ivq, rasto;š (i ougodi[i 

vq istinou b+ou wn /e abi1 
rasto;ivq bogatqstvo svo1 
ni]imq ide vq monastirq wnÝ i 
pr' bx² tou do sqmrqti svo1) 
119/18 

rasto;at 93/19 (da voskresnetQ 
b+gQL i rasto;at s3 vrazi egwL 
i paki: `kw is;ezaetQ dxmQ 
da is;eznUtQL takw da 
pogibnUtQ gre[nicx X lica 
slova b/+j3L sUdj3 /ivxmQ i 
mertvxmQ i car3 carstvj3 
nebesnagw) 

/ 

ratnikaL ratq, rati, 

ratqstvou1tq (;to ne vq/iti 
semq l2to. plqtq na[a si ne 
oumirit? se namq. zr‹ava sou]i 

ratovavxŸ 26/7, ratQ 103/4, 

ratU2]j3 25/2 (toŸ stopanQ 
silenQ estq na џenkQL i svaki 
ratQ ili voŸskaL ili nekakvxŸ 

/ 
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ratqstvou1tq. bole]ji 
pe;alitq) 200/7 

boŸ ]o da stanetQ sUprotivno 
emU sve Ye padneL za]o toŸ 
carq estq silenQ vo brani) 

razara1tq, razara2t? (st'nx 
vr'menemq razara2t? se. cr+kov? 
/e ne star'1 ti se nikoli/e. 
st'nx varvarx razara2tq 
cr+kvi /e ni b'sove ne 
oudol'2tq) 76/1 

rastUrilQ 134/5 (g+dine se 
oupla[iQ C tebe da ti 
rastUrimQ srebrotoL za]o 
vidohQ tebe ele si YeskinQ 
;oekQL bere[q kade si ne 
rasUrilQL i /nee[q kade si ne 
se3lQ) 

rastUri 12/23, rastUrena 
116/2 (whQ \loe na[e 
hrjstjanstvo: kakw bezUmnj3 
d'ca koga igraatQ pravatQ si 
kolibki i ko[aril ako nekoŸ 
imQ gi rastUriL oni pla;atQ 
radi kolibite: taka sa i 
;l+v'cx koi l2batQ to3 
sv'tQ) 

 
Анализа на табела Р2: 
 

Канонски: raspinati, -a6, -ae[i ipf. ™kte…nein, staoroàn; простира, распнува; 

rasp3ti, -pqn5, -pqne[i pf. ™kte…nein, staouroàn; простре, распне; rasp3tie, -i` n. tÕ 

staurwqÁnai, staurÒj; распнување, крст; rasp3tQ, -Xi adj. ™staurwmšnoj; распнат.  

 Во Слепч и во Различ бележиме развој на 3 во e во два примери (raspeta, 

raspeti@), но и чување на старата форма во два примери (види: Конески198). Во Слепч 

носовката 3 преминала во e во голем број примери (види: Марковиќ199). Во Оглед следиме 
чување на старата форма за лексемава. 

 

Канонски: rasti, rast5, raste[i ipf. aÙx£nein, aÙx£nesqai, mhkÚnesqai, 

fÚesqai; расте; koupQno rasti, koupqno rasti sunaux£nesqai; расте заедно; rastiti, 
ra]5, rasti[i pf. aÙx£nein; расте, произведува, се множи; rastiti kXkQ aÙx£nesqai; 

расте коса.  
Во Слепч и во Оглед бележиме чување на старата форма за лексемава, а во Различ 

не проследивме ваков тип на лексема. 
 

Канонски: rasto;iti, -;5, -;i[i pf.  diaskorp…zein, skorp…zein; растури, 
истроши, раздаде.  

Во Слепч се чува старата форма во еден пример (истото го бележиме во Оглед), а 

другиот пример го проследивме под титла (rasto;š). Во Различ не бележиме ваков пример. 
 

                                                 
198 Б. Конески, Кн. Од историјата на јазикот на словенската писменост во Македонија, 
Варијантите на црковнословенскиот јазик во Македонија во првата половина на XIV век, Скопје 
1975, 72-77; 
199 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 50-
80. 
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Канонски: ratiti, -[5, -ti[i ipf. m£cesqai; војува; ratq, -i f. pÒlemoj; војна; 

ratqnikQ, -a m. polšmioj, Øpenant…oj; непријател, противник; ratqnQ, -Xi adj. (tîn) 

polšmwn; непријателски, воен.  
Во Слепч бележиме чување на старата форма во повеќето примери, но во еден од 

нив следиме и губење на ерот во слаба позиција во групата tqn (ratnika). Во Оглед 
бележиме непроменети збороформи, но и примери во кои ги среќаваме фонемата Ÿ и 

лигатурното U (ratovavxŸ), коишто станале правописен манир на авторите. Во Различ не 
забележавме ваков пример. 

 

Канонски: razar`ti, -r`6, -r`e[i ipf. katalÚein, katasp©n, diaskednnÚnai, 

diasked£zein, ¢pollÚein, katarge‹n, lÚein; урива, руши, нарушува; razdrou[ati, -a6, -
ae[i ipf.  qraÚein, katarge‹n, porqe‹n; разрушува, уништува; razdrou[enie, -i` n. 

ptîsij, ·Ágma, kaqa…resij, katastrof»; рушење, паѓање, уништување; razdrou[iti, -
[5, -[i[i pf. kaqaire‹n, katarrhgnÚnai, lÚein, porqe‹n, ·£ssein, katarge‹n, 

diaskedannÚnai; разруши, уништи, укине, измени. 
Во Слепч во сите примери коишто ги проследивме следиме чување на старата 

форма за лексемава, додека во Оглед и во Различ, К. П. Т. и Ј. К. употребуваат нов збор, 

неологизам (rastUrilQ, rastUrena) во којшто следиме редовна употреба на лигатурното U, 
се пишувани под влијание на народниот говор, а К. П. Т. и Ј. К. правописно ги 
приспособуваат и ги прават разбирливи на народот. Истите и денес ги следиме во СМЈ. 
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Табела Р3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

razboinika, razboinikq (Vvq 

vr'me /e to bx² n'kx 

razboinikqL kradx wd'`nja 

oumqr[ihq Ckoupou1 grobx. I 

sto1 b' tog‹a i sqmatra1 gde 

hotetq pogresti si2) 181v/7 

/ razboŸnikQ 97/16 (adamovo 
oko go vid' i ouho slU[aL za 
nego: zatova ni]o nakar[J3 
ne dUma payelQL w ti 
razboŸnikQ sir';q haŸdUko 
haramJ3ta ]o v'rava koga 
be[e rasp3tQ sosQ hr+ta 
v'rova i raŸ ou;U;i zema) 

razd'livq (vq seb' bxvq i 
poka`v se. [‹q prod²a v?sa svo` i 
razd'livq ²̀ ni]imq. ni;to 
/e seb' wstavivq) 218v/4 

razd'l32]Umis3 28/12, 

razd'liti 24/7 (moyseovi 
/ezlq presi']i more i 
razd'liti iL i C kameni vodU 
isto;ivxŸ vo pUstxn2 i 
napoivxŸ /a/dU]x3 l2diL 
i/e petrovi rUkU prosterQ vo 
more) 

razd'lnw 247/10 (voprosQ. 
za]o s+]ennikQ prostw ne 
blagoslovl3etQ cr+tvoL ami 
imenUe tri lica osobn' i 
razd'lno) 

razli;na, razli;?nx*, razli;na, 

razli;no, razli;nx1, 

razlj;nimi (obqdrq/et? bo me 

pomx[l1ni` razli;na. starcq 
/e reÂ da a]e w ;edo C 
pomxslq sqdrq/ima ne ho]e[i 
izre]i napi[i si` a&]e v'si 
pisani1) 115/12 

razli;na3 13/1 (i ispov'dati 
neiz;etna3 i razli;na3 tvo3 
;Udesa elika sotvorilQ esi so 
mno2L kako w/ivotvoril esi I 
kakw C bezdnx zemnx3 
vozvelQ m3 esi) 

/ 

razlou;iti (wn /e pri1mq i 
wblobxza1 1go g+la[e. b+q 

;edo...sto1mi vq ;a²sq* 
razlou;iti me C t'la mo1goL 
i v'dx i koliko stopq 
stvorilq ksi vq keli2 si2) 
111v/20 

razlU;ati 10/9 (ho]o C t'la 
segw razlU;ati s3 i skon;ati 
s3 da ne oustremitQ \mjŸ 
prokl3tjŸ na wka3nnU2 mo2 
dU[U vnegda wstavl3ti eŸ 
ne;istoe sje t'lo) 

/ 

razoumq, razoum, razoum'hq razUma 21/20, razUma 44/13, razUmQ 1/2, 6/15, 44/20 
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(rð‹2]i se i slave]i b+aL i 
mole]i za n1. da bolni 
razoumq da nq boudetq imq. Vvq 
zapov'dq istin?nago 
bl+go;qsti`) 8v/8 

razUm'ti 7/14 (w e/e 
nizposlati na otro;a sjeL dUha 
premUdrosti i razUmaL i 
Cversti emU oumQ i ousta) 

(podobna o+cU vo oum'L za]o 
ima ona ou isto;nika svoegw 
razUmaL za]o C oumQ ishodi 
razUmQ) 

razvra]en?nx, razvratila (;rqna 

i mou]elica pa;e smolx. i 
wvi Ubo iskrivl1na imU]e  

lica. wvi /e O;i 

razvra]en?nx) 241v/20 

razvra]enx3 126/4 (da ;UetQ 
nekoe slavoslovje b/+jeL a ne da 
slU[atQ razvra]enx3 p'sni 
b+/ji trebetQ da sme daŸma na 
bogomolstvoL molime b+ga da 
nx pratitQ anYelotQ) 

razvra]enjemQ 286/15 (pakQ 
re;e pravednikQ moŸ C v'rx 
/ivQ bUdetQ. Gore 
napa32]emU podrUga svoego 
razvra]enjemQ mUtnxmQ) 

rebrq (I abi1 i sta`[e plqti 
lica 11L i ;r'vesaL i rebrq i 
vse got'la 11. i bx² dobra 
von` vq tq* ;a² po vsemou 

gradouL `ko /e von` mu&rqska) 
56v/4 

/ rebra 29/11 (i na ;ie lice 
pl2valiL i komU tUrali 
v'necQ C l2ti ternjeL kogw 
oni bili so str'lx ou rebra 
egw) 

rizou, rizq, rizahq (pr'dsta 

cr+ca w desnou2 tebe vq rizahq 
pozla]enahq. ne rizou gl+1tqL 

nq dobrod'telq. si1 pisani1  i 
nqd' gl+1tq) 85v/6 

/ rizx 87/17 (edni st+ji taka 
kazUvatQ koito imatQ dv' 
rizxL sir';q dv' ko[Uli: 
rekli dv' rizxL tova e d+hQ i 
sv3toe pisanje sir';q kniga: 
koito imatQ tJ3 dva 
darovx) 

 
Анализа на табела Р3: 

 

Канонски: razboi, -` m. fÒnoj; убиство, престап; razboinikQ, -a m. lVst»j; 

престапник, убиец, разбојник, злосторник; razboini;q, -ii adj. lVstikÒj; разбојнички, 

злосторнички; razboini;qskQ, -Xi adj. lVstikÒj; разбојнички, злосторнички.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед не забележавме ваков 

пример, а во Различ следиме употреба на фонемата Ÿ (razboŸnikQ). 
 

Канонски: razd'lenie, -i` n. diamerismÒj, merismÒj, dia…resij; разделба, делба, 

разлика, дел; razd'liti (s3), -l6 (s3), -li[i (s3) pf. mer…zein, diamer…zein, diasc…zein, 

·hgnÚnai, diaire‹n, katadiaire‹n, mer…zesqai, diamer…zesqai, diastšllein, mer…zein, 

katadiaire‹sqai, mer…zesqai; (се) раздели, оддели, додели, се разликува; razd'liti, 
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razd'liti seb' diamer…zesqai; си разделуваат меѓу себе; razd'l`ti (s3), -`6 (s3), -
`e[i (s3) ipf. ¦for…zein, diamer…zein, diamer…zesqai, diaire‹sqai, diaere‹n, brabeÚein; 

(се) дели, си разделуваат меѓу себе, се изделува, доделува, се смести, владее; razd'l`ti 
svoi oumQ logismÕn mer…zesqai; се двоуми.  

Во трите ракописи бележиме чување на старата форма за лексемава. 
 

Канонски: razli;qno adv. diaferÒntwj, di£foroj; различно; razli;qnQ, -Xi adj. 

poik…loj, di£foroj; различен, разнообразен; razli;qn' adv. di£foroj; различно.  

Во Слепч бележиме губење на ерот во слаба позиција во групата ;qn (истата 

гласовна промена ја има во Оглед) во пет проследени примери (razli;na), а само во еден 

пример следиме употреба на паерок наместо ерот (razli;?nx). Во Различ не бележиме ваков 
пример. 

 

Канонски: razl5;ati (s3), -;a6, -;ae[i (s3) ipf. cwr…zein, diacwr…zein, 

¢for…zein, cwr…zesqai, diacwr…zesqai, diafšrein; (се) разделува, (се) дели, се разликува; 
razl5;enie, -i` n. dia…resij; разделба, разлика; razl5;iti, -;5, -;i[i pf. dic£zein, 

¢for…zein, cwr…zein, diacwr…zein, cwr…zesqai; (се) раздели, исклучи.  

Во Слепч следиме деназализација на 5 во ou во примерот што го проследивме 

(razlou;iti). Истото го следиме и во Оглед со употреба на лигатурното U наместо ou. Во 
Различ не забележавме пример од ваков тип. 

 

Канонски: razoumivQ, -Xi adj. ™pignèmwn; разумен, разбран, умен; razoumQ, -a m. 
sÚnesij, fÚsij, ™pignwmosÚnh, gnîsij, ™p…gnwsij, nÒhma, boul», skÒpoj; разум, ум, 

мудрост, знаење, мислење, мисла, дух, намера, замисла, смисла; razoumqnovati, -nou6, -
noue[i ipf. diastšllein; заповеда; razoumqnQ, -Xi adj. sunetÒj, no»mwn, sofÒj, ™mfan»j, 

gnwstÒj, (tÁj) gnèsewj, nohtÒj; разумен, умен, мудар, што умее, познат, духовен, што има 

смисла; razoum'va4 sun…wn, ¢sÚnetoj, gignèskein, sunišnai, noe‹n, ¢gnoe‹n; разумен, 

мудар; razoum'nie, -i` n. gnîsij, ™p…gnwsij, nÒhma; разбирање, знаење, мисла; 

razoum'ti, -m'6, -m'e[i pf. ipf. sunišnai, sun…ein, ™pigignèskein, noe‹n, ¢gnoe‹n, 

gignèskein, kayalamb£nesqai, katanoe‹n, katamanq£nein; разбере, разбира, сфаќа, се 

вразуми, умее, забележува, почувствува, гледа, помислува; ne razoum'ti ¢gnoe‹n; не 
разбира. 

Во трите ракописи кои се предмет на наша обработка следиме доследно чување на 
старата форма за оваа лексема. 

 

Канонски: razvratiti (s3), -]5 (s3), -ti[i (s3)  pf. diastršfein;  (се) расипе, 

се однесува лукаво, одврати; razvra]enQ diestrammšnoj, streblÒj, straggalièdhj; 

развратен; razvra]ati, -a6, -ae[i ipf. diastršfein, ¢postršfein, ¢nase…ein, strebloàv; 

развратува, буни; razvra]enie, -i` n. straggal…a, (t¦) diestramšna; зло, изопаченост, 
лош пат.  
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Во Слепч следиме чување на старата форма за лексемава во еден пример (истото го 
проследивме и во Оглед) и чување на геминатите со паерок во другиот пример 

(razvra]en?nx). Во Различ следиме присуство на десеттеричното j (razvra]enjemQ). 
 

Канонски: rebro, -a n. pleur£, aƒ pleura…, t¦ pleur£; ребро, бедро, крај, страна.  
Во Слепч и во Различ следиме чување на старата форма, а во Оглед не забележавме 

ваков тип на лексема. 
 

Канонски: riza, -X f. ƒm£tion, ƒmatismÒj, ™sq»j, stol», citèn, kr£spedon; облека, 

кошула, платно; ;rQnX rizX ÑqÒnion; монашка риза.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а во Оглед не бележиме 

ваков пример. 
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Табела Р4 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

r';na` (ni na dobra` d'la 
po‹vjza1[i se. vóme /e tvo1 
te;etq `ko r';na` bxsôina.  
bl2di se bl2di sq velikx¤ 
tq]ani1) 103/16 

reka 1/9 (mnogogr'[nxmQ vo 
Jeromonas'hQ i 
nedostoŸn'Ÿ[xmQ JgUmenomQ 
kralq markovagw monastxr3: 
i/e vo skopje ou markoa reka 
hrama st+agw velikomU;enika 
dimitrja) 

r'ka nilQ 64/18, r'ki 26/1 

(kakw sega ]o vidime togava 
ke da pokrJe no]q glUboka i 
temna ;Udesa na zemli: 
voini i l2dje sQ l2ge na 
ednoL i \v'rje so \v'roveL i 
zeml3 ke da se potopi sosQ 
krQvQ sekadeL krasnwcv'tni 
ke da pote;atQ r'kiL ako i 
ne se oubile C voŸska) 

roditel1mqL roditelje, 
roditel` (wba;eL ne wbq`vi¾ 
pomxsla mo1go roditel1mq 
moimq. sladc' bo /elaahq 
oupra/n`ti seL i vq ml+tv' 
pr'bxvati) 157/2 
 

roditelje 41/15, roditelq 97/5 

(i gi ven;alQL i Ye gi 
zakopatQL i ]o imetQ tatko 
i pogolemQ C roditelq negovQ 
ne se ispovedUatQL ne postatQ 
ka ]o se postitQL i na popa 
hUlatQ i pri;e[n3 ;ekaat do 
poldne) 

roditeli 61/24 (slU[aŸte 
kakvo zapov'dUe hr+tosQ 
namQL da po;iteme 
roditeliL sir';q ba]a i 
maŸk3L ama tJ3 roditeli ]o 
davatQ i naU;avQ svoi ;eda 
na kniga i na zakonQ b+/jŸ da 
zna3tQ ]o e v'ra hr+tjanskaL 
i da gi ou;atQ da ne dUma3 
ni edna lo[a i sramna r';QL 
ami da se mol3tQ b+gUL da 
imatQ pokorenje i poslU[anje 
na sekogo ;l+v'ka) 

rodomqL rodou, roda (vqvesti 
tebe vq domq svoi 1 da kako 
sli[avq wbrou;qnikq tvoiL i 
pogoubit me sq vs'mq rodomq 
moimq) 51/4 

rodQ 24/18, rodwvQ 21/14, rodx 
21/14 (b'sedU3 b+gvi `kw da I 
azQ ;ist'Ÿ[e naznamenU2L 
wstavl2 vo posl'dnx3 rodx 
rodwvQL gl+a[e bo pr+nw 
bl+/ennxŸL `kw velmi mogUtQ 
ml+tvx st+xhQ vo vs3kj3 b'dx) 

rodove 4/10, 280/5, rodovx 
154/25, rodQ 15/19, rodata 
146/18 (i seki patQ i sosQ 
dUmxL i sosQ rabotaL da 
gleda[Q dobro da ;ini[QL 
koй dobro storUva na drUgi 
da imQ e na polza na dobro: 
na posl'dnji rodove na 
;l+v'cxL onQ akw i oumretQL 
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no dobra3 egw d'la ne 
oumiratQL no onQ kato ba]a 
wstavilQ na svoite ;eda 
hrana i drehi i ka]iL ne na 
snag aka]I ami na dU[ataL 
zatova onQ ne oumira do 
skon;anje v'kaL aminq) 

rosa (i si* rek[iL vqvrq/ena bx² 
vq pe]q. abi1 /e rosa sq 
nebese sqnideL i ou&gasi plamenq 
wgnqnxi) 69/6 

rosa 15/4 (da bUdetQ /e g+di 
b+/e moŸ ml+tva sj3 
malodU[nxmQ rosa i CpUstQ 
s'nq i ti[ina bl+goUhanje i 
radostqL outver/denje i 
prib'/i]e devnovenje i 
zastUplenje) 

rosa 287/15 (ne oustUditQ li 
zno3 rosa: takw lU;[e slovo 
ne /eli da3nje zri) 

roukouL roukamiL rouc', 

rouko2pisani1, roukod'lje, 
roukopisani1 (C ob'da i abi1 

wbr'to[e se mourini wni 
mno/a1 C ;l+vkq i na;e[e 
pleskati roukami i sm'hx 
bes;in?nxi tvoriti) 134v/6 

rUc' 6/17, rUka 122/19,rUko2 
54/14 (da begamo bezQ traga 
oud no zemn3L i tamw 
neuter;Uemo C rUka b+/j3L 
za]o velitQ d+hQ st+xŸ ou 
Paltirq) 

rakata 207/20 207/22, rUka 
49/7, rUki 24/16, rUkite 
299/12, 41/11 (izQ rebroto ]o 
me probodoha iste;e krovq: 
C raniteL C rUkite i C 
nogite istekla krovQL i C 
klincxte C ekserete istekla 
krQvqL ne padnala na 
zeml3ta zalUdo ne e teklaL a 
;ovecx mxsl3tQ i ne 
mo/atQ da razUme3tQ za]o 
ne e zalUdU istekla ta3 
krovq hr+tova) 

 
Анализа на табела Р4: 

 

Канонски: r';qnQ, -Xi adj. (toà) potamoà, (tîn) potamîn; речен; r'ka, -X f. 
potamÒj; река.  

Во Слепч бележиме губење на слабиот ер во групата ;qn (r';na`). Во Оглед 

следиме развој на ' во e (reka) (мцсл. редакција), а во Различ забележавме чување на 
старата форма во сите примери коишто ги ексцерпиравме, што повторно укажува на 
посилното чувство за приспособување на лексемите кон живиот јазик. 
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Канонски: roditelevQ adj. progonikÒj; родителски; roditelq, -l` m. goneÚj, 

genn»twr; родител, татко, создател; roditelqnQ, -Xi adj. Ð kat¦ fÚsin, Ð ™k fÚsewj; 

природен; roditelqskQ, -Xi adj. fusikÒj; природен; roditelqstvo, -a n. fÚsij; род, вид.  
За оваа лексема во трите ракописи проследивме чување на старата форма. 
 

Канонски: rodQ, -a m. gšnoj, gšnnhma, gene£, suggen»j, suggšneia, œqnoj, gon», 

fÚsij; род, роднина, поколение, племе, народ, вид, природа; rodQ, -a m. пекол; rodQognqnQ 
gšenna; rodqstvo, -a n. gšnesij, genet», fÚsij, gšenna; раѓање, род, природа. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме непроменета  

форма во два примери и мешање на основите во еден пример (rodwvQ). Во Различ следиме 

еден пример каде што Ј. К. ја чува старата форма, но бележиме и примери со наставки ove и 

ovx (мешање на основите), како и еден пример во членувана форма (rodata). 
 

Канонски: rosa, -X f. drÒsoj; роса; rositi, -[5, -si[i ipf. dros…zein; роси.  
Трите ракописи имаат непроменета форма за лексемава. 
 

Канонски: r5ka, -X f. ce…r, pÁcuj, ce‹rej, ¢gk£lai; рака, прегратка; bez r5kX 
kullÒj; без рака, сакат; r5kosQtvorenQ adj. cerpo…htoj; направен со раце; r5kotvorenie, -
i` n. tÕ ceiropo…hton; идол; r5kotvorenQ, -Xi adj. ceiropo…htoj, tÕ ceiropo…hton; 

направен со раце; r5;qnQ, -Xi adj. (tÁj) ceirÒj; рачен. 

Во Слепч во сите примери следиме деназализација на 5 во ou (roukami). Истото го 
следиме и во Оглед. Во Тетово и тетовско и денеска имаме изговор на у наместо а (рука - 
рака) под влијание на северните македонски говори, но и на српскиот јазик. К. П. Т. во 

сите примери го користи лигатурното U наместо ou (rUka), што пак го сметаме за влијание 
на рцсл. редакција. Во Различ проследивме два примери во кои има исти гласовни промени 
и појави како во Оглед, еден пример во членувана форма во којшто бележиме 

деназализација на 5 во U (rUkite), но проследивме и еден пример во којшто Ј. К. врши 

замена на етимолошкото 5 со a во основата и во истиот пример имаме членска наставка 

(rakata) (овие промени се каратеристични само за мцсл. ред.). 
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Табела Р5, С 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

rovx (drouzji /e s'ti 
polecahou i ;l+vkx oulavl`hou 
i ni/e rovx kopahou i 

;lov'kx vq noutrq vqr'vahou) 
133v/11 

rova lovwvQ 9/19 (i/e JwnU C 
;reva kitova izbavivxŸ i 
danjila izQ rova lovwvQ 
izvedxŸ izbavi m3 g+di J+ise 
h+rte C lUkavagw kn3z3 tmx) 

/ 

rxbi, rxbamq, rxbaremq, 

rxbnou]imq (vq petx /e d+nq 
povel' b+q vodamqL izvesti izq 
sebe vsako /ivotno. Rrxbi i 
gadji) 202v/9 

rxba 71/9 (ne wstani bezQ 
zakonQ zere rxba /iva stoitQ 
so vodaL hrjstjani so zakonQL 
hi;Q akw ne si kadarQ ne 
mo/e[q ni[to da ou;ini[q 
zakonQL bare ne ;ini i 
bezzakonje takw bare sedi ou 
kaarenQ i re;i: na dene[njŸ 
denq svi hr+tjani ou zakonQ 
sto3tQ) 

rxbx 72/1, rxbU 108/6, ribari 
304/8, ribx 26/16 (e+ylje C 
matHea glava z+J. glagolahU 
ou;itelq va[Q dastQ li 
didrahmUL ili ni re;e J+isQ 
petrovi [edQ vQ more verzi 
oudicUL i 2/e ime[i rxbU 
vozmi i Cverzi ousta e3L 
wbr3]a[i statirQ) 

rxda[e (i pro;q tq sTarcq i/e 
na zqd' napisano1 i pla;emq 
velikomq rxda[e. i g+la kq 
ou;enikU svo1mou) 111/7 

/ rxda2tQ 13/3 (whQ oumQ 
pomra;ennxŸ: v';njŸ /ivotQ 
pogUbUvatQ i pogUbili: ni 
pla;atQ ni rxda2tQL da se 
setatQ za]o sa se prelstiliL 
ami sto3tQ kakw Jdoli 
n'mx i glUhi) 

rxka1 (vq neishodnxi wnq rovq 
vq pa‹nU. vq propasti /e wnoiL 
veli` r'ka slx[a[²e i rxka1 
brqzosti2) 242v/9 

/ rxka 56/18 (volkQ djavolQL 
kato arslanQ hodi i rxka 
i]e da ni proglQneL a psi ]o 
;UvatQ s+]ennagw stada 
ou;iteli daskali vikatQ i 
kri;atQ da sobUdatQ 
ov;arete da ispadatQ volko 
C ovcete ]o gi pazatQ) 

s+tx1 siceL st+itelqstvoL 
svetxmq (`ko divno ;2dw d²nq 

s+txŸ payelQ 66/13, sv3tQ 5/19, 

svetca 69/1, sveteco 69/1, 

s+ta3 golgwHa 206/12, sv3toe 
303/21, 220/3, sv3tostQ 35/6, 
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viDd'hq. vqstavqou& bo pripade 

kq svetxmq mo]emq !!. i sq 
slqzami mo;e 1 vqpja[e) 39/9 

svetcU 70/19 (koŸ  takw ;ini 
toŸ estq hr+tosovQ ;oekQL i 
hr+tosQ mU bUde pomo]nikQ i 
pokrovitelq dU[x i t'la egw 
i im'njŸ egw: a vxe braYa moi 
koi ne ;inite takw no 
ougaYate voli i pohotemQ 
va[xmQ a ne b+gUL ni svetcU 
ama Ye re;e[q nemamo c+rkvaL 
nemamo popQ ou selo) 

sv3tU2 227/3 (i wstavi 
namQ dolgi na[3L `ko /e i 
mx wstavl3emQ 
dol/nikwmQ na[xmQ: 
sogr'[avame po sv3toe 
kre]enje: sogr'[avame zatova 
se molime da ni prosti 
gr'hwvite: ama i nie akw 
pro]avameL na the koi ni 
sogr'[ile) 

sadovi1L sadq, sadovi` (izxde 
/e igoumenq sq brati`mi vq 
sr'teni1 1mU i c'lovav[e 
drougq drouga s'do[e vq 
dvor'. b'hou /e tou sadovi` 
razli;na isplqnq ploŒvq 
s'de]im?) 119v/15 

/ sadovi 238/20, sadQ 119/12, 

sadove 85/12 (voprosQ. ;to to 
;a[a i dJskosQ pokazUe: 
Cv'tQ. onx3 sosUdx sadoviL 
de to bxle na taйn'й ve;eri) 

sama, samodrq/qcq, samohoti2 
(i Cv']ami. azq w kaan+naa 
sama pogoubihq dq]erq mo2L 
nn+` /e kako wstav?l212. nq se 
azq sqtvoriti ne mogou) 135v/7 

samQ 7/7, samol2bje 66/6, 

samovlastenQ 101/20 (bla/ennjй 
nifonQ pozna gr'hQ svoihQL 
prite;e kQ poka3nj2 i samQ 
sebe bJe/e po sto /ezli na 
denq i premilotovxй) 

sama 18/22 (i ne wstava3 da 
se poznava ne]o gnilostQ: ou 
bezs'mennoe ;revo: vtoroeL 
\mj3 ]o ne wstava po 
kamikQ dira: tova ona3 sama 
snaga h+rtovaL ako see i 
zakopalaL ako e i uo novQ 
grobQ C kamikQ izs';enQ 
zakl2;ila seL i kamikQ 
golemQ tUrili na grobo C 
gor' I pokrili) 

 
Анализа на табела Р5, С: 
 

Канонски: rovQ, -a m. l£kkoj; ров; rovqnikQ, -a m. fršar; бездна, бунар; rovqnQ, -
Xi adj. (toà) fršatoj; од бездна, бунарски.  

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ не бележиме ваква 
лексема. 
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Канонски: rXba, -X f. „cqÚj, Ñy£rion; риба; rXbarq, -r` m. ¡lieÚj; рибар; 

rXbitvQ, -a m. ¡lieÚj; рибар; rXbica, -3 f. „cqÚdion; рипка.  
Во Слепч и во Оглед следиме чување на старата форма за зборот во сите 

ексцерпирани примери, а во Различ бележиме мешање на X со i, односно два примери со i 

наместо X (ribari, ribx) и два примери во непроменета форма. Во однос на заменувањето 

на X со i следиме урамнотеженост, односно процесот на совпаѓањето на X со i е 

напреднат. Ограничена употреба на јери и неговата замена со i е одлика на постари 
македонски ракописи и оваа појава се следи уште од Добром, додека во поновите ракописи 
од северна Македонија, овој процес е напреднат. Мешањето на јери со и сведочи дека јери 
сè уште се пишува по традицијаа, но веќе ја изгубил својата гласовна вредност. За нашите 

ракописи од поновиот период е сосема некарактеристично чувањето на X, но сепак поради 
контактот со рцсл. литература на К. П. Т. и на Ј. К., овие наши просветители доследно ја 
чуваат истата. 

 

Канонски: rXdanie, -i` n. klauqmÒj, qrÁnoj, zÁloj; плач, ридање, ревност; 

rXdati, -a6, -ae[i ipf. kla…ein, qrhne‹n, kÒptesqai; плаче, рида, лелека.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма, а во Оглед не забележавме ваква 

лексема. 
 

Канонски: rXkati, rikati, -a6, -ae[i ipf. çrÚesqai; рика.  
Во Слепч и во Различ се чува старата форма, а во Оглед не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: sv3tili]e, -a n. ƒerÒn; светилиште; sv3tilo, -a n. ¡giast»rion, 

¡g…asma; светилиште; sv3titelq, -l` m. ƒereÚj, ¢rciep…skopoj, ƒerom£rturoj, ¢rciereÚj; 

свештеник, светител, иереј, архиереј, архиепископ; sv3titelqnQ adj. ƒeratikÒj, ƒero-; 

свештенички, светителски; sv3titelqskQ, -Xi adj. ƒeratikÒj, ƒero-; свештенички, 

светителски; sv3titelqstvo, -a n. ƒerwsÚnh, ƒer£teuma; свештенство; sv3titelqstvovati, 

-stvou6, -stvoue[i ipf. ƒerateÚein; е свештеник; sv3to adv. ¤gioj; свето; sv3tQ, -Xi adj. 

¤gioj, pan£gioj, qe‹oj, (toà) kur…ou, ¹giasmšnoj, Ósioj, t…mioj; свет, божествен, праведен, 

блажен, скапоцен; sv3tXni, -n4 f. ¡giosÚnh, ¡giÒthj, ¡giasmoj, ¡g…asma; светиња, 

светост, осветување; sv3tqcq, -a m. ¤gioj; светец; sv3]enie, -i` n. ¡giasmÒj, ceiroton…a, 

ƒerate…a, ƒer£teuma, ™gkainismÒj, t¦ ™gka…nia, tÕ ¤gion; осветување, ракоположение, 

примање свештенички чин, свештенство, светост; sv3]enikQ, -a m. ƒereÚj; свештеник; 

sv3]enqstvo, -a n. ƒerwsÚnh, ƒerate…a; свештенство; sv3]enqnQ adj. ƒerÒj; осветен, 
посветен.  

Во Слепч поголем дел од примерите кои ги проследивме се пишувани под титла 

(s+tx1L st+itelqstvo) (види: Марковиќ200, Новотни201). Во еден пример следиме збороформа 

                                                 
200 М. Марковиќ, Слепченски патерик- лингвистичка анализа (магистерски труд), Тетово 2011, 32-
33; 
201 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 51; 
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каде што бележиме развој на 3 во e (svetxmq). Ова претставува карактеристична појава за 
ракописите со мцсл. ред. Во Оглед следиме: а) пример коишто ја чуваат старата форма за 

лексемава; б) пример пишувани под титла (s+txŸ payelQ); в) пример со развој на 3 во e и 

губење на ерот во слаба позиција (svetca); г) во последниот пример има развој на 3 во e од 

една страна, а од друга страна следиме и вокализација на q во e и членувана форма каде 

што имаме губење на крајниот консонант tQ, бидејќи и вака е доволно јасна лексемата 

(sveteco). Во Различ во примерите коишто ги проследивме бележиме непроменета форма, а 

само еден пример е пишуван под титла (s+ta3 golgwHa). К. П. Т. повторно ја покажува 
својата иновативност во приспособувањето на оваа лексема споредено со Ј. К. 

 

Канонски: sp5dQ, -a m. mÒdioj, skeàoj; сад, поклопец; stamqna, -X f. st£mnoj; сад, 

кадилница; s5dQ, -a m. skeàoj; опрема, сад; s5dQ psalQmqskQ skeàoj, yalmoà; псалтир.  

Во Слепч следиме замена на 5 со a во сите ексцерпирани примери (sadovi1L sadq, 

sadovi`) (види: Конески202). Во Оглед не забележавме ваков пример, а во Различ бележиме: 

а) непроменета форма за лексемава; б) развој на 5 во a и мешање на основите (sadove, 
sadovi). 

 

Канонски: samQ, -a pron. aÙtÒj, ˜autÒn, ˜autoà, ˜mautÒn, seautÒn, kat' „d…an; 

сам, самиот, јас (ти, тој...), еден, единствен; samQ s3 seautÒn; самиот (себе); azQ samQ 
˜mautoà; сам за (од) себе; samoraslqnQ, -Xi adj. aÙtom£twj fuÒmenoj; што расте сам, 

самоникнат, див; samovidqcq, -a m. aÙtÒpthj, ™pÒpthj; очевидец; samovlastqnQ, -QJi adj. 

aÙtexoÚsioj; семоќен, моќен; samovlastqcq, -a m. aÜtarcoj; монарх, император; 

samovolqno adv. ™kous…wj; самоволно, доброволно; samovolqnQ, -Xi adj. aÙqa…retoj; 

доброволен; samovolqstvo, -a n. tÕ ™koÚsion; слободна волја, доброволно дело; 

samol2bqcq, -a m. f…lautoj; саможив. 
Сите проследени збороформи за оваа лексема во Слепч и во Различ имаат 

непроменета форма. Во Оглед во еден пример следиме развој на q во e во наставката 

(samovlastenQ) (мцсл. ред.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
202 Б. Конески, Историска фонол., ... 44; 
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Табела С1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sanomqL sanoviti, sana (reÂ 
postavl2 pr'stolq svoi na 
wblac'hq i bo‹u po‹bqnq 
vx[n1mou. sego radi 
izvrq/enq bx² iz sana svo1go. 
i sv'tlosti b/+i1 li[i se) 
201v/17 

sonQ 53/18, 56/11, 56/17 (ova3 
molitva se ;ati bolnomU 
;oekUL ]o ne go faYa sonQL ne 
mo/e da zaspjetQ ni den ni 
noYL da doŸdetQ popQL i da 
mU staitQ kr+tomQ ]o kr+titQ 
voda) 

sanQ 191/7, sanUvan' 67/6, 

sonmi]Q 96/14, sonlivQ 
214/20 (e+ylje. i/e bo bditQ 
ni;to /e mo/etQ tatq 
oukrasti im'nje egwL a]e li 
sonlivQ estq vs3 vzemQ 
CidetQ) 

satana (tw* 1gda vq ho/da[e 
vq cr+kvqL ili na wb'dq 

mMnwgx1 satana oustr'l`[e W 
dobrot' !!) 33v/12 

satanskoe 60/17 (pretvori i 
progoni vs3koe djavolskoe 
d'ŸstvoL i vs3koe satanskoe 
na;inanjeL i vs3koe prihot'nje 
i prid'ŸstvoL i /elanje 
pohotnoe) 

satana 17/7, sataninski 
149/14 (s+txŸ JwannQ 
zlatoUstxŸL ou;e[e hr+tjaniL 
da ne sviratQ i da ne po3tQ 
p'sni sataninskiL no 
PaltirQ kniga da se ou;atQL 
i da imatQ ou svoe serdce 
slavoslovje b+/je sosQ ousta i 
so oumQ da slavatQ b+ga) 

s'd'[e, s'de]im?, s'd'ni`, 

s'd+[a (st+a /e pelagi` sq 

wtrokx svoimi v'rovav[i miL 

s'd'[e na wnomq polour'kx 
zr'`[e bxva1mo) 52/10 

sedi[q 69/18, sedimo 67/15, 

sedna 85/18 (legni poranw 
stani poranwL ouzmi prosfora 
i sveYaL idi ou c+rkva na 
slavoslovje i na b+/estvenna3 
slU/baL sir';q na litUrYJaL i 
dUri sedi[q ou crkva ne mxsli 
za na drvoL za domaL ili za 
trgovina) 

s'd3]a 223/12 (rasp3tago /e 
za nx pri pontJйst'mQ 
pjlat'L i stradav[aL i 
pogrebenna. i vos+kr[ago vQ 
tretiй denq po pisanjemQ. i 
voz[ed[ago na n+bsaL i 
s'd3]a w desnU2 o+ca) 

sel'L sela (i izxdohw¤ vq n'ko1 
krasn'i[e i ;2‹no z'lw pol1. 
vq n1m /e krasna sela i sv'tla 
z'lo b'hou) 243v/4 

selo 70/20 (koŸ  takw ;ini 
toŸ estq hr+tosovQ ;oekQL i 
hr+tosQ mU bUde pomo]nikQ i 
pokrovitelq dU[x i t'la egw 
i im'njŸ egw: a vxe braYa moi 
koi ne ;inite takw no 

selo kyrjnea 113/21 (sJmwnQ 
nosi krestQ hr+tovQ onQ be[e 
C selo kyrjnea ]o se ka/e 
peti gradQL `vUva pokazUva 
petQte ;UvstvaL ;Uen'ta ]o 
ima ;ovekQL ]o radatQ i 
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ougaYate voli I pohotemQ 
va[xmQ a ne b+gUL ni svetcU 
ama Ye re;e[q nemamo c+rkvaL 
nemamo popQ ou seloL i ne 
znaemo kakw treba taka 
naŸdohme taka Yemo 
wstaviti) 

trUdatQ se da nosatQ krestQ 
hr+tovQ: sanki zapov'dQ 
b+/j3) 

serafimq, serafimi (i 

smxtarmi `d'[e i sq 
gr'[nikx vqdvaraa[e se 1go 
/e herouvimi i serafimi 
zr'ti ne mogoutq) 138/16 

serafjm'hQ 19/19 (pom3ni m3 
i/e na herUvjm'hQL pom3ni 
m3 i/e na serafjm'hQL 
bl+gvenxŸ velikjŸ prosv']enje: 
prosv']a3Ÿ vx[n33 i 
ni/n33) 

serafimskagw 5/12, serafjmQ 
98/2 (i o+caL i s+naL i d+ha 
estqL slava kazUe isaja videlQ 
dxmQ ]o gw `vilQL 
serafJmQ ouglQ vagl3nQ 
/ertvenikQL prestolQL ta3 
slava vide isaja) 

sestraL sestrici (g+la[e /e i 
sestramaL sestrici mo1. i 
mlti mo`. v'sta komou 
wbe]ahom se. i pr‹'kxmnx 1² 
stati) 17/4 

/ sestra 265/16, sestri 61/14 

(da znaeme sir';q poznaŸte 
brak3 i sestriL lUkavj3 
djavolski hitrosti: sekade da 
sebe wgra/davame krestnxmQ 
znamenjemQL sir';q sosQ 
kresten' sekase bele/ime se 
sosQ molitva i p'sniL i sosQ 
pisanj3 zakonnx) 

 
Анализа на табела С1: 

 

Канонски: sQnie, -i` n. ™nÚpnion; сон; sQnQ, -a m. Ûpnoj; сон; vQ sQn' kat' Ônar; 

насон; sQnqnQ, -Xi adj. Øpnèdhj; сонлив; sQpanie, -i` n. Øpnoàn; спиење, сон.  

Во Слепч следиме сцсл. влијание, односно во сите примери бележиме развој на Q 

во a (sanomqL sanoviti, sana). Во Оглед во сите проследени примери проследивме развој на 

Q>o (sonQ), а во Различ во два примери бележиме  Q>a (sanQ, sanUvan') - сцсл. редакција, а 

во другите два примери развој на Q>o (sonmi]Q, sonlivQ) - мцсл. ред. 
 

Канонски: satana, sotona, -X m. satan©j; сатана, ѓавол; sataninQ, sotoninQ adj. 
(toà) satan©, (toà) diabÒlou; сатански, ѓаволски.  

Во трите ракописи следиме доследно чување на старата форма за лексемава. 
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Канонски: s'dali]e, -a n. kaqšdra; стол, седиште, катедра, совет; s'dalo, -a n. 

kaqšdra; седиште, стол; s'danie, -i` n. kaqšdra; седење, седнување; s'dati, -a6, -ae[i 
ipf. kaqšzesqai; седи, седнува; s'denie, -i` n. kaqšdra; седење, седнување; s'dilqna, -X 
f. k£qisma; седален, црковна песна при чија изведба е дозволено да се седи; s'dilqno, -a  
n. k£qisma; седален, црковна песна при чија изведба е дозволено да се седи; s'd'ti, -
/d5, -di[i ipf. kaqÁsqai, sugkaqÁsqai, kaqšzesqai, kaq…zein, ™gkaqÁsqai; седи, 

заседава, владее, живее, останува, чека; s'sti, s3d5, s3de[i pf. kaq…zein, ¢nakaq…zein, 

parakaqšzesqai, kaqÁsqai, sugkaq…zein, katakl…nein, ¢nap…ptein, ¢naba…nein; седне, се 
постави, застане, се запре, влезе, остане. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава во сите екцерпирани примери, освен 

употребата на паерок на крајот од зборот во еден пример (s'de]im?). Во Оглед бележиме 

развој на ' во e во сите проследени примери и множинска наставката за 1 л. mo во еден 

пример (народен говор) (sedi[q, sedimo, sedna). Во Различ проследивме непроменета 
форма за зборот. 

 

Канонски: selo, -a n. ¢grÒj, cwr…on, kèmh, sk»nwma, aÙl», skhn»; село, поле, 

околина, живеалиште; selo i gradQ kwmÒpolij; села и градови; silo, -a n. sk»nwma; 

непокриено место, шатор, село. 
Во трите ракописи кои се предмет на нашата обработка следиме чување на старите 

форми за оваа лексема. 
 

Канонски: serafimQ, -a m. Seraf…m;  Серафим, еден од чиновите на небесната 
хиерархија. Серафимите биле ангели од последен ред. Во книгата на пророкот Исаија 
Серафимите се опишуваат како небесни суштества(ангели) со човечки лик кои имале по 
шест крилја.  

Во трите ракописи бележиме чување на старата збороформа. 
 

Канонски: sestra, -X f. ¢delf»; сестра.  
Како во претходните неколку примери, не бележиме отстапување во однос на стсл. 

канон. 
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Табела С2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

si*r';q (pon1/e bra;na` 
d'ani` vq slous' b'hou. ;to 1² 
vq slous'. si*r';q v'ro2 ne 

nasal/‹eni1mq. pr'/‹e bo r'hq) 
89v/18 

sir';q 23/3, sire; 66/11 (edenQ 
za drUgoga da se molimoL edne 
drUgogo da /alimoL edne 
drUgomU da pomo/emiL edenQ 
drUgomU te/ino tada da 
nosimoL sire;q edenQ drUgomU 
da prostimo) 

sir';q 156/12 (/ena /e b' 
elinska syrofjnjkisa: da 
razUm'eme seki ;l+v'kQ: koga 
sogr'[aetQ: /ena bxvaL 
sir';q dU[a nemo]na slaba: 
hanaanxn3. ;ernQ gr'hQL i 
krovovidenQL i i oubjistvenQ: 
ima d]erQL takva d+[a. lo[i 
i lUkavx d'3nj3 sir';q 
gr'[nji rabotxL tJa se 
djavolski: d+[i oubivatQ) 

siceL siceviL sicevo, sicevx (g+q 
dastqL g+q vqzetq. `ko /e g+vi 
god' bx²L sice sqtvori. boudi 
ime gn+1 bl²veno C n?n+` i do 
v'ka) 104/3 

sice 24/3 (s+txŸ /e tryfwnQ 
pomoli s3 predQ st+xmi ag+gli 
gd+nx g+la sice: bo/e 
vseder/itel2 sotvorivxŸ nebo 
i zeml2L i moreL i vs3 `/e 
vQ nihQ poslavxŸ ougodnikU 
svoemU) 

sice 295/20 (ovo]ei vQ 
cr+kovQ ne nositi: to;j2 
grozdje: w b+z'L vsi s+tJiL 
sice glagol2L vs3;eski rekUL 
`kw oumQ ;elov';eskjй ne 
nastavlenxй C d+ha st+agw) 

silnomouL silouL silqnqL silx 
(pr'/‹e da /e ne bxti 

silnomou zno2. i ne ho]etq 
gl+a 1mou a+ndronikq) 106v/1 

silenQ 102/17, silne 14/20, silQ 
9/15, silU 102/7, silx 27/12 

(za]o toй carq estq silenQ vo 
braniL taka ou;eiYi I 
ka/UeiYi mU zapovedUetQ) 

silahQ 11/7, silenQ 9/15, 

203/10, silni 231/4 (kato ]o 
se klatatQ trQstiki C 
silenQ v'trQL ami da mU e 
UmotQ `kQL tova se ka/e 
wgra/denje: a outver/demje 
se ]o mU doŸe na glavataL 
bolestQL ili ;eda mU 
oumreleL ili stoka mU 
izUmrelaL sanki izgUbxlQ) 

sinamaL s+nomq (blg‹ti b/+jji 
pomaga2]ii , poou;eni1 
Kenafonta kq sinama svoima) 
229v/11 

s+na 6/10 (vo im3 o+ca aminq: i 
s+naL aminq: i st+agw d+ha 
aminq: nxn' i p+rnwL I vo 
v'ki v'kwvQ aminq. Tada /e: 

s+nQ 74/12 (da razUmeete 
hUbavoL ba]a i maŸki3 i 
svekorQ tJ3 sa vehti: s+nQ i 
]erkaL se ]o e novo zaradi 
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starecQ egwvQ wbla;aetQ vo 
rassUL i kamilavkU polagaetQ 
na glavU egw i tvoritQ 
JeromonahQ CpUstQ. a]e 
/enskjй polQ rassU i crnU kapU 
i crnU krpU na glavU e3 i 
daetQ starecQ broenicx vo 
rUc' e3) 

tova g+dq zapovedUvani 
si;kite na[i vehti i 
gr'[nji hadeti i ou;enj3) 

sadita (i zapov'da 1mou g+l1. 
C sego dr'va i C sego sn'dq 
sadita. a C sego dr'va ne 
`dita) 203/4 

seale 116/19 (ne gi pU]atQL 
za]o ne satQ dostoйniL za]o 
oni seale ni Ye /neatQL ni se 
mU;ile za raйL ni Ye se 
veselatQL za]o velitQ vo 
PalomQ r+kd) 

se3li 62/22 (i bxli sitiL ni 
oraliL ni se3li sem3L ni 
do/dQ imQ trebovalQL ni 
gUmnoL ni /ito ve3liL ni ou 
vodenica m'liL ni fUrnx 
paliliL ni oginQL ni drvaL 
ni hl'bQ pekleL ni tkali na 
razboŸL si;ko imQ bxlo C 
povel'nje b+/jeL I bxlo imQ 
gotovo si;koto se na tamamQ 
bez trUdQL bez zahmetQ) 

ska;2]eL skaka*hou (konobou /e 
vre]ou C silx Wgnqnx1L I 
skropi1 skaka*hou C konoba. dDa 
id' /e a]e pa‹[e kapl`) 20/18 

skakamo 67/18, skakatQ 67/19 

(da ne se wpJ3meL da ne 
blUdUameL da ne pjemo vjno bezQ 
meraL da ne skakamo horw 
kakw bezUmni ]to skakatQL a 
mxe i praznikotQ ]o go 
slU/imeL edna ou godinx a ta 
i nego nepristoйno go 
slU/ime) 

/ 

skaza, ska/ou (`ko a]e  tx 
;edo stxdi[i se. azq w teb' 

patrjarhou ska/ou. i bl2di 
;to k teb' Cv']a1tq oôokq) 
174v/9 

skazaet s3 32/16, skazanje 2/5, 

ska/i 32/11 (vonmi stradal;e 
tryfwneL Hjgj2lQ skazaet s3 
im3 moeL i doйdo[a oba vo 
vjnogradQL ili vrtogradQ) 

skazanje 2/23 (skazanje C 
s+tagw pisanj3 radQ sedmQ 
st+xhQ ag+glahQ: kakvo wni 
seki ima si C b+ga izmetQ. i 
slU/a) 

 
Анализа на табела С2: 
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Канонски: sir';q adv. toàt' œstin; односно, то ест.  
Во Слепч се чува старата форма за зборот. Интересно е тоа што во Оглед и во 

Различ следиме чување на старата форма во многу примери низ целиот ракопис, иако 
многу порано оваа лексема е исфрлена од употреба. Во еден пример на К. П. Т. има развој 

на ' во e, карактеристика за мцсл. варијанта (sire;q). Ова сведочи за користењето на К. П. 
Т. и Ј. К. со стара литература, а К. П. Т. повторно го покажува силното чувство за 
приспособување на лексемите кон живиот говор. 

 

Канонски: sice, sic' adv. oÛtwj, taàta; така; sicevQ, -Xi pron. toioàtoj, oâtoj; 

таков; sicq pron. toioàtoj; овој, таков.  
Слепч, Оглед и Различ ја чуваат старата форма за лексемава. 
 

Канонски: silqno adv. ™n dunaste…v, ™n dun£mei; силно, моќно; silqnQ, -Xi adj. 

dunatÒj, (Ð) dunatÒj,  dun£sthj; силен, моќен, способен, господар, насилник; zv'rq 
silqnQ monÒkerwj; еднорог; silqna(`) t¦ dunata£; подвиг.  

Во Слепч бележиме чување на старата форма во три примери, а во еден пример има 

губење на слабиот ер во групата lqn (silnomou). Во Оглед следиме неколку примери со 

непроменета форма, еден пример каде што следиме вокализација на q во e (silenQ) (мцсл. 

ред.) и во еден пример има губење на слабиот ер во групата lqn (silne). Истите фонетско-

фонолошки промени и појави ги проследивме и во Различ (silahQ, silenQ, silni). Преку 
вокализацијата на ерот во сите примери на К. П. Т. и Ј. К., јасно се истакнува 
фрекфенцијата на мцсл. ред. на македонската јазична територија. 

 

Канонски: sXnenie, -i` n. nƒoqes…a; посинување, посвојување; sXnovq, -vi,  -va m. 

¢neyiÒj; внук; sXnovqnq, -ii adj. tù uƒù; на синот, на синовите; sXnovqskQ, -Xi adj. tù 

uƒù; на синот, на синовите; sXnovqstvo, -a n. uƒoj; синови; sXnQ, -ou m. uƒÒj, tšknon, 

lÒgoj; син, чедо, младенче, потомок. 

Во Слепч оваа лексема во најголем број на случаи е пишувана под титла (s+nomq), а 

во еден пример следиме мешање на X со i (sinama). Во Оглед и во Различ низ ракописите 

овој пример го следиме под титла (s+nQ). 
 

Канонски: s'tva, -X f. spšrma; сеидба, сеење; s'`nie, s'nie, -i` n. t¦ spÒrima; 

нива, посев; s'`ti, s'ti, s'6, s'e[i ipf. pf. spe…rein, sini£zein, ™piskope‹n; сее, насее, 

се плоди, набљудува, внимава; s'`ti, s'ti, s'6, s'e[i ipf. sini£zein; просејува; saditi, 

-/d5, -di[i ipf. futeÚnein; сади; sa/dati, -a6, -ae[i ipf. futeÚein; сади.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед бележиме народно 

влијание врз говорот на К. П. Т., односно употреба на народно-дијалектна збороформа 

којашто и денеска активно се употребува во тетовските села (seale) и развој на ' во e во 

истиот пример. Во Различ следиме развој на ' во e и употреба на 3 на неетимолошка 
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позиција во примерот што го проследивме (se3li), најверојатно со гласовна вредност ја 
(сејали). 

 

Канонски: skakati, -;5, -;e[i ipf. ¤llesqai; скока; sko;iti, -;5, -;i[i pf. 

¤llesqai, e„sphd©n; скокне. 
Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед проследивме 

множинска наставка за 1 л. mo (skakamo), особеност за тетовскиот дијалектен говор во еден 

пример, и развој на  5 > a во наставката за 3 л. мн. презент во другиот пример (skakatQ). 
Во Различ не забележавме ваков пример. 

 

Канонски: sQkazavati, -va6, -vae[i ipf. ™kt…qesqai, diermhneÚein; објаснува, 

толкува; sQkazanie, -i` n. ™p…lusij, sÚgkrisij, d»lwsij, œndexij; објаснување, толкување, 

известие, покажување; sQkazatelq, -l` m. ˜rmhneÚj; толкувач; sQkazati (s3), -/5 (s3), -
/e[i (s3) pf. -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. sunt£ssein, diasafe‹n, fr£zein, ˜rmhneÚein, 

diermhneÚein, diano…gein, meqermhneÚein, ™xhge‹sqai, dihge‹sqai, gnwr…zein, mhnÚein, 
diagoreÚein, ØpodeiknÚnai, ™pideiknÚnai, sumbib£zein, paideÚein, Øpot…qesqai, 
katadeiknÚnai; објасни, протолкува, се преведува, означува, соопшти, каже, извести, 

запознае, покаже, се покажува, докаже, посведочи, нареди, научи, советува; sQkazaemQ 
legÒmenoj, meqermhneuÒmenoj; наречен; sQkazovati (s3), -zou6 (s3), -zoue[i (s3) ipf. 

diakr…nein, ™pilÚein; објаснува, толкува, известува; sQkazQ, -a m. d»lwsij; укажување, 
известување.  

Во трите ракописи бележиме губење на ерот во слаба позиција во почетната 

консонантска група во сите проследени примери (skazanje). Во Оглед и во Различ 

забележавме и употреба на десеттерично j во неколку примери. 
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Табела С3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

skita2, skitaL skit'nqqL 
skxta2]ago (g+la 1mouL 
prostime o+;e pon1/e 
zabloudivq sice skita2 seL nq 
stvori l2bovq i poka/imi poú) 
149/4 

skita 84/10, skitaa 86/4, 

skitaatQ 142/5 (i pisaa ]o 
vidoaL drUgo skitaa so h+rta i 
s]o imQ se CkrxL voz[estvje 
d+hU s+tagw pakQ i denq deneska 
se ;ati ey+lje) 

/ 

skon;a1t?L skon;ae[iL 
skon?;av[ou (da pametq tremq 
namq skon;av[iL trqmi 
d+nqmi. i tako po nasq 

prjidetq) 24/17 

skon;ati 10/10, skon;ava2ts3 
40/2 (ni/e na vozdUs'L ni/e 
egda ho]o C t'la segw 
razlU;ati s3 i skon;ati s3 da 
ne oustremitQ \mjŸ prokl3tjŸ 
na wka3nnU2 mo2 dU[U vnegda 
wstavl3ti eŸ ne;istoe sje 
t'lo) 

skon;anje 280/9 (i seki patQ 
i sosQ dUmxL i sosQ rabotaL 
da gleda[Q dobro da ;ini[QL 
koй dobro storUva na drUgi 
da imQ e na polza na dobro: 
na posl'dnji rodove na 
;l+v'cxL onQ akw i oumretQL 
no dobra3 egw d'la ne 
oumiratQL no onQ kato ba]a 
wstavilQ na svoite ;eda 
hrana i drehi i ka]iL ne na 
snag aka]I ami na dU[ataL 
zatova onQ ne oumira do 
skon;anje v'kaL aminq) 

skotqL skotx (ima[i li i 

drougx skotq. gl+aL e 1. [‹q reÂ 
privedi 1 `ko da iskoupl2 I 
po n1 /ena zq vqskitq) 106v/3 

skotski 73/4, skotskjŸ 118/11 

(da ne nasQ wsUditQ so tx3 
barabarQL ]o satQ vo mJr' 
sire;q vo vek ov' skotskjŸL i 
s+txŸ payelQ velitQ namQ: C 
g+da nakazUem s3L da ne sQ 
nJromQ wsUdim s3) 

skotove 15/7, skotski 144/4 

(sj3 zapov'dU2 vamQ da 
l2bite drUgQ drUga: mirQ 
vamQ. ou noevQ kov;egQ bxli 
\v'rove i skotove ]o ne 
mo/e da se oukrotatQL bxli 
sekakviL oni imatQ me/dU 
sebe zapov'dalQL i site na 
edno sedeli mirno i tiho) 

skrqbiL skrqbi[iL skrqbl2 (i 

ouz'vq o;i mo1 isplqn1nji 

slqzqL g+lami ;to 1² ;edo wnih? 

skorb'hQ 18/7, skorbi 21/17 (vo 
vs3kj3 b'dxL i skorbiL i 
nU/dx pomo]iL a]e ne so 

skorbenQ 192/22, skorbnji 
19/24, skorbQ 143/11 (koga vi 
doŸde nekoe \lo na snagataL 
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/e pla;e skrqbi[i) 131v/6 sUmnenjemQ molit s3L d+ha bo 
st+agw sUtq ispolneni) 

ili skorbQ da preterpime 
kolkU se na ;l+'ka snagata 
mU;I i boledUvaL tolkU 
poveke dU[ata se wbnovUe) 

skrovi]eL skrovna` (Tx* bo 1si 

b+q na n̈sen skrovi]e st+go d+haL 
gospdemq na[imq J)u h²mq) 65v/3 

sokrovi]e 47/13 (i/e vezd' 
sxйL i vs3 ispoln33йL 
sokrovi]e blagihQL i /izni 
podatel2L prjidi i veseli s3 
vQ nxL i w;isti nx C vs3kj3 
skvernxL i spasi b+l/e dU[x 
na[3) 

sokrovi]e 88/18, skrivnica 
88/18 (tJ3 ;ovecx ne sa 
lo[iL ako bi bxlQ \olQ 
lo[QL ne bi moglQ da gi 
stori da bidatQ drUgite 
dobriL na seki ;elov'kQ 
sr+ceto mU e sokrovi]e 
skrivnica ]o si krJe tamoL 
ako dobro ima na sr+ceto si 
dobro I dUma) 

skrq/etq zoubomq (i ;rqvq ne 
oumira1. i tma krom'[na`. 
igro zanesq gr'1ma`. i 
skrq/etq zoubomq. i pla;q 
velikq) 193/6 

skre/eta 11/16 (g+di b+/e moŸ 
vo ;asQ ishoda moegw so 
vs'mQ wskvernennxmQ 
voinstvomQ egw vo bezdnUL vo 
tmUL vo ni/n'Ÿ[a3 m'sta 
adovaLvo skre/eta zUbwvQL 
posli g+di vo ;asQ ishoda 
moegw milostq tvo2 i 
blagoUtrobje tvoe i 
dolgoterp'nje tvoe) 

skrQca 105/25 (vs3 si;ka 
rabota ili dobra ili \la ona 
e `den' na dU[ataL ima i 
dU[ata zUbx mxslennxŸ ]o 
ne mo/e da gi vidi 
;l+v'kQLtogaŸ dU[ata ]e da 
skrQca i da skre/e]e so svoi 
zUbx) 

 
Анализа на табела С3: 

 

Канонски: skXtati s3, -a6 s3, -ae[i s3 ipf. perifšresqai, ¢state‹n, plan©sqai; 

се занесува, скита.  

Во Слепч следиме мешање на X со i во три проследени примери (skita2, skitaL 
skit'nqq), а во еден пример има непроменета форма. Ќе го истакнеме примерот skit'nqq 
во којшто има употреба на два ера на крајот на зборот, но не ја исклучуваме можноста дека 
се работи за писарска грешка. Во Оглед бележиме неконтрахирани вокали во два примери 

(skitaa, skitaatQ) и мешање на X со i во сите ексцерпирани примери (види: Конески203). 
Во Различ не бележиме ваков пример. 

 

                                                 
203 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 25-26; 
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Канонски: sQkonq;avanie, -i` n. suntšleia; крај, свршеток; sQkonq;avati (s3), -
va6 (s3), -vae[i (s3) ipf. plhroàn, plhroàsqai, sumplhroàsqai, suntele‹sqai, 

™kle…pein; (се) завршува, умира; sQkonq;anie, -i` n. suntšleia, œkbasij, q£natoj, 

tele…wsij, ™kpl»rwsij; крај, свршеток, смрт, исполнување; sQkonq;ati (s3), -;a6 (s3), -
;ae[i (s3) pf. tele‹n, suntele‹n, plhroàn, plhroàsqai, sumplhroàsqai, suntele‹sqai, 

™kle…ptein, dianÚein; (се) заврши, измине, убие, употреби, изврши, (се) исполни, помине; 
ne sQkonq;ati Østeroàn; останува; sQkonq;iti, -;5, -;i[i pf. plhroàn; исполни, 
заврши.  

Во трите ракописи бележиме губење на еровите во слаба позиција во коренот на 

зборот и во групата nq; (skon;av[i), освен двата примери во Слепч во којшто проследивме 

употреба на паерок наместо ер (skon;a1t?L skon?;av[ou). 
 

Канонски: skotii adj. (tîn) kthnîn; добиточен; skotolo/qstvo, -a n. ¢dšlgeia; 

разврат; skotopi]qnQ, -Xi adj. kthnotrÒfoj; добиточен; skotooumqnQ, -Xi adj. со ум на 

животно; skotQ, -a m. ktÁnoj, t¦ ¥loga zùa, t¦ kt»nh, t¦ qršmmata; добиток, животно, 

стадо; skotqnQ, -Xi adj. kthnèdhj; добиточен; skotqskQ, -Xi adj. kthnèdhj; добиточен.  
Во Слепч проследивме два примери со непроменета форма. Во Оглед следиме 

губење на слабиот ер во групата tqs во двата примери (skotski, skotskjŸ) и употреба на j и 

Ÿ во едната збороформа. Во Различ освен примерот каде што следиме губење на ерот во 

слаба позиција во групата tqs, следиме и пример во којшто има наставка ove (мешање на 

основите) (skotove, skotski). Би ја издвоиле наставката ski, којашто К. П. Т. и Ј. К. ја 

употребуваат во примерот skotski, а што сметаме дека е македонска јазична особеност. 
 

Канонски: skrQbq, -i f. ql‹yij, lÚph, pšnqoj, ÑdÚnh; скрб, жалост, мака; skrQbQ 
tvoriti lupe‹n, skrQbq priimati lupe‹sqai; огорчи; skrQbqlivQ adj. luphrÒj; тажен, со 

паднат дух; skrQbqnQ, -Xi adj. qliberÒj, luphrÒj,  (tÁj) ql‹yij; мачен, тажен; skrQbqnQ 
bXti ql‹yin œcein, lupe‹sqai, fe…desqai; има мака, се нажали; skrQb'nie, -i` n. 

frÒntismat; жалост, тага; skrQb'ti, -bl6, -bi[i ipf. ql…besqai, lupe‹sqai, Ñdun©sqai, 

metriopaqe‹n; се мачи, тагува, тешко му е, сочувствува.  
Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемата. Во Оглед и во Различ 

бележиме разложување на вокалното rQ во сите примери (skorb'hQ, skorbenQ). Во Различ 

во иститот пример бележиме развој на q во e во наставката, а во другиот пример ерот е 

испуштен во групата bqn (skorbnji). Преку разложувањето на вокалното rQ К. П. Т. и Ј. К. ја 
приспособуваат лексемава кон живиот јазик. 

 

Канонски: sQkrovi]e, -a n. tame‹on, tÕ ¢pÒkrufon, qhsaurÒj, ball£ntion; тајна 

соба, скривница, ковчеже, сокровиште, богатство; sQkrovi]e im'ni` gazoful£kion; 

ковчеже; sQkrovQ, -a m. tame‹on, krupt», kruptÒn; тајна соба, сокровиште; sQkrXvanie, -
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i` n. qhsaÚrisma; сокровиште; sQkrXvati, -va6, -vae[i ipf. qhsaur…zein, 

¢poqhsaur…zein, ™gkrÚptein; крие; sQkrXvenie, -i` n. криење; sQkrXvlenie, -i` n. 

qhsaÚrisma; ризница, сокровиште; sQkrXti (s3), -krX6 (s3), -krXe[i (s3) pf. 

krÚptein, ™gkrÚptein. ¢pokrÚptein, krÚptesqai; (се) скрие; sQkrQvena` n. pl. t¦ 

kekrummšna, t¦ krÚfia; скриено, тајна, скришно, тајно.  
Во Слепч во сите примери следиме губење на ерот во слаба позиција во коренот на 

зборот (skrovi]eL skrovna`). Во Оглед следиме вокализација на ерот во o во коренот на 

зборот (sokrovi]e), а во Различ освен вокализацијата на ерот во еден пример (sokrovi]e), 
бележиме и еден неологизам (skrivnica). Во лексемава следиме фрекфенција на мцсл. ред. 
и силно чувство во приспособувањето на зборот кон живиот јазик. 

 

Канонски: skrQ/qtati, -/q]5, -/q]e[i; -ta6, tae[i ipf. skrQ/qtati z5bX 
tr…zein toÝj ÑdÒntaj, brÚcein toÝj ÑdÒntaj; чкрта со заби; skrQ/qtanie, -` n. 

skrQ/qtanie z5bX brugmÕj ÑdÒntwn; чкртање со заби; skrQ/qtQ, -a m. skrQ/qtQ z5bomQ 
brugmÕj tîn ÑdÒntwn; чкртање со заби. 

Во Слепч следиме вокализација на q во e во суфиксална позиција во примерот што 

го проследивме (skrq/etq zoubomq). Во Оглед бележиме вокализација на Q во e (Q>q>e) во 

коренот на зборот и q>e во суфиксална позиција (skre/eta)204, а во Различ повторно имаме 

нов збор којшто го употребува Ј. К. (skrQca). Иако К. П. Т. има чувство за приспособување 
на лексемите кон народниот говор, сепак Ј. К. покажува дека е одличен иноватор преку 
правописното приспособување на неологизмите во јазикот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 Ова јасно укажува за мцсл. ред. во говорот на писарите на ракописите.  
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Табела С4 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

skvrqn?nx½L skvrqno2 (a az /e ne 

bihq hot'la wskvrqni³ se 
skvrqno2 mira sego 

bez?pravednago. pakx wslou[ati 
w*c+a) 30v/19 

skverna 88/1 (da poete pesni 
soblaznitelnxL da `dete do 
denq da se wpjete i skverna 
bezd'lj3 da ;inite za tri 
dni: nemoŸte hr+tjani na 
gUbite si dU[iteL ne 
praznUŸte poganski) 

skvernavx 210/3 (i tova da 
imQ se C tJa gnasnx 
gr'hwvx i da imQ kazUvate 
site nihni deto storili sosQ 
snagite sekakvx skvernavx 
rabitiL tova e C ploti 
wskvernenU2 rizU) 

sl+nce, slqn;²n'iL slqn?;nx*1L 
slqn?ceL slqncouL slqnq;nxmqL 
slqnq”;nx (imou]a na roukou 
zav'sou sv'tlouL `ko svqt'ti 
se C n11 vod'L `ko /e 
slqncou. ne ousraml`i se oubo 
kr²titi mene) 48/5 

sl+ne;nx3 26/6 (zaklin32 vasQ 
vo ;etvero;astnoe drevoL i vo 
lU;i sl+ne;nx3 da b'/ite vo 
pUsta3 m'sta i st+xŸ 
ratovavxŸ \mJ3 mislenagoL I 
rastrzavxŸ togw vs3 
spletenj3) 

sl+ncetw 10/16, solinceto 
25/16, solnce 134/14 (ako i 
no]q nare;e a vremetoL za]o 
e nenadano neznae se koga ]e 
doйde: temnina mrakQ nanosi 
na gr'[nite: a na pravednite 
]e da prosvetne sv'tlostq: a 
poveke sami ]e da 
prosvetnatQ katw solnceL 
nezire;ennx3 sv'tlosti) 

slabimq (elma brate l'pota 
lica tvoego mnoga 1² z'lo. to* 
slabimq pagUba bxva1tq) 33v/18 

slabx 115/3 (zaradi to vo vasQ 
mnozina gledamQ slabx i 
bolni;avxL i mnozina 
oumiraatQ) 

slabi 53/5 (i vJe siromasi ]o 
ste zagUbili stokaL i vJe 
bolnxL slabiL zarobeniL 
gr'[njiL ne tU/ete ne 
/al'teL vJe imate sebe 
maйkaL materq b+/j3L ta3 e 
maйka ]o vi ;Uva ou 
siroma]x3ta va[a) 

slad;ai[jiL sladiL sladko1L 
sladostqL sladqkq (sladqkq 

o*ubw* cv'tq i raiska` krasota. 
pa;e /e slad;ai[ji 1² b/²tvnago 

pisani`L pro;itani` i 
razoumq) 73v/1 

sladokQ 20/14, sladostq 12/5 

(pravednxŸ /e prestavQ C 
ml+tvU i izxde kQ mn' \'lw 
sladokQL `kw vid'nje ml+nj3 
imxŸ na lice svoemQ \'lw 
bl+goUhanje s+tagw d+ha 
isho/da[e C negw) 

sladka 48/12, sladosti 22/12 

(i na bli/n3gw na sekogw 
brata sosQ l2bovq da gori: 
sosQ blagogov'nje i mirizma 
sladka tova e dh+ovnagwL tova 
da pra]amen a b+gaL tretoeL 
smyrno) 
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slanxhq (kto bes pe;ali wtide 
C /iti` sego. kto ne vqkousi 
slanxhq vodqq gorkago sego 
mor` posobnxhq vlqnq) 200/10 

slana 135/2, slanx 25/9, solq 
144/2 (tova vi zboritQ popotQ 
na l2diL i zatova se nazivatQ 
hodataŸL i hr+tosQ gi nazva 
solqL po]o satQ solq ona vo sve 
]o trebetQL i tova ]o 
prinosUetQ pri b+ga) 

sol3tQ 110/11, solQ 116/24, 

solQta 161/10, solq 117/2 (da 
imate mirQ edinQ sosQ 
drUgiL da steL sosQ l2bovq 
kato vrQzani so sekogo 
hrjstjaninaL tova se ka/e 
solq da imate: za takiva 
;ovecx solomwnQ re;e: konk 
moi vQ kolesnicx farawniL 
i pro;a3. ka/i mene 
ou;itel2 daskaleL 
nerazUm'hQ ]o e tovaL koni 
moi vQ kolesnic' farawni) 

slavi1L slavl`houL slavnoL 
slavnouLslavnxhqL slavouLslavx 

(mMou;eni1mq simqL poka/i 
skvrqnqnomou knezou slavnou. 
`ko v?sakq oupva1i k teb') 
69v/18 

slava 143/16, slavnagw 150/9, 

slavnoe 32/12, slavnU2 46/10, 

slavU 13/14 (silo2 ;+tnagwL i 
/ivotvor3]agw krestaL 
predstatelstvxhQ ;+tnxhQL i 
bezplotnxhQ silQL ;+tnagw i 
slavnagw predte;iL i 
krestitel3 JwannaL s_txhQ 
slavnxhQL i dobropob'dnxhQ 
mU;enikwvQL prepodobnxhQ 
bgo+nosnxhQ o+cQ na[ihQ) 

slava 2/6, slavata 93/11, 

slavime 13/9 (a oni tebe ke 
da ti re;atQ nJe sme naU;eni 
da gw slavime: a ne da 
ispxtUvame: za]o taŸnstvw 
st+x3 troicxL ni ag+gli ni 
;ovecxL ne mo/atQ da 
postignatQ i da zna3tQ) 

 
Анализа на табела С4: 

 

Канонски: skvrQna, -X f. molusmÒj; нечистотија, дамка, порок; bes skvrQnX 
¢khl…dwtoj; непорочен; skvrQnaviti, -vl6, -vi[i ipf. spiloàn, molÚnein; осквернува; 

skvrQnavQ, -Xi adj. koinÒj; нечист; skvrQnenie, -i` n. m…asma; нечистотија, скверност; 

skvrQnitelQ, -` m. sp…loj; осквернител; skvrQniti, -n6, -ni[i ipf. koinoàn, bebhloàn, 

molÚnein; осквернува; skvrQnQ, -Xi adj. koinÒj, bšbhloj; осквернавен, нечист, валкан; 

skvrQnqnol2bie, -i`  n. склоност кон нечистотија; skvrQnqnQ, -Xi adj. bšbhloj, miarÒj; 

осквернавен, нечист, валкан, безбожен; skvrQnqstvo, -a n.  eÙtrapel…a; нечистотија, 
скверност.  
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Во Слепч се чува старата форма за лексемава во еден пример, а другиот пример го 

бележиме под титла (со надреден знак) (skvrqn?nx½). Во Оглед и во Различ бележиме 

разложување на вокалното rQ во сите проследени примери (skverna), што јасно укажува на 
чувството за адаптирање на лексемите кон живиот јазик од К. П. Т. и Ј. К. 

 

Канонски: slQnqce, -a n. ¼lioj; сонце; otQ vQstokQ slQnqca (slQnqcou) ¢pÕ 

¢natolîn ¹l…ou; од исток; slQnq;q adj. (toà) ¹l…ou; сончев; slQnq;qnQ, -Xi adj. (toà) 

¹l…ou; сончев.  

Во Слепч следиме: а) два проследени примери пишувани по титла (sl+nce, 
slqn;²n'i); б) два примери во коишто следиме употребен паерок наместо ер (slqn?;nx*1L 
slqn?ce); в) губење на ерот во слаба позиција во групата ;qn во три примери и во еден 

пример во групата nqc (slqncouL slqnq;nxmqL slqnq”;nx). Во Оглед бележиме еден пример 

пишуван под титла (sl+ne;nx3), а во Различ освен примерот под титла, проследивме пример 

во којшто има разложување на вокалното l, губење на слабиот ер во групата nqc и членска 

наставка во истите (solinceto, sl+ncetw). 
 

Канонски: slabo adv. ™n ¢sqene…v; слабо, лабаво; slabosrQdQ adj. nwqrok£rdioj; 

слабоумен; slabostq, -i f. caunÒthj; слабост; slabQ, -Xi adj. caànoj;  слаб.  
Во трите ракописи следиме чување на старата форма за лексемава. 
 

Канонски: sladiti, -/d5, -di[i ipf. gluk£zein; слади; sladostq, -i f. glukasmÒj, 

¹don»; сладост, задоволство; sladostqnQ, -Xi adj. сладосен, пријатен; sladQkQ adj. glukÚj; 

сладок; sladQkQ bXti gluk£zein; е сладок. 
Во Слепч бележиме три примери со непроменета форма и два примери во коишто 

се губи слабиот ер во групите dQk и dQ; (slad;ai[jiL sladko1). Во Оглед има еден пример 

со непроменета форма, и еден пример каде што следиме вокализација на Q во o во 

суфиксот QkQ (мцсл. рецензија) (sladokQ). Во Различ бележиме пример во којшто има 

губење на ерот во слаба позиција (dQk) (sladka), и еден пример во непроменета форма. 
 

Канонски: slanQ, -QJi adj. ¡lmurÒj, ¡lukÒj; солен; solq, -i f. ¤laj; сол; solqnQ adj. 

(toà) ¡lÒj; солен.  
Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за лексемава, а во Различ бележиме: а) 

пример со непроменета форма; б) збороформа со неетимолошка употреба на носовката 3 

(sol3tQ); в) пример каде што Ј. К. употребува членувана форма за лексемата (solQta) 
(мцсл. ред.). 

 

Канонски: slava, -X f. dÒxa, kàdoj; слава, чест, почит, блесок; slava s'dilqno 
doxastikÒn; тропар...; slaviti, -vl6, -vi[i ipf. dox£zein, eÙloge‹n, eÙcariste‹n; слави; 

slavl`ti, -l`6, -l`e[i ipf. dox£zein; слави; slavoslovenie, -i` n. doxolog…a; славословие; 
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slavoslovesie, -i` n. doxolog…a; славословие; slavoslovestvie, -i` n. doxolog…a; 

славословие; slavoslovie, -i` n. doxolog…a; славословие; slavosloviti, -vl6, -vi[i ipf. 

doxologe‹n; слави, воспева; slavqno adv. ™ndÒxwj; славно, празнично; slavqnQ, -Xi adj. 

œndoxoj, kr£tistoj; славен, знаменит, честит, раскошен; slavqnii oƒ œndoxoi; велможи; 

slavqna` t¦ œndoxa; славни дела; slavqn' adv. ™ndÒxwj; славно, празнично.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемава во пет проследени примери, а во 

останатите следиме губење на слабиот ер во групата vqn (slavnou) (истото го бележиме и во 
Оглед). Во Различ освен старата форма, следиме  членувана именка во еден пример 

(slavata) и наставка за 1 л. me во другиот пример (slavime). За оваа лексема Ј. К. покажува 
поголемо чувство за приспособување кон живиот јазик. 
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Табела С5 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sl'pcaL sl'pouL sl'pq (pri1m? 
/e magistri`nq slovo sl'pca 
sq radostj2L i ide vq 

konstantinq gradq) 236/18 

slepecQ 129/9, slepi 79/11, 

slepQ 132/4, slepxŸ 130/14 

(toko tj3 go ou;atQ popotQ 
kakw da pravitQL i da 
dr/itQL a slep;e slepxŸ ou 
tebe o;i imatQL tx ne 
mo/e[q I samQ da hodi[qL a 
vod3kotQ ka si go zel' po sebe 
da go void[q) 

slepagw 88/9, slepecQ 88/9, 
sl'pi 29/7, slepQ 160/21 

(mo/e li slepecQ slepagw da 
vodiL neL ne mo/eL za]o i 
dvata ]e da padnatQ ou edna 
`ma propastQ: taka i tie 
]o se narekle da vodatQ 
;l+v'cxL ako sa sl'pjŸ 
neU;eni taka i ;l+v'cxte 
sl'pi bez ou;enje) 

slqznx¤to;eni1mqL slqzq* (`ko 
/e vid' w+ca svo1goL slqzq* vq 
sq i*splqnise. sq /e mn'[e `ko 
pokaanja radi to* tvoritq) 
36v/15 

slzx 71/19 (b+ga mol3tQL b+ga 
hval3tQ ou cr+kvi i po b+/jŸ 
kUYiL a mx prinU/deni esmx 
vsegw togw li[iti seL i 
pomoli se b+gU so slzx i re;iL 
izbavi b+/e C ovoŸ esapQ lo[Q 
]o go imamoL nastavi nasQ 
g+di na istinU tvo2) 

slQzx 60/1 (ne vidite li i 
o;ite sna/ni ;ove;ki: koga 
s'datQ ou dimQ seki patQ 
te;atQ imQ slQzxL a koga sa 
po megdanQ po pole togiva 
sap o;isti i bistro gledatQ: 
taka i oko na dU[ataL a]e 
po pa/itemQ dh+ovnxhQ 
slovesQ paset s3) 

slo?ugamqL slo?ugx “(tog‹a 

an_tipatq reÂ kq slo?ugamq 

di`volimqL bi2]e 1 g+lite kq 
nimqL v'rouite bo ar'2. 
bi1mx* /estji sv'tla im'ahou 
lica. slo?ugx“ /e iznemoŠ[e i 
bi[e `ko mMrqtvi) 3/14 

/ slUga 11/18, 267/9, slUgi 11/9 

(onQ C b+ga se boi i treperi 
C strahQ b+/jŸL zatova se 
ka/e b+gU slUga i rabQ i 
izmet;JaL onQ akw bx imalQ 
vlastq i silaL onQ site 
;ov'cx ]o sa na to3 v'kQ 
oudavilQ bx kolkU trepne 
okoL onQ deka mU se bo3tQL 
i deka nematQ v'ra /ivaL 
tamw vlazi djavolQL zatova 
hr+tosQ reklQ: se azQ sQ 
vamx esmq do skon;anje v'kaL 
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aminq) 

slou/bamiL slou/bouL 
slou/bxL slou/qbnicq, 

slou/e]aL slou/e]iL 
slou/i[i (po skon;ani /e 
st+x1 slou/bxL povel' 

patriAarhq nonou E&p²pou poU;iti 
l2di C b/²tvnago E&uŠlja) 137/12 

slU/b' 18/5, slU/ba 69/17, 

slU/a]x3 26/14, slU/i[q 
68/16, slU/ime 68/2 (legni 
poranw stani poranwL ouzmi 
prosfora i sveYaL idi ou c+rkva 
na slavoslovje i na b+/estvenna3 
slU/baL sir';q na litUrYJaL i 
dUri sedi[q ou crkva ne mxsli 
za na drvoL za domaL ili za 
trgovina) 

slU/ba 98/8, 1/3 (s+txŸ vasJljŸ 
velikjŸ molil se b+gU da mU 
dade bl+godatq i premUdrostq 
i razUmQL da e halisQ sosQ 
negovite dUmi da mo/e da 
sover[i bezkrovnU2 slU/baL 
sir';q st+a3 ljtUrgjaL I da 
mU doŸde na negw d+hQ st+xŸ) 

slous' (slx[i dq]i i vi/‹q. 

wvo O;ima wvo /e slouhoma 
primi. pon1/e bra;na` 
d'ani` vq slous' b'hou) 89v/17 

slU[a 65/1, slU[amo 67/11 

(po]o za h+rta trpimo bare da 
go slU[amo ]o ni veliL onQ ne 
ni veli ne]o te[koL tako 
lesno onQ ni velitQ da lUbimo 
edenQ drUgogoL da se pra]aame) 

slU[aŸ 11/8, slU[aŸte 39/8, 

284/2 (taka kazUe da imameL 
kato prj3teli seki: koi ni 
goni i koŸ ni padi nasQ 
mnogU ni wleknU3tQL C 
gr'hovnite mUki w]e i 
golemQ darQ ni darUvatQ 
namQ g+dq:da bxdeme s+nove 
b+/ji: slU[aŸte kakw ka/eL 
da bxdete s+nove o+ca va[egw 
de toe na nebesi) 

 
Анализа на табела С5: 
 

Канонски: sl'pota,  -X  f. слепило; sl'pQ, -Xi adj. tuflÒj; слеп; sl'pqcq, -a m. 

tuflÒj; слепец, слеп.  
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемава во два примери, а во еден 

пример бележиме губење на слабиот ер во групата pqc  (sl'pca). Во Оглед бележиме развој 

на ' во e во сите примери, а во еден пример следиме вокализација на q во e во суфиксот 

qcQ (slepecQ). Во Различ забележавме еден пример со непроменета форма, еден пример 

каде што има вокализација на q во e во суфиксот qcQ (slepecQ) и развој на ' во e бележиме 
во три ексцерпирани примери. 

 

Канонски: slQza, -X f. d£kruon; солза; slQziti, -/5, -zi[i ipf. dakrÚein, penqe‹n; 

плаче, лее солзи; slQzoto;qnikQ, -a m. којшто лее солзи; slQzqno adv. солзливо;slQzqnQ, -
Xi adj. (tîn) dakrÚwn; солзлив, од солзи. 
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Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а во Оглед бележиме 

губење на ерот во слаба позиција во групата lQz (slzx). 
 

Канонски: slouga, -X m. Øphršthj, di£konoj, leitourgÒj, qer£pwn, pr£ktwr; слуга, 

служител, ѓакон; slou/itelq, -` m. di£konoj, leitourgÒj; служител, слуга; 

slou/itelqnikQ, -a m. Øphršthj; служител, слуга.  

Во Слепч и во Различ се чува старата форма (освен редовната употреба на U 

наместо ou во Различ) (slUga), а во Оглед не проследивме ваква лексема. 
 

Канонски: slou/enie, -i` n. diakon…a, leitourg…a, latre…a; служење, служба, 

обред, чин, богослужба; ;inQ slou/eni2 ¢kolouq…a; богослужбен обред; slou/itelqnQ, -
Xi adj. leitourgikÒj; литургиски; slou/iti, -/5, -/i[i ipf. diakone‹n, latreÚein, 

ƒerourge‹n, proskartere‹n, ƒerateÚein, diakone‹n, leitourge‹n; служи, врши богослужба, 

принесува дар, жртва; slou/qba, -X f. diakon…a, leitourg…a, Øphres…a, latre…a, doule…a, 

qrhske…a, ƒerourg…a; служба, работа, послуга, помош, култ, поклонение, богослужба; 
slou/qbqnQ, -Xi adj. leitourgikÒj, (tÁj) leitourg…aj; службен, богослужбен.  

Во трите ракописи следиме губење на ерот во слаба позиција во групата /qb во 

повеќето примери (slou/bamiL slou/bou), а останатите се со непроменета форма. 
 

Канонски: slouhQ, -a m. ¢ko»; слух, уво, слушање, глас, се слуша; slou[ati, -a6, -
ae[i ipf. ¢koÚein, ¢nšcesqai, e„sakoÚein; слуша, е послушен.  

Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед освен старата 

форма во еден пример, следиме и множинска наставка mo за 1 л., особеност за тетовскиот 

дијалектен говор (slU[amo). Во Различ бележиме употреба на гласот Ÿ во двата примери 

што ги проследивме (slU[aŸte) (влијание на рцсл. ред.). Во двата ракописи има редовна 

употреба на U наместо ou. 
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Табела С6 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

slovesa siL slovesi (ne 
pr'moudrostnxmi n'kxmi 
slovesi ouhx]eren?no. nq dh+ou 
st+mou g+l2]ou Ustx 1go b' /e 
g+l1 mo1 slô) 137/17 

/ slovesnxhQ 39/20 (koga tJ3 
]o pazatQ i ]o sa pastirx 
na slovesnxhQ ovecQ sir';q 
na hr+tjanite ]o zele ;inQ C 
ap+lxL a ne U;atQL ili ne 
maratQ ili ne sa ou;eni ou 
knigata: zatova mol;atQ da 
re;e[Q ne mo/atQ da 
dUmat) 

slovoL slovomq (prjide i 

bloudnica wna vq cr+kvq wn 1 
i/e namq slovo n+n`) 137v/5 

slovo 65/1, slovonositeli 12/10 

(da izsUnetQ krestQ mene 
orU/je predhod3]ee i 
sokrU[a2]ee lUkavx3 
mxtarona;alniki i 
slovonositeli ispxtateli 
vozdUhU i tmx predstateli) 

slovo 32/18, 49/6 (kakvo ]o 
ste viknati taka da 
/iveeteL tova kazUeL ;l+v'kQ: 
]o nosi lice s+na b+/j3: ousta 
b+/j3L koŸto ima ou svoŸte 
ousta slovo b+/jeL i ou desna 
rUka nosi kl2;eve na si;ka 
d+hovna vlastq) 

s'meL s'menitou (da a]e 

oumek;i[i sr‹;qnou2 zeml2. i 
prjime[i mo1 s'me ou;eni`) 
99v/19 

seme 41/17 (rabota bezQ 
molitva ne se po;nUetQL 
YerekQ seme koga Ye vaYatQ na 
nivaL YerekQ gUmno koga Ye 
nasadi[qL lozje koga Ye 
zasadi[qL temelq na kUYa koga 
Ye zapravi[qL ou nova kUYa 
sefte koga oulegne[q da 
dxse[qL Ye da vikne[q popa da 
ti ;ati molitvU) 

s'me 59/11, semeto 59/9, 

85/16 (hr+tosQ s'eL a semeto 
edno panda ou dU[a ]o e 
potapkana C mnogU gr'hoveL 
i pticx nb+nx3 pozobaho 
izedahwL pticx nari;a 
djavoli ]o sa na vozdUhQ na 
havata gor') 

sm'hx (wni mno/a1 C ;l+vkq 
i na;e[e pleskati roukami i 
sm'hx bes;in?nxi tvoriti. i 
ni/e timbanx bi`hou) 134v/6 

sme3ha 106/1, smeete 149/1 

(ili siromahUL ili sakatomUL 
peltekUL [U[kavomUL 
mUtkavomUL gU[avomUL 
halosanomUL hUlavomUL 

sme[ka 95/16, sme3t s3 62/6 

(i toga3 bxvatQ hr+tjanski 
d'caL a koi gi ne ou;atQ na 
hr+tjanstvoL ami pe3tQ pri 
nihQ svetovni pesni i sme3t 
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bUdalomUL gre[nomU se smeeteL 
[egate goL pUdite goL 
zadirateL so nego go eglenџe 
;inite) 

s3 i wpivat se i dUma3 
lo[i dUmiL takiva ba]i i 
maйki oubivatQ dU[ite na 
svi ;eda i pra]atQ gi ou 
v';na mUka) 

smradaL smradnoL smradnxi (i 
in'Mmq poutemq izxdohw¤. 
idou]imM? /e namq. i se 
wbr'tohwmq 1zeraL z_. isplqnq 
smrada i moukx) 246/15 

/ smradQ 96/7, smrQdi 112/17, 
smerdime 230/22, smrQdi[Q 

230/12 (da si vidi[Q tvo3 
snaga ]o tje gnasna ;ernaL i 
ti smrQdi[Q i na b+ga: i na 
b+/Ji ag+gli: i tvoŸ ag+glQ 
hranitelQ: ]o togo dalQ 
tebe b+gQ kogi si se krestilQL 
i toŸ ima dve /albxL ednaL 
ne mo/e da ide pred b+ga na 
divanQ: za]o ;esto idatQ 
si;kite ag+gliL na divan 
predQ b+ga) 

smokovnomq (i razoum'sta `ko 
naga 1sta. i na;esta listi1mq 
smokovnomq tvoriti seb' 
pr'po`sani1) 203v/15 

/ smokovnicU 75/1,  

smokvx 264/18 (e+ylje. 
glagola[e g+dQ ta3 prit;a: 
smokovnicU vQ vjnograd' 
svoemQ) 

 
Анализа на табела С6: 

 

Канонски: slovesqnQ, -Xi adj. (tîn) lÒgwn, logikÒj; на проповедите, на зборовите, 
умен, духовен. 

Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемава. Во Оглед не 
проследивме ваков пример, а во Различ следиме губење на ерот во слаба позиција во 

групата sqn (slovesnxhQ). 
 

Канонски: slovo, -ese n. lÒgoj, ·Áma, ·Ásij, lÒgion; збор, слово, реч, глас, учење, 
книга, текст, цитат од Светото писмо, поради што, како што, полза, (како што) одговара, 

разум, ум, вид прашање, удел; slovomq di¦ lÒgou; усно; slovopr'pirati s3, -pr'pira6 s3, 

-pr'pirae[i s3 ipf. logomace‹n; се препира; slovopqr'nie, -i` n. logomac…a; препирка; 

slovopqr'ti s3, -r6 s3, -ri[i s3 ipf. logomace‹n; се препира; slovorQpqtanie, -i` n. 
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logogoggusmÒj; негодување со зборови, бунење; slovoslavie, -i` n. doxolog…a; 

славословие; slovoslaviti, -vl6, -vi[i ipf. doxologe‹n; слави, воспева; slovoslovesie, -i` 
n. doxolog…a; славословие. 

Трите ракописи имаат непроменета форма за лексемава во сите примери. 
 

Канонски: s'menitQ, -Xi adj. spÒrimoj; што дава семе, семенит; s'menqnQ, -Xi 
adj. (toà) spšrmatoj; семенски; s'mo adv. ïde, ™nq£de, ™ntaàqa; ваму, таму; s'm3, -ene n. 
spÒroj, spšrma, karpÒj, spor£; семе, сеидба, сперма, род, потомство. 

Во Слепч следиме чување на старата форма. Во Оглед бележиме развој на ' во e 
(seme), а во Различ проследивме еден пример со непроменета форма и збороформа со 

развој на ' во e во членувана форма (semeto) (мцсл. ред.). К. П. Т. и Ј. К. ја пишуваат 
лексемава со мцсл. ред. со што покажуваат одличен усет во адаптацијата на лексемите кон 
живиот (говорен) јазик. 

 

Канонски: smi`ti s3, sm'6 s3, sm'e[i s3 ipf. gel©n; се смее; sm'`ti s3, -'6 
s3, -'e[i s3 ipf. gel©n;  се смее; sQm'ti, -'6, -'e[i ipf. tolm©n, dÚnasqai; смее, 
може.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме развој на ' во e во 

двата проследени примери (smeete). Истото го проследивме и во Различ, но во еден пример 

се огледува народното јазично влијание (sme[ka). 
 

Канонски: smradQ, -a m. brÒmoj, dusîdej; смрдеа; smradqnQ adj. dusèdhj; 

смрдлив; smrQdQ, -a m. o„ktr©j tÚchj; прост човек; smrQd'ti, -/d5, -di[i ipf. Ôzein; 

смрди. 
Во Слепч бележиме еден пример со непроменета форма за лексемата и два примери 

каде што има губење на ерот во слаба позиција во групата dqn (smradnoL smradnxi). На 
губењето на еровите како процес кој предизвикал низа други промени, се задржуваат 
повеќе автори (види: Куљбакин...205, Конески206). Во Оглед не проследивме ваков пример, а 

во Различ бележиме два примери со непроменета форма и разложување на вокалното rQ и 

наставка за 1 л. мн. me во примерот smerdime, преку што ја бележиме иновативноста на Ј. 
К. во приспособувањето на лексемава кон живиот јазик. 

 

Канонски: smokQvie, -i` n. aƒ suka…; смокви (pl.) smokQvinie, -i` n. aƒ suka…; 

смокви (pl.) smokQvqnica, -3 f. sukÁ; смоква; smokQvqni;qnQ, -Xi adj. tÕ tÁj sukÁj; 

смоквен; smokQvqni;qskQ, -Xi adj. tÕ tÁj sukÁj; смоквен; smokQvqnQ, smokovqnQ, -Xi adj. 

(tÁj) sukÁj; смоквен, смоквин; smokX, smokQve f. sàkon; смоква.  

                                                 
205 С. М. Куљбакин, Старословенска граматика, Београд 1930, 20-31; J. Ham, Staroslovenska 
gramatika, Zagreb 1958, 80-89; A. Vaillant, Manuel du vieux slave, Paris 1948, 35; 
206 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 22; 
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Во Слепч проследивме пример во којшто има развој на Q во o (smokovnomq) и 

губење на слабиот ер во групата vqn. Во Оглед не проследивме ваква лексема, а во Различ 

следиме губење на слабиот ер во двата проследени примери (smokvx) и вокализација на 

Q>o во smokovnicU. 
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Табела С7 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sm'reni1L sm'renx (n+n` /e 

wni rñ2t? se tx /e 
stra/‹e[i. bl²vnq b+q sm'renxi 
jwanq drougou2 no]q ne 
pokrx1t? se tobo2) 164v/2 

smirenje 6/1, smireno 112/15, 

smiromQ 53/13 (vrazUmi ego 
pominati t3 vsegdaL i tvo3 
povel'nj3L smirenje /eL i 
l2bovqL i krotostq darUŸ emUL 
m+ltvami pre+stx3 vl+;icx 
na[e3 b+cx i pr+no d+vx m+rJi) 

smirennomUdrje 155/7, 

smirenU 271/14, smiri[Q 
104/6 (akw ima[Q ne]o 
srQdn3 na nekogwL ili onQ 
na tebe ili tx na negwL ili 
za pravda ili za krivina 
saltQ da se smiri[Q da se 
wprosti[QL ili onQ na tebe 
ima ne]o ili ti na negw 
potkani se da go privede[Q 
ou l2bovQ) 

smrqtqL sqmrqtnagoL 
sqmrqtnx (si2 oubo /iznq 

pri1ml1tq smrqtq. i slavou 
postignetq soudq. Mnozi bo 
pr'/‹ego daL vq po sq* m'sto 
Cvelq mou/q* vq a&dq svedeni 
bx[e) 101/12 

smerti 5/19, smertonosnx3 
`zvx 152/20, smertq 125/10 (vo 
ne;istota akw ga zate;e 
smertqL Cide ou Yavolski 
rUkiL akw bxlQ C napredQ 
harenQ naiposle/no to mU se 
pametQ ;oekUL a ne prvwL zere 
taka pisaa proroci d+homQ 
st+xmQL te/ko tj3 l2dx ]o 
pj3tQ) 

smertna 17/10, smertq 12/6 

(vonmemQ: toŸ ]o smertq 
oubilQ i razvalilQ: i lo[ite 
zemlnite raboti pob'dilQ: 
vonmemQ: tova pokazUe na 
v'rnxte radostq ]o se 
nikoga[Q dovrQ[Ue) 

sou1t?naaL sou1tnxihqL 
sU1tqnq (Cm'tati /e se C 
idoloslou/qbnx1 lqsti. i tq 
]etnxhq I sou1tnxihq idolq 
blgo;qsti1 /e i blgod'ri vq 
wstavl1ni1 grhomq) 7v/19 

sUetnx3 5/13 (C sUetnx3 
mJrskj3 /izniL i prizvalQ esi 
ego po/iti dostoŸnw vo 
ag+gskomQ semQ /itelstv'L i 
sohrani ego C s'teŸ 
djavolskihQ) 

sUetna3 287/1 (w pasU]ji 
sUetna3 i wstavlq[ji ovecQ: 
me;q na mx[cU egw i na oko 
emU sednoe: mx[ca egw 
izsxha2]i izshnetQ i oko 
emU) 

soudaL soudi[tiL soudi]iL 
soudi`L soudi`mqL soudi2L 
soudjiL soudnxiL soudq 

(razoumno poslU[ati po‹bl1tq 
pr1 soudi`mq. ne po‹bno bo 1² 

sUdili]e 94/11, sUdQ 114/20 

(voznesenje i so[estvje st+agw 
d+haL i vtoroe pri[estvje i 
sUdili]e hr+tovoL toŸ 
dostoŸnw praznUetQ i 

sUdi 271/14, 31/25, sUdj3 
134/16, sUdQ 25/12 (tamo 
pravo ]e da sUdi a ne milUe 
nikogoL tamo nema komU da 
se pomoli[Q da oukroti b+/je 
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pravdx izq wbr'sti skoro 
Cb'ga2]e ili Cgan`2]e) 
231v/10 

dostoŸnw radUet s3L i takw 
da se sbUdetQ vs'mQ 
pravoslavnxmQ hr+tjanomQ) 

pravosUdjeL togiva b+gQ ne 
gleda nikogw na liceL ta da 
se so/ali za negoL togaŸ b+gQ 
ne e milostivQL ami e b+gQ 
sekomU da CvrQne i da 
plati: e/e polU;iti vs'mQ 
namQ bl+ga3L aminq) 

souhago (vq pra[a[e s'de]i¾ 
pri n1mq. Ddadite mi reÂL v_. 
Ukrouha souhago hl'ba. `/e C 
;²tnago starca pri1hq) 241/14 

sUhQ 92/18 (oba dni ;akQ 
sproti velikQ denq na ve;erQ 
malw sUhQ lebecL kolkU da se 
podkrepitQL zere sproti 
velikQ d+nq sva noY Ye stoitQ 
ou cr+kvaL zaradi ne wslabi 
noYqta) 

sUha 162/9, sUhQ 262/23, sUhi 

54/18 (reklQ mU takwL 
proro;eL izlezi na pol' koe 
go vidi[Q pUno polno kosti 
C ;l+v'cxL i da razUm'ete 
vJe silata na b+/jŸte dUmiL 
da ka/atQ da naU;atQ i ]e 
da vidi[Q tJ3 sUhi kostiL 
]e da se wble;atQ vQ ednaga 
ou t'loL i ]e da zematQ 
d+hQL i ]e da bxdatQ /ivxŸ 
l2di ;ov'cx: i re;j imQ 
kosti sUhi da ;Uete re;i i 
slovo g+dne) 

 
Анализа на табела С7: 

 

Канонски: sQm'renie, -i` n. tape…nwsij, tapeinÒj, metri£zein, tapeinofrosÚnh, 

metriopaqe‹n; покорност, смиреност, страдање, измачување, сочувство; 
sQm'renom5drostie, -i` n. tapeinofrosÚnh; смиреност; sQm'renom5drostqstvo, -a n. 

tapeinofrosÚnh; смиреност; sQm'renom5drqstvie n. tapeinofrosÚnh; смиреност; 

sQm'renQ, -Xi adj. tapeinÒj, tetapeinwmšnoj; смирен, низок, понижен, покорен, угнетен, 
снисходлив.  

Во трите ракописи во сите прследени примери следиме губење на ерот во слаба 

позиција во коренот на зборот (sm'reni1). Во Оглед во сите проследени примери 

бележиме замена на ' со i и употреба на j (smirenje). Во Различ следиме чување на 

геминатите и употреба на U и на j во еден пример (smirennomUdrje, smirenU), а во сите 

проследени примери бележиме замена на ' со i. 
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Канонски: sQmrQtvqnQ, -Xi adj. qnhtÒj; смртен; sQmrQtonosqnQ, -Xi adj. qnhtÒj; 

смртоносен; sQmrQtq, -i f. q£natoj; смрт; bes sQmrQti ¢q£natoj; бесмртен; sQmrQtqno 
adv. ¢t…mwj; срамно; sQmrQtqnQ, -Xi adj. (toà) qan£tou, qan£simoj, qanatikÒj, 

qanathfÒroj, qnhtÒj; смртен, смртоносен. 

Во Слепч следиме губење на ерот во коренот на зборот во еден пример (smrqtq), а 
во останатите примери бележиме непроменета форма. Во Оглед освен губењето на ерот во 

коренот на зборот, бележиме и разложување на вокалното r (smerti) во сите примери. Во 

Различ ги следиме истите правописно-фонетски промени како во Оглед (smertq). И денес 
во Тетово и тетовско е активна употребата на збороформата смерт. 

 

Канонски: soueta, -X f. mataiÒthj; залудност; souetie, -i` n. mataiÒthj; 

залудност; souetqnQ, -Xi adj. m£taioj; залуден; souetqna` n. pl. t¦ mata…a, mataiÒthj; 

залудност; souetqn' adv. m£thn; залудно; soui, -ii adj. m£taioj; залуден; soue(e) slovo 
mataiolog…a; празнословие; soue(e) mataiÒthj; суета. 

Во Слепч следиме јотација на e во сите проследени примери, како и употреба на 

паерок и замена на ` со a (sou1t?naaL sou1tnxihq) (види: Конески207, 208, Пандев209, 
Новотни210, Пешикан211). Во Оглед и во Различ бележиме непроменети збороформи. 

 

Канонски: s5dii, s5di`, -i4 m. krit»j, oƒ krita…; судија, судии (во Израел); 

s5dili]e, -a n. praitèrion; суд, судница; s5dilqnica, -3 f. praitèrion; судница; 

s5ditelq, -l` m. krit»j; судија; s5diti (s3), -/d5 (s3), -di[i (s3) ipf. pf.  kr…nein, 

katadik£zein, dokim£zein; (се) суди, владее, осудува, заштитува, просуди, реши; s5di]e, -
a n. bÁma, praitèrion, krit»rion; суд, судница, судење, судски процес, заклучок; s5dQ, -a 
m. kr…sij, kr…ma, oƒ krita…; суд, судии, судска власт, судски процес, спор, пресуда, казна, 

правда, решение, наредба; s5dqba, -X f. kr…ma; пресуда, справедливост; s5dqnQ, -Xi adj. 

(tÁj) kr…sewj; судски, суден. 

Во Слепч следиме замена на 5 во ou во сите проследени примери и губење на 

слабиот ер во групата dqn во еден пример (soudnxi). Истата гласовна промена ја бележиме 

во Оглед и во Различ, но наместо ou, авторите редовно ја пишуваат лигатурната U под 

влијание на рцсл. ред. (sUdQ). 
 

                                                 
207 Б. Конески, Граматика на македонскиот јазик, 104; 
208 Б. Конески, Историска фонологија..., 28; 
209 Д. Пандев, Лесновски....., 75; 
210 С. Новотни, Слоештички патерик, Скопје 2013, 57, 90;  
211 М. Пешикан, О ортографским видовима српске редакције, зб. Научни састанак слависта у 
Вукове дане, Београд 1984, 47; 
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Канонски: souho, -a n. tÕ xhrÒn, xhr¦ gÁ, gÁ, a„gialÒj; суво, брег; souhota, -X f. 

xhrÒthj; суша; souhQ, -Xi adj. xhrÒj, ™xhrammšnoj; сув, исушен, парализиран; souhXi, -
ago m. март. 

Во трите ракописи следиме непроменета форма. 
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Табела С8 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

soumn'hqL soumn'nja (vq 

istinou g+i moiL i vq /ivot' 
;edq* na[i¾ hot'hq re]í ve]qL 
nq* soumn'hq se) 105/15 

sUmnenje 119/15, sUmnenjemQ 
21/18 (vo vs3kj3 b'dxL i 
skorbiL i nU/dx pomo]iL a]e 
ne so sUmnenjemQ molit s3L 
d+ha bo st+agw sUtq ispolneni) 

/ 

souprotivna (a&z? /e kq nimq 
souprotivna Cv]avqL 

vqzvrati[e se bezd'lni 
rek[imq kq seb' za 2tra 
prjidemq i po imemq si2 sq 
nou/Œe2) 121/20 

sUprotivnw 103/5 (toŸ stopanQ 
silenQ estq na џenkQL i svaki 
ratQ ili voŸskaL ili nekakvxŸ 
boŸ ]o da stanetQ sUprotivno 
emU sve Ye padneL za]o toŸ 
carq estq silenQ vo brani) 

/ 

souprou/?na`L souprouga (i 
c'lovasta se drougq drouga. 
poznav[i oubw golubica 
souprouga svo1goL tq* /e ne 
pozna 11) 107v/5 

/ sUprUgQ 164/10 (seloL koŸ i]e 
mnogU iman' stoka: /enUL 
koŸ wbi;a mnogU tUrlJi 
manџ: sUprUgQ volovQ koŸ 
snaga l2bi) 

sp'[enjaL sp+seni1L spaseL 
spase[iL spasenja (i dav[ago 
wbrazq spasenja. hwte]imq 
vs'mq src‹emq pripa‹ti kq 

]edrotamq 1go) 40/15 

sp+sitelnoe 4/12, spasenj3 56/12, 

spasenje 9/5, spasenjŸ 21/10, 

spasi 46/6, spasitelnx3 50/12 

(i vs'hQ tvoihQ st+xhQL i 
da/dq emU sonQ oupokoenj3L 
sonQ t'lesnxŸL zdravj3L i 
spasenj3L i /ivotaL i 
kr'postQ dU[evnU2L i 
t'lesnU2L `ko /e pos'tilQ 
esi inogda avjmeleha ougodnika 
tvoegoL vo hram' agrippov') 

spasatQ 39/7, spasavame 
254/10, spasenj3 7/18, spasi 
7/21, spsitelq 225/15, spasenje 
8/1 (ke da vx bidatQ za dobro 
vamQ i ke da vj e za spasenjeL 
mnogU e golema borba i b'da 
na ovoй v'kQ bxva) 

spatiL spitq (i tog‹a konq;n 
11 vqstahomq spati. i `ko 

prjidohq hote 2 lobzati) 
213/16 

spati 2/16 (ml+tva z_ otrokwmQ 
nemogU]xmQ spati bolnxmQ) 

spalQ 82/8, spJe 153/19, spale 
306/11 (kato pepelQ hi;Q 
nemalQ da imQ se ousladi: a 
drUgiL C mnogU pla;enQ 
postelkite si mokrJleL a 
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drUgiL zabravale hl'bQ 
da3datQL a edni edva oumo 
ne si zagUbile: zaradQ sonQ 
za]oL malU spale: mnogU 
;Udnji i divnji marifeti 
;inile storUvale) 

sq;eta1maL sq;eta1tqL 
sq;etani` (i prizovout? Mme 
vami i/e b+ou Ugo/‹q[ei. i 
boudou s vami sq;eta1ma 
vxnou) 11/4 

so;etati 4/15, so;etaŸ 16/5 

(darUŸ emU pi]U raŸskU2L 
so;etaŸ egw bezzakonj3 
neizre;enno2 po;ino2 
bogatxhQ tvoihQ darwvQL 
prosti egoL pomilUŸ egoL 
oka3nnU2 egw dU[U sp+si 2 
]edre) 

/ 

sqberout?L sqbira1[iL 
sqbira2]iL sqbraL sqbranaa 

(stra/Œou]oumi i glademq 

mrou]i i 1dva sqbira2]i 
bxli` vq poô'bou w kaainomou 
semou telesi) 126/7 

sobrani 137/13 (zere taka 
zapoveda b+gQ hr+tosQ re;e: kade 
ste dvoica ili troica sobrani 
vo imeto moeL ne]o sakaate C 
meneL ` domQ po srede vasQL ve 
po;UuemQ za harno akw me 
molite) 

sobira 7/12 (a ona mertvaL 
ama kakva e rabota na 
v'rata: mnogU rabotaL ou 
edno se zakl2;ava i sobiraL 
s+txŸ payelQ kazUeL v'ra sosQ 
l2bovQ koga eL togava e 
rabotna i prava predQ b+gaL i 
drUgo l2bovq li e na site 
raboti ou v'rata) 

 
Анализа на табела С8: 
 

Канонски: s5mqn'nie, sQmqn'nie, -i` n. parat»rhsij, di£krisij, distagmÒj; 

набљудување, расправија, сомневање, колебање; s5mqn'nqnQ adj. ¢per…skeptoj; 

сомнителен, неопределен; s5mqn'ti s3, sQmqn'ti s3, -n6 s3, -ni[i s3 ipf. 
diakr…nesqai, dist£zein, parathre‹sqai, stšllesqai; се сомнева, се придржува, 
исполнува, се пази. 

Во Слепч бележиме деназализација на 5 во ou и губење на слабиот ер во групата 

mqn во сите проследени примери (soumn'hq). Во Оглед освен извршената деназализација 

следиме развој на ' во e и редовна употреба на десеттеричното j (sUmnenjemQ). Во Различ не 
забележавме пример од ваков тип. 
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Канонски: s5postatovati, -tou6, -toue[i  ipf. ™nantioàsqai; се противи, се 

спротивставува; s5pqrq, -r` m. ¢nt…dikoj; соперник, противник; s5pqrqnikQ, -a m. 

¢nt…dikoj; соперник, противник; s5protivQ praep. ¢nti-; спроти.  

Во Слепч и во Оглед проследивме деназализација на 5 во ou во сите примери 

(souprotivna), а во Различ не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: s5pr5gQ, sQpr5gQ, -a m. zeàgoj; пар, запрега; s5pr5/ie, -i` n. zeàgoj; 

пар, запрега; s5pr5/qnQ, sQpr5/qnQ, -Xi adj. zeàgoj; впрегнат во пар. 

Во Слепч и во Различ 5 има рефлекс ou во сите проследени примери (souprouga). Во 
Оглед не бележиме ваква лексема. 

 

Канонски: sQpasati (s3), -sa6 (s3), -sae[i (s3) ipf. skšpein, sèzein; чува, (се) 

спасува; sQpasa4(i) Ð sèzwn; спасител; sQpasenie, -i` n. swthr…a, tÕ swt»rion, swt»rioj, 

tÕ sîsai, uƒoqes…a; спас, посинување, посвојување; sQpasitelq, -` m. swt»r; спасител; 

sQpasitelqno adv. спасоносно; sQpasitelqnQ, -Xi adj. swt»rioj; спасителен, спасоносен; 

sQpasovati s3, -sou6 s3, -soue[i s3 ipf. sèzein; се спасува; sQpasti (s3), -s5 (s3), -
si[i (s3) pf. sèzein, diasèzein, peripoie‹sqai; зачува, спаси, излекува; sQpasQ, -a m. 

swt»r, Ð sèsaj, ™p…skopoj, swthr…a; спасител, спас; sQpasQ, -a m. Sot»r, 'Ihsoàj; 

Спасител; sQpasqnQ, -Xi adj.  swt»rioj, Ð swzÒmenoj, (toà) swthr…ou, Ð prÕj swthr…an; 

спасителен, спасувачки, на спасението. 
Во Слепч следиме: а) губење на ерот во коренот на зборот во сите примери 

(spasenja); б) неетимолошка употреба на ' на местото на етимолошкото a (sp'[enja); в) еден 

пример пишуван под титла (sp+seni1). Во Оглед следиме: а) пример пишуван под титла 

(sp+sitelnoe); б) примери пишувани со десеттеричното j во наставката (spasenj3) (рцсл. 

варијанта); в) пример со завршок Ÿ (spasenjŸ); г) губење на ерот во коренот на зборот во 

сите примери (spasenje). Во Различ освен гласовните појави што ги  проследивме, следиме 

еден пример во којшто има развој на етимолошкото 5 во a во наставката за 3. л. мн. 

презент и множинската наставка за 1 л. мн. me (spasavame), што претставува народно 
јазично влијание. 

 

Канонски: sQpati, -pl6, -pi[i ipf. kaqeÚdein, koim©sqai, Øpnoàn; спие, умира. 

Во трите ракописи следиме губење на ерот во коренот на зборот (spati). 
 

Канонски: sQ;etavati s3, -a6 s3, -ae[i s3 ipf. sunedri£zein; се приклучува, е 

близок; sQ;etanie, -i` n. suzug…a; брак; sQ;etanqnQ adj. suzeugnÚnai;  се допира, се 

соединува; sQ;etati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. suzeugnÚnai, sunariqme‹n, 

sundu£zein, sunedri£zein;  (се) соедини, се здружува. 
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Во Слепч следиме непроменета форма во сите проследени примери. Во Оглед 

бележиме развој (вокализација) на Q во o во коренот на зборот во сите ексцепирани 

примери, но и завршок Ÿ во еден пример (so;etaŸ). Во Различ не забележавме ваков 
пример. 

 

Канонски: sQbiranie, -i` n. sullog»; собер; sQbirati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) 
ipf. sullšgein, sun£gein, ™pisun£gein, paradidÒnai, qhsaur…zein, ¢qro…zein, sun£gesqai, 

™paqro…zesqai; (се) собира, одзема; sQbqranqnQ, -Xi adj. sunhgmšnoj; собран; sQbqrati 
(s3), -ber5 (s3), -bere[i (s3) pf. sullšgein, sun£gein, ™pisun£gein, sun£gesqai, 

™pisun£gesqai, sunšrcesqai, suntršcein, ™piswreÚein; (се) собере, земе, одземе, (си) 

избере, се крене; sQbqranii m. pl. sunelhluqÒtej; собрание. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава во два примери, во еден пример 

следиме развој на q во e (sqberout?) и во два примери бележиме губење на слабиот се во 

групата bqr (sqbraL sqbranaa). Во Оглед и Различ бележиме вокализација на Q во o во 

коренот на зборот во сите ексцепирани примери (sobira) (мцсл. варијанта) и губење на 

слабиот ер во коренот на зборот во Оглед (sobrani). 
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Табела С9 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sqbl2diteL sqbl2dohq (;to /e 
bl+gowbrazn'1 1g‹a h²a dobrx i 
podvigq re;e skon?;ahq. v'rou 

sqbl2dohq. savle savl1 ;to me 
goni[i) 82/10 

sobl2daemQ 61/20, sobl2di 
16/9, sobl2di 5/18, sobl2sti 
50/13 (i prizorQ C 
pakostotvornxhQ i 
zavistlivxhQ ;elov'kwvQ 
d'emoeL `kw da C tebe c'lQ 
i zdravQ sobl2demQL so 
blagodarenjemQ poetQ teb') 

sobl2dava 155/15 (kazUe 
hr+tosQ: za dU[iteL dU[a e 
edinorodna i d]erqL J+isQ 
hr+tovaL i e dava cr+tvo 
negovo: i e pra]a ag+gla 
hranitel3: da 3 pokrJvaL da 
3 gledaL i da 3 sobl2dava: 
tova e darQ na dU[a) 

sqbla/n`2]aL sqblazia,  
sqblaznehq (si2 /e E&pk²pi 

vid'v?[eL sqblazia radi 
sqkri[e se. ne mo/ahou bo 
vqzirati na lice krasotx 11) 
137/1 

soblaznitelnx 87/19 (po tri na 
edno da pokladite: da 
razlagUeteL da poete pesni 
soblaznitelnxL da `dete do 
denq da se wpjete i skverna 
bezd'lj3 da ;inite za tri 
dni: nemoŸte hr+tjani na 
gUbite si dU[iteL ne 
praznUŸte poganski) 

soblazn3va[Q 188/9 (s'di[Q 
na tvoй bratQ i kleveti[q 
goL i na sxnQ C tvo3 maйka 
mU;i[ go i soblazn3va[Q go 
i \lo mU polaga[Q) 

sqborn'i cr+kvi (i dond' /e ne 
prjidetq kq st+'i sqborn'i 
cr+kvi ne wstavl`2tq 12 
vqniti) 151v/12 

/ sobornU2 227/3, soborQ 162/17 

(vo edinU sv3tU2L sobornU2L 
i apostolskU2 cr+kovq) 

sqgr'[a2]aL sqgr'[enj, 
sqgr'[enji (a&z? /e se* vid'v?[iL 
r'hq kq seb'. sq ka1t? se w 
svoihq sqgr'[enji¾L azq li ne 
poka2 se) 162/3 

sogr'[enje 59/9, sogr'vaemx3 
57/8 (vs3kU ranUL vs3kU 
ognevicUL i tr3sevicUL i a]e 
estq vQ nemQ sogr'[enjeL ili 
bezzakonjeL wslabiL wstaviL 
prosti tvoegw radi ;l+kol2bj3L 
eй g+diL po]adi sozdanje tvoe) 

sogr'[avame 220/3 (i wstavi 
namQ dolgi na[3L `ko /e i 
mx wstavl3emQ 
dol/nikwmQ na[xmQ: 
sogr'[avame po sv3toe 
kre]enje: sogr'[avame zatova 
se molime da ni prosti 
gr'hwvite) 

sqhran``t?L sqhraniL 
sqhranihov'L sqhranitq (ne bo 
bi½ hot'la C mir?skago se 

sohrani 16/9 (C sUetnx3 
mJrskj3 /izniL i prizvalQ esi 
ego po/iti dostoŸnw vo 

sohrani 266/16 (za]o si 
oub'lile i dU[x i snagiL oni 
tUva na ovaй v'kQ prominale 
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wstri]iL i/e tainx ne 
sqhranitq. reÂ /e 1i ;rqnqcq) 
29v/20 

ag+gskomQ semQ /itelstv'L i 
sohrani ego C s'teŸ 
djavolskihQ) 

ou tesenQ patQ i ou t'sni 
vrataL a tamw ]e da se ou 
b+/j3 vrata ou cr+tvo b+/je: 
sohrani s+ne b/+jй vs'hQ nasQ 
C l'vata stranaL e/e i 
bUdiL aminq) 

sqkrou[a[eL sqkrou[eni1L 
sqkrou[enjLsqkrou[i[²e 
(poslou[ani1 /e hv²ou zakonou 
koncqL pravda. sqkrou[eni1 /e 
pomx[l1ni` soutqL dobrotx 
d+[evnx1) 81v/18 

sokrU[atQ 11/8, sokrU[a2]ee 
12/9 (da izsUnetQ krestQ mene 
orU/je predhod3]ee i 
sokrU[a2]ee lUkavx3 
mxtarona;alniki i 
slovonositeli ispxtateli 
vozdUhU i tmx predstateli) 

sokrU[enno 230/24 (s+txй 
a+plQ: taka ni ou;iL bratje da 
dadete va[a snaga b+gU darQ 
/ivQ: taka kazUe darQ se 
ka/e: kogi imame sr+ceL 
sokrU[enno i smireno b+gQ ne 
ouni;i/itQ) 

sqstaviti, sqstaviv[ouL 
sqstavl1nqL sqstavl1nx1 
(kameni b'hou. i kaa/‹o ihq 
st'naL C 1dinogo sqstavl1na 
b'[e kamen') 244v/15 

sostavQ 142/14 (pom3ni `kw 
ploYq esmx dUhQ hod3ŸL i 
nebra]a3Ÿ s3 prahQ bo i 
pepelQ esmxL i sostavQ na[Q 
`kw ni;to /e predQ tobo2L 
no `kw ]edrQ oumiloserdi se 
na nasQ) 

/ 

 
Анализа на табела С9: 

 

Канонски: sQbl2dati, -a6, -ae[i ipf. thre‹n, ful£ssein, diathre‹n, sunthre‹n; 

пази, чува; sQbl2denie, -i` n. t»rhsij; стража; sQbl2dovati, -va6, -vae[i ipf. thre‹n, 

ful£ssein, diathre‹n, sunthre‹n; пази, чува; sQbl2sti, -bl2d5, -bl2de[i pf. parathre‹n, 

diathre‹n, sunthre‹n, thre‹n; дочува, зачува, следи; sQbl5diti, -/d5, -di[i pf. 

porneÚein; блудствува. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава, а во Оглед и Различ бележиме 

вокализација на Q во o во коренот на зборот во сите ексцепирани примери (sobl2demQ) 
(мцсл. варијанта). 

 

Канонски: sQbla/nenie, -i` n. be sQbla/neni` (bXti) oÙk ÑknhrÒj ™moˆ; не ми 

пречи, не ми е досадно; sQbla/n'ti (s3), -n`6 (s3), -n`e[i (s3) pf. skandal…zein, 

skandal…zesqai; (се) соблазнува; sQblaznikQ, -a m. sk£ndalon; искушение, заблуда, 

грешка; sQblazniti (s3), -/n6 (s3), -zni[i (s3) pf. plan©n, sf£llesqai, 

skandal…zesqai, tar£ssesqai, skandal…zein; (се) соблазни, се поколеба, згреши, (се) 
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беспокои; sQblaznQ, -a m. sk£ndalon; заблуда, грешка, искушение, навреда, срам; be 
sQblazna ¢katakr…twj, ¢skand£listoj, ¢skandal…stwj; безгрешно, без искушение; 

polagati sQblaznQ tiqšnai sk£ndalon; срами, засрамува; sQblaznq, -i f. sk£ndalon; 

искушение; sQblaznqnQ adj. ™pisfal»j; несигурен, опасен. 
Во Слепч следиме чување на старата форма за лексемава. Во Оглед и во Различ 

следиме развој (вокализација) на Q во o во коренот на зборот (soblaznitelnx) (мцсл. 
рецензија). 

 

Канонски: sQborQ, -a m. sunagwg», sunšdrion, dÁmoj, sÚnaxij, ¢gor£; народ, 

собрание, синедрион, собор, плоштад, собиралиште, синагога; sQborqnQ, -Xi adj. 

kaqolikÒj; соборен; sQbqranie, -i` n. sunšdrion, sunagwg», sÚnaxij; собрание, собор. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед не бележиме ваков пример, 

а во Различ следиме вокализација на Q во o во коренот на зборот (sobornU2) (мцсл. 
редакција). 

 

Канонски: sQgr'[ati, -a6, -ae[i ipf. ¡mart£nein, pta…ein; греши; sQgr'[enie, -
i` n. ¡m£rthma, ¡mart…a, par£ptwma; грев; sQgr'[iti, -[5, -[i[i pf. ¡mart£nein; 

згреши; pr'/de sQgr'[iti proamart£nein; порано згреши. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед и во Различ бележиме 

вокализација на Q во o во коренот на зборот (sogr'[enje) (мцсл. варијанта), а во Различ Ј. К. 

употребува и наставка за 3 л. мн. me, особеност на централните и југоисточните дијалекти 

(СМЈ) (sogr'[avame). 
 

Канонски: sQhranenie, -i` n. опстојување, зачувување, избавление, избегнување; 

sQhranitelq, -l` m. poiht»j; извршител; sQhraniti (s3), -n6 (s3), -ni[i (s3) pf. 
ful£ssein, diaful£ssein, kataskeu£zein, ful£ssesqai, diaful£ssesqai, thre‹n, 
Øpomšnein, qhsaur…zein, dšcesqai; (се) зачува, (се) чува, (се) заштити, прими, прифати; 
sQhranqno adv. ¢sfalîj; сигурно; sQhran`ti, -n`6, -n`e[i ipf. ful£ssein, 

diaful£ssein, sèzein, qhsaur…zein; чува, штити, скрие. 
Во Слепч следиме непроменета форма, а во Оглед и Различ бележиме вокализација 

на Q во o во коренот на зборот (sohrani) (мцсл. варијанта). 
 

Канонски: sQkrou[ati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. suntr…bein, kataql©n; 

крши, кине; sQkrou[enie, -i` n. sÚntrimma, qraàsij; пустош, уривање, рана, пукнатина; 

sQkrou[enQ adj. suntetrimmšnoj, katakekommšnoj; скршен; sQkrou[enqnQ adj. 

suntetrimmšnoj, katakekommšnoj; скршен; sQkrou[iti (s3), -[5 (s3), -[i[i (s3) pf. 
suntr…bein, sunql©n, ™kql…bein, qraÚein, diaqrÚptein, katakÒptein, likm©n; (се) разбие, 
(се) скрши, притисне. 
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Во Слепч се чува старата форма за лексемава, а во Оглед и Различ бележиме 

вокализација на Q во o во коренот на зборот (sokrU[enno) (мцсл. варијанта). Во Различ 

следиме и чување на геминатите без ер (nn). 
 

Канонски: sQkoupiti (s3), -pl6 (s3), -pi[i (s3) pf. por…zesqai, summeignÚnai, 

mureye‹n, kataskeu£zein; соедини, состави, измеша; sQstaviti (s3), -vl6 (s3), -vi[i 
(s3) pf. sunist£nai, sunarmÒzein, sun…stasqai, ¡rmÒzein, ƒst£nai; состави, создаде, 

изгради, наштима, оствари, покаже, докаже, се претстави; sQstavlenie, -i` n. sÚsthma; 

собрание; sQstavlenie (epistolii)  sustatikaˆ (™pistola…); препорачувачки писма; 

sQstavl`ti (s3), -`6 (s3), -`e[i (s3) ipf. sunist£nai, sunarmÒzein, sunarmologe‹n, 

o„kodome‹n, ƒst£nein; составува, соединува, ѕида, остварува, покажува, докажува, се 

претставува; sQstavQ, -a m.  fÚsij, ØpÒstasij; состав, собран, организам, супстанца. 
Во Слепч следиме непроменета форма за зборот. Во Оглед бележиме вокализација 

на Q во o во коренот на зборот (sostavQ) (мцсл. варијанта), а во Различ не среќаваме ваков 
тип на лексема. Од повеќето претходно анализирани примери јасно се гледа дека К. П. Т. и 
Ј. К. доследно ја чуваат и употребуваат мцсл. ред. во своите дела. 
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Табела С10 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sqtvara1tqL sqtvara2]ouL 
sqtvaraiL sqtvor?[aL sqtvoriL 
sqtvoritel2 (dvo1 bo sice 
mqzdou sqtvara1tq. 1dinou 
Ubo `ko bogatxmq Mmqz‹ou 
sqtvara1tq) 165/4 

sotvori 71/4, sotvorivxŸ 24/4, 

stvori 7/4 (s+txŸ /e tryfwnQ 
pomoli s3 predQ st+xmi ag+gli 
gd+nx g+la sice: bo/e 
vseder/itel2 sotvorivxŸ nebo 
i zeml2L i moreL i vs3 `/e 
vQ nihQ poslavxŸ ougodnikU 
svoemU) 

sotvorenna 222/12 (i/e C o+ca 
ro/dennago pre/de vs'hQ 
v'kQ. sv'ta C sv'taL b+ga 
istinnaL C b+ga istinnaL 
ro/dennaL ne sotvorennaL 
edinosU]na o+cU im /e vs3 
bx[a) 

sqvrq[en?noL sqvrq[en?nomU, 

sqvrq[ennou2L sqvrq[enx*i 

(naRreÂ nomi 1? ime roditeli so 
Ffi`. sqvrq[en?no /e 1 ime 
Mmo1 hr²ti`nina 1sqmq) 10/7 

sover[a3Ÿ 5/5, sover[ennoe 
20/3, sover[enQ 143/14, 

sover[enQ 57/20, sover[iv[emU 
153/5 (wblecx ego wde/do2 
ws+]enj3 c'lomUdrjemQ 
prepo3[I ;resla egw: vs3kagw 
vozder/anj3 poka/i egoL 
podvi/nika vo nemQ i vo nasQ 
dh+ovnxhQ tvoihQ bl+godateй  
sover[a3й darovanje m+ltvami 
pre+stx3 b+cx pr+nodvx m+arJiL i 
vs'hQ tvoihQ st+xhQ aminq) 

sover[enna 50/3, sover[ennxŸ 

4/23, sover[enQ 13/8, sover[i 
1/3 (s+txŸ vasJljŸ velikjŸ 
molil se b+gU da mU dade 
bl+godatq i premUdrostq i 
razUmQL da e halisQ sosQ 
negovite dUmi da mo/e da 
sover[i bezkrovnU2 slU/baL 
sir';q st+a3 ljtUrgjaL I da 
mU doŸde na negw d+hQ st+xŸ) 

sqvrq[itiL sqvrq[j (pon1/e 
v?sa vqzmo/na soutq teb'. 
zð́ra /e prizva paôjarhq Ep²px 
sqvrq[iti b+/qstvqnou2 
litourgi2) 137/10 

/ svrQ[i 64/16, svrQ[Uva[e 
2/14, svrQ[Uvate 54/9 (ime 
J+isUsovo i m+rJino da vi bxde 
prQvo slovo prQva dUma: na 
outrwL po polQ denqL na 
ve;erQL i seki ;asQL sosQ tJ3 
imena da legnete i da 
staneteL sosQ tJ3 imena ou 
cr+kovq i da vlazite i da 
izlaziteL i koga zafa]ate 
rabota i koga3 svrQ[Uvate 
tJ3 imena da vi ne izlazatQ 



349 
 

C oustata) 

sqv'tqL sqv'tUL sqv't?nxkxL 
sqv'tniciL sqv'tou2]ago (ona 
/e `ko oslƒb'v[i sou]i. i/e 
/‹e2 pa;e ra/‹i za1ma. zmi1vq 
sqv'tq vqspri1m[i) 203v/7 

sv'tomQ 25/18, sv'tQ 17/12, 

svetotQ 83/8, 84/5, svetQ 70/11 

(Ye re;atQ se poiepirilQ 
stanalQ C grobQ pakQ la/e 
svetotQL ou]te Ye se [egaatQ 
so negoL takw neka si ;initQ 
sefa lazarqL zere dosta mUka 
tegnalQ) 

svetovni 37/12, 62/6, sv'tQ 
4/11 (i toga3 bxvatQ 
hr+tjanski d'caL a koi gi ne 
ou;atQ na hr+tjanstvoL ami 
pe3tQ pri nihQ svetovni 
pesni i sme3t s3 i wpivat 
se i dUma3 lo[i dUmiL 
takiva ba]i i maйki 
oubivatQ dU[ite na svi ;eda 
i pra]atQ gi ou v';na mUka) 

sr‹;qnou2, srŒ;qnxiL srq‹;na` (ne 
ousôa [ai se 1dino srq‹;na` 
ml²ti. Dda vx* bw namq razoumq) 
21/6 

/ srde;na 186/1 (i ;UkamQ ne 
sosQ sxla ami soQ vol3L 
moeto priho/dan' i seden' 
ou vrata serde;na: i damQ 
smireno i krotkoL i se 
radovamQ za t3hQnoto za 
nihnoto spasenje) 

 
Анализа на табела С10: 

 

Канонски: sQtvar`ti s3, -r`6 s3, -r`e[i s3 ipf. poie‹n, dièkein, sunist£nein; 

врши, (се) прави, станува (нешто); sQtvorenie, -i` n. dhmiourg…a, tÕ poiÁsai; создавање; 

liho sQtvorenie излишна постапка; sQtvoriti (s3), -r6 (s3), -ri[i (s3) pf. poie‹n, 

pr£ssein, ™rg£zesqai, crÁsqai,lamb£nein, paršcein, fšrein, didÒnai, plinqeÚein, 
sun…stasqai, dhmiourge‹n, katart…zesqai, diat…qesqai, katerg£zesqai, ful£ssein, 
katat…qesqai, plhroàn, suntr…bein; изврши, (се) направи, стане, создаде, натера, изгради, 

подготви, исполни, запази, измине, заштити, дејствува, поработи, уништи, сотре; nagQ 
sQtvoriti gumnoàn; разголи; poustQ sQtvoriti ™rhmoàn; опустоши.  

Во Слепч се чува старата форма за лексемава, а во еден пример писарот користи 

паерок наместо ер (sqtvor?[a). Во Оглед бележиме: а) во два примери следиме 

вокализација на Q во o во коренот на зборот (sotvori) (мцсл. варијанта); б) во еден пример 

има губење на истиот ер (stvori); в) во еден пример следиме завршок  Ÿ (sotvorivxŸ). Во 

Различ проследивме вокализација на Q во o во коренот на зборот (sotvorenna) (мцсл. 
варијанта) и чување на геминатите без ер во истиот пример. 

 

Канонски: sQvrQ[enQ, -Xi adj. tšleioj, ™narmÒnioj, ÐlÒklhroj, teteleiwmšnoj, 

pl»rhj, kateskeuasmšnoj, kathrtismšnoj, ka…rioj, ¥rtioj; совршен, целосен, сиот, полн, 
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зрел, усовршен, навремен, вистински; sQvrQ[en' adv. comp. sQvrQ[en'e tele…wj, 

pantelîj; совршено, целосно; sQvrQ[itelq, -l` m. futourgÒj, teleiwt»j; создател, 
творец, завршител (Исус). 

Во Слепч следиме чување на геминатите во три примери, во едни со паерок без ер, 

а во други без паерок и без ер (sqvrq[en?noL sqvrq[en?nomU), а во еден пример бележиме 

непроменета форма. Во Оглед забележуваме: а) вокализација на Q во o во коренот на 

зборот во сите примери (sover[enQ, sover[enQ, sover[iv[emU) (мцсл. варијанта); б) 

разложување на вокалното r во сите примери; в) чување на геминатите без ер во еден 

пример (sover[ennoe); г) завршок Ÿ (sover[a3Ÿ). Во Различ ги следиме истите гласовни 

појави како и во Оглед (sover[i). 
 

Канонски: sQvrQ[ati, -a6, -ae[i ipf. teleioàn, tele‹n, ™ntšllesqai, katšcein, 

™pisun£gein, katart…zen, ¢nakefalaioàn; извршува, исполнува, создава, усовршува, 

вклучува, се содржи, приспособува; sQvrQ[enie, -i` n. diastrof», tele…wsij, pl»rwma, 

¢partismÒj, teleiÒthj, katartismÒj; извршување, исполнување, зрелост, довршување, 

усовршување, подготовка; sQvrQ[iti (s3), -[5 (s3), -[i[i (s3) pf. teleioàn, katšcein, 

plhroàsqai, ¢naplhroàn, katart…zein, telesfore‹n, kataskeu£zein, tele‹n, ™ktele‹n, 
suntele‹n; (се) изврши, (се) исполни, создаде, доврши, усоврши, подготви, приспособи. 

Во Слепч се чува старата форма за лаксемава. Во Оглед не бележиме ваков пример, 
а во Различ проследивме губење на ерот во коренот на зборот во двата ексцерпирани 

примери (svrQ[i) и влијание на народниот говор во еден од примерите (svrQ[Uva[e). 
 

Канонски: sv'tqskQ, -Xi adj. (toà) a„înoj, (toà) kÒsmou; светски; sv'tQ, -a m. 

свет; sq sv'tQ Ð kÒsmoj, Ð a„èn; овој свет, овој живот.  

Во Слепч бележиме еден пример со употреба на паерок (sqv't?nxkx), еден пример 

во којшто има губење на слабиот ер во групата tqn (sqv'tnici), но и појава на 

хиперкоректен ер во сите проследени примери (sqv'tqL sqv'tU). Во Оглед бележиме 

чување на старата форма во два примери, развој на ' во e во два примери (svetotQ, svetQ) 

и една членувана форма за лексемата (svetotQ). Во Различ следиме еден пример со 

непроменета форма и еден пример во кој проследивме развој на ' во e (svetovni). За оваа 
лексема следиме напоредна употреба на старата форма и приспособена збороформа кај К. 
П. Т. и Ј. К., од што може да се види традиционалноста кај авторите, но и нивната 
иновативност за еден збор. 

 

Канонски: srQdq;qnQ, -Xi adj. (tÁj) kard…aj, (tîn) kardiîn, (tÁj) diano…aj; 

срдечен, срцев.  
Во Слепч сите примери коишто ги проследивме за оваа лексема се пишувани под 

титла. Во Оглед не бележиме ваков пример, а во Различ следиме губење на ерот во коренот 

на зборот, на крајот на зборот и вокализација на третиот ер во e во истиот пример (srde;na) 
(мцсл. ред.). 
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Табела С11 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sr‹ceL sr‹cou 1go (i na sr‹ce 

;l+vkou ne vqzxdeL `/e 
ougotova b+q l2be]imq i. 
slx[i dq]i i vi/‹q) 90/14 

srceto 128/8 (edni gledam 
stavile nag lava naŸman' lUkQL 
edni zele C volka zUbQL drUgi 
i srceto pa go nosatQ kakw 
st+xn3) 

srce 8/19 (toŸ ;asQ koi 
hr+tjani koga sa bolniL ako 
terpatQ sosQ dU[aL i so srce 
togiva djavolQ b'ga kakw C 
oginQ ne mo/e da gledaL 
za]o pri takiva bolni 
;l+v'cx ima darQ b+/jŸ) 

sraml`[eL sraml`tiL 
sramotouL sramqL stxdi[i, 

oustido[e (i hot'[e wbq1tjiL 

nq sraml`[e se. i oudrq/a[e 
d[+ou svo2 i pomxsli) 37/12 

sramotQ 111/13 (da mU 
zastanetQ c+rq slavx st+a3 
taŸna pri;esna von ego sebe 
neka razraboti kakw lenQL da 
se raskr[i sramotQ da 
frlitQL grevwvxte predQ 
dUhovnika da ka/etQ) 

sramnx 59/14, sramota 43/13, 

sramQ 29/20, sramUvale 
190/10, stxdQ 288/1, 

ousramilQ 306/22, sramna 62/3 

(ama tJ3 roditeli ]o 
davatQ i naU;avQ svoi ;eda 
na kniga i na zakonQ b+/jŸ da 
zna3tQ ]o e v'ra hr+tjanskaL 
i da gi ou;atQ da ne dUma3 
ni edna lo[a i sramna r';QL 
ami da se mol3tQ b+gUL da 
imatQ pokorenje i poslU[anje 
na sekogo ;l+v'ka) 

srebroL srebroprodav;inL 
srebroprodavcouL 
srebroprodavcqL srebrqnicqL 
srebrqnx (g+la /e kq 

srebroprodavcou. ho]e [i li 
koupiti kamenq. 

srebroprodav;jn /e g+la 1mouL 
;to ho]e[i na n1mq vqzeti) 
222/2 

srebro 110/19, srebrol2bje 78/5, 

srebroto 134/4 (g+dine se 
oupla[iQ C tebe da ti 
rastUrimQ srebrotoL za]o 
vidohQ tebe ele si YeskinQ 
;oekQL bere[q kade si ne 
rasUrilQL i /nee[q kade si ne 
se3lQ) 

srebro 63/15, 122/3, 

srebrol2becQ 108/18 123/6, 

srebrol2bj3 34/24, srebrol2bje 
98/16 (za]o sa Jdolite C 
srebro i zlatoL zatova koi 
milUvatQ srebro i zlatoL 
toŸ e edno sosQ 
JdoloslU/itelite onQ 
JdolopoklonnikQL na edno se 
klan3tQ na Jdolite 
srebrol2bcx) 

sta`[eL sto`n&i1mqL sto`tiL sto3tQ 71/15, sto3 26/3, sto3tQ 3/3, stoeha 26/22, 
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stoitq (sqmrq́ bo blizqko 

komou/o‹ nasq. i pr'dq dvqr?mi 
stoitq souprotivna. /o‹u]i 
povel'nj`) 100v/3 

stoitQ 71/9 (ne wstani bezQ 
zakonQ zere rxba /iva stoitQ 
so vodaL hrjstjani so zakonQL 
hi;Q akw ne si kadarQ ne 
mo/e[q ni[to da ou;ini[q 
zakonQL bare ne ;ini i 
bezzakonje takw bare sedi ou 
kaarenQ i re;i: na dene[njŸ 
denq svi hr+tjani ou zakonQ 
sto3tQ) 

stoi 159/17 (si;kite ke da gi 
viknatQ na stra[noe i 
velikoe sUdi]eL dUmaL st+xй 
JwannQL vidohQ mrQtovcx 
malki i golemi stoeha predQ 
b+gaL i dade moreto 
oumrenite svoiL i smrtaL i 
adQL ]o bxli ou nxhQ 
oumreli) 

stad' (vq pametq i vq von2 
bl+goUhani`. isp‹obi2 vq stad' 
izbranx¾ svoihq) 48v/4 

stado 65/6, stadQ 74/11 (izbavi 
h+rte b+/e na[Q C togw 
mxslennagw volkaL izbavi 
stado svoeL e/e snabd'lQ esi 
;t+no2 svoe2 krovj2) 

stado 40/1, 243/6 (voprosQ: 
;to estq /ezlQ arhjereŸskj Ÿ.  
Cv'tQ: pokazUe vlastq 
dannU2 C st+agw d+ha arhjere2 
da nastav3 na slovo b+/je da 
gi hrani sosQ poU;enje svoeto 
stado sir';q ovcx negovx 
;l+v'cx) 

 
Анализа на табела С11: 
 

Канонски: srQdqce, -a n. kard…a, koil…a; срце, центар (на Земјата, на морето); 

srQdov'dqcq, -a m. kardiognèsthj; познавач на срцата; srQdqcev'dqcq, -a m. 

kardiognèsthj; познавач на срцата. 

Во Слепч сите примери се пишувани под титла (sr‹ceL sr‹cou). Во Оглед бележиме 

повеќе гласовни промени: а) губење на ерот во слаба позиција (srceto); б) групата srQd 

дава srQ; в) членска наставка (srceto). Во Различ следиме иста гласовна појава, само што 

именката не е во членувана форма (srce). 
 

Канонски: oustXd'ti s3, -/d5 s3, -di[i s3 pf. a„scÚnesqai, kataiscÚnesqai; 

се засрами; stXd'nie, -i` n. a„scÚnh; срам; stXd'ti s3, -/d5 s3, -di[i s3 ipf. 

a„scÚnesqai, ™paiscÚnesqai, kataiscÚnesqai; се срами; sramiti (s3), -ml6 (s3), -
mi[i (s3) pf. kataiscÚnein, deigmat…zein, fimoàn, ™ntršpesqai; (се) срами, срамоти 

(некого); sraml`ti (s3), -ml`6 (s3), -ml`e[i (s3) ipf. kataiscÚnein, ™ntršpein, 

™ntršpesqai; срамоти (некого), (се) засрамува; sramoslovie, -i` n. a„scrolog…a; нечисти 

(погани, срамни) зборови; sramota, -X f. ™ntrop», a„scrÒthj; срамота, срамни зборови, 
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бесрамност; sramQ, -a m. ™ntrop», a„scÚnh, ¼tthma, a„dèj; срам, страхопочит; sramqno 

adv. sramqno estQ a„scrÒn ™stin; срамно е, непристојно е; sramqnQ, -Xi adj. 

katVscummšnoj; засрамен; sramqn' adv. a„scrîj; срамно.  
Во Слепч се чува старата форма за лексемата во сите проследени примери. Во 

Оглед следиме употреба на членувана форма (sramotQ), а во Различ бележиме: а) три 
примери во кои следиме чување на старата форма; б) два примери со народно и дијалектно 

јазично влијание (sramUvale, ousramilQ). 
 

Канонски: sqrebro, -a n. ¥rguroj, ¢rgÚrion, t¦ ¢rgÚria, t¦ kšrmata, t¦ cr»mata ; 

сребро, (сребрени) пари; sqrebrol2bie, -i` n. filargur…a; среброљубие; sqrebrol2bqcq, -a 
m. fil£rguroj; среброљубец, користољубец; sqrebrqnikQ, -a m. ¢rgÚrion, dhn£rion, 

¢ss£rion; сребреник; sqrebrqnQ, -Xi adj. ¢rgouràj, ¢rgÚreoj, ¢rgÚrion; сребрен.  
Во трите ракописи следиме губење на ерот во коренот на зборот во сите 

проследени примери (srebro). Во Слепч бележиме извршена втора палатализација во еден 

пример (srebroprodav;jn). Во Оглед бележиме еден пример во членувана форма (srebroto) 

и еден пример со десеттерично j во суфиксот на лексемата (srebrol2bje). Во Различ 

проследивме еден пример во кој авторот врши вокализација на q во e во суфиксот qcq 

(srebrol2becQ) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: sta`ti, sta6, stae[i ipf. ¢ponšmein; стои; sto`nie, -i` n. st£sij, 

par£stasij; стоење, присуство, постоење; sto`ti, sto6, stoi[i ipf. †stasqai, 

par…stasqai, katiscÚein, qewre‹n, st»kein, ke‹sqai, sun…stasqai; стои, опстојува, е 

присутен, постои; sto`ti krom' ¢pšcein; стои далеку; sto`ti okrqstq per…stasqai; стои 
наоколу. 

Во Слепч следиме непроменета форма за лексемава во сите проследени примери. 
Истото го бележиме и во Оглед, а во Различ забележавме два примери во кој се чува 

старата форма и еден пример пишуван под влијание на народниот говор (stoeha). 
 

Канонски: stado, -a n. ¢gšlh, po…mnh, po…mnion; стадо, духовно стадо, верници; 

stadqnQ, -Xi adj. (tÁj) po…mnhj, nom£j;  на стадото. 
Во трите ракописи се чува старата форма за лексемава. 
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Табела С12 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

stani (i 1dva si2 djakonisa 
romana sq tvori vq stati. 
Rrekq 1iL vq stani da k²rti[i 
se. wna /e vqstav[iL re;e kq 
n1i Ep²pq) 140v/7 

stani 51/12 (po tomQ da ga 
prekrsti popQ so desnicaL i da 
mU re;etQ: ostani dobr'L 
stani so strahomQ b+/jimQ) 

stana 2/2, stanali 36/17, 

stanalQ 50/7, 21/22 (i 
stanalQ djavolQ i padnalQ 
naŸdole podQ zemli dlQbokw 
vQ bezdnU: velikjŸ golemQ i 
sv'tlxŸ ag+glQL ou;inil se i 
stanalQ stra[nxŸ djavolQ 
temnjŸ) 

staói[e1L star?cqL star'1L 
star'2]ou2L starcouL 
star'i[agoL starostiL 
starostqL starqcq (prjide kq 
n1mou n'kxi starqcqL i 
g+la1mouL ho]ou ti 

bes'dovati. wnq /e povel' da 
prjidetq kq n1mou) 211/6 

starecQ 6/12 6/17, starostq 
128/11, starx 98/16 (vo im3 
o+ca aminq: i s+naL aminq: i 
st+agw d+ha aminq: nxn' i 
p+rnwL I vo v'ki v'kwvQ 
aminq. tada /e: starecQ 
egwvQ wbla;aetQ vo rassUL i 
kamilavkU polagaetQ na glavU 
egw i tvoritQ JeromonahQ 
CpUstQ. a]e /enskjй polQ 
rassU i crnU kapU i crnU krpU 
na glavU e3 i daetQ starecQ 
broenicx vo rUc' e3) 

starcx 117/7, stari 26/18, 

starostQ 137/9 (togaŸ za]o 
ke /enen' ne trebeL /enitba 
e pomo]q na oumiran'L i na 
starostQ: i da se dotamani 
]o e eksikQL a deka nema 
ni]o eksikQL nema ]o da se 
natamanUva da se napolnUvaL 
na onoŸ sv'tQ ]e da sme 
kakw ag+glx: i s+nove b+/jiL 
za]o: zere sn+ove sa na 
vos+krnje: zatova re;e gi s+nove 
b+/ji) 

stavilq (i/e tvrqdq sqz‹a i 
bezdqni `sq stavilq. i pr‹'lq 
morU polo/ilqL da ne 
pr'idetq 1Š ni wbq imetq 
zeml2) 53/19 

staitQ 54/2, sta3]x3 26/14 

(ova3 molitva se ;ati 
bolnomU ;oekUL ]o ne go faYa 
sonQL ne mo/e da zaspjetQ ni 
den ni noYL da doŸdetQ popQL 
i da mU staitQ kr+tomQ ]o 
kr+titQ voda) 

stavatQ 200/24 (ka/i mi 
takoe veliko sanki golemo 
b+/je povel'nje s'm3 ou 
outrobx sanki ou /enaL kako 
stavatQ I se storUvatQ o;iL 
kako ou[iL kako rUkiL kako 
nogiL kako s+rceL kako oustaL 
kako kosti i /ilxL kako i 
kosteŸ malxhQL kako ou 
godina dniL toliko i ou 
;+lv'ka veliki I maliL neli 
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mnogU ;Udnw ne]o) 

ste/anja, ste/atiL ste/avq 

(ho]e[i li bogatqstvo 

ste/ati. ne pokopavai 1go. nq* 
vq rouc' ni]jihq pr'lo/i 1²) 
78v/10 

stegnatQ 111/4 (a razrabotanQ 
lenQ mo/etQ za sve]o da 
bxdetQ C negwL ili da sxpetQ 
vo snopQ lenQ ne vrzanQ ne 
stegnatQL da sxpetQ vJno ili 
voda ne mo/e da zastanetQ vo 
nego) 

stegneme 123/11, stezi 100/17 

(i zatova padnali ou 
propastq ou `maL da razUmee 
za]o trebe napredQ da se 
wpa[eme da si stegneme 
polovinata togiva sv']ite 
svetilnicxte zapal2vat se i 
goratQ) 

stopamqL stopqL stUpou 
(1dinov'r?n'I i sqvrq[en'i 
sestr' moi. po stopamq moimq 
hodita) 17v/7 

stopx 72/2 (izbavi b+/e C ovoŸ 
esapQ lo[Q ]o go imamoL 
nastavi nasQ g+di na istinU 
tvo2L ispravi stopx na[3 kQ 
d'lanj2 zapov'di tvo3) 

/ 

stqblq (vran? /e pr'Œl'taa[e 
namq nose sqtihosti2 i 
stqblq. vqshode]im? /e namq 
na gorouL s'dDohomq po;iti 
malo) 120/17 

/ stebla 118/21 (da 3 pokorime 
na g+da i da 3 posteleme 
patQ na na[jo /ivotQL da 
r'/eme da s';eme C dreva 
v'tvi stebla pra;kiL sir';q 
kakw ]o sa /iveali st+xй i 
nJe taka da /iveeme) 

str‹ani1L str‹ati (takovx*1 oubo 
nade/‹e ne pr'dira1tq bourno1 
str‹ani1. i `ko ne lq/?no gl+2) 
74v/2 

stradal;e 32/15 (ag+glQ /e g+dnq 
glagola kQ nemUL vonmi 
stradal;e tryfwneL Hjgj2lQ 
skazaet s3 im3 moeL i 
doйdo[a oba vo vjnogradQL ili 
vrtogradQ) 

stradav[a 223/11 (rasp3tago 
/e za nx pri pontJйst'mQ 
pjlat'L i stradav[aL i 
pogrebenna. i vos+kr[ago vQ 
tretiй denq po pisanjemQ. i 
voz[ed[ago na n+bsaL i 
s'd3]a w desnU2 o+ca) 

 
Анализа на табела С12: 

 

Канонски: stati, stan5, stane[i pf. †stasqai, ™ge…rein, ¢n…stasqai, ™f…stasqai, 

fa…nesqai, paremb£llein; застане, стане, остане, престане, опстои, заштити; protiv5 
stati £ntikaq…stasqai; се спротивстави; stati nadQ ™f…stasqai; застане над (некого). 

Во трите ракописи следиме непроменета форма во примерите што ги проследивме. 
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Канонски: sQstar'nie, -i` n. tÕ ghr©sai; стареење; s'dQ, -Xi adj. poliÒj; сед, 

старец; starica, -3 f. presbàtij, presbutšra; старица; starostq, -i f. gÁraj; старост; 

starQ, -Xi adj. presbÚthj, presbÚteroj, prîtoj, Ð ¹goÚmenoj, ¢rchgÒj; стар, постар, 

возрасен, зрел, прв, главен, старешина; starqcq, -a m. presbÚteroj, presbÚthj, oƒ 

presbÚteroi, presbutšrion, gerous…a; старец, старци, старите, предци; starq;q adj. (toà) 

gšrontoj; старечки, старски; starq;qskQ, -Xi adj. graèdhj; бапски; star'i adj. comp. 

prîtoj, presbÚteroj, Ð ¹goÚmenoj; прв, постар, старешина; star'istvqnQ, -Xi adj. постар. 
Во Слепч во седум примери бележиме употреба на старата форма, употреба на 

паерок во еден пример (star?cq) и губење на слабиот ер во групата rqc во еден пример 

(starcou). Во Оглед следиме два примери со непроменета форма и еден пример во којшто 

има вокализација на q во e во суфиксот qcq (starecQ) (мцсл. ред.). Во Различ бележиме исти 

правописно-фонолошки промени како во Слепч (starcx, stari, starostQ). За оваа лексема 
К. П. Т. покажува посилно чувство за приспособување кон живиот јазик од Ј. К., којшто ги 
чува старите форми за зборот. 

 

Канонски: sQklasti, -d5, -de[i pf. stoib£zein; стави, кладе. 

Во Слепч, Оглед и во Различ среќаваме нова збороформа за оваа лексема (stavilq, 
staitQ, sta3]x3, stavatQ). Во Оглед во двата проследени примери бележиме губење на v 

во интервокална позиција (staitQ). 
 

Канонски: sQt5/anie, -i` n. ql‹yij; угнетување, притисок; sQt5/ati (si, s3), -
a6 (si, s3), -ae[i (si, s3) ipf. ql…bein, ™kql…bein, ™pibare‹n, stenocwre‹sqai, ™gkake‹n; 

стеснува, додева, угнетува, дотежнува, паѓа со духот, губи надеж; sQt5/enie, -i` n. 

ql‹yij; угнетување, притисок; sQt5/iti (si), -/5  (si), -/i[i (si) ipf. ql…bein, 

katanark©n, ™gkake‹n, diapone‹sqai; притесни, дотежнее, се побуни, негодува; 
sQt5\anie, -i` n. ql‹yij; угнетување, притисок. 

Во Слепч бележиме: а) губење на ерот во коренот на зборот во сите примери; б) 

замена на 5>3>e во сите примери (ste/anja, ste/atiL ste/avq). Бележењето на ваква 
гласовна промена некои научници го објаснуваат како стара дијалектна разлика.212 Во 

Оглед следиме понова форма за лексемава (stegnatQ), односно промена на збороформата 

под влијание на народниот говор. Истото го следиме и во Различ (stezi), но бележиме и 

множинска наставка за 1 л. мн. презент me (stegneme). К. П. Т. и Ј. К. и оваа лексема ја 
приспособуваат кон дијалектниот (жив) јазик. 

 

                                                 
212 Г. А. Илинский, Сляпченский апостол XII века, Москва 1912, LXIII; В. Н. Щепкин, Болонская 

псалтырь, СПб. 1906, 136; 
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Канонски: stopa, -X f. di£bhma, ‡cnoj; стапка; st5panie, -i` n. чекор, чекорење; 

st5pati, -a6, -ae[i ipf. lakt…zein, peripate‹n; стапнува, гази, постапува. 
Во Слепч се чува старата форма во два проследени примери (истото го бележиме 

во Оглед), а во еден пример следиме деназализација на 5 во U (stUpou). Во Различ не 
забележавме ваква лексема. 

 

Канонски: stqblq, -l` m. stšlecoj; стебло; stqblie, -i` n. kal£mh; слама, 

стрниште; stqblie izgrebqno kal£mh stippÚou; влакна од кадела. 
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед не бележиме ваков 

пример, а во Различ проследивме вокализација на q во e (stebla).  
 

Канонски: stradalqcq, -a m. ¢qlofÒroj; страдалник, паталец; stradanie, -i` n. 

p£qhma, ¥qlhsij; страдање; stradati, -/d5, -/de[i ipf. Ñdun©sqai, ™nocle‹sqai, 

p£scein, sump£scein, sugkakouce‹sqai, basan…zesqai, k£mnein, p£scein, kartere‹n, 

kinduneÚein, basan…zesqai, sunaqle‹n; страда, трпи, се мачи; stradqba, -X f. p£scein; 

страдање, мака; stra/dati, -/da6, -/dae[i ipf. Ñdun©sqai; страда. 

Во Слепч сите проследени примери се пишувани под титла (str‹ani1). Во Оглед и 
во Различ следиме непроменета форма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



358 
 

Табела С13 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

stra/emqL stra/Œou]oumi 

(posla st+x1 sou]e se vq 
tqmnici kq c+revi zapov'da vq 
stra/emq po pUti mirno 
hraniti 1) 7/18 

/ stra/i 57/25 (pos'ti ovcx 
tvo3L nemoŸ da gi ostavi[Q 
nikoga bezQ stra/i bezQ 
ov;arx: to estq bezQ 
ou;iteleŸ: da bi oni C 
lovitelstva 
dU[evreditelnagw volkaL da 
se ou;Uvale) 

stra[?naL stra[nxmiL strahou 

(po/‹eni1 11 strahq. sqmrtq 
11 stra[?na. i `/e po sqmrti 
ne izq g+lan?naaL i ne 
ispov'dima) 191v/17 

stra[no 99/18, stra[noe 32/12, 

stra[nxŸ 9/15, strahQ 43/15 

(g+di b+/e silQ velikjŸ i 
stra[nxŸL bogatxŸ i 
preslavnxŸ: prikloni ouho tvoe 
i poslU[aŸ m3) 

stra[na 8/9, stra[nxŸ 21/22, 

strahQ 29/20 (]o ;ini[Q 
;l+v';e na b+ga ]o ti ;ini 
dobroL i ]o te ;Uva i /aliL 
a ti go hUli[QL ili ne 
vidi[Q za]o samQ sebe 
zavodi[Q ou propastq l2ta i 
ou stra[na `ma propada[QL 
deka ]e da pogine[Q i ou 
mUki ognennx3 hodi[Q) 

stran?naL stran?nopri1mnicouL 
stran?nou@L stranaL stranahq 
E&gu*ptaL stranqnqL stranx 
(sto`hou mourini smradni 
z'lo i zlowbrazniL drougaa /e 
strana m'rila drougx 1/e 
im'[e pr‹'sto1]e) 166/16 

stranU 28/16 (vo galatscemQ 
grad' apamjŸsirskimQ gradU 
velikU wder/a]U stranU onU 
C ne;istxhQ \vereŸL i ina3 
gUbitelna3 \lod'Ÿstvelna3 
/ivotna3 nev'tU2]a3 s3 
s'3na3 i vjnogradx) 

strana 52/13 (snaga da 
oumrQtvime napre[Q togaŸ I 
djavola propa/dameL i 
letnUvame kato sosQ dv' 
krilaL C edna strana 
molitva da se molime b+gUL a 
od drUga strana sosQ postQ 
da postime) 

stras' b+/jiL strasti2L 
strastneL str²tehq, strastna` 
(;to nev'rou1mq. ;to tl'1mq 
vq ve]i se i vsa d'lesa 

strastna`. i gn'vna` mxslem 

na[imq souprotiv?na d+[i) 

strasti 35/17 (mol2 ti s3 g+di 
moйL i podobnx3 t'mQ 
strasti b'dU privod3tU2 C 
/eniL i Cv']avQ ag+glQ re;e: 
a]e ima[i miloserdje) 

strasti 19/18 (i za]o mU sa 
crQvena drehite hali]a: w 
ti promxslQ e tova ]o se 
vidi: za]o saka 
;l+v'kol2bivxŸ vl+ka da 
poka/e i na n+bsa ni[anQ svoi 



359 
 

199v/20 strasti i mUki) 

str'lx (nq* voina nepr'lqsti. 
ne pousti li na nq str'lx i 
o&rou/jaL nq* ranx ne pri1tq) 
82v/5 

strelx 150/2 (g+di g+di izbavi 
nasQ C strelx let3]j3 vo 
dneL izbavi nasQ i C ve]i vo 
tm' prehod3]j3) 

str'lx 284/14, 29/11 (i na 
;ie lice pl2valiL i komU 
tUrali v'necQ C l2ti 
ternjeL kogw oni bili so 
str'lx ou rebra egw) 

stvor?[agoL stvoriL stvori[eL 
stvoristaL stvoriti 

(dobrod'telq nasadi[e. ;lv+kx 

a&g+glx stvori[e. W sila st+go 

d+ha) 85/2 

stvori 7/4 (on /e vid'vQ ego 
;rna `kw mUrina i glagoletQ 
emU: po;to takw stvori t3 
b+gQ mUrina) 

sotvorenna 222/12 (i/e C o+ca 
ro/dennago pre/de vs'hQ 
v'kQ. sv'ta C sv'taL b+ga 
istinnaL C b+ga istinnaL 
ro/dennaL ne sotvorennaL 
edinosU]na o+cU im /e vs3 
bx[a) 

 
Анализа на табела С13: 
 

Канонски: stra/a, -3 f. fulak»; стража; stra/dati, -/da6, -/dae[i ipf. 

Ñdun©sqai; страда; stra/iti, -/5, -/i[i ipf. tÁre‹n, froure‹n; стражари, чува; 

stra/i]e, -a n. skopi£; стражарница, краишта (pl.) stra/q, -a m. tqmqni;qnXi stra/q 
desmofÚlax; затворски чувар, стражар; stra/qba, -X f. fulak»; стража. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава во еден пример, а другиот пример е 

пишуван под титла (stra/Œou]oumi). Во Оглед не проследивме ваков пример, а Ј. К. во 
Различ ја чува старата форма за зборот. 

 

Канонски: strahovanie, -i` n. fÒbhtron; стравотија, ужас; strahovati s3, -hou6 
s3, -houe[i s3 ipf. fobe‹sqai; се плаши; strahQ, -a m. fÒboj, ptÒhsij, deil…a; страв, 

страхопочит, заплашување, стравотија, ужас; stra[ati, -a6, -ae[i ipf. fobe‹n; 

застрашува, заплашува; stra[ivQ adj. deilÒj; исплашен, плашлив; stra[iti, -[5, -[i[i 
ipf. fobe‹n, ™kfobe‹n; заплашува, застрашува; stra[qlivQ adj. deilÒj; плашлив, исплашен; 

stra[qno adv. fober£; страшно, ужасно, чудно; stra[qnQ, -Xi adj. foberÒj, friktÒj, t¦ 

fÒbhtra; страшен, ужасен, стравотија, за страхопочит; stra[qnXi s5dQ foberÕn bÁma; 

Страшен (последен) суд. 

Во Слепч следиме губење на ерот во групата [qn во еден пример (stra[nxmi), во 
еден пример бележиме непроменета форма за лексемава и во еден пример има употреба на 

паерок (stra[?na). Во Оглед ја следиме истата состојба, но во еден пример забележавме 

завршок Ÿ (stra[nxŸ). Во Различ ги проследивме истите гласовни промени како и во 

Слепч и Оглед (stra[na, stra[nxŸ). 
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Канонски: strana, -X f. Ôrion, mšroj, t¦ pl£gia, cèra, t¦ mšrh, per…cwroj, xšnoj, 

œqnoj, t¦ œqnh; околина, село,страна, отстрана, земја, област, туѓина, народ, иноверец, 

варварин; stranqnikQ, -a m. b£rbaroj, parep…dhmoj; странец, дојденец; stranqno adv. 

чудно; stranqnol2bie, stranol2bie, -i` n. filoxen…a; гостопримство; stranqnol2bqcq, 

stranol2bqcq, -a m. filÒxenoj; гостопримлив човек; stranqnopriimqnikQ, -a m. xšnoj, 

xenodÒcoj; гостопримлив човек; stranqnopriimqcq, stranqnopriemqcq,  -a m. xšnoj, 

xenodÒcoj; гостопримлив човек; stranqnopri4tie, -i` n. xenodoc…on; гостопримство (на 

туѓинци); stranqnQ, -Xi adj. xšnoj, (tîn) cwrîn; туѓ, странски, туѓинец; stranqskQ, -Xi 
adj. xšnoj; туѓ; stranqskX adv. ™qnikîj; пагански. 

Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемава, односно чување на 

геминатите напоредно со ер и со паерок во повеќето проследени примери (stran?naL 
stran?nopri1mnicouL stran?nou@L stranqnq). Во Оглед и во Различ бележиме непроменети 
збороформи. 

 

Канонски: strastogoubqcq, -a m. уништувач на страдањето; strastodavqcq, -a m. 

маченик, страдалник; strastotrQpie, -i` n. ¹dup£qeia; наслада, склоност кон раскошно 

живеење, разврат; strastotrQpqcq, -a m. ¢qlht»j, ¢qlofÒroj; маченик; strastq, -i f. 

p£qoj, kakopaq…a, talaipwr…a, b£sanoj, ¥qlhsij, Øpomon», p£qhma; страдање, 

маченичка смрт, трпение, страст; strastqnol2bqno adv. со почит кон мачениците; 

strastqnQ, -Xi adj. paqhtÒj; маченички, маченик. 

Во еден пример во Слепч консонантската група st дава s (stras' b+/ji), а во 
останатите примери се чува старата форма за лексемава (истото го следиме во Оглед и во 

Различ) (strasti). Конески213 вели: „во нешто поново време (податоци за хронологијата на 
таа појава немаме) се упростуваат извесни консонантски групи на крајот на зборот, со тоа 
што крајниот консонант се губи: радос (т), приш (т), глуж (д)“. 

 

Канонски: str'la, -X f. bšloj, bol…j; стрела; str'liti, -l6, -li[i pf. 

katab£llein, katatoxeÚein; застрела; str'l`ti, -l`6, -l`e[i ipf. b£llein; стрела; 

sQstr'l`ti, -l`6, -l`e[i ipf. katatoxeÚein, katab£llein; стрела. 
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемата, а во Оглед следиме 

развој на ' во e во проследениот пример (strelx) (мцсл. ред.). И во овој пример следиме 
поголемо чувство за прилагодување на лексемата кон живиот јазик од страна на К. П. Т. 

 

Канонски: sQtvar`ti s3, -r`6 s3, -r`e[i s3 ipf. poie‹n, dièkein, sunist£nein; 

врши, (се) прави, станува (нешто); sQtvorenie, -i` n. dhmiourg…a, tÕ poiÁsai; создавање; 

sQtvoriti (s3), -r6 (s3), -ri[i (s3) pf. poie‹n, pr£ssein, ™rg£zesqai, 

crÁsqai,lamb£nein, paršcein, fšrein, didÒnai, plinqeÚein, sun…stasqai, dhmiourge‹n, 

                                                 
213 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, 22-23; 
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katart…zesqai, diat…qesqai, katerg£zesqai, ful£ssein, katat…qesqai, plhroàn, 
suntr…bein; изврши, (се) направи, стане, создаде, натера, изгради, подготви, исполни, 
запази, измине, заштити, дејствува, поработи, уништи, сотре. 

Во Слепч и во Оглед следиме губење на ерот во кренот на зборот во сите 

проследени примери (stvor?[agoL stvoriL stvori[e), а во Различ следиме вокализација на 

истиот и чување на геминатите без ер (sotvorenna) (мцсл. ред.). 
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Табела С14, Т 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

sv']amiL sv']ou (sq teko[e 
/e se i monastirjE st+xihq 
/enq. i tako sq sv']ami i 
sv'tilnikx) 146/6 

sveYa 68/14, sveka 41/15 (sproti 
denq Cidi ou cr+kvaL ouzmi 
sveYaL temjana i maslo za 
kandilaL ta zapali i pomoli 
mU se b+gU so molitvata C 
st+ecotQ ]o go slU/i[q so 
negoata molitva da ti prosti) 

sv']i 24/17, sv']nikQ 169/2 

(i C la/i se pomra;ile ;Udo 
b+/je ne vidatQL zatova 
imame oumQL da go tUrime 
na sv']nikQL kato i drUgi 
da vidatQ sv'tQ b+/ji: akw 
]e samQ da se spase) 

svira2]jimqL sviralmi (i ni/e 
timbanx bi`hou. drouzi /e 

svira2]jimq prigla[ahou) 
134v/8 

svirki 125/16 (te/ko na ti3 
l2di ]o pj3tQL i `datQ so 
pesni i svirkiL nihQni dU[x 
pogibnUtQL i se radUa d3volQ 
so nihQL za]o gi zematQ ou 
џehnemQ) 

sviratQ 149/14, svirki 231/17 

(s+txŸ JwannQ zlatoUstxŸL 
ou;e[e hr+tjaniL da ne 
sviratQ i da ne po3tQ p'sni 
sataninskiL no PaltirQ 
kniga da se ou;atQL i da 
imatQ ou svoe serdce 
slavoslovje b+/je sosQ ousta i 
so oumQ da slavatQ b+ga) 

svobo/‹enjeL svobodihqL 
svobodistav?L svobodxL 
svobwdivq (i ;2/de 
krqmnicamq razdavq. I rabx 
svobwdivq. Vvqdast? se i tq* ±vƒq£ 
Ýtq/de monastirq) 40v/6 

/ sloboda 14/13, slobodJ3 78/1, 

slobodna 298/16 (svobo/denjeL 
sloboda C gr'ha: bogatstvoL 
naho/dan': pravda) 

sv'titqL sv'tl'1L sv'tlaL 
sv'tlonosn'mqL sv'tlosti2L 
sv'tlou (C svo1go sou]qstva 
istago. besplqtnx1 silx 
sv'tlosti2 oukra[q. sqstavi 
slou/itel1 vtorx1) 201v/7 

sv'tlosti 12/16 (takw 
vozmogU mimoiti vo veselje i 
radovanje i sv'tlosti vniti kQ 
teb' sv'tU trisolne;nomUL i 
pripadnUti ko ]edrotamQ 
tvoimQ i c'lovati pre;istx 
tvoi noz') 

svete[e 20/7, svetilnikQ 
42/23 (tova e b+/je hot'nje 
kato koga ou planinata na 
evreete svete[e onaŸ ognq 
no[k3 prez no]ite ide[e 
pred nihQ kakw neko3 kUla 
oginQta svete[e) 

tainnaaL tainx1L taistvou1tq 

(i azq pro;tou si` prŒ' b+mq 
i/e tainnaa b'de]omou. i 

tainstvo 93/11, taŸnQ 95/13 (a 
ti3 ]o ne se ispovedUatQL ne 
verUatQ s+toe ispovedanjeL i to 

taŸna 139/12, taŸna3 98/7, 

taŸnstvw 13/10 (a oni tebe 
ke da ti re;atQ nJe sme 
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pra[a2]omou po mnoz'i 1go 
ml+ti) 115/16 

tainstvo st+x3 cr+kviL i vo 
velikjŸ petokQ) 

naU;eni da gw slavime: a ne 
da ispxtUvame: za]o 
taŸnstvw st+x3 troicxL ni 
ag+gli ni ;ovecxL ne mo/atQ 
da postignatQ i da zna3tQ) 

te[ko (a&z? /e se slx[avqL 
te[ko vqz‹qhnouhq i ouml+ihq 
12 pon' bl²viti sq n'dqMmo2) 
159v/19 

te/ko 109/15, te[ko 67/12, 

te/ino 66/10, te/okQ 103/14 

(po]o za h+rta trpimo bare da 
go slU[amo ]o ni veliL onQ ne 
ni veli ne]o te[koL tako 
lesno onQ ni velitQ da lUbimo 
edenQ drUgogoL da se pra]aame) 

te/ina 38/19, te/ki 38/16, 

te/ko 102/4, te[ki 9/8 (koga 
vidx djavolQ nekoegw 
;elov'ka deka pretrQpUva 
sosQ krotostQ sekakvi b'dx 
i nevoli togiva sosem bxva 
gladenQ djavolQL i to3 
;elov'kQ ou;inUe da Csko;i 
i da b'ga djavolQ C negwL vJe 
bolni ako ne mo/ete da 
terpite da mol;ite C 
te[ki bolesti tova ]o ke da 
dUmate naprazdno i da 
hUlite da Upadate ou gr'hQ) 

 
Анализа на табела С14, Т: 

 

Канонски: sv']a, -3 f. lamp£j, lÚcnoj, khrÒj, fîj; свеќа; sv']enqnQ, -Xi adj. 
(toà) lÚcnou; на свеќата; sv'eikQ, -a m. lucn…a; свешник; sv']qnica, -3 f. licn…a; 

свешник. 
Во Слепч следиме непроменета форма за лексемава во сите примери. Во Оглед 

проследивме развој на ' во e во двата проследени примери од којшто во едниот има 

влијание на сцсл. ред. и на северните македонски говори (sveYa), а во другиот наместо ], К. 

П. Т. употребува k (sveka). Во Различ следиме губење на ерот во слаба позиција во групата 

]qn во еден пример (sv']nikQ) и непроменета форма во другиот пример. К. П. Т. оваа 
лексема ја прилагодува кон живиот тетовски говор. 

 

Канонски: svirati, -a6, -ae[i ipf. aÙle‹n; свири; sviriti, -r6, -ri[i ipf. aÙle‹n; 

свири. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед бележиме една 

непроменета форма и една збороформа со народно јазично влијание (svirki) (истото го 
следиме и во Оглед). 
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Канонска: svoba/dati, -a6, -ae[i ipf. ™leuqeroàn; ослободува; svoboda, -X f. 

™leuqer…a, ™leÚqeroj; слобода, слободен човек; svoboditelq, -l` m. ™leuqerwt»j; 

ослободител; svoboditi (s3), -/d5 (s3), -di[i (s3) pf. ™leuqeroàn; (се) ослободи, (се) 

спаси; svobodXni, -i4 f. ™leuqšra; слободна; svobodq adj. ™leÚqeroj; слободен, ослободен, 

напуштен; svobodqnikQ, -a m. ¢peleÚqeroj; ослободен роб; svobodqnQ, -Xi adj. ™leÚqeroj, 
™leuqer…a, (tÁj) ™leuqer…aj, (tÁj) ™leuqšraj; слободен, на слободниот, на слободата. 

Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемата во сите проследени примери. 
Во Оглед не забележавме ваков пример, а во Различ следиме збороформи идентични со 

СМЈ, односно во сите примери Ј. К. врши замена на v со l (sloboda), со што јасно го 
погажува чувството за правописна адаптација на лексемата кон живиот говор во 
писмениот јазик. 

 

Канонски: svqt'nie, -i` n. fîj; светило, светлина; svqt'ti (s3), -]5 (s3), -ti[i 
(s3) ipf. fa…nein, l£mpein; свети, блеска; sv'tilo, -a n. lucn…a, lampt»r, lÚcnoj, fanÒj, 

fîj; светилка; sv'tilqnikQ, -a m. lÚcnoj, l£mpaj, lucn…a; светилка, свеќа, свешник; 

sv'titi (s3), -]5 (s3), -ti[i (s3) ipf. l£mpein, fa…nein, fwt…zesqai; (се) свети, светка; 

sv'tozarqnQ, - QJi adj. светозарен; sv'tozra;qnQ, -Xi adj. светозарен; sv'tonosqnQ, -Xi 
adj. светоносен; sv'toobrazqnQ adj. што свети, сјае; sv'tqlo adv. thlaugîj, lamprîj; 

јасно, светло, раскошно; sv'tqloobrazqnQ, -Xi adj. fwtoeid»j; што свети, сјае; sv'tqlostq, 

-i f. faidrÒthj, fwtofor…a; светлина, сјај; sv'tqlo subst. fwtÒj; на светлината; sv'tql'ti, 

-l6, -li[i ipf. светка, сјае. 
Во Слепч се чува старата форма на зборот во еден пример, а во останатите примери 

има губење на ерот во слаба позиција во групата tql (sv'tlonosn'mqL sv'tlosti2L 
sv'tlou) (истото го следиме во Оглед), а во Различ следиме развој на ' во e во двата 

примери коишто ги проследивме и губење на ерот во слаба позиција во групата tql во 

едниот пример(svete[e, svetilnikQ). 
 

Канонски: taina, -X f. ¢pÒkrufon, krÚfion, must»rion, tÕ martÚrion; сикинија, 

покрив, скривница, тајна, света тајна; vQ tain' ™n krufÍ, ™n tù krufa…J; во тајност; vQ 
tain5 mustikîj; тајно, во тајност, тивко; tainikQ, -a m. човек кој знае некоја тајна, 

тајнослужител; taino adv. kruptÒn; скришно, таинствено, мистично; tainQ,  -Xi adj. 

kruptÒj, l£qrioj, (toà) musthr…ou; скришен, таен, таинствен, мистичен; tainqstvo, -a n. 

must»rion; тајна; tain' adv. ™n tù kruptù; тајно; taiti (s3), ta6 (s3), tai[i (s3) ipf. 

krÚptein, qhsaur…zein, perikrÚptein; крие, таи. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед бележиме губење на ерот 

во слаба позиција во едниот пример, а во другиот пример К. П. Т. на местото од i ја 

употребува Ÿ (tainstvo, taŸnQ). Истото го следиме во Различ (taŸna, taŸnstvw). 
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Канонски: t3gostq, -i f. b£roj, duskol…a; тегоба, тежина, бреме; t3gota, -X f. 

b£roj; тегоба, тежина, бреме; t3gotqnQ adj. katabarunÒmenoj, bebarhmšnoj; тежок, 

отежнат, обременет; t3/qko adv. baršwj; тешко; t3/qkosrQdQ adj. baruk£rdioj; со тврдо 

срце, жесток; t3/qkQ, -Xi adj. barÚj; тежок, важен, значаен; t3/q;ina, -X f. b£roj; 
тегоба, тежина, бреме.  

Во Слепч следиме пример во којшто има едначење по звучност, односно [ на 

местото од етимолошкото /, замена на 3 со e и губење на ерот во слаба позиција во 

групата [qk (te[ko). Во Оглед проследивме: а) губење на слабиот ер во групата /qk 

(te/ko); б) пример во непроменета форма; в) вокализација на q>o (te/okQ); г) развој на 3 

во e во сите проследени примери (истите гласовни промени ги следиме во Различ). Би 

истакнале дека и К. П. Т. и Ј. К. ги употребуваат двете форми за лексемава (te/ko, te[ko). 
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Табела Т1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

telesaL telesna`L telesq*L 
t'laL t'lesno2 (s+ta` /e mÂnca 

reÂ kq n1mouL mx nemo]n2 
t'lesno2 ;qsti i]emqL aA 
silo2 d+hovno2 podviza1m? se) 
2/6 

tela 85/13, t'lesnU2 56/14, 

t'lesnxŸ 56/12, tletvornx3 
25/5, t'lo 10/13 (i vs'hQ 
tvoihQ st+xhQL i da/dq emU 
sonQ oupokoenj3L sonQ 
t'lesnxŸL zdravj3L i spasenj3L 
i /ivotaL i kr'postQ 
dU[evnU2L i t'lesnU2L `ko /e 
pos'tilQ esi inogda avjmeleha 
ougodnika tvoegoL vo hram' 
agrippov') 

t'lo 33/13, 54/19 (reklQ mU 
takwL proro;eL izlezi na 
pol' koe go vidi[Q pUno 
polno kosti C ;l+v'cxL i da 
razUm'ete vJe silata na 
b+/jŸte dUmiL da ka/atQ da 
naU;atQ i ]e da vidi[Q tJ3 
sUhi kostiL ]e da se 
wble;atQ vQ ednaga ou t'loL 
i ]e da zematQ d+hQL i ]e 
da bxdatQ /ivxŸ l2di 
;ov'cx: i re;j imQ kosti 
sUhi da ;Uete re;i i slovo 
g+dne) 

tem?nicouL tqm?nicouL tqmnaL 
tqmni;nikqL tqmnicouL 

tqmqnqL tmaL t'maL tmMou (I 

ougodno bx² slovo se antipatou. 
i povel' vqsaditi 1 vq 
tem?nicouL don+d'/e posl1tq 1 

sq cr+ouL b' /e ihq, m+H razv' 
s+tx1 eufimi1) 1/5 

temninU 97/20, tma 25/15 (se 
molimQ da gi nastavitQ na 
pUtq istinnxŸL i da gi 
izvaditQ C temninU ou 
videlina i vsi hr+tjani da 
spasetQL i nasQ da pomilUetQL 
aminq) 

temenQ 160/21, temna 284/10, 

25/22, temnica 212/2 212/15, 

temnjŸ 21/22, temno 25/17, 

temnota 6/18, temnw 212/1 

(kakw sega ]o vidime togava 
ke da pokrJe no]q glUboka i 
temna ;Udesa na zemli: 
voini i l2dje sQ l2ge na 
ednoL i \v'rje so \v'roveL i 
zeml3 ke da se potopi sosQ 
krQvQ) 

tihosti2 (tx* /e sq mnogo2 
tihosti2 plava1[i ima[i bo 
wkrqml`2]e1 te kni/no1 
pro;itani1) 74/18 

ti[ina 15/5, tihoe 151/19 (da 
bUdetQ /e g+di b+/e moŸ ml+tva 
sj3 malodU[nxmQ rosa i 
CpUstQ s'nq i ti[ina 
bl+goUhanje i radostqL 
outver/denje i prib'/i]e 
devnovenje i zastUplenje) 

ti[ina 78/12, tiho 15/10, 

tihostq 297/22 (m+litva estq 
skrivnica de to ne se ;ini 
eksikQ i bogatstvo nikoi 
patQ ne se sver[UvaL kato 
morski limanQ i tihostq: i 
na hjljadi blagJi rabotx 
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korenQ: smirennomUdrje) 

tqmi`nomq (i mno/qstvo 
naroda prova/‹a2]ou sq 
sv']ami i tqmi`nomq mo]i 

st+x1 mÂnice) 225/8 

temjana 68/14 (sproti denq 
Cidi ou cr+kvaL ouzmi sveYaL 
temjana i maslo za kandilaL ta 
zapali i pomoli mU se b+gU so 
molitvata C st+ecotQ ]o go 
slU/i[q so negoata molitva 
da ti prosti) 

/ 

trapezeL trapeznikUL trapezx, 

trapezou (i sq veliko2 ;qsti2 
posadi` posta vi imq 

trapezouL `ko /e samomou 

h²ou) 227/9 

trapeza 80/4 (ima[e /ivi ranx 
i gladenQ so kU;in3ta le/a[e 
na portataL ;eka[q koga Ye 
istrese ta trapeza izmeYarite 
C bogatjwtQL pa i bolniotQ se 
vle;e[e pri kU;in3taL bere[e 
tro[ki i pcite ne mU velea 
ni]o) 

trapeze 8/22, trapeza 15/14 (a 
djavolQ s'di kakw kU;e koga 
gleda na trapeza ;eka da mU 
frQl3tQL i tJ3 ;l+v'cx ako 
mU davatQ po nekoŸ zalakQL 
ono se tamo stoi i ;eka da 
frQl3tQL a po]o edna[Q 
dava[Q ne davatQ mU ni]o) 

travaL travou (a&]e li ni 

1dinqL to* azq mqzo‹u svo2 
imamq. izsq[e trava i cv'tq 
11 Cpade. a Aslö g+n1 vq v'kx 
pr'boudetq) 78/17 

/ trava 63/8 (koŸ ]elQ mesoL 
`lQ manna i mU se ;inila 
kakw mesoL a drUgi ako ]elQ 
medQ ili mlekoL ili drUgi 
nekoŸ emi[QL ili neko3 
travaL ili ne]o drUgo ]o e 
za `den' na to3 sv'tQ na 
ovoŸ v'kQ) 

 
Анализа на табела Т1: 

 

Канонски: t'lesqno adv. swmatikîj; телесно, од материја; t'lesqnQ, -Xi adj. 

swmatikÒj, (toà) sk»nouj, (tîn) diagÒntwn; телесен; t'lesqn' adv. swmatikîj; телесно, 

од материја; t'li]e, -a n. sîma; тело; t'lo, -a -et -ese n. sîma,  t¦ mšlh, skÁnoj, 

sk»nwma, ptîma, ¹lik…a, e‡kwn, st»lh, sšbasma, bwmÒj; тело, раст, возраст, лице, човек, 
образ. 

Во Слепч следиме употреба на старата форма за лексемата во два примери и развој 

на ' во e во три примери (telesaL telesna`L telesq). Истото го следиме и во Оглед со тоа 

што бележиме употреба на гласот Ÿ во еден пример (t'lesnxŸ). Во Различ проследивме 
само еден пример којшто Ј. К. го пишува во непроменета форма. 
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Канонски: tqma, -X f. skÒtoj, skot…a; темница; tqmqnica, -3 f. fulak», 

desmwt»rion; темница, затвор; tqmqnQ, -Xi adj. skoteinÒj, toà skÒtouj, gnofèdhj; темен; 

tqmena` n. pl. t¦ skotein£; темница. 

Во Слепч следиме: а) вокализација на q во e во коренот на зборот во еден пример 

(tem?nicou) (мцсл. ред.); б) непроменета форма за лексемата; в) употреба на паерок наместо 

ер во два примери (tem?nicouL tqm?nicou); в) испуштање на ерот во слаба позиција во 

повеќе примери (tqmnicou, tmaL tmMou); г) испуштање на ерот во силна позиција во два 

примери; д) замена на етимолошкото q со ' (t'ma). Во Оглед бележиме вокализација на q 

во e во коренот на зборот и губење на ерот во слаба позиција во еден пример (temninU), а 

во другиот пример има испуштање на ерот во силна позиција (tma). Во Различ во сите 

примери коишто ги проследивме следиме вокализација на силниот q во e во коренот на 

зборот и во суфиксална позиција во еден пример (temenQ, temna, temnica), како и губење 

на слабиот ер во групата mqn во шест проследени примери. 
 

Канонски: tihostq, -i f. ƒlarÒthj; љубезност; tihQ, -Xi adj. ƒlarÒj, Àpioj, 

Àremoj; љубезен, мирен, кроток; ti[ina, -X f. gal»nh; тишина, мир. 
Во трите ракописи проследивме примери во непроменета форма за оваа лексема. 
 

Канонски: tqmi`nQ, -a m. qum…ama; темјан. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед следиме вокализација на q 

во e во коренот на зборот, но и употреба на j на етимолошкото место на i и замена на 

прејотираното ` со a (temjana). Во Различ не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: trapeza, trepeza, -X f. tr£peza, ¥riston; трпеза, гозба, јадење; 

gotovati, ougotovati, postaviti trapez5 ™toim£zein, paratiqšnai t¾n tr£pezan; 

подготви гозба; trapezqnQ, -Xi adj. (tÁj) tr£pezaj; трпезен. 
Во трите ракописи коишто се предмет на нашата работа се следи старата форма за 

оваа лексема во сите проследени примери. 
 

Канонски: tr'va, trava, -X f. cÒrtoj, clÒh, bot£nh; трева, растение, млада 

пченица; tr'vqnQ, travqnQ adj. (toà) cÒrtou; тревен, растителен. 
Во Слепч и во Различ следиме чување на старата форма, а во Оглед не забележавме 

ваков пример. 
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Табела Т2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

trepe]etqL ôepetomq (tq bo C 

n+n`L i C s'ni tvo1e boit? se i 
trepe]etq. vq tretji /e d+nq 
prizva b+l/enaa pelagja) 142v/5 

trepe]UtQ 37/6 (C egw /e 
lice more vid' i pob'/eL nebo 
i zeml3 trepe]UtQL i 
isto;nicx i r'ki isi[Ut s3L 
i wsnovanj3 zemli podvi/Ut 
s3) 

treperi 267/8 (onQ C b+ga se 
boi i treperi C strahQ 
b+/jŸL zatova se ka/e b+gU 
slUga i rabQ i izmet;JaL onQ 
akw bx imalQ vlastq i silaL 
onQ site ;ov'cx ]o sa na 
to3 v'kQ oudavilQ bx kolkU 
trepne okoL onQ deka mU se 
bo3tQL i deka nematQ v'ra 
/ivaL tamw vlazi djavolQL 
zatova hr+tosQ reklQ: se azQ 
sQ vamx esmq do skon;anje 
v'kaL aminq) 

troice (nepr'staino slave]e 
pós+to1 ime 1dinosou]xi1 i 
nerazd'lnx1 troice. w+ca i 
s+na i st+go d+ha) 122v/17 

troic' 143/17 (edinomU vo 
troic'L o+cUL i s+nUL i s+tomU 
d+hUL n+n' i p+rnoL i vo v'ki 
v'kwvQ aminq) 

troicx 13/10 (a oni tebe ke 
da ti re;atQ nJe sme naU;eni 
da gw slavime: a ne da 
ispxtUvame: za]o taŸnstvw 
st+x3 troicxL ni ag+gli ni 
;ovecxL ne mo/atQ da 
postignatQ i da zna3tQ) 

troudaL troudomqL troudove (i 

sq troudomq velikomq [Œq 1 
pokloni se 1mou i skaza 
starcou vsa `/e w seb' i g+la 
1mou starcq) 106v/18 

/ trUdi 23/11, 163/6, trUdQ 
58/19 (marJa vid'nje ]o to 
storUvaL trUdi se ama ima 
dosadaL a vid'nje toe 
gospo/a estq na borbite 
sna/niL marJa se kazUe 
gospo/aL za]o za 
b/+estvenna3 slovesa i 
vid'nj3 se tova mxslx i 
oupra/dn3va se) 

trqni1L trqni1mq (zd' /e 

d+hq s+txi dx[etq. tamo 
trn' 126/11 (]o sme go 
propUdile lo[o ;ineYiL za]o 

trQn' 82/2 (a ]o e padnalo 
ou ternjeL tJ3 sa koi sosQ 
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trqni1mq wgra/da1mo. Wvd' 
/e b+/i1mq promi[le1ni1mq 
outvrq/da1mo) 73v/10 

po sredi trn' gazimo bosiL i 
ne viYamo Yavol ]o ni stavilQ 
na pUtq) 

svetovni raboti i gri/i 
zafanali seL i kato trQn' 
podavilo gi ta ne mo/atQ da 
U;inatQ ni edno dobro: 
bezplodni sa sir';q nematQ 
spasenje) 

trqp'[eL trqp'houL trqpitqL 
trqp'ni*L trqp'ni`Ltrqp'ni1L 
trqp'ni1mq (g/‹e I m+ti v 

edinx na soudi]e vq vode]e 1  
vq cr²tvo nb²no1 i razoum'1[i 
dobr'1 na[e trqp'ni1 I 
Ispov'dani1) 11v/13 

trpe/lja 80/14, trpi 81/12, 

trpimo 67/9, trpitQ 28/3 

(po]o za h+rta trpimo bare da 
go slU[amo ]o ni veliL onQ ne 
ni veli ne]o te[koL tako 
lesno onQ ni velitQ da lUbimo 
edenQ drUgogoL da se pra]aame) 

trQpen' 51/11 (n+bnite b+/ji 
raboti a ne zemlniL kato da 
sme rasp3ti na to3 sv'tqL 
sosQ trQpen'L da se 
wble;eme vo J+isa h+rta: ne ou 
drehite mUL ami halisQ ou 
J+isa h+rta) 

tr'zvostqL tr'zvqstvo (ne na 
vistq /e ;l+vkol2bi1. a za 

pi`nqstvo tr'zvostq. i tako 
po/iv?[e. nn+` [?nihq i 
bo‹u]ihq blagq nasladimq se) 
194/1 

/ trezveni 251/13 (podiga i gi 
storUva da sto3tQ trezveniL 
i da slU[atQ ;itanje 
b+/estvennago pisanj3 sanki 
knigiteL de to se ;itatQ da 
slU[atQ i ]o to po3tQ 
s+]ennx3 ljtUrgJi i zatova 
kazUe premUdrostq) 

t'snaL t'snota (b'[e stqza 
t'sna i priskrqbna. `ko /e 
sl'da no/nago vq m'stiti 

pon'. poto i/e Ubo t'sn'i i 
priskrqbn'i[i stqzi nou/‹e2 
vl'ko¤ b'hq C ni¾) 242v/1 

/ tesenQ 19/21, 266/15, tesna 
93/14 (za]o si oub'lile i 
dU[x i snagiL oni tUva na 
ovaй v'kQ prominale ou 
tesenQ patQ i ou t'sni 
vrataL a tamw ]e da se ou 
b+/j3 vrata ou cr+tvo b+/je: 
sohrani s+ne b/+jй vs'hQ nasQ 
C l'vata stranaL e/e i 
bUdiL aminq) 

 
Анализа на табела Т2: 
 

Канонски: trepetati, -]5, -]e[i ipf. tršmein, fr…ssein; (се) тресе, се плаши; 

trepetQ, -a  m. trÒmoj; трепет, страв; trepetqno adv. foberîj; треперливо, уплашено; 
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trepetqnQ, -Xi adj. foberÒj, friktÒj; исплашен, растреперен, ужаснат; trepetqnQ bXti 
œntromoj g…gnesqai; затреперен (од страв).  

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма за лексемата, а во Различ следиме 

збороформа идентична со СМЈ (treperi). 
 

Канонски: troica, -3 f. Tri£j; Троица; troicqskQ adj. (tÁj) Tri£doj; на Троица, 

троичен; troi;qnQ, -Xi adj. (tÁj) Tri£doj;  на Троица, троичен; troi;qskQ, -Xi adj. (tÁj) 

Tri£doj; на Троица, троичен, црковна песна во која се прославува св. Троица и доаѓа по 
шестопсалмието (˜x£yalmoj). 

Во Слепч, Оглед и Различ бележиме чување на старата форма. 
 

Канонски: trouditi s3, -/d5 s3, -di[i s3 ipf. kopi©n; се труди, се измори; 

troudol2bQvqnQ, -Xi adj. Ð kÒpoj tÁj ¢g£phj; трудољубив; troudQ, -a m. kÒpoj, oƒ pÒnoi, 

mÒcqoj, pÒnoj; страдање, мака, тежина, труд. 
Во Слепч следиме два примери во непроменета форма, но во еден од примерите 

следиме мешање на основите (troudove). Во Оглед не забележавме ваков пример, а во 
Различ следиме чување на старата форма. 

 

Канонски: trQnie, -i` n. aƒ ¥kanqai; трње; trQnovQ, -Xi adj. ¢k£nqinoj; трнов; 

trQnovqnQ, -Xi adj. ¢k£nqinoj; трнов; trQnQ, -a m. ¥kanqa; трн; trQn'nQ adj. ™x 

¢kanqîn; трнов. 
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а во Оглед бележиме 

губење на ерот во слаба позиција во групата rQn (trn'). 
 

Канонски: trQpostq, -i f. makroqum…a, Øpomon»; трпеливост; trQp'livQ adj. 

¢nex…kakoj, makrÒqumoj; трпелив; trQp'livqstvo, -a n. Øpomon»; трпеливост, трпение; 

trQp'lqstvie, -i` n. Øpomon»; трпеливост, трпение; trQp'lqstvo, -a n. makroqum…a; 

трпеливост, трпение; trQp'nie, -i` n. Øpomon», makroqum…a, parrhs…a, aƒ cre‹ai; 

трпение, издржливост, надеж, страдање; trQp'ti, -pl6, -pi[i ipf. ¢nšcesqai, fšrein, 

Øpofšrein, Øpomšnein,  makroqume‹n, kartere‹n, proskartere‹n,  prosmšnein, lÚein; трпи, 

се колеба, се двоуми, се надева, е верен; trQp3i, trp3]3i Ð Øpome…naj, Ð Øpomšnwn; 

трпелив, издржлив. 
Во Слепч следиме непроменети форми за зборот во сите проследени примери. Во 

Оглед бележиме: а) во сите примери има губење на слабиот ер во групата rQp во коренот 

на зборот (trpi); б) пример пишуван со влијание на народниот говор во којшто следиме 

развој на 3 во e и употреба на десеттерично j (trpe/lja); в) пример со множинска наставка 

за 1 л. mo карактеристична за тетовското говорно подрачје (trpimo). Во Различ 

проследивме лексема пишувана со влијание на народниот говор (trQpen') во којшто 

бележиме развој на ' во e (мцсл. ред.). 
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Канонски: tr'zvenie, -i` n. ™gkr£teia; воздржаност, скромност; tr'zviti s3, -
vl6 s3, -vi[i s3 ipf. n»fein; е умерен, воздржан, скромен; tr'zvQ adj. nhf£lioj; умерен, 

воздржан, скромен; tr'zvqnikQ, -a  m. nhf£lioj, ™gkrat»j; умерен, воздржан, скромен 

човек; tr'zvqnQ adj. nhf£lioj; умерен, воздржан, скромен. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед не бележиме лексема од 

ваков тип, а во Различ следиме развој на ' во e во коренот на зборот (trezveni) (СМЈ). 
 

Канонски: t'skQnQ, -Xi adj. teqlimmšnoj; тесен; t'snina, -X f. sten», tÕ stenÒn; 

теснина; t'snota, -X f. sten», tÕ stenÒn; теснина; t'snQ, -Xi adj. stenÒj, teqlimmšnoj; 

тесен. 
Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед не пронајдовме 

ваков пример, а во Различ во сите проследени примери следиме замена на ' со e, од 

коишто во едниот следиме појава на секундарен ер којшто се развил во e (tesenQ). 
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Табела Т3, ОУ 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

tvor?cqL tvore]imqL tvoriti 
(po treh /e dn+ehq m+ti 
str²tnxihq t¾' d+vq*. id'[e 
tvoriti pameti ;edomq 

svoimq) 25/17 

tvori[i 39/10 (radUŸ s3 `kw 
tx na zemli mirQ tvori[i. 
radUŸ s3 `kw tx dv+stvomQ 
ag+gwvQL i slavo2 st+xhQ 
prevoshodi[iL radUŸ s3 `kw 
tx e/e ho]e[i ous+na svoegw 
w nasQ isprosti mo/e[i) 

tvorca 222/1 (symvolQ s+tx3 
pravoslavnx3 v'rx: 
tolkovanjemQ iz3sneno: 
pokazannw seki da znae ]o 
kazUe v'rU2: v'rU2 vo 
edinago b+ga o+ca 
vseder/itel3L tvorca n+bU i 
zemliL vidimxmQ /e vs'mQ 
i nevidimxmQ) 

tvrqdq (1liko Ustavq mt+re 
imateL idite vq tvrqdq. i vqn} 
rRadite ispxt?no) 60v/9 

/ tverdjŸ 63/23, tverdQ 22/1 (a 
onQ wstanalQ golQL i kakw 
bxlQ `kQ i tverdQ na seko 
\loL i C tova se raspalilQ 
poveke ou nenavistq i 
dU[manlQkQ na b+ga sopira se 
b+gU kakw bg+borecQ i 
CstUpnikQL koga poznalQL 
za]o ne mo/e da ou;ini 
ni]o soprotivno na b+ga) 

ou/asnoutL ou/asti (to ne 
tako rano2 `ko /e ml²tx2 

sqdrqknouti se oustra[a2t se 
i ou/asnout se i naka/out se) 
226v/20 

ou/asa2ts3 27/14, ou/asomQ 
13/7 (C bezdnx zemnx3 
vozvelQ m3 esi i bo azQ samQ 
ispov'm s3 predQ s+txmi 
silamiL `kw da veljemQ 
ou/asomQ sladostj2 i radostj2 
wder/imi velje p'nje) 

ou/asQ 27/11 (kakw sega da 
do[elQ to3 ;asQ stra[njiL i 
tx kakw da stoi[Q na 
sUdili]e b+/jeL pogledni sosQ 
o;ite tx za]o predsto3tQ 
bez ;etQ bezQ broŸ arha+gglx 
sosQ golemQ strahQ i 
ou/asQ) 

ou;e2L ou;eni`L ou;eni1L 
ou;enikqL ou;in1nx1L 
ou;itel`L U;enica (on /e reÂ 
`ko /e ho]e[i g+la /e kq 
n1mou vq istinou r?cm¤L ne tx 

ou;enikwvQ 46/17, ou;enj3 
52/12, ou;enje 42/16, ou;enjŸ 
44/16, ou;iteli 83/18 (i vs3 
prw;a3 dU[epolezna3 ou;enj3L 
da/dq emU naviknUti krom' 

ou;atQ 39/21, ou;enje 6/3, 

ou;i 6/3, ou;iteleŸ 35/8, 

ou;iteli 7/7, 56/19 (volkQ 
djavolQL kato arslanQ hodi i 
rxka i]e da ni proglQneL a 
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li 1si ou;enikq w+ca danjila) 
107v/18 

vs3nkagw prep3tj3L vo slavU 
pre+stagw imene tvoegw) 

psi ]o ;UvatQ s+]ennagw 
stada ou;iteli daskali 
vikatQ i kri;atQ da 
sobUdatQ ov;arete da 
ispadatQ volko C ovcete ]o 
gi pazatQ) 

ou[iL ouho, ou[i2 (nq vq 
zr‹q/ai kl1ve]ou]ago na 

drouga vq ou[i2 tvo12. da ne 
koupno sq nimq pogxbne[i) 
233v/18 

ou[I 63/15, ouho 9/17 (g+di b+/e 
silQ velikjŸ i stra[nxŸL 
bogatxŸ i preslavnxŸ: 
prikloni ouho tvoe i poslU[aŸ 
m3 nekl2;imago raba tvoegoL 
i/e JwnU C ;reva kitova) 

ou[ite eyini 113/13, ou[x 
10/14 (]o slU[alQ hUlni 
dUmi ]o go hUliliL isc'li 
wzdravi sosQ ou[ite eyini 
]o e vleznalo [epoten' 
\mJino lUkava3: djavolQ 
borecQ i zavistnikQ na[Q) 

oubiL oubi1tqL oubitiL 
oubjistvaL UbivxiL UbjcaL 
Ubjistvo (i reÂ imq 1m[e 

pr'dadi te me knezou grŒa `ko 
Ubjistvo sqtvorihq) 129/19 

oubxvatQ 115/19, outepalQ 
148/12 (ili skr[omQ se frlilo 
kopileL ili skr[omQ se 
outepalQ nekoi nekogoL emQ ne 
se znaetQ koiL ili se 
klevetite meYU sebeL ili ga 
razdr/ite ne se pro]avateL 
ili pri;esna neispovedani 
zemate) 

oubJe 22/24, oubjistvenQ 
156/14, oubJŸcx 62/10, 

outepalQ 98/19 (tJ3 sa mnogU 
te/kjŸ golemi gr'hoveL 
prel2bod'Ÿstvoe te[kjŸ 
gr'hQ kakw da e outepalQ 
;l+v'kaL zatova blUdnikQ i 
prel2bod'Ÿca sir';q ]o ima 
/ena pri ;U/da hodi tJ3 
oubjŸcx) 

 
Анализа на табела Т3, ОУ: 

 

Канонски: tvorqcq, -a m. poiht»j, dhmiourgÒj, Ð kt…saj; творец, создавач, 

создател, извршител; tvorq;q adj. (toà) poihtoà; на творецот, на создателот; tvorenie, -i` 
n. po…hsij; создавање; tvoriti, -r6, -ri[i ipf. poie‹n, tele‹n, ¥gein, pr£ssein, 

pr£ssesqai, fšrein, ™pitele‹n, paršcein, g…gnesqai, ™kfànai, ™kfÚein, ™kfšrein, 
¢perg£zesqai, kr…nein, metšrcesqai, ful£ssein, katacrÁsqai; прави, врши, твори, се 
случува, создава, наведува, подготвува, изгради, доврши, намисли, пушта, придобива, 

приредува, исполнува, чува, почитува, постапува, се застапува; tvorQ, -a m. po…hsij; дело. 
Во Слепч и во Оглед сите примери се пишувани во непроменета форма (освен 

примерот во којшто следиме употреба на паерок во Слепч) (tvor?cq), а додека во Различ 

бележиме испуштање на ерот во групата rcq (tvorca). 
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Канонски: tvrQditelq, -l` m. моќник, цврст човек; tvrQditi, -/d5, -di[i ipf. 

sthr…zein, stereoàn; зајакнува, зацврстува, создава, чува; tvrQdo adv. pag…wj, ˜dra‹oj, 

¢sfalîj; тврдо, цврсто, сигурно; tvrQdostq, -i f. ¢sf£leia; цврстина, сигурност, 

доследност, непоколебливост; tvrQdQ, -Xi adj. stereÒj, bšbaioj, ˜dra‹oj, ˜dra…wj, 

ÑcurÒj, ¢sfal»j, „scurÒj; тврд, цврст, доследен, постојан, сигурен; tvrQdq, -i f. 

¢sf£leia, t¦ Ñcurèmata; основа, тврдина, крепост, затвор, цврстина; tvrQ/da, -3 f. 

¢sf£leia; цврстина; tvrQ/denie, -i` n. ¢sf£leia; цврстина. 
Во Слепч се чува старата форма. Во Оглед не бележиме ваква лексема, а во Различ 

следиме разложување на вокалното rQ (tverdQ) во сите проследени примери, како и 

употреба на завршокот Ÿ во еден пример (tverdjŸ) (рцсл. варијанта). Ј. К. преку 

разложувањето на вокалното rQ правописно ја приспособува лексемата кон народниот 
говот. 

 

Канонски: ou/asati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. ™x…stasqai, ™kpl»ssesqai, 

qaum£zein, qambe‹sqai, qroe‹n, qroe‹sqai, ™kqambe‹sqai; (се) ужаснува; ou/asenie, -i` n. 

œkstasij; ужас, уплав; ou/asiti (s3), -[5 (s3), -si[i (s3) pf. ™xist£nai; (се) исплаши, 

(се) ужасне, (се) вџаши; ou/asn5ti s3, -n5 s3, -ne[i s3 pf. ™x…stasqai, qambe‹sqai, 

™kqambe‹sqai; се зачуди, се ужасне, се исплаши, се вџаши; ou/asQ, -a m. œkstasij, q£mboj; 

ужас, чудење; ou/asqnQ, -Xi adj. œkqamboj, œmfoboj; зачуден, исплашен, вџашен.  
Во Слепч бележиме една непроменета збороформа и една збороформа каде што 

има деназализација на 5 во ou (ou/asnout). Во Оглед и во Различ следиме непроменета 
форма во сите проследени примери. 

 

Канонски: ou;enie, -i` n. didac», didaskal…a, nouqes…a, kat»chsij, aƒ 

didaskal…ai, dÒgma, m£qhsij, kat£sthma; учење, поука, наука, проповед, заповед; 
ou;enikQ, -a m. maqht»j, summaqht»j; ученик; ou;enica, -3 f. maq»tria; ученичка; 

ou;eni;q adj. (toà) maqhtoà; на ученикот; ou;eni;qstvo, -a n. учење, обука; ou;enQ, -Xi 
adj. учен; ou;itelevQ adj. (toà) didask£lou; на учителот; ou;itelq, -l` m. did£skaloj, 

·abb…; учител; ou;itelqnQ adj. didaktikÒj; поучлив; ou;itelqstvo, -a n. didaskale‹on; 

учителство, учење, обука; ou;iti (s3), -;5 (s3), -;i[i (s3) ipf. did£skein, Ñrqotome‹n, 

nouqete‹n, manq£nein, did£skesqai, maqhteÚein, melet©n; (се) обучува, учи, проповеда, 
поучува, се научи, се навикне, изучи, се образува. 

Во Слепч се чува старата форма во сите проследени примери. Во Оглед и во Различ 
бележиме: а) примери во непроменета форма; б) примери во кои авторите употребуваат 

десеттерично во наставката nje (ou;enje); в) завршок Ÿ (ou;enjŸ) (рцсл. ред.). Во Оглед го 

проследивме примерот ou;enikwvQ (мешање на основите). 
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Канонски: ouho, ouha n. oâj, çt£rion, ¢ko», çt…on, trÁma belÒnhj, trumal…a, 

trÚphma ·af…doj; уво, иглени уши; slouhomQ ouha ¢ko¾n çtÕj;  чуе увото; vQ slohQ ouhou 
e„j ¢ko¾n çt…ou;  по слух. 

Во Слепч следиме една непроменета збороформа и една збороформа каде што h е 

заменето со [ (ou[i) (прва палатализација). Истото го бележиме и во Оглед, а во Различ 

проследивме една членувана збороформа (ou[ite) (мцсл. ред). 
 

Канонски: oubivati, -a6, -ae[i ipf. ¢pokte…nein; убива; oubienie, -i` n. tÕ 

¢pokte‹nai, fÒnoj; убиство; oubiistvo -a n. fÒnoj; убиство; oubiica, -3 m. foneÚj, 

foneut»j; убиец, крвник; oubii;qnQ adj. (toà) fonšwj;  на убиецот; oubiti, -bi6, -bie[i 
pf. ¢pokte…nein, ¢naire‹n, qanatoàn, foneÚein, qÚein, pat£ssein, liq£zein, mastigoàn; 

убие, истепа, каменува; oubi`ti, -`6, -`e[i ipf. ¢pokte…nein, foneÚein; убива. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава во сите проследени примери. Во 

Оглед следиме еден пример со непроменета форма и еден пример којшто е пишуван со 

народно јазично влијание, а кој и денес е фрекфентен во дијалектниот говор (outepalQ). Во 
Различ ги следиме истите гласовни промени, но во еден пример бележиме и употреба на 

гласот Ÿ (oubJŸcx). 
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Табела ОУ1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

oubo`v?L ouboi (brate geEn?nx* 
oubo`v? se. vqznenavi /‹q zla` 
d'la. cr²tva nb²nago vq /‹edavq 
vqzl2bi dobra` d'la) 103/11 

ouboŸte s3 37/9 (i isto;nicx 
i r'ki isi[Ut s3 i wsnovanj3 
zemli podvi/Ut s3L ouboŸte 
s3 i ClU;ite s3 vo pUsta3 
m'sta) 

/ 

oubogaaL oubogU2L oubogx¾L 
ouboz' (dq]ere tvo11 radi 

efrosiniL az bo 1smq oubogaa 

;edo tvo1. i se* vid'L i izqv' 

stisi vq /izni mo1 i w mn') 
38v/2 

siroma 79/19, siromasi 70/5 

(pakQ ou 2trU a]e izleze[q C 
cr+kvaL siromasi pros3cx ]o sa 
predQ cr+kovna vrataL dadi imQ 
po ne]o malo na svakogo 
milostxn3) 

oubogihQ 292/22, siromahQ 
24/2, siromasi 32/20, 53/5 (i 
vJe siromasi ]o ste zagUbili 
stokaL i vJe bolnxL slabiL 
zarobeniL gr'[njiL ne 
tU/ete ne /al'teL vJe imate 
sebe maйkaL materq b+/j3L 
ta3 e maйka ]o vi ;Uva ou 
siroma]x3ta va[a) 

oudariL oudaritiL Udareni1 

(v';nx1 blagostxne. i povel' 
igoumqnq oudariti vq bilo. da 
Dse sqberoutq bratja) 39v/18 

oudiratQ 133/2 (i pokU[a za 
gradQ da ne oudiratQL i ` 
gre[enQ kazalQ bx vx kakw ko 
bxvatQ da ne paYatQ gradQL 
ama boim se C neverUan') 

oudaratQ 29/6 (sega ni go 
vidatQL ni gw poznavatQ 
gr'[nji ;ovecx dU[mani 
negoviL oudaratQ so str'lx 
kakw sl'piL a ne vidatQ 
kogw bi3tQL i kogo bodatQ) 

oudavi[eL oudaviti (/ena /e 
1go hot'[e oudaviti sebe 
gl+2]i. sq ;edx svoimi da 
oumrou i azq) 104/6 

/ oudavatQ 47/10, oudavUe[e 
64/18 (no3 da gi napadi C 
kov;egw da se oudavatQ ou 
vodata kakw i drUgite ]o se 
izdavili ]o wstanali na 
zeml3ta) 

oudov?, oudovq* (`ko da C 
;lanovq I oudov? rRastrqzanq 
boudetq mlad'nqcq) 22v/3 

oudwvQ 27/18 (i gvozdx 
vnizo[a s3 vo pre+;tnxhQ 
oudwvQL b'/ite skverna3 C 
kr+ta h+rtova Cgonima3 `kw 
prahQ rasto;ite s3) 

/ 

ouga[enUL ougasa1iL ougaseL / ougasi 16/19 (wL kolkU e 
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ougasetL ougaso[e (imou]i 
sv']ou svo2 ne ouga[enU. i 
skon?;avq m+ltvou rñ1 se w d+s' 
s+tx*mq) 48v/9 

naŸstra[na mUka na to3 
hrjstjaninQ ]o /ivee 
nemirnw: ahQ blaze na tJ3 
]o primirUvatQ ;ovecx: w 
hr+te c+r2 ` znamQ za]o edna 
tolkw saltQ C pre+;ta3 
tvo3 krQvq kapkaL ima sila 
da ougasi si;kjo plamnikQ na 
v';na mUka) 

ouglqnicaL ouglqnicou (I 

vqzl'zq[i /e 1i. abi1 ougase 
ouglqnica. st+a` /e b'[e 
hode]i i rñ2]i se) 19v/5 

/ ougl' 85/22, ouglQ 98/2 (i 
o+caL i s+naL i d+ha estqL slava 
kazUe isaja videlQ dxmQ ]o 
gw `vilQL serafJmQ ouglQ 
vagl3nQ /ertvenikQL 
prestolQL ta3 slava vide 
isaja) 

ougo/de[iL ougodno (poka/i 

nn+` milostq svo2 na mn' 
gr'[n'iL i a]e ougodno 1² 
teb' pokaani1 me bl²vi so;ivo 
si1 i vodou si2) 162/19 

ougo/d[xhQ 15/9, ougodi[q 
87/12, ougodnika 9/11 (ei mol2 
s3 b+/e o+cQ moihQ st+xhQL C 
v'ka ougo/d[xhQ teb'L ne 
Crini pro[enje moe s+te 
st+xhQL ne Cvrati molenje moe 
`ko bl+goserdQ) 

ougodi 10/12 (i payelQ kazUva 
za]o tJ3 s+tJi hodili i 
terpeli mnogU b'di i nevoliL 
i nosily ko/i od kozi: taka 
koŸ saka da se spaseL i da 
ougodi b+gUL onQ da hodi 
kakvo hodili tJ3 s+tJiL oni 
bxli ;isti kako ag+gli) 

 
Анализа на табела ОУ1: 

 

Канонски: oubo`ti s3, -bo6 s3, -boi[i s3 pf. qroe‹sqai, fobe‹sqai, ptoe‹sqai, 

tar£ssesqai;  се исплаши. 
Во Слепч следиме чување на старата форма. Во Оглед авторот ја употребува 

фонемата Ÿ наместо i (ouboŸte s3) (рцсл. ред.), а во Различ не бележиме ваква лексема. 
 

Канонски: oubogQ, -Xi adj. ptwhÒj, pšnhj, penicrÒj, Ð ptwcÒj, Ð pšnhj; беден, 

бедник, сиромав; oubo/ie, -i` n. pen…a; беда, сиромаштија; oubo/iti, -/5, -/i[i ipf. 

ptwc…zein; осиромашува; oubo/qstvo, -a n. ptwc…a, Østšrhma; беда, сиромаштија. 
Во Слепч следиме: а) непроменета форма за лексемата; б) пример пишуван под 

титла (oubogx¾); в) пример во којшто бележиме извршена втора палатализација (ouboz'). Во 



379 
 

Оглед бележиме неологизам (siromasi). Во Различ забележавме една непроменета форма и 

три неологизми како во Оглед, од коишто една во членувана форма (siroma]x3ta). К. П. 
Т. и Ј. К. применуваат нови лексеми кои ги црпат од живиот јазик. 

 

Канонски: oudarenie, -i` n.  ·£pisma; удирање, удар; oudariti, -r6, -ri[i pf. 

pat£ssein, pa…ein; удри; oudariti kogo za lanit5, vQ lanit5 ·ap…zein, ·£pisma didÒnai; 

удри шлаканица; oudar`ti, -r`6, -r`e[i ipf. kroÚein; удира. 
Во трите проследени ракописи се чува старата форма за лексемата. 
 

Канонски: oudaviti s3, -vl6 s3, -vi[i s3 pf. ¢p£gcesqai; се обеси; oudavlenina, 

-X f. tÕ pniktÒn; месо од задавено животно; oudavlenie, -i` n. tÕ pniktÒn; месо од 
задавено животно. 

Во Слепч ја следиме старата форма за лексемата. Во Оглед не бележиме ваков 
пример, а во Различ следиме народно јазично влијание во едниот проследен примери 

(oudavUe[e) и развој на 5 во a во 3 л. мн. презент (oudavatQ) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: oudQ, -a m. mšloj, t¦ kîla; дел од телото. 
Во Слепч и во Оглед следиме мешање на основите во сите проследени примери 

(oudovq*), а во Различ не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: ougasati, -a6, -ae[i ipf. sbennÚnai, sbšnnusqai, ¢posbšnnusqai, 

¢ko…mhtoj; гасне; ougasiti, -[5, -si[i pf. sbennÚnai, katasbennÚnai; изгасне; 

ougasn5ti, -n5, -ne[i pf. sbšnnusqai, ¢posbšnnusqai; изгасне; ouga[ati, -a6, -ae[i ipf. 

sbennÚnai; гасне; ouga[enie, -i` n. гаснење, задушување. 
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а во Оглед не 

проследивме ваков пример. 
 

Канонски: 5glq, -i m. ¥nqrax (purÒ); (вжарен) разгорен јаглен; 5glqnq, -ii adj. 

(toà) ¥nqrakoj; јагленов. 

Во Слепч во сите проследени примери бележиме деназализација на 5 во ou во 

почетна позиција (ouglqnica). Во Оглед не проследивме ваков пример, а во Различ ги 

бележиме истите правописно-фонолошки промени како и во Слепч (ouglQ). 
 

Канонски: ougov'ti, -vl6, -vi[i pf. eÙlabe‹sqai; угоди, е послушен; ougodie, -
i` n. tÕ ƒkanÒn; задоволство; ougodqnikQ, -a m. qer£pwn; слуга; ougodqno adv. eÙaršstwj, 

eÙ£restoj; угодно; ougodqnQ,  -Xi adj. ¢restÒj, eÙ£restoj; пријатен, (богу)угоден; 

ougodqna(`) n. pl. t¦ ¢rest£; угодното; ougo/denie, -i` n. qerape…a, ¢ršskeia; угодување, 

служење, задоволство; ougo/denQ, -Xi adj. eÙ£restoj; (богу)угоден; ougonezn5ti, -n5, -
ne[i pf. eÙlabe‹sqai; угоди, стивне, е послушен. 
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Во Слепч следиме чување на старата форма за лексемава во еден пример и губење 

на ерот во слаба позиција во групата dqn во другиот пример (ougodno). Во Оглед бележиме 
примери во кои се чува старата форма (истото го следиме и во Различ), но и примери со 

редуциран ер во групата dq[ (ougo/d[xhQ). 
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Табела ОУ2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

ougotova1tL ougotovan?no1L 
ougotovi (mn' gr'[nxmq i 
nedo²in'mq [Œq[i /e wna vq 
domq svoiL i ougotovi keli2 i 
postel2) 116/7 

ougotova s3 27/1 (idite C 
m'sta bezvodna i bezplodna3L 
id' /e nikto /e /ivetQL 
tamo oubo ougotova s3 vamQ 
pi]a vo dreves'hQ neplodnxhQL 
tamw i/iti vamQ povel'vaet 
s3) 

/ 

ougriznou (pou]ena /e b²x na 

n2 i  na* lqvica. ²̀ /e 
izl'zq[i ougriznou 2L s 
troupa /e ne stvori 1i) 72v/8 

/ ougrxzx 9/19, ouhape 120/20 

(i koŸ \mj3 fane ou rUki ne 
]e da go ouhape: I da go 
ouhape ne ]e da oumre i ]e 
da oubJ3tQ \mJ3 ]o se vidiL 
I ]o se ne vidi djavola) 

oukra[eni1mqL oukra[qL 
oukrasiL Ukra[enx (praz‹nxmi 

bes'dami. oukra[eni1mq 
riznximq: ;etxrmi d'lesi 
tqmqnq bxva1tq oumq) 235/15 

oukra[enj2 52/19 (i darovati 
emU zdravjeL i dolgol'tna 
sotvoriti egoL ko sozidanj2 i 
oukra[enj2 cr+kvi svoe3 st+x3) 

oukra[avatQ 155/6 (s+txй 
ap+lQ ou;iL da mislime si;ki 
hrjstjani za sedmQ rizi 
dobrod'telnxhQ: 
preUdivitelnw DdU[ite gi 
oukra[avatQ. outroba 
]edrotQL sir';q sr+ce da ima 
seki milostivo) 

oukl̈niL ouklan`1 (slx[av? /e 
sl'pqcq izdale;e kon?no1 
ristani1L oukl̈ni sebe malo C 
pouta) 236/8 

oukloni 71/3 (nemoй brate ne 
wstavaй takw oukloni s3 C 
\la i sotvori blagoL ako 
nema[q cr+kva ou selo a ti idi 
ou gradQL idi ou drUgJй gradQL 
idi ou nekoi manastxrq) 

/ 

Oukrade (kto mo1 skrovi]e 
oukrade. kto mo1 i&m'anj1 

ishxti. kto mo1 bogatstvo 
razro‹u[i) 35/5 

oukradUe 43/5 (i b+gQ dali ima 
ili neme ne bx se znaeloL i 
YaolQ toga i bx carUL alQ ka 
]o carUL a]e vo vreme 
jdolopoklonstvo zaradi to3 

/ 
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voYatQ djavol koŸ Ye zaU;itQ 
kniga bezQ b+gomolstva priwYa 
mU oukradUe pametq C detetaL 
da ne mo/e da ou;itQL da mU 
ide nazadQL da zaboravaL da ne 
prifaYa) 

Ukr'pl`1ma (Mmore 
wbouzdava1mo. Rraslabl1nago 
Ukr'pl`1ma. Rrai  Cvrqza1mq) 
80v/4 

oukrepivxŸ 24/11 (i/e petrovi 
rUkU prosterQ vo moreL i 
oukrepivxŸ ego oustra[ago s3L 
i i/e C petq hl'bovi 
nasitivxŸ narodx) 

oukr'pi 219/23, oukr'pUe 72/1 

(hl'bQ na[Q nasU]nxŸL 
da/dQ namQ dnesq: nasU]nxŸ 
tova kazUe na snagataL 
trebova da ni oukr'pi: toŸ 
hl'bQ de to `deme: a dnesQ: 
tova ni pokazUe da ne se 
gri/ime za outre) 

Oulovi (vVqnide vq sou/nicou. i 
sou/n` hranitel` oulovi. 
Ddastq imq wbrou;eni1 
prqstenq) 20/85 

/ oulovatQ 200/6 (si;kite 
;l+v'cxL tJ3 mre/i sekogo 
;l+v'ka ne mo/atQ da 
oulovatQ onQ lovx tJ3 ]o 
spi3tQ i drematQL C 
pi3nstvoL i C srebrol2bje C 
site gr'hovi lovx djavolQL i 
pove;e i pomnogUL C tJ3 dva 
gr'ha) 

 
Анализа на табела ОУ2: 

 

Канонски: ougotovanie, -i` n. ˜toimas…a, par£qesij; подготовка, готовност, 

основа, грижа; ougotovanqnQ adj. œtoimoj; готов, подготвен; ougotovati (s3), -a6 (s3), -
ae[i (s3) pf. ˜toim£zein, skeu£zein, kataskeu£zein, eÙtrep…zein, œtoimon, e„nai, 

˜toim£zesqai, eÙtrep…zein, ™xart…zein; подготви, снабди, обезбеди; ougotoviti (s3), -vl6 
(s3), -vi[i (s3) pf. ˜toim£zein, kataskeu£zein, paraskeu£zesqai, ˜toim£zesqai, 

˜toim£zein; подготви, обезбеди. 

Во Слепч следиме чување на геминатите со паерок во еден пример (ougotovan?no1), 
а во останатите примери бележиме чување на старата форма за лексемата. Истото го 

проследивме во Оглед (ougotova s3), а во Различ не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: grXzati, -za6, -zae[i ipf. d£knein; гризе. 
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Во Слепч следиме мешање на X со i (ougriznou). Во Оглед не бележиме ваков 
пример, а во Различ следиме еден пример со непроменета форма и еден онароден 

неологизам (ouhape), со што Ј. К. го покажува чувството за правописно приспособување на 
народните лексеми кон писмениот јазик. 

 

Канонски: oukrasiti (s3), -[5 (s3), -si[i (s3) pf. kosme‹n, katakosme‹n, 

tšrpein, ¹meroàn, eÙtrep…zein, ™ndÚein, stol…zein; (се) украси, дотера, среди, нареди; 
oukra[ati, -a6, -ae[i ipf. kosme‹n, katakosme‹n; украсува, дотерува, наредува, средува; 

oukra[enie, -i` n. katastol», tšryij; украс. 
Во Слепч и во Оглед следиме чување на старата форма на лексемата во сите 

проследени примери, а во Различ бележиме пример со влијание на народниот јазик 

(oukra[avatQ). 
 

Канонски: ouklan`ti (s3), -n`6 (s3), -n`e[i (s3) ipf. ™kkl…nein; одвраќа, 

оттргнува, се потргнува; oukloniti (s3), -n6 (s3), -ni[i (s3) pf. ™kkl…nein, ™kneÚein, 

kl…nein, ™ktršpesqai; одврати, оттргне, се потргне, подготви, се заниша. 

Во Слеп следиме еден пример пишуван под титла (oukl̈ni) и еден пример со 

непроменета форма, каков што пример бележиме и во Оглед (oukloni). Во Различ не 
проследивме ваква лексема. 

 

Канонски: oukrasti, -d5, -de[i pf. klšptein; украде; kradenieL -i` n. klop»; 

крадење, кражба. 
Во Слепч се чува старата форма, а во Оглед К. П. Т. ја онародил оваа лексема 

(oukradUe). Во Различ не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: oukr'piti (s3), -pl6 (s3), -pi[i (s3) pf. ™niscÚein, ™ndunamoàn, 

krataioàn; (се) зацврсти, преовлада; oukr'plenie, -i` n. „scÚj; закрепнување, 

зацврстување, засилување, сила; oukr'pl`ti, -`6, -`e[i ipf. ™niscÚein, katiscÚein; 

зацврстува, преовладува; oukr'p'ti, -p'6, -p'e[i pf. krataioàn; зацврсти. 

Во Слепч следиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед бележиме развој на ' 

во e, како и употреба на завршокот Ÿ во истиот пример (oukrepivxŸ). Во Различ 
проследивме еден пример со непроменета форма и еден пример со народно јазично 

влијание (oukr'pUe). 
 

Канонски: ouloviti, -vl6, -vi[i pf. qhreÚein, ¢gkistreÚein, zwgre‹n; улови. 
Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а во Оглед не 

забележавме ваков пример. 
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Табела ОУ3 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

oumno/i se (ni souda istinago.  
izseknou l2bx. i ne navistq 
oumno/i se. ouni;i /ena bx² 
dobrod'telq) 102/13 

oumno/itQ 138/16 (i na gUmno 
akw etQ malo mo/etQ da go 
oumno/itQL ili ne ste ;Uli 
hr+tosQ C petq leba i dve rxbx 
nasitilQ petq hilade dU[i) 

/ 

oumoliL oumoliv? (vq 1dinq 
oubo veÂrq. oumoli 1go vqs'sti 
na konq. i sq nimq izxti iz 
gra) 238/3 

oumol3emq 55/2 (i pos'ti ego 
dU[e2 i t'lomQL oumol3emq 
C preslavnx3 vl+;ica na[e3 
b+cxL i prisno d+vx marJi) 

/ 

oumomqL oumqL oumU (;edoL 

boudi poni/enq glavo2L vxsok 

/e oumomq. O;i im'i kq 

zemli) 36/13 

oumotq 43/11, oumQ 44/14, 

oumnxŸ solomwnQ 145/17 (b+gQ 
ml+tvQ napUdUe djavola mU 
dooYa oumotq mU poŸdUe 
napredQL ti3 ml+tvx vo ova3 
kniga ne gi pasahQL saltQ 
pisahQ napre/nite ml+tvx) 

oumo 1/5, 13/19, oumQ 38/1 

(za]o: radi tovaL za]o bxlQ 
;istQ C /enaL za]o nikoŸ 
patQ ne pU]il si oumo da 
pomxsli za takvx3 gr'hovnji 
rabotiL i radi tova spodobil 
se na tolkU blagodati) 

oumótiL oumqr[a*L oumqr[eiL 
oumr'[eL oumrouL UmretqL 
Umr'tq (Aa]e ou bozji soutq h²qL 
/i vq g+q `ko ne oumrou dond' 
/e ne bo‹u i azq `ko 1din C 
ni¾) 168/12 

oumre 9/10, oumrenoga 85/6 

(emQ grehoite mU se 
prostUatQ C h+rta nifonta 
emQ lesnw mo/e da se 
prestavi sir';q da oumre 
rahatQ) 

oumrelQ 25/7, oumreli 26/23 

(si;kite ke da gi viknatQ na 
stra[noe i velikoe sUdi]eL 
dUmaL st+xй JwannQL vidohQ 
mrQtovcx malki i golemi 
stoeha predQ b+gaL i dade 
moreto oumrenite svoiL i 
smrtaL i adQL ]o bxli ou 
nxhQ oumreli) 

ounxlqL ounxni1L ounxvai 

(pokaim se. vq spren'mq C 
ounxni`. Mmol2vxL vqzde /‹imq 
roukx kq mogou]omou nx 

sp+stiL i rc'mq) 195/2 

/ ounxnje 35/1 (sedmQ smerti 
gr'hove gordostqL 
srebrol2bj3L blUdQL gn'vqL 
koй prebira manџiL zavistqL 
ounxnje I des3tq rogovx) 

Uni;/a1ma (mn' /e zre]i 1go 

v?segda Uni;/a1ma C drou/ine 

ouni;i/itQ 112/13 (sr+ce 
skrU[eno i smirenno b+gQ ne 

ouni;i/itQ 230/25 (s+txй 
a+plQ: taka ni ou;iL bratje da 



385 
 

i sqrodni kq 1goL gl+ahq 1mou 
Uboi se b+a ;l+v;e) 125v/5 

ouni;i/itQ: toa Ye re;etQ: 
kUrbanQ prj3tenQ b+gU dUhQ 
stro[enQL i sr+ce stro[eno i 
smireno da Cnese[q predQ b+ga) 

dadete va[a snaga b+gU darQ 
/ivQ: taka kazUe darQ se 
ka/e: kogi imame sr+ceL 
sokrU[enno i smireno b+gQ ne 
ouni;i/itQ) 

oupoko2te (i kq n1mou reÂ 
ho]e[¢i da poimoute vq domq 
svoi i oupoko2te v?sako E&da 

kako w mo1mq w&kaanq) 116/2 

oupoko2 18/18, oupokoenj3 
56/11 (i vs'hQ tvoihQ st+xhQL 
i da/dq emU sonQ oupokoenj3L 
sonQ t'lesnxŸL zdravj3L i 
spasenj3L i /ivotaL i 
kr'postQ dU[evnU2L i 
t'lesnU2L `ko /e pos'tilQ 
esi inogda avjmeleha ougodnika 
tvoegoL vo hram' agrippov') 

/ 

oustaL oustniL oustomqL oustq* 
zmi1vqL oustxL Ustn'L Ustnou 

(wn? /e Cvrqzq prosv']en?n` 
ousta svo`L i g+la slô b/+i1 kq 
narodomq) 137/15 

oustn' 48/14 (bl+godatj2 st+agw 
d+haL so[ed[agw vo vid' 
ognennxhQ 3zxkQL i sihQ 
oustn' CverzalQ esiL i na;a[a 
glagolati inxmi `zxki) 

ousta 1/15, 49/6 (kakvo ]o ste 
viknati taka da /iveeteL 
tova kazUeL ;l+v'kQ: ]o nosi 
lice s+na b+/j3: ousta b+/j3L 
koŸto ima ou svoŸte ousta 
slovo b+/jeL i ou desna rUka 
nosi kl2;eve na si;ka d+hovna 
vlastq) 

 
 

Анализа на табела ОУ3: 
 

Канонски: oumQno/ati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. plhqÚnesqai; (се) множи; 

oumQno/enie, -i` n. tÕ plhqunqÁnai, plÁqoj; се умножи, изобилство, намножување; 

oumQno/iti (s3), -/5 (s3), -/i[i (s3) pf. plhqÚnein, pleon£zein, poluwre‹n, 

plhqÚnesqai, platÚnesqai; (се) намножи, (се) умножи, надојде. 

Во Слепч и во Оглед следиме губење на ерот во слаба позиција во групата mQn 

(oumno/i), а во Различ не бележиме ваков пример. 
 

Канонски: oumolenie, -i` n. prÒklhsij, par£klhsij; молба, пристрасност, утеха; 

oumoliti, -l6, -li[i pf. parakale‹n, ™rwt©n, ƒketeÚein, duswpe‹n, protršpesqai, 

parakale‹n; замоли, помоли, побара, наговори, охрабри. 
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Во Слепч бележиме еден пример во непроменета форма (истото го следиме во 

Оглед), но и пример во којшто писарот користи паерок (oumoliv?), а во Различ не сретнавме 
ваков пример. 

 

Канонски: oumovqnQ, -Xi adj. (toà) noÒj;  на умот; oumQ, -a m. di£noia, sof…a, oƒ 

dialogismo…, noàj, fr»n, skopÒj; разум, ум, мудрост, разумност, расудување, замисла; 
oumomq tù no… mou; разбирливо. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме: а) именка во 

ченувана форма (oumotq); б) пример со непроменета форма; в) пример со завршок Ÿ 

(oumnxŸ solomwnQ). Во Различ бележиме еден пример во непроменета форма и еден 

пример во членувана форма (oumo) во којашто следиме испуштање на крајното tQ (види: 
Конески214). 

 

Канонски: oumrQlQ adj. nekrÒj; умрен; oumrQtvie, -i` n. teleut», tÕ ¢poqane‹n; 

смрт; oumrQtviti, -]vl6, -tvi[i pf. qanatoàn, ¢pokte…nein, nekroàn, nekroàsqai; убие, 

умртви, изумре; oumrQtv'ti, -v'6, -v'e[i pf. nekroàsqai; умре; oumrQtie, -i` n. 

teleut», tÕ ¢poqane‹n; смрт; oumrQtiti, -mrQ]5, -mrQti[i pf. oumrQ]enQ 
nenekrwmšnoj; застарен, изумрен; oumr'ti, -mqr5, -mqre[i pf. qnÇskein, ¢poqnÇskein, 

teleut©n; умре; oumqrQ, -Xi teqnhkèj, teleut»saj; умрен, починат. 
Во Слепч бележиме примери со непроменета форма, примери во коишто има 

губење на слабиот ер во групата mqr (oumrou) и примери во коишто следиме употреба на 

лигатура (ó) (oumóti). Во Оглед и во Различ во сите примери има губење на слабиот ер во 

групата mqr (oumre). Во Различ следиме и вокализација на q во e во примерот oumrelQ 
(мцсл. ред.). 

 

Канонски: ounXvati, -a6, -ae[i ipf. ¢qume‹n, ™n Ñligoyuc…v (e�nai) е малодушен, 

паѓа со духот; ounXlQ adj. ·´qumoj, skuqrwp£zein; тром, малаксан, тажен,  нажален; 

ounXnie, -i` n. ¢khd…a; малодушност, тага; ounXti, ounX6, ounXe[i pf. ¢khdi©n; е 
малодушен, опадне со духот. 

Во Слепч и во Различ се чува старата форма за лексемава, а во Оглед не 
забележавме ваков пример. 

 

Канонски: ouni;q/ati, ouni;i/ati, -a6, -ae[i ipf. ™xouqene‹n; презира, 

пренебрегнува, потценува; ouni;q/enie, ouni;i/enie, -i` n. ™xoudšnwsij, ™xouqšnhsij, 

™xoudšnwma, ™xoudšnhma; презир, пренебрегнување, потценување, бескорисност; 
ouni;q/iti, ouni;i/iti, -/5, -/i[i pf. ™xoudenoàn, ™xoudene‹n, ™xouqenoàn; 

пренебрегне, потцени, понижи, уништи; ouni;q/enQ ™xoudenwmšnoj, ™xouqenhmšnoj; 

презрен.  

                                                 
214 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1996, 22; 
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Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во примерот што го 

проследивме (Uni;/a1ma), а во Оглед и во Различ бележиме непроменети форми за 
лексемава. 

 

Канонски: pokoi, -` m. ¢n£pausij, ¥nesij, kat£pausij; спокој, спокојство, мир, 

упокоение; pokoinikQ -a, m. покојник; pokoinQ adj. (tÁj) ¢napaÚsewj; спокоен, мирен, 

тивок, покоен; pokoina ¢napaÚsima; pokoiti (s3), -ko6 (s3), -koi[i (s3) pf. ¢napaÚein, 

katapaÚein, ¢nayÚcein, katapaÚein, ¢napaÚesqai;  мирува, одмора, смирува; pokoi]e, -
a n. kat£paisij;  спокој, место за одмор.  

Во Слепч и во Оглед следиме непроменета форма, а во Различ не забележавме 
ваков пример. 

 

Канонски: ousta,  oustQ n. pl. stÒma, ce‹loj; уста, усни, јазик, искажување, реч, 

красноречие; edin'mi oustX ™n ˜nˆ stÒmati; еднодушно; oustX kQ oustomQ stÒma prÕj 

stÒma; лице в лице.  
Во трите ракописи следиме чување на старата форма на лексемата. 
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Табела ОУ4, Х 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

oustra[i (i oustra[i se d+hq 
moi. i vid'ni1 glavx mo11 
smete se. w²le ;2do. p)rkq 
vid'vq vid'ni1 bo‹u]ago souda 
i oustra[i se) 188/5 

oustra[ago 24/12 (i/e petrovi 
rUkU prosterQ vo moreL i 
oukrepivxŸ ego oustra[ago s3L 
i i/e C petq hl'bovi 
nasitivxŸ narodx) 

/ 

out'[enjeL out'hx (i ide vq 
monastirqL mno/estvo mnogo 
nesxi bra[na na out'[enje 
bratji) 27v/17 

out'[enj3 56/17 , out'[enje 
45/19, out'[itel3 12/4 (w e/e 
bxti emU premUdrostj2L i 
dobrod'telnxmQ /itjemQL i 
bl+gosto3njemQ vo pravoslavnoй 

v'r'L radostq i out'[enje 
roditelemQ svoimQ) 

out'[avalQ 87/24 (mnogU 
;ovecx ou;ilQ hr+tosQL i gi 
out'[avalQ: sosQ sladki I 
blagi dUmi slovesaL naUka: 
za]o mnogU ima na ;ovecxte 
golema polzaL sir';q faйda: 
koga se ou;atQ knigaL i ko gi 
slU[atQ slovo b+/je) 

outrob'L outrobo2 (1dva 

sqbira2]i bxli` vq poô'bou w 
kaainomou semou telesi kako w 
/itq i vqzraste otro;e w 
novq outrob' mo1i) 126/10 

/ outroba 16/20, 155/6 (s+txй 
ap+lQ ou;iL da mislime si;ki 
hrjstjani za sedmQ rizi 
dobrod'telnxhQ: 
preUdivitelnw DdU[ite gi 
oukra[avatQ. outroba 
]edrotQL sir';q sr+ce da ima 
seki milostivo) 

outrouL Utrou (ne boi se azq te 
C pou]ou. outrou /e kq 
sv'tou po1[eme vq polatou i 
vqvedo[e me c+rou povel'v[ou) 
214/17 

outro 88/18 (mnogo metanjeL 
mnogU bg+omolstvoL ne pjen'L ne 
`den'L ne lUten' seL ne karan' 
se so /ena si ou postela ne 
sQpjen' kr+]en' srigQ i svaYi i 
gozbi ne ;in'n'L ne pcUen' se 
ne vr/Uen' se wprostUen' se 
siromaa prigledUn' outro. 
vekerQL na poldne tri pUti 
denesq kada se kr+ti[qL metanje 
da ;ini[qL b+ga da moli[q) 

outrw 54/6 (ime J+isUsovo i 
m+rJino da vi bxde prQvo 
slovo prQva dUma: na outrwL 
po polQ denqL na ve;erQL i 
seki ;asQL sosQ tJ3 imena da 
legnete i da staneteL sosQ 
tJ3 imena ou cr+kovq i da 
vlazite i da izlaziteL i 
koga zafa]ate rabota i 
koga3 svrQ[Uvate tJ3 imena 
da vi ne izlazatQ C 
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oustata) 

outvrq/da1moL outvrq/datiL 
Utvrqdi (i na;etq src‹e 11 po 
outvrq/dati se narqvenje b)go 
;qstnoe. po treh /e d)neh re;e 
pafnouti* kq igoumenou) 28/18 

outver/denje 15/6, 46/1 (da 
bUdetQ /e g+di b+/e moŸ ml+tva 
sj3 malodU[nxmQ rosa i 
CpUstQ s'nq i ti[ina 
bl+goUhanje i radostqL 
outver/denje i prib'/i]e 
devnovenje i zastUplenje) 

outverdime 302/1 (taka i nJe 
mo/eme so s+tx3 knigi da si 
storimeL da outverdimeL 
dU[ite na[i: koй sa 
razvaleniL da gi podpravatQL 
da gi podnovatQ) 

harti2 (i g+la1mou paôjarhq. 
[‹q i vqzmi harti2 vethou i 
napi[i knigou sqmrtnou2) 
174/18 

/ hartja 2/5 (i fati da dUma i 
da pi[e gre;eski na hartjaL 
taka: da se napUnatQ moite 
ousta hvalenjaL takw da 
poemQ tvo3 slava) 

herouvimi (i smxtarmi `d'[e 
i sq gr'[nikx vqdvaraa[e se 
1go /e herouvimi i serafimi 
zr'ti ne mogoutq) 138/15 

herUvjm'hQ 19/18 (pom3ni m3 
i/e na herUvjm'hQL pom3ni 
m3 i/e na serafjm'hQL 
bl+gvenxŸ velikjŸ prosv']enje: 
prosv']a3Ÿ vx[n33 i 
ni/n33) 

herUvJmska3 252/22, 

herUvJmwvQ 35/7, herUvJm'hQ 

236/5 (i/e ]o to s'di na 
herUvJm'hQL egda voploti s3 
vospo;iL si po;inalQ: w]eL 
i taйnx3 onx3 
ve;eri:trapezU znamenUetQL 
na ta3 g+dQ ou;enikomQ re;e) 

 
Анализа на табела ОУ4, Х: 
 

Канонски: oustra[ati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. deili©n, ptoe‹sqai; се 

плаши, се беспокои; oustra[enie, -i` n. foberismÒj; заплашување; oustra[iti (s3), -[5 
(s3), -[i[i (s3) pf. ™kfobe‹n, ptoe‹n, ™xist£nai, deili©n, ptoe‹sqai, fobe‹sqai; (се) 
заплаши, (се) уплаши, (се) ужасне.  

Во Слепч и во Оглед се чува старата форма, а во Различ не бележиме ваква 
лексема. 

 

Канонски: out'ha, -X f. par£klhsij; утеха, поткрепување; out'[ati (s3), -a6 
(s3), -ae[i (s3) ipf. parakale‹n, paramuqe‹sqai, e„j paramuq…an e�nai, parakale‹sqai, 

tÍ parakl»sei plhqÚnein, paramuqe‹sqai; (се) утешува, бодри, поддржува; out'[enie, -
i` n. par£klhsij, paramuq…a, paramÚqion; утеха, поддршка, поткрепа; out'[itelq, -l` 

m. Par£klhtoj; Утешител; out'[iti (s3), -[5 (s3), -[i[i (s3) pf. parakale‹n, 
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paramuqe‹sqai,¢pall£ssein, sumparakale‹n; (се) утеши, поддржи, поткрепи; out'[qnQ 
adj. (tÁj) parakl»sewj; утешен, за утеха. 

Во Слепч во сите проследени примери следиме непроменета форма за зборот. Во 

Оглед следиме честа употреба на десеттеричното j (out'[enje), а во Различ следиме 

лексема со примеси на народниот јазик (out'[avalQ). 
 

Канонски: 5troba, -X f. t¦ œgkata, t¦ spl£gcna, t¦ ™ndÒsqia, gast»r, ¹ gast»r, 

koil…a, oƒ nefro…, t¦ spl£gcna, t¦ œntera; утроба, стомак, тело, срце, длабочини; 
5trobqnQ adj. (toà) ¢fedrînoj; утробен, од утробата. 

Во Слепч и во Различ во сите проследени примери бележиме деназализација на 

носовката  5 во ou во почетна позиција (outrob'), а во Оглед не проследивме ваква 
лексема. 

 

Канонски: outro adv. prw, tÕ prw, Ôrqrou, tÍ ™paÚrion; наутро, утре; outro za 
outra tÕ prÕj prw�; рано наутро; outro, -a n.prw�a, tÕ prw, ¹ aÜrion, aÙg»; утро, зора; vQ 
outr' tÍ ™comšnV ¹mšra; вториот (следниот) ден. 

Следиме непроменети форми во трите ракописи кои се предмет на нашата работа. 
 

Канонски: outvrQditi (s3), -/d5 (s3), -di[i (s3) pf. ¢pokaqist£nai, stereoàn, 

sthr…zein, „scuroàn, ™re…dein, stereoàsqai, krataioàsqai, krataioàn, dunamoàn, 
™ge…rein, kuroàn, ¢sfal…zesqai, froure‹n, bebaioàn, ˜dr£zein, ¡drÚnein, kaqidrÚein, 
Øpere…dein, ƒdrÚein, ™pisthr…zein, ™pisthr…zesqai, sthr…zesqai, kaq…stasqai; се зацврсти, 
(се) заринка, се утврди, се излекува, обезбеди, зачува, се осигури, се потпре, впери, тежи, 

дотежнува, (се) создаде; outvrQ/denQ ™sthrigmšnoj; утврден; outvrQd'ti, -/d5, -di[i 
pf. dunamoàn; зацврсти; outvrQ/dati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. bebaioàn, 

krataioàsqai, Øposthr…zein, ¢nšcesqai, froure‹n, ™re…dein, ™re…desqai, ™pisthr…zesqai, 
sthr…zein,  sugkatart…zesqai; (се) зацврстува, поддржува, поткрепува, се крепи, запази, се 

фаќа, застанува, стои, вперува, создава; outvrQ/denie, -i` n. steršwma, krata…wma, 

krata…wsij, sthr…zein, st»rigma, sthrigmÒj, ˜dra…wma, œreisma, ¢sf£leia;  утврдување, 
зацврстување, сила, потпора, исцелување, основа, постојаност. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед и во Различ следиме 

разложување на вокалното r во er во сите проследени примери (outver/denje). Во Различ 

бележиме и еден пример outverdime со наставката me за 1 л. мн., наставка 
карактеристична и за СМЈ. 

 

Канонски: harti`, -i4 f. c£rthj; папирус, хартија. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед не сретнавме ваков пример, 

а во Различ бележиме употреба на j наместо i, и ` се предава со a на крајот од зборот 

(hartja). 
 

Канонски: herouvimQL herovimQL -a m. ceroub…m, t¦ ceroub…m, t¦ ceroub…n; 

херувим; herouvimqskQL -Xi adj. ceroubikÒj; херувимски, од херувим. 
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Во Слепч бележиме непроменета форма за лексемава. Во Оглед следиме употреба 

на лигатурно U (herUvjm'hQ), а во Различ следиме мешање на основите во примерот 

herUvJmwvQ. 
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Табела Х1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

hl'bi (Rraslabl1nago 
Ukr'pl`1ma. Rrai  Cvrqza1mq. 
hl'bi ou?mMno/a1mi) 80v/5 

hl'bovi 24/12, hleba 110/5 (da 
iskU[aetQ /e ;elov'kQ sebeL i 
takw C hleba da `stQL i C 
;a[i da pjetQ) 

hl'bQ 4/16, 63/1 (i bxli 
sitiL ni oraliL ni se3li 
sem3L ni do/dQ imQ 
trebovalQL ni gUmnoL ni 
/ito ve3liL ni ou vodenica 
m'liL ni fUrnx paliliL ni 
oginQL ni drvaL ni hl'bQ 
pekleL ni tkali na razboŸL 
si;ko imQ bxlo C povel'nje 
b+/jeL I bxlo imQ gotovo 
si;koto se na tamamQ bez 
trUdQL bez zahmetQ) 

ho/‹ahouL ho/‹eni`L ho/‹qL 
hode]i`L hodiL hodi[iL 
hoditaL hodiv[imqL 
hw/denj2 (1 da 1si 

gra/‹aninq. poutnikq 1si 
poutq hodi[i. ne rci imamq 
gradq wnqzi) 83/16 

ho/dahQ 126/14 (na pUti semQ 
po nemU /e ho/dahQ skrx[a 
s'tq mn': to vamQ velitQ na 
ovoŸ pUtqL po toŸ ]o gazimQ 
mi stavile stapicx /elezaL 
kakw lovacQ ]o vaYa zveriL 
takw YavolQ faYa l2di) 

hodatQ 6/18, 187/17, hodeha 
20/9, hodeiki 303/14, hodi 
31/1 (i koi hodatQ po magJi 
i po ba3n'L i koŸ la/e nihQ 
t3hQ ke da gi pU]x b+gQ vQ 
ezero ]o to gori sosQ oginq 
i kibritQL tova se ka/e 
vtora3 smertq) 

ho]e[iL ho]eteL ho]eTqL 
hoteL hote]eL hot'la (;to 

vqshx]a1[i ni spa‹2]a 
ni]ago. Vvqshxti a&]e ho]e[i 
hvale]ago h²a) 91v/17 

ho]e[i 39/13, ho]etQ 7/14, 

hoYetQ 102/2, sakatQ 114/15 

(za]o na ovaŸ v'kQ ;oekQ estq 
samovlastenQL akw sata 
pU]atQ g+da vo seb'L akw li 
nehoYetQ ne pU]atQL akw 
hoYetQ zematQ pri;a]enje c+r3 
ne+bnagwL c+r3 slavxL akw li ne 
hoYetQ ne se pri;estUetQL 
neYetQ car3 slavxL ama za]o 
neYetQ ili C neznaen' kolkU 
silU imatQ st+oe pri;a]enje) 

sakalQ 17/12 (na 
wsU/dennagw adamovx ;adaL 
koito dU[x der/alQ podQ 
svo3 rUka rob' ou zatvorQ ou 
pervx3 kl3tvx: sakalQ po 
svo3 vol3 ou ta3 primka da 
oupadne oumreljй bg+o;elov'kQ 
J+isQ) 
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(takvx3 /ertvxL sire;q 
kUrbanx sakatQ b+gQ a ne 
drUgo3;e. taka da se iskUsi 
;elov'kQL velitQ st+xŸ payel) 

houlitqL houlnikqL houlx* (i 
;to zlowbrazn'1 pavl1D d+[e. 
1g‹a houlnikq i gonitelq b'[e. 
;to /e bl+gowbrazn'1 1g‹a h²a 
dobrx i podvigq re;e skon?;ahq) 
82/7 

hUlatQ 97/1, hUlnicx 116/15 (i 
gi ven;alQL i Ye gi zakopatQL 
i ]o imetQ tatko i pogolemQ 
C roditelq negovQ ne se 
ispovedUatQL ne postatQ ka ]o 
se postitQL i na popa hUlatQ 
i pri;e[n3 ;ekaat do poldneL 
i ` gre[nxŸ i nedostoŸnxŸ vo 
Jeromonas' kyrjllQ ]o somQ 
pogrenQ C nihQ mnogU i 
mnogw) 

hUlni 8/4, 103/8 (koŸ vika 
svoegw brata hr+tjanina sosQ 
hUlni dUmi da mU re;e more 
sanki bU3 lUda i bezUmnaL 
moreL kazUva se da e lUdQ 
bezUmenQ) 

hr²ti`neL hr²ti`ninaL 
hr²ti`ninouL hr²ti`nqskxL 
hr²tol2bivaL hr²tovamiL 
hr²tovqL hristi`niL 
hristi`nxnq 1smqL 
hrjsti`nicou (ona /e reÂL 
mx[l2 bxti hristi`nicaL i 
nikto /e ho]etq gl+ati w 
mn'. i reÂ 1i) 215v/18 

hrista 66/19, hrjstjani 65/10, 

hrjstos voskrese 121/13, 

hrjstosQ 117/20, hrjstovQ 
66/15, hrjstjanU 63/1 (vidite 
bratj3 slatka kako PalimoL 
takw trebe i da dr/imo: 
drUgQ drUga obimemQ: Ye 
re;etQ drUgQ drUga da 
zagrlimoL ednjotQ da re;emo: 
hrjstosQ voskreseL drUgjotQ da 
mU CgovoriL da mU re;etQ: vo 
istinnU vosrese) 

hrjstjanstvo 12/21, hrjstosQ 
12/5, hrjstovi 16/11, hrtjani 
8/18 (whQ \loe na[e 
hrjstjanstvo: kakw bezUmnj3 
d'ca koga igraatQ pravatQ si 
kolibki i ko[aril ako nekoŸ 
imQ gi rastUriL oni pla;atQ 
radi kolibite: taka sa i 
;l+v'cx koi l2batQ to3 
sv'tQ) 

 
Анализа на табела Х1: 

 

Канонски: hl'bQ, -a m. ³rtoj, ywmÒj, ywm…on, zwopoiÚj ²rtoj; леб, залак, 

просфора, јадење, храна, мана; hl'bqnQ, -Xi adj. (tîn) ¥rtwn; лебен; outvrQ/denie 
hl'bqnoe st»rigma ¥rtou; лебно жито. 

Во Слепч и во Различ се чува старата збороформа за оваа лексема. Во Оглед 

бележиме два примери, од кои во едниот бележиме мешање на основите (hl'bovi), а во 

другиот пример проследивме развој на ' во e (hleba). 
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Канонски: hoditi, -/d5, -di[i ipf. peripate‹n, poreÚesqai, par£gein, 

™pšrcesqai, pate‹n, diaporeÚesqai, ™ndhme‹n, sumporeÚesqai, bad…zein, 
perišrcesqai,poreÚwn, poreÚou; оди, чекори, обиколува, минува, намисли, патува, доаѓа, 

заминува, постапува, копнее, престојува; hoditi pr'dQ pro£gein, proporeÚesqai, 

poreÚesqai œmprosqšn tinoj, periÚrcesqai; оди пред (некого). 

Во Слепч бележиме три примери пишувани под титла (ho/‹ahou), а во сите 
останати примери бележиме непроменети збороформи, каква што состојба проследивме во 

Оглед. Во Различ следиме: а) глаголски прилог во еден пример (hodeiki); б) непроменета 

форма во два примери; в) народно и дијалектно јазично влијание (hodeha). 
 

Канонски: hot'nie, -i` n. qelhma, to qelein, ™piqum…a, qelhsij, dehsij; желба, 

барање, похот, благодат; hot'ti, -]5, -]e[i ipf. qelein, (™)qelein, boelesqai, ™lp…zein, 

™piceire‹n, mellein, arcesqai, ™n arch, e„j to, cre…an ecein, o mellwn, t¦ mellonta 
(g…gnesqai); сака, пожелува, посакува, бара, се обидува, започнува, ќе (биде), ќе (настане), 

може; ne hot'ti mise‹n; мрази. 
Во Слепч забележавме четири примери во непроменета форма и два примери каде 

што следиме развој на ' во e (hoteL hote]e) (мцсл. редакција). Во Оглед бележиме два 
примери во непроменета форма, еден пример којшто К. П. Т. го пишува под влијание на 

северните македонски говори, односно употреба на Y наместо ] (hoYetQ), и еден 

неологизам (sakatQ). Во Различ не забележавме ниту една стара форма за лексемата, а низ 

целиот ракопис следиме употреба на неологизмот којшто е особеност за СМЈ (sakalQ). Во 
оваа лексема К. П. Т. и Ј. К. ја покажуваат својата иновативност и ја приспособуваат 
народната лексема кон живиот јазик. 

 

Канонски: houla, -X f. blasfhm…a, loidor…a, kathgor…a; хула, хулење, клевета, 

богохулство, срам, укор, обвинение; houlenie, -i` n. blasfhm…a; хула, богохулство; 

houlivq adj. bl£sfhmoj; навредлив, богохулен; houlimQ adj. bl£sfhmoj; навредлив, 

богохулен; houliti, -l6, -li[i ipf. blasfhme‹n, dusfhme‹n, ™phre£zein; хули, богохули; 

houlovati, -lou6, -loue[i ipf. blasfhme‹n; хули, богохули; houlqnikQ, -a m. bl£sfhmoj; 

хулител; houlqnoglagolanie, -i` n. blasfhm…a; хула; houlqnQ, -Xi adj. faàloj, (tÁj) 

blasfhm…aj, bl£sfhmoj; навредлив, лош, хула, богохулен; houlqnoe slovo blasfhm…a; 

хула. 
Во Слепч следиме два примери со непроменета форма и еден пример каде што се 

губи ерот во слаба позиција во групата lqn (houlnikq) (истото го проследивме во Оглед и 
во Различ). 

 

Канонски: hristiqnqskQ adj. hristi`ninQ,  hrQsti`ninQ, -a m. hristi`nQ, -a m. 

hristi`nqskQ adj. hristovqnQ adj. (toà) Cristoà; Христов; hristol2bica f. hristol2bqcq 
m. hristonosqcq m. hrist(os)ovQ, hrqst(os)ovQ adj. (toà) Cristoà, Ð ™n Cristù, Ð e„j 
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CristÒn, (toà) 'Ihsoà, (toà) Kur…ou; Христов, на Помазаниот; hristo(so)vqnQ, 

hrqsto(so)vqnQ, Xi adj. (toà) Cristoà; Христов; hristo(so)l2bivQL hrqsto(so)l2bivQL -Xi 
adj. filÒcristoj; христољубив; hristo(so)l2bqcqL hrqsto(so)l2bqcqL -a m. filÒcristoj; 

христољубец; hrist(os)QL hrqst(os)QL -a m. Ð cristÒj, HristÒj. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава во три примери, а седум примери се 

пишувани под титла (hr²ti`neL hr²ti`nina). Во Оглед бележиме пет примери со 

непроменета форма за лексемава, но и честа употреба на j (hrjstjani). Следиме и два 

примери во којшто ` се предава со a. Во Различ проследивме исти правописно-фонолошки 

промени како во Оглед (hrjstjanstvo). 
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Табела Х2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

hram'L hramomqL hramq 

(idou]em?  /e imq vq st+xi 
b+/ji hramqL vq d+nq n‹el?nxi 
i/e is prqva gleda1) 8v/19 

hram' 56/16, hrama 1/9, hramQ 
5/19 (mnogogr'[nxmQ vo 
Jeromonas'hQ i 
nedostoŸn'Ÿ[xmQ JgUmenomQ 
kralq markovagw monastxr3: 
i/e vo skopje ou markoa reka 
hrama st+agw velikomU;enika 
dimitrja) 

hramQ 234/16 (Cv'tQ. estq 
`kw JwannQ zlatoUstxŸ 
naricaetQ zemnoe n+boL i 
hramQ b+gU w+s]ennxŸL vQ 
nemQ /e /iva3 i bezkrovna3 
/ertvaL ml+tvx /e i 
slavoslovj3L sQ 
dostol'pnxmQ 
blagogov'njemQ emU C nasQ 
sover[a2t s3) 

hranitel` (ne sp+sitel` li i 
bl+god'tel` i hranitel` 
i&menovahou i. nepohval`hou li 
vq;era hvalxL a& dn²q 
sqgr'[eni`) 83/4  

hranitel3 61/14 ( nizposli 
emU ag+gla mirnaL der/avna 
dU[i i t'la hranitel3L `kw 
zapretitQ i C/enetQ C negw 
vs3kjŸ \lod'ŸstvennxŸ 
sov'tQL vs3kjŸ ouzQL i 
prizorQ C pakostotvornxhQ i 
zavistlivxhQ ;elov'kwvQ d'e 
moe) 

hraniteli 8/21, hranitelQ 
230/13 (da si vidi[Q tvo3 
snaga ]o tje gnasna ;ernaL i 
ti smrQdi[Q i na b+ga: i na 
b+/Ji ag+gli: i tvoŸ ag+glQ 
hranitelQ: ]o togo dalQ 
tebe b+gQ kogi si se krestilQL 
i toŸ ima dve /albxL ednaL 
ne mo/e da ide pred b+ga na 
divanQ: za]o ;esto idatQ 
si;kite ag+gliL na divan 
predQ b+ga) 

hrane]eL hraniti (posla st+x1 
sou]e se vq tqmnici kq c+revi 

zapov'da vq stra/emq po pUti 
mirno hraniti 1) 7/19 

hranitQ 116/7, ranitQ 116/13 

(g+dq i nihQ gi hranitQL gi 
greetQL imQ vrnetQ do/dq 
imQ se raYatQL za]o i nihQ 
gi sozdalQ b+gQ ka ;ifUtxL ]o 
mU;ea b+ga i pakQ gi rani g+dQ 
na ovaŸ vekQL a toŸ vekQ Ye gi 
sUditQ kakw nihQ ]o gi 
ranitQL taka ranitQ i 
cxganxL gUrbetxL ;ergari i 

hrana 280/7, hraneta 119/13, 

hrani 23/11, hranime 15/15 (i 
seki patQ i sosQ dUmxL i 
sosQ rabotaL da gleda[Q 
dobro da ;ini[QL koй dobro 
storUva na drUgi da imQ e na 
polza na dobro: na posl'dnji 
rodove na ;l+v'cxL onQ akw i 
oumretQL no dobra3 egw 
d'la ne oumiratQL no onQ 
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drUgi mileti bezvernicx) kato ba]a wstavilQ na 
svoite ;eda hrana i drehi i 
ka]iL ne na snag aka]I ami 
na dU[ataL zatova onQ ne 
oumira do skon;anje v'kaL 
aminq) 

hval2 te (g+i J)u h²e po2 i 
bl²vl12 te i hval2 te. `ko sq 
prisnima sestrama sq;etati 
me spo‹bilq 1si) 24/6 

hvalnxŸ 54/14, hvalx 74/8 (ili 
krvq kozlwvQ pj2L po/ri 
bogovi /ertvU hvalx i 
vozda/dq vx[n'mU molitvx 
tvo3) 

hvalenja 2/5 (i fati da dUma 
i da pi[e gre;eski na hartJaL 
taka: da se napUnatQ moite 
ousta hvalenjaL takw da 
poemQ tvo3 slava) 

hxtraL hxtrimiL hxtrosti2 

(i toliko silqnq sx i 

vlq[qbno2 hxtrosti2L 1liko 

pr'vqzxti 1mou v?se i/e C 
v'ka vlqhvx) 237v/16 

/ hitrin3 43/3, hitrjŸ 17/8, 

hitrini 148/4 (da se 
protivite na djavolski 
lUkavjй lo[i hitrini: ne e 
na[a branq kavga sosQ ;ovecx 
]o sa snaga i krQvq) 

 
Анализа на табела Х2: 
 

Канонски: hramina, -X f. o„k…a, oЌkoj, o‡khma; куќа, храм, дом, живеалиште; 

gospodinQ hraminX o„kodespÒthj; домаќин на куќа; hramQ, -a m. o„k…a, oŒkoj, dîma, 

skhn», tamie‹on, sk»nwma; дом куќа, храм, живеалиште; hramQ tqmqnic3 oŒkoj fulakÁj; 

затвор; gospodinQ hrama o„kodespÒthj; домаќин на куќата. 
Во трите ракописи се чува старата форма. 
 

Канонски: hranitelq, -l` m. fÚlax; заштитник. 
Во трите ракописи бележиме непроменети форми за лексемава. 
 

Канонски: hrana, -X f. hranenie, -i` n. fulak»; стража, заштита, пазење; 

hranili]e, -a n. ¢poq»kh, fulakt»rion; житница, амбар, амулет, средство за заштита; 

hranilqnica, -3 f. gazoful£kion, tam…eion, tame‹on; ковчеже, житница, амбар; hraniti 
(s3), -n6 (s3), -ni[i (s3) ipf. ful£ssein, ful£ssesqai, ¢pšcesqai, thre‹n, 

diaful£ssein, ™pšcein; (се) штити, (се) чува, држи под стража, пази. 
Во Слепч следиме чување на старата форма за лексемата. Во Оглед бележиме 

примери коишто ја чуваат старата форма и примери каде што бележиме губење на 

почетното h (ranitQ). Во Различ проследивме два примери во кои се чува старата форма за 
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зборот, еден пример во којшто следиме множинска наставка за 1 л. me (hranime) (влијание 

на народниот говор) и еден пример во членувана форма (hraneta). 
 

Канонски: hvala, -X f. a‹noj, a‡nesij, a‰noj òdÁj, eÙcarist…a, œpainoj, a‡nesij, 

kaÚchma, c£rij, kaÚchsij; пофалба, похвала, прославување, евхаристија, благодарност, 

награда; hvalenie, -i` n. a‡nesij, Ûmnoj, eÙcarist…a, kaÚchsij, eÙfhm…a; похвала, 

пофалба, величање, чествување, славословие, благодарение; /rQtva hvaleni` qus…a 

a„nšsewj; благодарствена жртва; hvaliti (s3), -l6 (s3), -li[i (s3) ipf. a„ne‹n, ™paine‹n, 

Ømne‹n, megalÚnein, eÙcariste‹n, c£rij, kauc©sqai; (се) фали, прославува, слави, велича, 

благодари, се радува, ликува; hvalimQ a„netÒj; префален. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед бележиме еден пример со 

непроменета (истото го бележиме во Различ) форма за зборот и еден пример каде што има 

завршок Ÿ (hvalnxŸ) (рцсл. варијанта). 
 

Канонски: hXtrostq, -i f. panourg…a, tšcnh; итрина, лукавство, знаење, занает; 

hXtrostqnikQ, -a m. tecn…thj; замислител; hXtrQL -Xi adj. ™pist»mwn; итар, умен, 

разумен, мудар; hXtrQd'l`, -l4 m. ™pimelšj poie‹sqai, ™pimel»j; грижлив, ревносен; 

hXtrqcqL -a m. tecn…thj, (¢nt…tecnoj) творец, замислител. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемата. Во Оглед не бележиме ваков тип на 

лексема, а во Различ следиме мешање на X со i во сите проследени примери, како и 

употреба на j и завршок Ÿ во еден од примерите (hitrjŸ). 
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Табела Ц 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

c+rq`L caraL cariL c)ra (st+x 
mÂce pelagje blqjw prqvwmou 
gon1ni2 Wbnovl1nou pri 

diwkliti`n' cari po vsei 

vqsel1n'i. mnwzji rek[eL i 
bes;islqnji slx[av[eL vq gorx 
b'/a[e. bo1]e se `rosti 

cara) 41v/11 

car2 13/13, car3 57/5, carq 
103/12, carskimQ prestolomQ 
26/15, carstvj3 94/3, carstvo 
149/19, carstvUetQ 121/16, carU 
43/1 (i na toй vekQ da naйdete 
carstvo nebesnoL i na ovoй 
malQ vekQ ]o Ye vekUate 
blagodatq b+/j3L n milostq 
egw da ve do;UvatQ C svako 
\lo) 

c+rca 2/ska3 168/8, c+rq 19/8, 

carica eydoKJU 105/14, 

carovete 11/10, carovx 
237/19, carq 48/3, carstvo 
37/4, carstvoto persko 151/3 

(ouslx[alQ b+gQ molitva 
tvo3 i pratenQ samQ da ti 
ka/emQ ovJ3 r';iL ama 
kn3zq C carstvoto persko 
mi se protivi) 

c'lomoudri1 (slx[i pakx 

d+[evnou2. ;to 1² dobrota 
d+[evna`. c'lomoudri1. 
krotostqL mlt²xn`. v'raL 
l2bx) 81v/14 

c'lomUdrjemQ 5/1 (wblecx ego 
wde/do2 ws+]enj3 
c'lomUdrjemQ prepo3[I ;resla 
egw: vs3kagw vozder/anj3 
poka/i egoL podvi/nika vo 
nemQ i vo nasQ dh+ovnxhQ 
tvoihQ bl+godateй  sover[a3й 
darovanje) 

/ 

c'lovaL c'lovavq (izxde /e 
igoumenq sq brati`mi vq 
sr'teni1 1mU i c'lovav[e 
drougq drouga s'do[e vq 
dvor') 119v/14 

c'lovati 12/18 (i pripadnUti 
ko ]edrotamQ tvoimQ i 
c'lovati pre;istx tvoi noz'L 
i napolnit s3 tvoegw b/+tva I 
s+tagw tvoegw d+ha) 

c'lU3tQ 260/15 (za]o 
der/alQ t'lo hr+tovoL i toŸ 
JereŸ ws+]enQ estqL zatova I 
l2di ;l+v'cx c'lU3tQ 
desnicU Jerea: sanki na popo 
na s]+enniko) 

c'naL c'no2L c'nou (a;e /e 
pa;e vqshoditi c'no2. koupcq 
vqznose c'nou do trista 
srebrqnicq. na;etq da`ti 
1mou. on /e vqzqmqL i kamenq 
Cdavq) 222v/2 

/ c'nata 210/8 (i zaradQ 
;l+v'ka neboL i zeml3L i 
moreL i solnceL i \v'zdxL 
sozdani: a c'nata na 
dU[ataL kolkU c'na krovi 
hr+tovoiL de to e za dU[ataL 
]o se proli3la) 

cr)kviL cr+kvamq, cr+qkvamqL cr+kovna 70/6, cr+kovq 14/4, c+rkva cr+kvata 2/3, cr+kvi 16/11, 
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crk+vi2L crkvamq (W;2 bw ti 
im'nj2 mnozi se wbr']outq 
pri;estnici. si1 crkvamq. Aa 
seni]imq) 31/19 

68/13, crkva 6916 (legni poranw 
stani poranwL ouzmi prosfora 
i sveYaL idi ou c+rkva na 
slavoslovje i na b+/estvenna3 
slU/baL sir';q na litUrYJaL i 
dUri sedi[q ou crkva ne mxsli 
za na drvoL za domaL ili za 
trgovina) 

crQkvi]ata 39/11 

(vostreperilQ i b'galQ C 
crQkvi]ata nev'rni;ki: ]o 
gw bxli po;itali kako b+ga 
ou kapi]ataL a koga ;UlQ 
djavolQ ap+lskoe ou;enje: skrxl 
se na dno mesto ou zeml3ta: 
taka se w]e boi I treperi i 
b'ga) 

cvqtetqL cvqtou]eL 
cvqtou]i`L cvqtoutqL 
cv'tnik}L cv'tnikqL cv'tq 
(v'trq dqhnouL i listvi1 

wtrese. izqs[e s'noL i cv'tq 
Cpade. no]q mimoideL i d+nq 
`vise zloba wblÂi se) 77v/16 

/ cvete 204/23 (oulenje estq 
myriL i krJnQ l2demQ. kakw 
nJe ;l+v'cx sosQ noso 
miri[eme neko3 sladka 
mirizma: i oumQL i d+[a 
imatQ i oni i]atQL da 
miri[atQ ne tova cveteL 
amaL slovo b+/je: i naUka 
hr+tova) 

 
Анализа на табела Ц: 

 

Канонски: carevati, c'sar'vati, -r26, -r2e[i ipf. basileÚein; владее; c'sarou4i 
Ð basileÚwn; владател; carevQ, c'sarevQ adj. царски, владетелски; carica,  c'sarica, -3 f. 

bas…lissa; царица; carovati,  c'sarovati, -rou6, -roue[i ipf. basileÚein; владее; carq, 
carq, c'sarq adj. (tîn) basilšwn, царски, владателски; carqskQ, c'sarqskQ, -Xi adj. 

царски, владетелски; carqstvie, c'sarqstvie, -i` n. basile…a, tÕ bas…leion; царство, 

империја; carqstvo,  c'sarqstvo, -a n. basile…a; царство; carqstvovati, c'sarqstvovati, -
vou6, -voue[i ipf. basileÚein; владее, царува. 

Во Слепч бележиме два примери во непроменета форма и исто толку примери под 

титла (c+rq`). Во Оглед следиме три примери со непроменета форма, честа употреба на j, U 

и губење на слабиот ер во групата rqs во четири проследени примери (carstvj3). Во Различ 

бележиме: а) два примери под титла (c+rca 2/ska3); б) еден пример со непроменета форма; 

в) две членувани форми за лексемава (carovete, carstvoto); г) два примери во кои се губи 

слабиот ер во групата rqs; д) два примери во кои следиме мешање на основите (carovete, 
carovx). 
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Канонски: c'lom5drie, -i` n. swfronismÒj, tÒ swfrone‹n, swfrosÚnh; 

благоразумие, трезвеност, здрав разум, вистина, воздржаност, срамежливост; 
c'lom5drovatiL -m5drou6L -m5droue[i ipf. swfrone‹n; е воздржан; c'lom5drostqL -i 
f. воздржаност; c'lom5drQ, -Xi adj. Ð swfronîn; благоразумен, умен; c'lom5drqno adv. 

swfrÒnwj; благоразумно, воздржано; c'lom5drqnQ, -Xi adj. sèfrwn; благоразумен, 

умен; c'lom5drqstvie, -i` n. tÕ swfrone‹n; благоразумие. 

Во Слепч следиме деназализација на 5 во ou во примерот што го проследивме 

(c'lomoudri1). Во Оглед ја следиме истата појава, но наместо ou К. П. Т. употребува U, а 

наместо i, десеттерично j (c'lomUdrjemQ). Во Различ не забележавме ваков пример. 
 

Канонски: c'lXvati, -va6, -vae[i ipf. ¢sp£zesqai. 
Во Слепч и во Оглед во сите проследени примери бележиме непроменети форми за 

лексемата, а во Различ Ј. К. ја приспособува лексемата кон живиот јазик (c'lU3tQ). 
 

Канонски: c'na, -X f. tim»; цена, вредност, дел (од пари); c'no6 timÁj; скапо; bes 
c'nX ¥neu timÁj; евтино, бесплатно; c'niti (s3), -n6(s3), -ni[i (s3) ipf. tim©sqai, 

pwle‹sqai; оценува, се продава; c'niti s3, -n6, -ni[i ipf. c'nqnQ, -Xi adj. tetimhmšnoj; 

ценет. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава во сите проследени примери. Во 

Оглед не бележиме ваков пример, а во Различ следиме членувана форма за лексемата 

(c'nata) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: cirkX, -Qve f. храм, црква; crQkQvqnQ, -Xi adj. tÁj ™kklhs…aj; црковен; 

popQ crQkQvqnXi Ð presbÚteroj tÁj ™kklhs…aj; презвитер; crQkQvQnXi (toà) naoà, (toà) 

ƒeroà; клерик; crQkQvqnoe oukradXi Ð ƒerÒsuloj; кој го краде храмот, светокрадец; crQkX, 
-crQkQve f. ™kklhs…a, ƒerÒn, naÒj; црква, собиралиште, храм, светилиште, Царев дворец.  

Во Слепч следиме еден пример каде што бележиме губење на ерот во слаба и во 

силна позиција (crkvamq), а во сите останати примери лексемава ја бележиме под титла 

(cr)kviL cr+kvamq, cr+qkvamq). Во Оглед сите проследени примери се пишувани под титла, а 
во Различ има два примери под титла, од којшто едниот пример е во членувана форма 

(cr+kvata) и еден пример којшто е онароден, а Ј. К. го пишува во членувана форма 

(crQkvi]ata). Членот се има развиено од показни заменки во постпозиција (види: 
Конески215). Ј. К. за оваа лексема покажува посилно развиено чувство за приспособување 
кон живиот јазик од К. П. Т. 

 

                                                 
215 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 150-154; 
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Канонски: cvisti, cvqt5, cvqte[i ipf. q£llein; цвета; cvisti, cvqt5, cvqte[i 
ipf. cleu£zein; се потсмева; cv'tQ, -a m. ¥nqoj, kr…non, ba�on цвет, крин, гранка; 

cvqtovatiL -ou6L -oue[i ipf.;цвета; cv'tieL -i` n. цвеќе. 

Во Слепч се чува старата форма за зборот, а во Различ следиме вокализација на q во 

e во примерот што го проследивме (cvete) (мцсл. ред.). Во Оглед не забележавме ваков 
пример. 
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Табела Ч 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

;‹2sehqL ;2/deL ;2desaL 
;2div?L ;2dnou2L ;2dnovoL 
;2dotvor?cqL ;2dw (nemogx* 
trqp'ti pon1iL za ;2dnou2 
dobrotou 11. pla;e se i nari;e 
gl+a[e) 54/8 

;Udae 107/6, ;Udesa 85/1, 

;Udesnw 8/6, ;Udnoe 11/3, 

;Udnx3 7/16, ;UdnxŸ 151/15, 

;Udo 35/14 (i mnogw ;Udnx3 
ve]i ho]etQ vid'ti i mnogw 
ho]etQ polzovati s3. `kovQ 
gr'[enQ b' i `kwvQ pravedenQ 
bxstqL potomQ radi mnogoe 
dostoйnstvo egw i l2b'nje e/e 
im'3 vQ me/dU sobo2) 

;2dili 2/18, ;Udesa 6/2, 

25/22, ;Udo 19/14 (kakw sega 
]o vidime togava ke da 
pokrJe no]q glUboka i temna 
;Udesa na zemli: voini i 
l2dje sQ l2ge na ednoL i 
\v'rje so \v'roveL i zeml3 
ke da se potopi sosQ krQvQ) 

;2vqstvqno (pakx /elani1 
ouslx[avq. ne ;2vqstvqno nq* 
razoumno pomx[l`i. ne 
prizxva1tq 11 gor') 87/5 

;Uvstva 18/20 (sj3 rekQ g+dq 
napolnivQ ;Uvstva egw 
bl+godati mnogj3 i st+xn2 
w+sti ego) 

;Uvstvo 74/17, ;Uvstva 113/22 

(sJmwnQ nosi krestQ hr+tovQ 
onQ be[e C selo kyrjnea ]o 
se ka/e peti gradQL `vUva 
pokazUva petQte ;UvstvaL 
;Uen'ta ]o ima ;ovekQL ]o 
radatQ i trUdatQ se da 
nosatQ krestQ hr+tovQ: sanki 
zapov'dQ b+/j3) 

;a[eL ;a[i (i bl2dq sto1]q 
na n1m? /e b'`hou hl'biL i 
ml'ko i voda Vvq ;a[i ;2div? 
/e se z'lo i zqVvede2L 

nerazoum'vq `ko b+q 2 krqmitq) 
67v/2 

;a[a 106/10, ;a[U 110/2 (i 
pakQ zede ;a[a vJnaL i poslU/i 
imQ re;e: piŸte C ;a[a ova 
sviL ova3 ;a[a estq mo3 kr+vq 
novoga narU;UenaL ta3 kr+vq ]o 
se istUrUetQ za vasQ i za 
mnozina vo wstavlenje 
gr'hwvQ) 

;a[a 158/13, 238/19 (voprosQ. 
;to to ;a[a i dJskosQ 
pokazUe: Cv'tQ. onx3 
sosUdx sadoviL de to bxle na 
taйn'й ve;eri) 

;as'L ;asomqL ;asq (vx[n`go 
kogda povelitq. i vq 1dinq 
;asq ne boudetq nasq. t'm? /e 
pr‹' sqmrqti2 potq]i se 

gotovq bxti) 100v/6 

;asQ 91/12, 11/12 (na 
bl+go;estivnoe /itje 
provo/da2]xhQ `kw 
pohititi kotorago i 
poglotiti vo pogibelqL 

;asQ 114/9, 54/6 (ime J+isUsovo 
i m+rJino da vi bxde prQvo 
slovo prQva dUma: na outrwL 
po polQ denqL na ve;erQL i 
seki ;asQL sosQ tJ3 imena da 
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nizlo/i ego g+di b+/e moй vo 
;asQ ishoda moegw so vs'mQ 
wskvernennxmQ voinstvomQ 
egw vo bezdnUL vo tmU) 

legnete i da staneteL sosQ 
tJ3 imena ou cr+kovq i da 
vlazite i da izlaziteL i 
koga zafa]ate rabota i 
koga3 svrQ[Uvate tJ3 imena 
da vi ne izlazatQ C 
oustata) 

;edaL ;edoL ;edqq (tmou ne 
sv'timou 2. 11 /e ;edo 
potq]i se oub'/ati. i sq 
pravednikx /e* v'n;an bxti) 
101/3 

;edo 20/11 (g+dq na[Q J+isQ 
hr+tosQ zr3]e ego ousklabi s3 
i mirQ ti re;e nifonQ moe 
;edoL i rekQ nemU vzxda na 
nb+saL pravednxŸ /e prestavQ C 
ml+tvU i izxde kQ mn') 

;eda 280/7 (i seki patQ i 
sosQ dUmxL i sosQ rabotaL da 
gleda[Q dobro da ;ini[QL 
koй dobro storUva na drUgi 
da imQ e na polza na dobro: 
na posl'dnji rodove na 
;l+v'cxL onQ akw i oumretQL 
no dobra3 egw d'la ne 
oumiratQL no onQ kato ba]a 
wstavilQ na svoite ;eda 
hrana i drehi i ka]iL ne na 
snag aka]I ami na dU[ataL 
zatova onQ ne oumira do 
skon;anje v'kaL aminq) 

;estqL ;qstiL ;qstnq (vid' dva 

mou/a kotora2]a seL 

wbr't[ima ima kamenq 

;qstnq. i reÂ kq nima) 218v/15 

;estnxmQ 17/15, ;estq 17/9 

27/15, 38/8, 153/7 (oubla/i 
serdce egw \'lwL c'lova ego 
;estnxmQ c'lovanjemQ 
trikrati ;islomQL 
prepodobnxŸ /e na koem/demQ 
c'lovanji C mnogj3 radosti 
glagola[e aminqL aminqL 
aminq) 

;estq 11/11, 150/17, 225/7 (i 
s'dnalQ C desno C d'snata 
strana o+ca: zelQ ravna so O+ca 
b+ga vlastqL i ;estq i slava: 
ama i sosQ nasQ nevidimo 
estq: kato onQ samQ se 
wbreklQL i cr+tvUetQ nad 
nasQ: i nx ;Uva C 
dU[manite ]o sa vidatQ i 
]o sa ne vidatQ) 

 
Анализа на табела Ч: 

 

Канонски: ;oudesqnQ, -Xi adj. qaum£sioj; чудесен; ;ouditi s3, -/d5 s3, -di[i 
s3 ipf. qaum£zein, ™kqaum£zein, ™x…stasqai; се чуди, се зачуди; ;ouditi s3 licou 
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qaum£zein, prÒswpon; е лицемерен; ;oudo, -ese n. tÕ qaum£sion, tšraj, shme‹on; чудо, 

чудење, восхит; ;oudqno adv. ;oudqnQ, -Xi adj. qaumastÒj, foberÒj; чудесен, вонреден, 

премудар; ;oudqnQ bXti qaum£zesqai; се гордее, се прославува; ;oudqno estQ qaumastÒn 

™stin; е чудно; ;ou/dati (s3), -a6 (s3), -ae[i (s3) ipf. qaum£zein; се чуди. 

Во Слепч во сите проследени примери следиме јотација на ou > 2 зад ; во коренот 

на зборот (;2div?L ;2dnou2). Мекоста на ; ја следиме во ракописот преку примерите во 

кои пишувањето ;2- е редовна појава, особено во коренот на зборот ;2d-. Во еден пример 
следиме употреба на паерок и еден пример е пишуван под титла. Во Оглед следиме: а) К. 

П. Т. во сите примери наместо ou користи лигатурно U; б) во три примери бележиме 

непроменета форма за лексемата; в) губење на слабиот ер во групата dqn во четири 

примери (;Udnx3); г) примери коишто К. П. Т. ги прилагодил кон живиот јазик, а кои и 

денеска ги следиме во СМЈ (;Udesa, ;Udesnw). Во Различ бележиме еден пример  во којшто 

Ј. К. има извршено јотација на ou>2 зад ; во коренот на зборот и два примери со 
непроменета форма. 

 

Канонски: ;ouvqstvie, -i` n. a‡sqhsij, a„sqht»rion; мудрост, разбирање, знаење, 

чувство; ;ouvqstvo, -a n. a‡sqhsij; мудрост, разбирање, знаење; ;ouvqstvqno adv. a„sqhtÒj, 

(tÁj) a„sqhtÁj, a„sqhtikÒj; примчив, чувствителен, кроток. 

Во Слепч во проследениот пример следиме јотација на ou>2 зад ; во коренот на 

зборот како во претходниот пример, што во суштина претставува чување на мекоста на ; 

во овој ракопис (;2vqstvqno). Во Оглед и во Различ бележиме губење на ерот во слаба 

позиција во групата vqs (;Uvstva). 
 

Канонски: ;a[a, -3 f. pot»rion, fi£lh, krat»r, tÕ pot»rion; чаша, потир. 
Во трите ракописи бележиме чување на старата форма за лексемава. 
 

Канонски: ;asQ, -a m. éra, stigm», ¹mšra, fulak», aÜra; време, час, момент, саат; 

na vqs`kQ ;asQ p©san éran; постојано; vQ ;asQ prÕj éran; малку време; vQ tQ ;asQL 
tomq ;as' (™n) aÙtÍ tÍ éra|, ¢pÕ tÁj éraj ™ke…nhj, eÙqšwj; тогаш, во тој час; otQ togo 
;asa ¢pÕ tÁj éraj ™ke…nhj tÁj éraj; оттогаш, од тој час. 

Во трите ракописи се чува старата форма за зборот. 
 

Канонски: ;3die, -i` n. tšknon; чедо, дете; ;3do, -a n. tšknon, uƒÒj, ™klektÒj; 

чедо, дете, син; ;3dol2bica, -3 f. ¹ filÒteknoj; жена што ги сака своите деца; 

;3dopri/itie, -i` n. teknogon…a; раѓање деца; ;3dq, -i f. oƒ per…; челад, семејство, (оние 

што се) со некого; ;3dqce, -a n. tšknon, tekn…on, paid…on; чедо, син, дете. 
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Во Слепч, Оглед и Различ следиме развој на 3 во e во сите проследени примери, но 

би го истакнале примерот ;edqq во којшто писарот употребува два ера на крајот од зборот. 
Во Различ не бележиме ваков пример. 

 

Канонски: ;qstivQ, -Xi adj. eÙlab»j, eÙseb»j; благочестви, почитуван; ;qstivii 
sebÒmenoi; почитувани; ;qstiti, -]5, -sti[i ipf. tim©n; почитува; ;qstq, -i f. tim»; чест, 

почит, чествување, почест; bes ;qsti ¢doxe‹n, ¥timoj; без почест; ;qstqno adv. t…mioj; 

побожно, скапоцено; ;qstqnQ, -Xi adj. œntimoj, t…mioj, eÜporoj, oƒ sebÒmenoi, tim©sqai, 

(tÁj) timÁj; почитуван, достоен за почит, знаменит, свет, драг, скапоцен; ;qstqn'i 
™ntimÒteroj; со поголема чест, попочестен; ;qstqn' adv. достојно, величествено, 
раскошно. 

Во Слепч бележиме два примери во непроменета форма, и еден пример во којшто 

следиме вокализација на ерот во e (;estq). Во Оглед и во Различ проследивме развој на q во 
e во сите проследени примери (;estq), а во еден пример во Оглед следиме и губење на 

слабиот ер во групата tqn (;estnxmQ). Во трите ракописи следиме примери со мцсл. ред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



407 
 

Табела Ч1 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

;etan'L ;t'`houL ;t'te` 
(pelagi` /e sqtvor?[i Cvr']I 
se imq koumirq*L 1/e ;t'`hou 
do sel'. w g+la ihq wbq]nikom”} 
bxti nb²nx1 ;qstx) 49v/11 

;atatQ 22/4, ;ati 41/9, ;atitQ 
22/19 (molitva st+agw 
tryfwna ]to se ;atatQ ou 
loz'L ou nivQL ou bah;a kogda 
;ini pakost ne]oL ili gri/Q 
ou lozje ili vrtelq ili ska;kiL 
ili ou vrtQ krtovi kon]ipiL 
ili crvi ili drv3) 

;etatQ 96/6 (a koŸ i]e da 
gw po;itatQ ;l+v'cx da gw 
;etatQ golemQ ili daskalQ: 
toŸ ;elov'kQ e kakw grobQ 
]o e pUnQ sekakwvQ gnoŸ i 
smradQ ]o ne mo/e da se 
terpi: da razUmeete i v'rata 
[to e kl2;Q razUma) 

;inouL ;inq (postavi imq 

trapezou vq ;inq 

monastirqskxi. /enou svo2 

id'ti) 227v/3 

;inmi 11/7,;inona;alnikQ 11/6, 

;inQ 2/14 (posli vo ;asQ onQ 
gavrjila rafaila velikjŸ 
sv'tilQ ;inona;alnikQ so 
vs'mi pre;istxmi 
b/+estvennxmi ihQ ;inmi) 

;inQ 14/1, 39/21 (koga tJ3 ]o 
pazatQ i ]o sa pastirx na 
slovesnxhQ ovecQ sir';q na 
hr+tjanite ]o zele ;inQ C 
ap+lxL a ne U;atQL ili ne 
maratQ ili ne sa ou;eni ou 
knigata: zatova mol;atQ da 
re;e[Q ne mo/atQ da 
dUmat) 

;isla (`ko mn'timš rai bxti 
semou. 1mou /e ;isla dr've 
semq b' `ko mn2L mno/a1 
zv'z‹q nb²nxhq) 244/8 

;islomQ 17/15 (oubla/i serdce 
egw \'lwL c'lova ego 
;estnxmQ c'lovanjemQ 
trikrati ;islomQL 
prepodobnxŸ /e na koem/demQ 
c'lovanji C mnogj3 radosti 
glagola[e aminqL aminqL 
aminq) 

/ 

;ist'L ;istot'L ;istoto2L 
;istouL ;istxi (mnogo /e W 
;istot' i w bo`zni b)/jeiL i 
w milosõni poou;ivq 2L 
velmi1 i na ousp'hq bx²) 28/6 

;isto 43/14, 141/7, ;istU 5/17 

(i koi Ye proŸdetQ C negw da 
mU dade[q za bogaL zere b+gQ 
estq ;istQL i ;isto trebetQ 
da mU se dadetQL hUbavomU 
hUbavoL izbrannomU izbranno) 

;isti 10/13, ;istx 41/20, 

;istQ 13/18 (s+txŸ prorokQ 
danjilQL vid'lQ obrazQL 
imalQ glavata mU bxla C 
zlato ;isto sosQ dobrji 
raboti i st+ostiL vl+cx i 
popoveL i mU/je i /enx bxli 
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;istx i so snaga i sosQ dU[a 
kakw zlatni) 

;l+v;aL ;l+vkol2b?cqL 
;l+vkol2bcqL ;l+vkol2bi`L 
;l+vkol2bi1L ;l+vkol2bi2L 
;lov';qskxmqL ;lov'ciL 
;lov'kaL ;lov'kxL ;lv+koUbiica 

(prjidi i prim?n' sm'ren'i i 
sq tri vqstavenago b'saL 
remestvomq ;lov';qskxmq I 
rasxpai tq]ou2 tr'bou ihq) 
62/12 

;l+kol2becQ 31/3, 

;l+kol2bstvovalQ 16/11, ;oekQ 
70/14 (koŸ  takw ;ini toŸ 
estq hr+tosovQ ;oekQL i hr+tosQ 
mU bUde pomo]nikQ i 
pokrovitelq dU[x i t'la egw 
i im'njŸ egw: a vxe braYa moi 
koi ne ;inite takw no 
ougaYate voli I pohotemQ 
va[xmQ a ne b+gUL ni svetcU 
ama Ye re;e[q nemamo c+rkvaL 
nemamo popQ ou selo) 

;l+v';e 8/6, ;l+v'cx 2/22, 

;ove;ka 22/25, ;oveci 13/10, 

;ovecx 11/16, 16/16, ;ovekQ 
39/4 (wL kolkU e naŸstra[na 
mUka na to3 hrjstjaninQ ]o 
/ivee nemirnw: ahQ blaze na 
tJ3 ]o primirUvatQ ;ovecx: 
w hr+te c+r2 ` znamQ za]o 
edna tolkw saltQ C pre+;ta3 
tvo3 krQvq kapkaL ima sila 
da ougasi si;kjo plamnikQ na 
v';na mUka) 

 
Анализа на табела Ч1: 

 

Канонски: ;qtanie, -i` n. ¢n£gnwsma; чтение, читање; ;qtenie, -i` n. ¢n£gnwsij, 

¢n£gnwsma; чтение, читање. 
Во Слепч следиме губење на ерот во слаба позиција во коренот на зборот во два 

примери (;t'`houL ;t'te`) и еден пример во којшто следиме вокализација на q во e 
(;etan'). Во Оглед во сите примери бележиме замена на q со a (;atatQ, ;ati, ;atitQ), а во 

Различ, како и во Слепч, следиме вокализација на ерот во e. 
 

Канонски: ;inona;3lqnikQ, -a m. началник на ангелите; ;inQ, -ou m. t£xij, 

¢kolouq…a, t£gma; ред, устројство, определено место, обред, чин. 
Во Слепч и во Различ бележиме непроменета форма за лексемава, а во Оглед 

следиме две непроменети збороформи и една збороформа во којашто има развој на 3>a и 

губење на ерот во слаба позиција (;inona;alnikQ). 
 

Канонски: ;islo, -a n. ¢riqmÒj; број, бројка, мерка, дел; ;islomq tÕn ¢riqmÒn; на 

број; malo ;islomqL malomq ;islomq ¢riqmù bracÚj; малуброен; po ;islou kaq' ¢riqmÒn; 

во полн состав; emou/e n'stQ ;isla oá oÙk œstin ¢riqmÒj; безброен; ;isla oƒ 'Ariqmo…; 

Броеви; ;islqnQL -Xi adj. Ð metrîn; определен. 
Во Слепч и во Оглед следиме чување на старата форма, а во Различ не забележавме 

лексема од овој тип. 
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Канонски: ;isto adv. Ñrqîj; чисто; ;istol2bqcqL -a m. kaqart»j; чистољубец; 

;istota, -X f. kaqariÒthj, kaqarÒthj, ¡gne…a, semnÒthj, kaqarÒj, e„likr…neia; чистота, 

непорочност, искреност; ;istotqnQ adj. kaqarÒj, ¡gnÒj, kainÒj, pluqe…j, katapluqe…j, 

¥crantoj, e„likrin»j, ¢qùoj, semnÒj; чист, непорочен, пречист(а), искрен, невин, празен, 

чесен; ;istQ bXti kaqar…zesqai; се исчисти; ;istQ, -Xi adj. чист, непорочен, пречист(а), 
искрен, невин, празен, чесен. 

Во трите ракописи кои се предмет на нашата обработка доследно се чува старата 
форма за лексемава. 

 

Канонски: ;lov'kol2bivQ adj. fil£nqrwpoj; човекољубив; ;lov'kol2bie, -i` n. 

filanqrwp…a; човекољубие; ;lov'kol2bica, -3 m. filanqrèpwj; човекољубиво; 

;lov'kol2bqno adv. човекољубиво; ;lov'kol2bqnQ, -Xi adj. fil£nqrwpoj; човекољубив; 

;lov'kol2bqstvieL -i` n. filanqrwp…a; човекољубие; ;lov'kol2bqstvovati, -stvou6, -
stvoue[i ipf. fil£nqrwpoj e�nai; човекољубив; ;lov'kol2bqcq, -a m. fil£nqrwpoj; 

човекољубец; ;lov'kooubiica, -3 m. ¢nqrwpoktÒnoj; убиец, човекоубиец; 

;lov'koougodqnikQ, -a m. ¢nqrwp£reskoj; што си угодуваат еден на друг, што угодува на 

луѓе; ;lov'kQ, -a m. ¥nqrwpoj, kat¦ ¥nqrwpon, oƒ ¥nqrwpoi, (ð) ¥nqrwpe, ¢n»r; човек, 

друг, некој, секој, лице, ти човече, маж; ;lov';q, -ii adj. (toà) ¢nqrèpou, tîn ¢nqrèpwn; 

човечки; ;lov';qnQ, -Xi adj. colèdhj; човечен; ;lov';qskQ, -Xi adj. (toà) ¢nqrèpou, 

(tîn) ¢nqrèpwn, (tîn) brotîn, ¥nqrwpoj, tÕ ¢nqrèpinon, t¦ tîn ¢nqrèpwn, kat¦ 

¥nqrwpon; човечки; ;lov';qskX adv. ¢nqrèpinon; ;lov';qstvo, -a n. ¢nqrwpÒthj; 

човештво; po ;lov';qstvou kat¦ ¥nqrwpon; човечки. 

Во Слепч проследивме седум примери пишувани под титла (;l+v;aL ;l+vkol2b?cq), а 
останатите примери ја чуваат старата форма за лексемава.  Во Оглед следиме два примери 

под титла (од кој во едниот бележиме развој на q во e во суфиксална позиција), а во еден 

пример има губење на l во коренот на зборот, v во интервокална позиција и развој на ' во e 
(;oekQ) (народно влијание). Во Различ проследивме два примери пишувани под титла, од 
кои во првиот пример има извршена прва палатализација, а во вториот втора 

палатализација (;l+v';e, ;l+v'cx) и еден пример во непроменета форма. Во останатите 

примери бележиме чување на интервокалното v, развој на ' во e во сите примери и губење 

на l во коренот на зборот (;ove;ka, ;oveci, ;ovecx, ;ovekQ). К. П. Т. и Ј. К. и за оваа лексема 
покажуваат чувство за приспособување кон живиот јазик. 
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Табела Ч2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

;rqn?cavq, ;rqnaL ;rqnceL 
;rqnoriz?ceL ;rqnqcqL ;qrqn?ca 
(`ko Cl'vjE sôanx mo1e 
mno/qstvo ;l+vkq bes;islqno. 
;rqna i mou]elica pa;e 
smolx) 241v/18 

;rna 7/3, crnU 6/16 (on /e 
vid'vQ ego ;rna `kw mUrina i 
glagoletQ emU: po;to takw 
stvori t3 b+gQ mUrina) 

;ernQ 156/13 (/ena /e b' 
elinska syrofjnjkisa: da 
razUm'eme seki ;l+v'kQ: koga 
sogr'[aetQ: /ena bxvaL 
sir';q dU[a nemo]na slaba: 
hanaanxn3. ;ernQ gr'hQL i 
krovovidenQL i i oubjistvenQ: 
ima d]erQL takva d+[a. lo[i 
i lUkavx d'3nj3 sir';q 
gr'[nji rabotxL tJa se 
djavolski: d+[i oubivatQ) 

;rqvemqL ;rqvl1niL ;rqvq (i 
mouka v';na i wgnq negasimxi. 
i ;rqvq ne oumira1. i tma 
krom'[na`. i gro zanesq 
gr'1ma`) 193/4 

;rvjŸ 25/6, crvi 22/8 (molitva 
st+agw tryfwna ]to se 
;atatQ ou loz'L ou nivQL ou 
bah;a kogda ;ini pakost ne]oL 
ili gri/Q ou lozje ili vrtelq 
ili ska;kiL ili ou vrtQ 
krtovi kon]ipiL ili crvi ili 
drv3L koga prestanale neYatQ 
da rodatQL ili gUsenjcxL ili 
soikiL ili za3]x ou nivaL ili 
lisicx ou koko[ki) 

;ervi 92/18, crQv' 105/5 

(pokazUva hr+tosQ za]o 
nemame faŸda i hairQ C 
ta3 stoka i iman' ]o go 
krJeme za]o crQv' i rQg3 go 
`deL drehite molcx `datQL 
a srebroto i zlatoto haramJi 
haŸdUcx vx go kradnatQ a 
ne]ete da podadete na nekoŸ 
siromahQ ]o e i golQ i 
gladenQ) 

;r'slq (povel' sqvl']i 2 sq 

rizq* do ;r'slq. i izrou;?mi 
povel' bxti rasteg?[i) 14/19 

;resla 5/2 (wblecx ego 
wde/do2 ws+]enj3 
c'lomUdrjemQ prepo3[I ;resla 
egw: vs3kagw vozder/anj3 
poka/i egoL podvi/nika vo 
nemQ i vo nasQ dh+ovnxhQ 
tvoihQ bl+godateй  sover[a3й 
darovanje) 

/ 

;r'v'L ;r'vaL ;r'vesa (I abi1 
i sta`[e plqti lica 11L i 

;reva kitova 9/18, 

;revoUgodnicx 148/2 (i/e JwnU 
;revo 18/21 (i ne wstava3 da 
se poznava ne]o gnilostQ: ou 
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;r'vesaL i rebrq i vse got'la 
11) 56v/4 

C ;reva kitova izbavivxŸ i 
danjila izQ rova lovwvQ 
izvedxŸ izbavi m3 g+di J+ise 
h+rte C lUkavagw kn3z3 tmx) 

bezs'mennoe ;revo: vtoroeL 
\mj3 ]o ne wstava po 
kamikQ dira: tova ona3 sama 
snaga h+rtovaL ako see i 
zakopalaL ako e i uo novQ 
grobQ C kamikQ izs';enQ 
zakl2;ila seL i kamikQ 
golemQ tUrili na grobo C 
gor' I pokrili) 

 
Анализа на табела Ч2: 

 

Канонски: ;rQnilo, -a n. ¢sbÒlh, tÕ mšlan; црнило, саѓи, мастило; ;rQnica, -3 m. 

parqšnoj, ¢sk»tria; калуѓерка; ;rQnorizica, -3 m. mon£stria; калуѓарка; ;rQnorizqcq, -a 

m. monacÒj, Ð mon£zwn; црноризец, монах, калуѓер; ;rQnQ, -Xi adj. mšlaj; црн; ;rQnqcq, -
a m. monacÒj, ¢delfÒj, Ð mšllwn lamb£nein mant…on; монах, калуѓер, брат; ;rQnq;qskQ, -
Xi adj. (tîn) monacîn; монашки, калуѓерски. 

Во Слепч следиме непроменета форма за оваа лексема во два проследени примери, 

во три примери писарот користи паерок наместо ер (;rqn?cavq) и во еден пример има 

губење на слабиот ер во групата nqc (;rqnce). Во Оглед следиме губење на ерот во слаба 

позиција во групата rQn (;rna), а во другиот пример почетната група ;r се заменила со 

групата cr (crnU). Ќе укажеме овде на некои промени во консонантски групи, настанати во 
различно време и од различни причини, што во досегашното излагање не биле воопшто 
или не биле целосно засегнати. Почетните групи чр-, чр- не се чувствувале удобни и затоа 
се елиминирале во македонските говори. Еден начин на замена е со цр- (црево, црпи и сл.) 
и во тоа имаме уште една манифестација на контактот со српските говори, засилен особено 

во XIV в. (види: Конески216). Во Различ следиме разложување на вокалното rQ (;ernQ). 
 

Канонски: ;rQviti, -vl6, -vi[i ipf. b£ptein, βant…zein; црви; ;rQvq, -i m. 

skèlhx, s»j; црв, молец; ;rQvqmi iz`denQ bXti skwlhkÒbrwtoj; изеден од црви; ;rQvq 
kostqmQ s¾j Ñstšwn; гнилеж за коските. 

Во Слепч следиме непроменета форма за сите примери коишто ги проследивме. Во 

Оглед бележиме пример во кој следиме губење на ерот во слаба позиција во групата rQv, 

употреба на j и завршок Ÿ, како и пример во кој почетната група ;r се заменила со групата 

cr (;rvjŸ, crvi). Во Различ проследивме разложување на вокалното r во еден пример и 

развој на групата ;r во cr во другиот пример (;ervi, crQv'). 
 

                                                 
216 Б. Конески, Историја на македонскиот јазик, Скопје 1986, 97-99; 
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Канонски: ;r'sla, -lQ n. pl. ÑsfÚj, aƒ ÑsfÚej; половина, крст, бедро. 

Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед следиме развој на ' во e 
(;resla), а во Различ не бележиме ваков пример. 

 

Канонски: ;r'vo, -a n. koil…a, gast»r; стомак, желудник, утроба; vQ ;r'v' im5]i 
¹ ™n gastrˆ œcousa; бремена; is ;r'vaL otQ ;r'va ¢pÕ gastrÒj, ™k gastrÒj, ™k koil…aj, 

¢pÕ m»traj; од раѓање; ;r'vqnQ, -Xi adj. (tÁj) gastrÒj; цревен, на утробата. 
Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемава, а во Оглед и во Различ 

во сите примери проследивме развој на ' во e (;revo). 
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Табела Ш, ` 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

[irinouL [irota (lakqtq* vq 
vxsotouL i vq [irinou w+bxde. 
i.|{. mU/q* idoloslou/qb?nikq* 
popali) 23/15 

/ [irinata 93/17, [iroki 
192/25 (oni hodatQ ou 
[iroki vratiL i po [irokQ 
patQ hodatQ: kazUe hr+tosQL 
za]o i [irinataL i 
t'snotataL ou malkUe vreme 
isko prehodiL zatova nari;a 
patq i vrataL patq tesenQ) 

[qp]ou]ou (O;ima vqzira1 kq 
vrqhou keljiL i Ustx 

[qp]ou]ou `/e nikto /e 
v‹'[e g+l1mx i¾) 241/10 

/ [epoten' 113/13, [epotlivxŸ 
288/10 (]o slU[alQ hUlni 
dUmi ]o go hUliliL isc'li 
wzdravi sosQ ou[ite eyini 
]o e vleznalo [epoten' 
\mJino lUkava3: djavolQ 
borecQ i zavistnikQ na[Q) 

`²dimqL `deni`L `deni1L 
`detqL `sti (1/e t'mq dati. 
tou bo togo ni ;rqvi1L ni 

mol1ve `detq. ni tati1 
kradoutq) 204v/3 

`de[q 72/6, `demQ 78/15, 

`den' 88/13 (mnogo metanjeL 
mnogU bg+omolstvoL ne pjen'L ne 
`den'L ne lUten' seL ne karan' 
se so /ena si ou postela ne 
sQpjen' kr+]en' srigQ i svaYi i 
gozbi ne ;in'n'L ne pcUen' se 
ne vr/Uen' se wprostUen' se 
siromaa prigledUn' outro) 

`de 40/2, `den' 6/12, 93/15 

(kakvoto postradalQ Jwvq i 
da ne e htelQ: kakvo debelQ i 
natovarenQ mnogUL ne mo/e 
tesna vrata da zamine: taka 
i bogatji ;l+v'cx ]o l2batQ 
i milUvatQ mnogU `den' i 
manџi) 

`dnx1 (na vs'h? bo vq nq za1tq 
mnogo `dnx1 svo1 zoubx. tog‹a 

nareÂt se oubo kto istin?nxi 
vlastelinq) 232/8 

/ `domQ 22/22, `dove 68/1 

(kakw ]o gi gledalQ 
smertniL ne htelQ da po;eka 
ni minUtaL ou;inilQ ta 
skorU vleznala ou sveto 
smertq: napoilQ `domQ 
zavisti kajnovo sr+dce: i 
racete mU viwrU/ilQL i 
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naU;il gw da oubJe brata 
svoegw avel3) 

`rostiL `rosti2L `rw¤L 
`rwstq (W tom bo Wrou/i1 
vqzeli 1s?m iL da vsou `rwstq 
tvo2L i Zlohxtrqstvo tvo1L 
kópko sto1]e pob'dimq) 13/21 

/ `riti 287/22 (kolq dobro 
estqL wbli;iti ne /eli 
`riti s3 taŸnw. kolq 
dobroL wbli;enomU `viti 
poka3nje) 

 

Анализа на табела Ш, `:  
 

Канонски: [irina, -X f. platusmÒj; ширина, ширно место; [iriti, -r6, -ri[i 
ipf. platÚnein; шири; [irokQ, -Xi adj. eÙrÚcwroj, platÚj; широк, ширен; [irota, -X f. 

pl£toj, eâroj, platusmÒj; широчина, ширина, ширно место. 
Во Слепч бележиме непроменета форма во сите проследени примери. Во Оглед не 

забележавме ваков тип на лексема, а во Различ следиме една лексема со непроменета 

збороформа и една лексема во членувана форма ([irinata) (мцсл. ред.). 
 

Канонски: [qpQtanie, -i` n. yiqurismÒj; поткажување; [qpQtati, -]5, -]e[i 
ipf. yiqur…zein; поткажува; [qpQtQ, -a m. yiqurismÒj; поткажување; [qpQtqnikQ, -a m. 

yiqurist»j; поткажувач. 
Во Слепч се чува старата форма за лексемава. Во Оглед не бележиме ваков пример, 

а во Различ следиме вокализација на q во e и на Q во o во двата проследени примери 

([epoten'). Освен оваа правописно-фонолошка промена кај Ј. К. бележиме дијалектна 

употреба на ' на крајот од зборот во едниот пример (со изговор ња), како и употреба на 

завршокот Ÿ во другиот пример ([epotlivxŸ). 
 

Канонски: `denie, -i` n. brîsij; јадење, храна; `dq, -i f. trof», brîma, brîsij, 

t¦ ™dšsmatata, (Ÿsqein, ™sq…ein); јадење, храна; vQ `dq e„j brîsin; за јадење; liha` `dq 
прејадување; `dqca, -3 f. f£goj; јадач. 

Во Слепч бележиме непроменета форма за оваа лексема во сите проследени 
примери. Во Оглед и во Различ следиме чување на старата форма во примерите, но сепак 

сметаме дека наставката n' низ поновите ракописи е со фонетско значење ња под влијание 
на народниот говор. 

 

Канонски: `dQ, -aL -ou m. „Òj; отров. 
Во Слепч бележиме чување на старата форма за лексемава. Во Оглед не бележиме 

ваков пример, а во Различ следиме еден пример со непроменета форма и еден пример во 

којшто бележиме мешање на основите (`dove). 
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Канонски: `rostq, -i f. qumÒj, Ñrg»; гнев, мака, тага, јад; `rostqnQ, -Xi adj. (toà) 

qumoà; гневен; `rQ, -Xi adj. qumèdhj; aÙsthrÒj; избувлив, жесток. 
Во Слепч и во Различ се чува старата форма, а во Оглед не забележавме ваква 

лексема. 
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Табела `1, 1, 2 

СЛЕПЧЕНСКИ ПАТЕРИК ОГЛЕДАЛО 
РАЗЛИЧНИ 

ПОУЧИТЕЛНИ 
НАСТАВЛЕНИЈА 

`zvou (vqstamnihq v sq zrŒavq 
ne im'e `zvou na t'l' 
svo1mq. slave i bl+godare 
nepr'staino g+a na[ego J)s h²a) 
116v/20 

`zvQ 25/7, `zvx 152/20 (i C 
smertonosnx3 `zvxL i C 
vs3kagw \laL vo vs3 dni 
/ivota moegwL i na kon;ini 
moe3 C lUkavxhQ b'swvQ 
izbavi m3L aminq) 

`zvx 213/6 (zaradQ tova 
pratilQ b+gQ na farawna 
des3tq `zviL des3tq 
bol'sti: a_L r'ka vQ krovq: 
/abx na vesQ egypetQ: g_L 
snipxL d_L pesj3 mUhiL e_L 
smertQ skotwmQL \_L strUpx 
gnoinx3 pal3]x3) 

`rqmno1L `rqmq (` mo/e 
pr'klan`1t? se mxslqL tamo 
/e `rqmq pr'tegqnetq. oudari 
posp'[i'L da Cvrzetq ti se 
skoro) 192/2 

/ 3remQ 264/14 (tolkU 
zader/alQ snaga i ` 
pokorilQ kato volQ pod 
3remQ C site i]ahiL zatJe 
negovx dobrinx i ;ista 
/ivotQ) 

1zxc'hqL 1zxkL 1zxkomq (i 
da² 1mou bl+god'tq w*+cou bxti 
mnogomq 1zxkomq. knezq reÂ 
v'roui i po/ri /e) 66/14 

`zxki 47/6, `zxkwvQ 47/3, 

`zxkwvQ prelestq 47/3, 3zxkQ 
48/14 (bl+godatj2 st+agw d+haL 
so[ed[agw vo vid' ognennxhQ 
3zxkQL i sihQ oustn' 
CverzalQ esiL i na;a[a 
glagolati inxmi `zxki) 

`zxkQ 9/18 (C lo[a naUka 
`zxkQ \lo i hUlno govoriL 
ako ti doŸde neko3 hUlna 
r';q da re;e[QL a ti sgrxzi 
ougrxzx tvoŸ `zxkQ sosQ 
zUbx tvoi: podobr' vamQ da 
preterpite malkU vreme na 
ovoŸ v'kQ) 

@nostiL @nostqL 2njiL 2no[aL 
2not?nago (prosti me w+;e. `ko 
2no[a  i 'kx sqblazni se na 

meL i se gor‹a b'/ahq vq 

poustxn2 si2) 149/13 

2nosti 50/12, dete 60/4, deteta 
43/5,  deteto 53/13 (i b+gQ dali 
ima ili neme ne bx se znaeloL 
i YaolQ toga i bx carUL alQ ka 
]o carUL a]e vo vreme 
jdolopoklonstvo zaradi to3 
voYatQ djavol koŸ Ye zaU;itQ 
kniga bezQ b+gomolstva priwYa 
mU oukradUe pametq C detetaL 
da ne mo/e da ou;itQL da mU 

2no[a 285/14, d'ca 12/21, 

53/16 (wra;e i pastjre 
ov;areL d+vU prizxvaŸte ta da 
imate bereketQ ou nivite 
va[iL i vJe d'ca ]o se 
ou;ite na [kola pri daskalaL 
d+vU prizivaŸte da vi se 
prosv'ti oumo da U;ite) 
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ide nazadQL da zaboravaL da ne 
prifaYa) 

2/e (i reÂ 1m¹ si2 ko[nicou 
2/e vi‹[iL sqmno2 izxde C 
st+go gr‹a imou]i so;Ivo) 
149v/4 

/ 2/e 108/5, 2/iki 293/11 

(e+ylje C matHea glava z+J. 
glagolahU ou;itelq va[Q 
dastQ li didrahmUL ili ni 
re;e J+isQ petrovi [edQ vQ 
more verzi oudicUL i 2/e 
ime[i rxbU vozmi i Cverzi 
ousta e3L wbr3]a[i 
statirQ) 

 

Анализа на абела `1, 1, 2: 
 

Канонски: `zva, -X f. trèglh, tÚpoj, plhg», st…gma, traàma, mèlwy, titrèskein; 

дупка, рана, повреда, чир, болка, страдање; vQ `zv' bXti ™n plhgÍ e�nai; е казнуван; 

`zvina, -X f. fwleÒj; дупка, легло; `zviti,  `/vl6,  `zvi[i pf. traumat…zein; `zvqnQ, -
Xi adj. traumat…zein, traumat…aj, traumat…ai; ранет. 

Во трите ракописи следиме доследно чување на старата форма во сите примери 
коишто ги проследивме. 

 

Канонски: `rqmQ, -a m. zugÒj; јарем; `rqmqnikQ, -a m. ØpozÚgion; товарно 

животно, ослица; `rqmqni;q adj. (toà) Øpozug…ou; на товарно животно од ослица.  
Во Слепч има непроменета форма во проследениот пример. Во Оглед не следиме 

ваква лексема, а во Различ, Ј. К. почетното прејотирано ` го предава со 3 (3remQ). 
 

Канонски: 4zXkoobrazqnQL -Xi adj. 4zXkQ, -a m. glîssa, di£lektoj, œqnoj, oÙk 

œqnoj, t¦ œqnh; јазик, (туѓ) народ, паганин; glagolati 4zXkomqL 4zXkZL vQ 4zXkXL vQ 
4zXc'hQ; glèssV, glèssaij lale‹n; каже збор, зборува на разни јазици. 

Во Слепч следиме замена на почетното 4 со 1 (1zxc'hqL 1zxkL 1zxkomq) во сите 

проследени примери. Во Оглед и во Различ следиме употреба на ` наместо 4 на почетокот 

на зборот во сите примери (`zxkQ), но во еден пример К. П. Т. употребува и 3 наместо 4 

во почетна позиција (3zxkQ). 
 

Канонски: 2nica, -3 f. d£malij; јуница, девојче; 2nostq, -i f. neÒthj; младост; 

nostqnQ, -Xi adj. newterikÒj; на младоста, младешки; 2nota, -X f. neèteroj, nean…skoj, 

¥gamoj, parqšnoj; момче, ерген; 2notqskQ, -Xi adj. neanikÒj; млад, младешки; 2no[a, -3 
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m. nean…skoj, nean…aj, Ð neèteroj; момче, млад човек; 2no[qnQ, -Xi adj. newterikÒj; на 

младоста, младешки; 2no[qskX adv. 2no[qstvovati, -stvou6, -stvoue[i ipf. 

neanieÚesqai, neaniskeÚesqai; е млад, ја минува младоста, се однесува младешки; 2nQ, -
Xi adj. nšoj, neèteroj; мла, момче; 2na` f. ¹ nša, ¹ newtšra; млада жена; 2nii pl. oƒ 

neèteroi; младина; 2nqcq, -a m. taàroj; јунец; 2nq;q, -ii adj. (tîn) taÚrwn, (tÁj) 

dam£lewj; јунешки, на јуница; 2n'i adj. comp. Ð neèteroj; помлад. 
Во Слепч следиме чување на старата форма за лексемава. Во Оглед следиме еден 

пример каде што се чува старата форма, но и еден неологизам (dete) којшто К. П. Т. во два 

примери го пишува во членувана форма (deteta,  deteto). Во Различ ги следиме истите 

гласовни промени како и во Оглед (d'ca). К. П. Т. за оваа лексема покажува поголем усет 
од Ј. К. во приспособувањето на лексемата кон живиот јазик. 

 

Канонски: 5/e, -a n. scoin…on, zeukthr…a, ¤lusij; јаже, окови; 5/e d'lom'rqno 
dosto`ni` scoin…on klhrodos…aj, sco…nisma klhronom…aj; наследство; v3zati 5/i 
/el'znX ¡lÚsesin; врзан со окови и вериги. 

Во Слепч следиме деназализација на 5 во 2 (2/e) во почетокот на зборот во 
примерот што го проследивме. Во Оглед не бележиме ваков пример, а во Различ следиме 

деназализација на 5 во 2 во почетокот на зборот во двата примери, од кои во едниот 

бележиме народно јазично влијание во наставката (2/e, 2/iki). 
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ЗАКЛУЧОЦИ ОД СПОРЕДБИТЕ 
 

1.0. Слепченскиот патерик, делото Огледало од Кирил Пејчиновиќ и делото Различна 
поучителна наставленија од Јоаким Крчовски претставуваат многу значајни ракописи не само за 
историјата на македонскиот јазик, туку и за македонистиката воопшто. Трите текста претставуваат 
маркантни дела за македонскиот јазик поради македонската редакција со која се пишувани, а 
особено евидентна е преемственоста којашто меѓу себе ја покажуваат овие ракописи, иако се 
работи за текстови од различен временски период (XIV-XIX в.), и покрај цезурата која ја има 
македонскиот јазик во историскиот развој на писмениот јазик, но и поради фактот што оваа 
тематика е оскудно истражувана. Преку споредбата која ја извршивме на 627 словенски лексеми, 
тргнувајќи најпрво од Слепч кого го зедовме како основен ракопис (со поархаична лексика), за 
подоцна истите лексеми да ги претставиме во компаративните табели како го продолжуваат 
континуитетот во поновото време на македонскиот јазик, народниот (Оглед и Различ). Во 
компаративните табели ги проследивме нивните јазични карактеристики извршени со посредство 
на анализата на правописно, фонетско-фонолошко и лексичко рамниште, преку што ги опфативме 
заедничките и различните гласовни промени на синхрониски и на дијахрониски план во Слепч, 
Оглед и во Различ. Со анализа на зборовниот фонд се издвоени лексичките наслојки: семитизми, 
грцизми, употреба на заемки од латинско потекло, германизми, словенизми, протобугарско-турски 
слој и моравизми, коишто за овој ракопис претставуваат забележлива лексиколошка појава. При 
анализата на лексичкиот материјал од словенскиот ареал на ракописите, можеме да забележиме 
дека изобилуваат со богата лексика поврзана со конкретни и апстрактни области, почнувајќи со 
семејните до религиозно-филозофските. Богатството на словенскиот лексички ареал се огледува во 
широкиот и разновиден семантички дијапазон кој се проследува преку издвоените семантички 
сфери. Голем број на зборови употребени во Слепч ги среќаваме во делата на К. П. Т. И на Ј. К., 
што е и очекуван резултат при истражувањето, имајќи во предвид дека се работи за дела со 
религиозен карактер, а и дела со македонска црковнословенска редакција (рецензија). 

1.1. Преемственоста на лексиката на македонските старословенски и црковнословенски 
ракописи досега не била предмет на посистематско истражување. Слепч е особено интересен на 
планот на лексиката и на зборообразувањето. Така, од една страна, тој предизвикува интерес по 
однос на старата лексика, карактеристична за постариот период од словенската писменост, при 
што предвид ги имаме постарите лексички наслојки од другите јазици со кои старословенскиот 
јазик бил во контакт, а од друга страна, од аспект на црковнословенската лексика и 
преемственоста на истата во Оглед од К. П. Т. и во Различ од Ј. К. со осврт на канонските форми 
на зборот, но и на правописните и дијалектните решенија коишто авторите ги имаат во врска со 
приспособувањето на народниот јазик врз традиционалната старословенска и црковнословенска 
јазична традиција. 

1.2. Постои несомнена поврзаност во општојазична и културолошка смисла помеѓу трите 
ракописи коишто се предмет на нашава дисертација, а исто така постои несомнена преемственост 
на лексиката, што пак, укажува на чување на традицијата и докажување на оправданоста на 
преводот на Библијата во јазична, културна и религиозна смисла. Преку издржаноста на 
преемственоста на 627 обработени лексеми ја покажавме и докажавме општојазичната и 
книжевната перспектива што К. П. Т. и Ј. К. ја имале како едни од најголемите визионери, 
интелектуалци и реформатори на македонската култутра. К. П. Т. е иноватор и има поголемо 
чувство во приспособувањето на традиционалната норма на цсл. јазик, додека Ј. К. е 
традиционалист и подоследно ја чува традиционалната цсл. норма. 

2.0. Во докторската дисертација Преемственост на лексиката меѓу Слепченскиот 
патерик и Огледало од Кирил Пејчиновиќ и Различна поучителна наставленија од Јоаким 
Крчовски беа опфатени 627 црковнословенски лексеми коишто беа ексцерпирани од Слепч 
(100%), а подоцна истите лексеми ги проследувавме и ексцерпиравме од Оглед и од Различ. 
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Фрекфенцијата на црковнословенските зборови од Слепч ја следиме во повеќе од 77% од 
лексемите ексцерпирани во Оглед и во Различ во повеќе од 70% од збороформите коишто ги 
проследивме. Гледано од нумеролошки аспект, ќе наведеме дека од анализираните 627 (100%) 
лексеми ексцерпирани од Слепч, во Оглед пронајдовме 515 (82%), а во Различ 553 (88%). Сите 
овие проследени лексеми се анализирани и поделени во 101 компаративна табела, од коишто 413 
збороформи, односно лексеми се заеднички за трите ракописи (повеќе од 68%). Кога ќе го 
согледаме целокупниот фонд на употребени и изанализирани зборови во нашава дисертација, 
можеме да констатираме дека се работи за повеќе од 3550 збороформи. Споредено со индексот на 
ексцерпирани зборови којшто изнесува 8424 лексеми, во нашите компаративни табели сме 
обработиле околу 45% од целокупниот ексцерпиран зборовен фонд. Наведените бројки се точни и 
проверени, а обемноста на самата докторска дисертација може да укаже на нивната фрекфентност 
во текстовите. Истите бројки ќе ги покажеме и табеларно за да се има поголема прегледност на 
нивната процентна застапеност во трите текста: 

 
СЛЕПЧ ОГЛЕД (К. П. Т.) РАЗЛИЧ (Ј. К.) 

БРОЈКИ 627 515 553 

ПРОЦЕНТИ 100% 82% 88% 

ИНДЕКС 10% 7% 6% 
РАКОПИС 43% 40% 44% 

 
 

РАКОПИС/ИНДЕКС/ТАБЕЛА ИЗРАЗЕНО ВО БРОЈКИ 
ИЗРАЗЕНО ВО 
ПРОЦЕНТИ1 

Индекс на вкупен фонд на 
зборови ексцерпирани од 

Слепч, Оглед и Различ 
8424 100% 

Слепченски патерик 627 43% (10%) 100% 
Огледало од Кирил 

Пејчиновиќ 
515 40% (7%) 82% 

Различна поучителна 
наставленија од Јоаким 

Крчовски 
553 44% (6%) 88% 

Заеднички црковнословенски 
лексеми 

413 28% (5%) 68% 

Компаративни табели на 
црковнословенски лексеми 

101 100% 

 
3.0. Во делот што следи накусо ќе ги резимираме правописно-фонолошките појави и 

промени коишто се заеднички за ракописите коишто се предмет на нашава работа:2 

- следиме и замена на етимолошкото 5 со a во основата. Мешањето на 5 со a во коренот 
несомнено укажува на македонски говори во кои и денеска има таква замена 
(централните и источните говори); 

                                                           
1 процентите се изразени по следниот редослед: 1. проценти во споредба со целокупниот фонд на одделниот 
ракопис; 2. проценти во споредба со целокупниот фонд на сите обработени ракописи (индексот); 3. 
проценти во споредба со основниот (појдовен) ракопис, односно Слепч. 
2 примерите со наведените правописно-фонолошките појави и промени коишто се заеднички за ракописите 
коишто се предмет на нашава работа ги има во поглавјето „Анализа на избраните лексеми во Слепч, Оглед и 
Различ“. 
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- следиме не честа замена на 3 со ' во трите ракописи коишто се предмет на нашата 
работа; 

- јотирани назали 6 и 4 нема а најчесто се среќаваат јотираните `L 2L и 1; 

- Слепч е безјусов ракопис, а во Оглед и во Различ се употребува само носовката 3, но 
најчесто со гласовна вредност ја; 

- во однос на заменувањето на X со i следиме урамнотеженост, односно процесот на 

совпаѓањето на X со i е напреднат. Ограничената употреба на јери и негова замена со 

i е одлика на постарите македонски ракописи. Ќе напоменеме дека и во Оглед и 

Различ (иако ракописи од XIX в.), сепак X доследно се чува; 
- во најголем број примери, во Слепч се среќава традиционално бележење на вокалното 

r и l, односно r и l се пишуваат во состав со q, а додека во Оглед и во Различ следиме 

често разложување во er и ol; 

- вокализација на q во e и Q во o следиме во трите ракописи (мцсл. ред.); 

- затврднувањето на парните меки консонанти lL nL rL s и на непарните меки 

консонанти [L /L ;L cL \L ] е најважен процес во развитокот на консонантскиот 
систем на македонскиот јазик, а го бележиме во трите ракописи; 

- губењето на еровите предизвикало низа промени во структурата на зборот и на слогот, 
меѓу кои би ги споменале промените во овие ракописи: упростување на некои 
консонантски групи, промени во консонантските групи, асимилации и слевање на 
геминатите. Промените во консонантските групи многу често настанувале поради 
тешкиот изговор на група од два или три консонанти; 

- од примерите што покажуваат асимилација на одредени консонанти во најголем број 

примери е претставено обезвучувањето на z во s при едначење по звучност. Оваа 
правописна црта најчесто ја следиме на граница на морфемите; 

- во трето лице еднина презент следиме употреба на наставката -tq и само во 

спорадични примери среќаваме губење на финалното -tq. Оваа црта е каракте-
ристична за македонските ракописи настанати во северната или во југоисточната 
јазична територија; 

- во делото на К. П. Т. често следиме наставка за 1. л. мн. mo, карактеристична за 

тетовското говорно подрачје, како и честа употреба на гласот Y под влијание на 
северните македонски говори. 

- во делото на Ј. К. бележиме честа употреба на наставката за 1. л. мн. me, 
карактеристика за централните македонски говори и за современиот јазик. 

- членот како една од најважните македонски јазични особености често го следиме во 

Оглед и во Различ, во едни случаи со крајно tq, а во други без него, бидејќи и така 
лексемата е доволно разбирлива. 

- следиме употреба на мал број на неологизми, но и голем број на изменети (онародени) 
лексеми, особено во делата на К. П. Т. и Ј. К. 

4.0. Преемственоста на лексемите од XIV во XIX е јасно покажана и во смисла на 
фрекфенција на лексемите во трите ракописи, кои воедно се исти со канонските збороформи. 
Имено, канонски (употребени идентично со старите форми) лексеми во Слепч следиме 570 (91%), 
во Оглед 275 (58%), во Различ 280 (57%). Изменети лексеми, односно лексеми коишто се 
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прилагодени кон живиот јазик (мешан тип на варијанта) во Слепч 25 (4%), Оглед 160 (28%), 
Различ 130 (22%). Лексеми со сцсл. ред. во Слепч 2 (0,5%), Оглед 10 (2%), Различ 1 (0,25%). 
Лексеми со рцсл. ред. во Слепч 0, Оглед 25 (4%), Различ 25 (4%). Лексеми со мцсл. ред. во Слепч 
40 (7%), Оглед 100 (18%), Различ 90 (16%). Проследивме и 15 (2,5%) неологизми во трите 
ракописи коишто се предмет на нашата обработка. Од нумеролошките резултати јасно се гледа 
дека преемственоста е неминовна иако постои истактната цезура во развојот на македонскиот 
јазик. Истите бројки ќе ги покажеме и табеларно за да се има поголема прегледност на нивната 
процентна застапеност во трите текста3: 
 

 Слепч Оглед Различ 
канонски (со стара 

форма) 
570 (91%) 275 (58%) 280 (57%) 

изменети (онародени 
и со мешан тип на 

ред.) 

25 (4%) 160 (28%) 130 (22%) 

мцсл. ред. 40 (7%) 100 (18%) 90 (16%) 
сцсл. ред. 2 (0,5%) 10 (2%) 1 (0,25%) 
рцсл. ред / 25 (4%) 25 (4%) 

 
5.0. Слепч е пишуван во најголем дел со традиционалните форми за стсл. канон, но К. П. Т. 

и Ј. К. покажуваат иновативност и чувство во приспособувањето на лексемите кон живиот јазик, 
односно кон јазикот кој се говорел на таа јазична територија каде што тие дејствувале. Често 
изнаоѓале правописни решенија со којшто јазикот го снижиле и го направиле приемчив и 
разбирлив на народот. Сепак, во најголема мера докажавме дека постои несомнена преемственост 
меѓу ракописите кои се предмет на нашата обработка преку доследното пренесување на лексемите 
од постариот во поновиот период (XIV в./XIX в.). Како што напоменавме погоре, К. П. Т. во Оглед 
покажува поголемо чувство за приспособување на лексемите кон народниот говор, а Ј. К. иако 
често врши правописна адаптација, сепак се следи и неговата традиционалност, односно колебање 
во онародувањето на лексемите. Тоа најдобро се гледа преку честата двојна употреба на зборот, 
односно за истата лексема наместа ја чува старата традиционална форма, а наместа ја прилагодува 
кон живиот јазик. К. П. Т. во овој поглед покажува поголема решителност, поради што бележиме 
почеста употреба на прилагодени збороформи низ целиот текст. За фрекфентноста на лексемите ќе 
констатираме дека поголем дел се активно фрекфентни и денес, а низ ракописите поради 
религиозната тематика која ја имаат јасно е дека најчесто ги следиме библиските и евангелските 
зборови, најверојатно поради литературата од која ги црпеле или пренесувале нашите 
просветители. 

5.1. Преку обработката на лексиката од Слепч, Оглед и Различ евидентно е дека 
македонскиот писмен јазик во XIX в. покажува јасен континуитет со претходната 
црковнословенска писменост што се развивала на почвата на Македонија, а следствено на тоа 
може да се следи преемственоста на  лексиката од текстовите од XIV в. (Слепч) со текстовите од 
првата половина на XIX в. (Оглед и Различ), и покрај значајното влијание на современата народна 
лексика. 

                                                           
3 Процентите се пресметани и издвоени од појдовната точка во обработката (627 лексеми), но оставаме 
простор од +/- 5-7%, дадената бројка да варира. 
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СПИСОК НА СКРАТЕНИЦИ: 
 

· Асем. ев - Асеманово евангелие 
· Бит. триод - Битолски триод 
· Бол. пс. - Болонски псалтир 
· Бон. пс. - Болонски псалтир 
· Верк. ап. - Верковиќев апостол 
· Вран. ап. - Вранешнички апостол 
· Грг. пс. - Григоричевиот псалтир 
· Добром. ев. - Добромирово евангелие 
· Дчн. пс. - Дечански псалтир 
· Зогр. ев. - Зографско евангелие 
· Карп. ев. - Карпинско евангелие 
· Клоц. зб. - Клоцов зборник 
· Мак. ев. - Македонско евангелие на поп Јован 
· Мар.ев. - Мариинско евангелие 
· мцсл. - македонски црковнословенски 
· Оглед - Огледало 
· Охрид. ап. - Охридски апостол 
· ПБ - Публична библиотека 
· Пог. пс. - Погодиновиот псалтир 
· Различ - Различна поучителна наставленија 
· Рдм. пс. - Радомиров псалтир 
· рцсл. - руски црковнословенски 
· ред. – редакција (рецензија) 
· Син. пс. - Синајски псалтир 
· Слепч - Слепченски патерик 
· Слепч. ап. - Слепченски апостол 
· Струм. ап. - Струмички апостол 
· стсл. - старословенски 
· сцсл. - српски црковнословенски 
· цсл. - црковнословенски 



424 
 

ИНДЕКС НА ЗБОРОВИ ЕКСЦЕРПИРАНИ ОД СЛЕПЧЕНСКИОТ ПАТЕРИК 

 
a&]e   
a&frikji 
a&gnqcq  
a&Hanasia&  
a&ndiwhj2  
a&ndre2 
a&rhjmandritq 
a&vraamou 
a&vraamq 
andri`nq 
Aan?dri`n  
Aan?tonina 
aApelli`n?  
abi1  
abje 
adama 
adamq 
adova 
ag?ncemq  
ag?nica 
ag+glqskx 
wd'`nji  
ag+hlqskxmi  
agaHonika 
agapitq  
agg+lomq  
agg+skx  
agnicou  
aHanasi1  
al;2]e 
al;2tq 
al;ite  
al;na 
al?kav[imq 
aleKan?drqsc'mq  
aleKandji  

aleKandri2  
aleKandrje  
alkanjemq  
alq;?bami  
alq;ni1 
aminq 
an?dri`nou  
an?tipatq 
an?tonin' 
anaHemate  
anastasi1mq 
Evnouhomq 
andjwhjE 
andri`nq  
andronikq 
angelomq 
b/+imq 
antipatU    
antiWhou  
antoni1  
ap?peli`nq  
ap²lqskx1  
apel?li`nomq  
apl²x 
ar?Hemido. 
ar'2 
arhag+gla 
arhiep²kpa  
artemid' 
asfal?tq 
ast'nq 
av?va 
avela  
avraama 
avraamq  
avva 

avva aHanasi1  
azq 
b)gobo`znivou 
b/)ja  
b'/a[e 
b'/alq  
b+/qstvqnou2  
b+gol2bivi  
b+gomq 
avraaml1mq 
b+gonosnou2  
b+lgoUhrani1mq  
bagr'nou  
bagr'nq 
basnn 
b'da 
b'dal'nivxmq 
b'de]omou 
bd'ni` 
bd'ni1mq 
bd'njemq 
b'dou  
be;islq 
beli  
bes;edna 
bes;in?nxi  
bes;islqnji 
bes;islqno  
bes;qstvou2tq  
bes'dou2]emq 
bes'dou2]imq  
bes'dova 
bes'dovaTi 
beskon?ca 
beskonq;?nx1  
beskonq;na 

beskvrqn?nago 
beskvrqnx 
bespakosti 
bespe;ali  
besplqtnxmq 
besporoka  
bespr'stani`  
besqmrqti1  
besqmrqtnago  
bestoudnoti 
bez?pravednomou 
bez‹nx 
bezakon?ni;e 
bezc'nx 
bezd'lni  
bezdqni 
bezglavnago  
bezgr'[nxi  
bezloukx 
bezm'rnomou 
bezm'rnomU 
bezoum?na  
bezoumne 
bezoumqnq  
bezvodnou2  
bezvr'dDq  
b'gou  
b'hou  
bi1m'  
bilo 
biM1mji  
bise]ou  
biseri1mq 
bisromq 
biva1tq 
bivŒ'lq 
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bl‹tx2 
bl+go”;qstivximq  
bl+godaroute 
bl+gol'pnou 
bl+gorazoumivq 
bl+gorodi2 
bl+gov'stnika 
bl2da  
bl2di 

bl2sti  
bl2sti 
bl²vl12te 
bla/ena  
bla/enaa  
bla/eni  
blaga  
blago;qstnovq 
blagodar?stvU 
blagodariti  
blagodarou  
blagoslovivq  
blagoslovl1nx 
blagostxne 
blagq  
bledoutq 
blgo;qsti1  
blgod'ri 
bli;a1mq  
blistahou  
blizq 
blizqko  
b'lo wblq;eni 
bloudnica  
bloudnici 
bloudnikq 
bloudnou2 
starcou 
bloudq 

blqste[ji 
blqste]i 
bo`hou 
bo`zni 
bo`znq 
bo1]e  
bogata  
bogatq  
bogatqstvo 
bogatstva  
bogatstvwmq 
bogou  
bogq* 
bogxn1  
bol[a`  
bol`rinx  
bolna  
bolni  
bolnice  
bolnicou  
bolq[imi  
bol'zni 
bol'zni2  
bol'znq 
borima  
borit?  
borou 
bosihq 
bota1tq  
boude[i 
boudi 
boudou  
bour` 
bouri  
bourno1  
bozi  
bq1ml2]ame 
br'/enji 

bra*nq 
bra;na 
bra[na  
bra[nami  
bran?na` 
bran`[e  
brate  
brate troile 
brate zwile 
brati`hq  
brati`mi 
bratja 
bratji 
bratol2bi1 
bratq 
br'gou 
brqzosti2 
br'zi  
b'si 

b'sovskxmq  
bx[e  
bxhq 
bxli`  
bxsôina 
bxti 
bxtjE 
bxva1mo 
bxva2]ihq 
bxva2t 
bxvq[i  
bzou2]e 
v';nou2 
v';nx*1  
v?sakoi  
v?sedrq/itel2 
v‹imxmq 
v§ska 
va/Œenq 

val`2]i  
vami 
vamq 
variti  
varomq  
varvarx  
vdovice 
ve;erq2  
ve]ehq 
veÂrou  
vedoutq  
vel2ti  
veler';i`  
veli;ani1mq 
veli;avxi 
veli[i 
veli1mq  
velic'  
velika 
velikomou  
velikomq 
velikq 
velikx* 
velikx1  
velje ;2do 
veljkne 
velqmou/q  
velxki1 
verigx 

vesele]i 
veselise 
vestii 
vethou  
vid' 
vid'homq 
vid'hou 
vid'hq 
vid'ni` 



426 
 

vid'ni1 
vid'ni1mq 
vidomq  
vid'v[a  
vid'v[e  
vid'vq  
viHanii 
vina  
vinograd'  
vinogradq  
vinopiice 
Visoka 
vistin  
vitalnici  
v'komq  
v'kx  
vl';ahou  
vl‹;ca 
vladetq  
vladiko 
vladou]em  
vladou]ih} 
vladou]imq 
Vlastelinq 
vlasti2 
vlastni 
vlasx 
vl'kou[e 
vlŒc' 
Vlou;amq  
vlq[qbno2  
vlqhovq 
vlqhva  
vlqhvomq 
vlqkq  
vlqna;ista 
vlqna¤ 
vlqnahq 

vlqnami 
vlqnq* 
v'n;a`tq 
v'n;an 
v'n;anq  
v'n;ava1tq 
v'n?;aite  
v'n?cq 
ispov'dani` 
v'ncq 
vnoutrqn2  
vo22tq 
voda 
vodou 
vodqna*go  
vodqq  
vodw2  
vodx 
voini  
voinq 
voiskou  
vol` 
vol1  
vol12  
vol1na[e1 
vol2  
volice 
volitq  
volou  
volq 
von?nice  
von`  
von2 

vosi 
voskq 
voskqrasta`  
voul';bU  
vouzx 

Vproslqziv?se 
vq;2vqstvo 
vq;era 
vq;nstot'  
vq;r'  
vqda2tq 
vqdastq 
vqdova 
Vvqdovqstvomq 
vqfelonq  
vqhodi[q 
vqistinou  
vqkou[ou  
vqkousi 

vqkousi  
vql[venjimi  
vqlaga  
vqlo/iti  
vql'zi  
vql'zq  
vqn2  
vqnema1[i 
vqnimaite 
vqniti 
vqnoutrq 
vqnoutrq 
vqnq  
vqnq 
vqpadetq 

vqpja[e 
vqpra[ati  
vqpra[ati 
vqpreg?[i  
vqprosi  
vqr/e  
vqr'vahou 
vqsaditi  
vqsel1n?nx1.  

vqsel1na` 
vqsel1n'i 
vqsel1nou2 
vqsho/eŒni1mq 
vqshxti  
vqskitq 
vqskr'[a1mx 
vqskrqveno 
vqsmi`v[i 
vqspetj 
vqspital  
vqspo`sav[i 
vqsp'va1mq 
vqs'sti  
vqstamnihq 
vqstani 
vqstavq 
vqsto;?n' 
vqstokou 
vqstokq 
vqstrepeta[e 
vqved[ou  
vqwrou/im?  
vqz‹xhani` 
vqzalka 
vqzbqnouhq 
vqzglavji 
vqzgra/dati  
vqzl2bimq 
vqzl2biv[ou2  
vqzl2bl1n?nago  
vqzle/i[i 
vqzlegq 
vqzlo/e  
vqzlo/iti 
vqzmi  
vqzmo/na  
vqzm'ta  
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vqzo‹uhou 
vqzoupi  
vqzqmq  
vqzradova 
vqzrasta 
vqzrasta  
vqzraste 
vqzrastq                     
vqzrika 
vqzv'`v[ou 
vqzved[i  
vqzveli;ihq  
vqzvrqzite 
vqzxde 
vqzxra2]i  
vqzxskanje 
v'r' 
v'ra 
vra/e 
vra/i2 
vra/ja 
vra;eve  
vragom  
vragq 
vranova 
vranq 
vrata  
vrata 
vratar?  
vratara  
vratarq  
vratomq  
vravi  
vrazi  
vre]e 
vr'me  
vr'menemq  
vr'meni  

v'ro2  
v'rou  
v'rouite  
v'rovahq 
v'rovavq 
vrq/enjE  
vrq[a1mx*  
vrqhou  
vrqhq 

vr'ti]temq 
v'rx 
vsa;qskx 

vsako 
v'sili 
vs'mq  
vsounou  
v'troudxha2]o 
v'trq  
v'tvi1  
vV?sakoi  
vVelika  
Vvelikxmq 
Vvlasx  
vVodo2 
Vvodonosq  
Vvqnoutrq  
Vvqshi]ena  
vVrqzimi  
Vvx`  
vx[?ni 

vx[n`go 
vx[ni1 
vxnou 
vxnou  
vxnU 
vxsoc' 
vxsoc' m'st' 
vxsok 

vxsokq 
vxsotou 
g+l1 
gadji 
gasoteninq  
geEn?nx*  
geHsimani2 
genadi2 
patrjarhU 
germana 
patrikja 
gl)2]i 
gl+2]ima 
gl+ahou  
glad  
glada  
glademq  
glagol1 
glagol2]ou 
glagola 
glasna  
glasomq 
glati  
glavo2 
glavou 
glavqstvo 
glavx  
glikeri1  
gloubina 
glqbin'  
gno1mq 
gnoi 
gnou[a2t? 
gn'va 
gn'vna`  
gn'vomq  
go]a[e  
godinou 

goliada 
gol'ni 
goloubjcou p 
golubica  
gon1ni2  
goni[i 
gonite 
gonitelq  
gor;ai[a  
gorahq 
gorami  
gore  
gore]i 
gore]ou 
goresti  
gorkago 

gorou 
sinaiskou2 
gorx  
gorx 
gospodi  
gospodin' 
gospodina 
gostin?nicou  
got'la 
gotova  
gotovou  
goube]a  
goubi[i  
gouslqmi  
gp²odqskago 
bagra 
gr'[nik?  
gr'[nikq  
gr'[nomou 
gr'1ma` 
gra/‹ane 
gra/‹anina 
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gra‹  
grabitel2 
vra;evanje 
grad' 
graditq  
gradq 
gradqskomou 
gramad' 
gredi  
gredi 
gredou 
gredou]a 
gred'te 
gr'ha 
grhomq 
gr'hovq 
griznou  
grob'  
grobnici 
grobomq 
grobx 
grqdx 
grqdxmq 
d)neh 
d'`ni` 
d+[e  
d+[el2bcq 
d+[eounila` 
d+homq  
d+hovno2  
d+hvn'mq  
d+ne[n`go  
d+nq  
d²nq 
da/qŒmi 
da`hq 
da2tq  
daa[e 

dad'`[e  
daln22 
Ddalnxmq 
danjil' 
danjil1vi 
a*g+glomq  
danjila 
danjilou  
Danjilq 
danjilq  
danq 
darovalq  
darq 
Ddjavolq 
Ddokol'  
Ddr/avqnq  
debelou 
delvou  
desete l'tq 
Ddesetq  
desnami 
desnou2  
devetimq 
m²cemq  
dh+omq 
di`konou 
di`vol1 
di`volimq 
di`volomq 
di1vi 
dive]im?  
Diviti 
divl'hq 
divnaa 
divno  
divolomq  
diwk?liti`no  
djakonisa 

djakoniso2 
djakonx  
djavolq 
d'la1t?  
d'lesi  
d'l'hq 
d'l'hq 

d'li1  
d'lo  
d'lo 
d'lonika 
dlq/a1  
dlq/nq 
dlqga 
dlqgq 
dlqzi 
dn+i 
dnqsq 
dobra  
dobra 
dobra` 
dobro2  
dobrod'`ni2 
dobrod'`nii 
dobrod'teli 
dobrod'telmi 
dobrod'telq 
dobromq 
bratomq 
dobrorodi` 
dobroslovi1 
dobrota 
dobroto2 
dobrotou 
dobrotvore]e 
Dobrotvorita 
Dobrw 
dobrw/itje  

dobrw;qstn' 
dobrwrodna  
dobrwto2 
dobrx*mq  
dobrx1d'teli  
dobrxi 
doilicO 
doiti  
doma[n``  
doma[n11  
doma[qn``  
dometomq 
dometq  
domou  
domq 
pafnoutjevq 
don+d' 
dopra*vi[e 
dosa/‹a2]e  
dosa/deni1  
dostav[ou 
dostignouti 
dostoina  
dostoino  
koureni`  
dou[e 
dou[i 
dou]U 
dou+hwmq 
douhovnxi  
dounou 
dova'1Tq  
dovolnx 
dq]er?mi  
dq]ere  
dq]ermi  
dq]erq  
dqbrehq 
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dqgniran}nx1  
dqhnoven?noE 
dqnji 
dqs;icou 
dqsracinq 
drehli 
drehlou 
drou/ina  
drou/ine  
drou/inx  
drouga  
drougo  
drougogo  
drougoici  
drougol2bi1 
drougq  
Ddrougx 
drouzx  
drq/atel1 
drq/ati 
drq/ava 
drq/e  
drq/e]e  
drq/e]i¾  
drq/en  
drq/itq 
drqvq 
drqznou  
drqzosti2  
drqzostn' 
drqzostno 
dr'v' 
dr'v'no?1 
dr'v'noE 
dv+ahq 
dv+da 
dv+o 
dva  

dvo2 
dvor' 
dvorove 
dvq*rq 
dvqr?mi  
dvqr'hq  
dvqri  
Dvqrmi 
dvqstvou2]i 
dvri  
dx[etq 
dxha2]i 
dxhani`  
E&guptqskaa 
E&Hjwpq 
E&lewnsc'  
E&likomo 
E&likonikx  
E&parha 
E&uHimi` 
e*gupqtq 
E}uiouhou 

E}unouhq 
efHa1 
efrema 
efrema 
efrosÂi  
efrosina                                                          
efrosini  
efrosinx  
egnita  
EHiwpq  
EHiwpq 
Elisei 
Ellada  
elma  
elma2nq  
episkopq  

eu}Hjmi`  
Eülje 
eufimi1 
euŠlisti  
evgo2  
evnouhq 
Evreanina  
evrop' 
evropi2 
Evz' 
ezarqhou  
Ezero 
/dola br' 
/e/‹ou  
/e]e1  
/ednago  
/ela`hou 
/elani1  
/el'znou  
/el'znx1 
/el'zomq  
/en?stv' 
/ena  
/eniha  
/enihou  
/enskou2  
/enskx 
/estji  
/etvou  
/ilami  
/ili]a  
/iteisc'mq 
/iteiskx 
/iteiskx*hq  
/iti`  
/iti1 
/iti2 
/itja  

/ito 
/itq  
/iva  
/ivemq 
/ivitnx 
/iv'mq  
/ivota  
/ivotno 
/ivotnx  
/ivotq  
/ivotvore]ago 
/ivotvore]i*  
/ivq  
/ivwta  
/iznq  
/izqnq  
/qskxi 
/qzli1mq 

/qzlq 
/r'`[e 
/rqci 
/rqtvou  
/rqtvqnika  
z‹rava  
z‹'st'ni 
za;ehq 
za[lo  
za]ititelq  
za`pou  
za`pou 
za1mq 
za2tra  
Zaapou 
zablou/‹q[jihq 
zablou/q‹[ei 
zabloudimq 
zabxlq  
zagladiv[e 
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zagra/deno 
zagrqtanq 
zahodim' 
Zaidetq 
zak?hea  
zakl2;eni1 
zaklati  
zakon' 
Zakonnx1  
zakonomq 
zakqsn'v  
Zakriva[e  
Zalanitou 
zalihoimani1 
zape;atl' 
zapov`di 
zapov'da  
zapov'dD?mi 
zapov'de 
zapov'di  
zapov'dq  
zapov'dq 
zapr'ti 
zaroukx*  
zastoupa1mx 

zat?ko[e 
zato;eni1  
zatvorenx 
zatvori  
zatvori2 
zavisti2 
zavistq 
zavistq 
zav'sou  
zde  
Zem?l2  
zeml12 
zeml2 

zemlqna` 
zemlqnxhq 
zemlqnxmq 
zetq  
zidanja 
zima  
zimo2 
zimo2 
zla;nU 
zlato  
zlatol2biva  
zlatxmi 
slovesx 
zliha  
zlo  
z'lo;2dnxi 
zlo1na;inani1  
zlobamq  
zlobou 
zlobx 
zlod'2lq  
zlohjtrqca 
Zlohxtrqstvo  
z'lopolqznx 
zloremq  
zloslavi` 
zlosmaradi` 
zlowbrazn'1 
zlowbrazni 
zl'sti 
z'lw  
zmaragdq  
zmi` 
zmi1 malx i 
velikxi 
zmji  
zna1ma;inq 
znameni1  

znameni1mq  
zno2 
znoulq 
zoubx  
zovetq  
zovetq  
zovou]ou  
zovx 
zqlq  
zqvede2 
zr'`[e  
zr‹avo  
zr‹avq 
zraka 
zre]i 
zr'hq  
zrŒavq 
zroukolibi 
zrqcala 
zvani` 
zv'ri  
zv'ri  
zv'ri1 
zv'rji  
zvx[eni1 
zv'z‹a 
zv'z‹amq  
i&dosta  
i&menovahou 
id'hou 
idoln22            
idolo/qrcou 
idolomq 
idoloslou/eni` 
idoloslou/qb?ni 
idoloslou/qbnx
idolq  
idolqskx1  

Idou 
igemonx 

igoumena  
brati  
igoumenomq 
igoumenou 
igrozanesq  
ihq  
ihq 
ikotorq 
ilji prr̈kou 
ilqg?kotam?  
im'ahou  
imamq 
ime  
imenemq  
im'ni` 
im'ni1  
imou]e 
imoutq 
ino;qskxi 
inokq  
inokq  
inoupe;alq 
iouli`ne 
ioustjnjana 
ioustjnjanq  
ipostasi 
irakli2 
irakli2 
is;eza2 

Is;ezne[i  
is;eznou 
Is;ezo[e 
is;ezo[e 
isaaka 
isc'l1ni1 
isc'l2  
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Isidorq 
iskati  
iskoihq  
iskoma` 
iskopa[e 
iskopav[e 
iskou[eni`  
iskou[eni1mq 
iskousi  
iskousnq  
Iskramq 
iskrivl1na  
iskrqni1E 
ispakostitq 
ispi[i 
ispletena 
Isplqnilq 
isplqniv[im?  
isplqnq 
isporou;eni` 
ispousti*  
ispov'dani1 
ispov'dati 
ispov'dav[i  
ispov'stq  
ispraviti  
ispravl`hou 
isprosivq  
ispxtani1 
ispxtanjemq  
ispxtav[i  
ist]i 
iste;e 
istin' 
istinqnq  
istinx 
istle/etq  
isto;nikq 

istopl1ni`  
istova`  
istrqgnet?me  
italje 
izb'/ati  
izbavi  
izbavihq 
izbranx¾  
izdale;e 
izgna  
izgonimi 
izgoubilq 
izli`na 
iznamo/eni` 
iznemaga1  
iznemoŠ[e 
izo]rena 
izred?na 
izrinU` 
izrou;?mi  
izseknou  
izv']outi 
izvikan 
izvira2  
izvl'kq  
izvol1ni` 
izvol1ni2 
izvoli  
izvra;evati 
izv'stite 
izxdi  
izxdohq 
izxti 
J&Ere`  
J)sovomq 
J)wanq 
jakwve 
jarosti2  

Jer+lmq  
jer²lima 
jera²imq 
jerihona 
jerihonq 
jerl²mq 
jeromonahq 
Joudew 
jouli`nq 
jouljanou 
Jsr²li  
jUd' 

jwrdana 
Jwrdansc'i 
jwva 
k?nigx  
k”?nigamq  
k1lji 
k²rtnxhq 
ka/enici 
ka2]a 
kaainomou 
kadilnicou 
kadilqnice  
kain1 
kalog1ropoula 
kameni1  
kameni1mq  
kameni1mq 
kamenq 
kamxkq  
kandilo 
kapl` 
kara2]ei 
kasa1t?  
kazii 

kazovahou  
keli2  

kelji Evnouha 
kKenafonta 
kipe]ou vqnq 
kirjaka 
kl1veta1ma 
kl1vetani1 
kl1vetare 
kl2;arq 
kladi  
klan`hq 
kle;e 
kle;e[i  
kletvami  
kli;q  
kli`vit  
klinonq  
klirici  
klirikq 
klirosnikx  
klirosomq  
kliti`n'  
klivq  
kl'nicou 
kloko]ou]i  
kl'ti  
kl'ti  
knezq  
kni/icou 
kni/no1  
knigou 
sqmrtnou2 `ko 
n'ko 
knigoupisanno2 
ko/nx 
ko[nicou 
koc'  
koc'mq 
kogda  
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kolesino  
kolesnicou  
kolesx  
kolici  
kolmiti  
kol'n' 
kolovratx  
komaa 
komka2]a 
komou 
kompjwvinatorq  
kon;a 
kon;inou  
kon?no1  
kon`  
kon1  
konca 
koncq 
konje 
konobq  
konq 
konqcq 
konstantin  
konstantina  
kopahou 
kópko 
koprinqne 
koprinqnq 
koproHa 
korabl` 
korablq 
korablqnxhq 
korabnikq 
korabq 
kosnou  
kosnou 
kosnou 
kosnou  

kosnouti 
kosti  
kotlou  
kotorw¤  
kou]ou 
koubxv[ou 
koukoul1m? 
koumarkarjn 
koumiri  
koumirq* 
koumirq*  
koup' 
koupcou  
koupitq 
koupno  
koupou1 
koupqcq 
kouznqca  
kouznqcou 
kov;ege 
kov;egq 
kovarqstva 
kovarqstvo 
kozma 
kr²titq 
kr²tq 
kra` 
kradetq 
kradomx  
kradx  
krai  
kralq 
kramol' 
krasna  
krasn'i[ou  
krasnxm} 
krasota 
krati`  

kristalq 
krom'  
krom'[na` 
krotostq 
krovq 
kr'pci  
kr'pko 
kr'posti 

kr'postq 
kr'pqkq  
krq;qmnici 
krq]a1 
krqmi  
krqmitq 
krqml2ni]jim 
krqmnicamq  
krqstiina 
krqstohraniteq 
krqvi 
krqvq  
krstiti  
krstno1 
znamena 
krtiv[omou2 
ktomou  
ktomou  
kva[ena 
kva[eno 
kwnstantina  
kwstantin' 
l2b?ve  
l2bilq 
l2bimici 
l2bosqgr'[eni 
l2bov 
l2bovi2 
l2bvi  
l2bx  

l2demq 
l2di 
l2dqskomou 
l2t'  
lahilja  
lakqtq* 
larisa 
larwna 

laskani1¤  
laskavcq 
lastelin?  
lavrahq 
lavri 
a&leKandrqskx1 
lawdika 
lawdiki  
le/e]a 
le/e]omou 
lesnomq  
lete]e 
li/ou]i  
li[enq  
li[i 
li[ilq  
lica 
lice  
licem'ri1 
lihoimqcq 
likeri`  
likomo]no  
likoti 
likovani1 
likqstvovati 

lista 
listi1mq  
listvi1mq  
litourgi2 
litourgisati 
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litourgji 
litrq zla 
l'ni  
l'nosti  
lo` 
lobxza[e 
lobzani1  
lobzani1mq  
lobzati 
lon?ginq 
lou;e  
lougq 
loukav` 
loukavago  
loukavqstva 
slougo 
loun' 
louna 
lov?ce 
lovÀq 
lovci 
lovetq 
l'pa 
l'pota  
l'potou  
lq/?no 
lq/ac'lit?  
lq/i*hq  
lqn'nice 
lqsti[i  
lqstivxhq  
lqstivxi  
lqstq 
lqva  
lqvica 
lqvomq 
l'sU 
l'tx 

m+tre  
m²ca 
ma/  
magistri`n' 
magistri`nx  
magistri1`nou 
mahlq  
makari1va  
maKjmi`na  
mala  
malo1 
malomo]nimq 
malou 

malq  
malxmq  
mÂnca 
mandi2  
mÂnikq  
manoveni1mq 
marina  
marja  
martinianq 
maslice  
maslo  
maslomq 
dr'v'nimq 
matere 
materq 
mato*u  
mavrikja 
maZimi  
m'dnicami 

m'dnici  
me/‹ou 
meda  
mene  
merizo2  
metahou  

metani1  
mete/q  
mete/q 
milosõni  
milosrqdi1  
milostivo1 
milostq 
milostxni  
milotarq 
milou1i  
mimo[‹q[emq 
mimoide 
min' mÂnikou 
minouti  
minouv[emq 
minovahou  
miraninomq  
miranose]i  
miromq 
mirotvor?ci 
mirq  
mirqsc' 
mirqskx1 
mirRomq 
mirskxhq  
ml`2]oume 
mladx1 
mlada`  
mladi  
mlad'n?cou 
mlad'nqcq 
mladq 
ml'ko 
mlq;ani1mq  
mlq;ani1mq 
mlq;ati 
mlqva 
mlt_vnici  

mlt+vava2  
mlt²xn` 
Mmirko/iv'ta 
mMiromq  
Mml²tin2  
mMlq;a[e  
mMno/qstvo 
Mmnogowbrazno  
mMnwgx1  
Mmourinq  
mMrqtvi 
Mmxtara  
mni[qstvovati 
mniha 
mnihwmq 
m'nitq  
mno/qstvo  
mnogo  
mnogo;edna` 
mnogoc'n?nago 
mnogouv'rcou 
mnogq  
mo/ahou  
mo/etq  
mo;e 
mo]ei 
mo]emq  
mo]i  
mo1  
mogxi 
moimq 
mol1  
mol1ve  
mol2ti  
mole]i  
molite  
moliti 
molitva  
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moma  
monarq  
monastir?sc'i 
monastire 
monastirq 
/enqskxi  
monastxremq 
monastxrq 
mor`  
more  
sv'tq  
morU 
moshe 
moskosno1 
mou/a  
mou/eskou2 
mou/i1  
mou/ji 
mou/q 
mou/qsc'mq 
wbraz' 
mou/qskx 
wbraz 
mou/qstvqnaa 
mou;a[e 
mou;eni` 
mou;eni1 
mou;enica 

mou;inou 
mou;itel2 
mou;iti  
mou]elica  
mouc' 
moudrosti 
moudrostq  
moudrx 
moukami 

moukou  

moukq 
moukx  
mourina  
mourinx  
mq;emq  
mq;q 
mqslq 
mqzdou  
mqzo‹u  
mr'/i1  
mramorq 
mrazom?  
mrƒ;nxmq 
m'rilo  
m'rou  
mrou]i 
mrqca1 
mrqtqv?ca  
mrqtvqce  
mrtvago 
mrtvi 
m'st'  
m'stiti 
m'stomq 
mu&ro  
mu&rqska 
mÛdna` 
mÛn`2 
muronose]i 
mx[ca  
mxslem 

mxslq 
mxtara 
mxtari  
mxtnicou 
n‹el?nxi  
n+bo  
n+bomq 

n1i 
n1mou 
na;ehq  
na;elnikx  
na;esta  
na;etq  
na;etqkq  
na;ina2]i  
na;nou  
na;nou 
na;rqtanj 
na[ego  
na1m?nika 
nabi1  
nade/‹e 
naka/out 
nakapl2ti  
nakazala  
nakazani1 
nakazanita 
nakazati 
nakrqmi 
namq  
naou&;eni 
naou;itq  
naoudx  
naoudx  
napadani` 
napastq 
napi[i 
napi]ou  
napil 
napisa  
napisahom 
napisavq  
napiti1  
naplqniti  
napoi 

napoli 
napravdivago  
naprezati  
nare;enxhq  
narekou  
narekout?  
narica1t  
narod  
naroda                     
narodq  
nasadi[e 
nasal/‹eni1mq 
nasi]ou 
nasladi  
nasladimq 
nasl'dnikq 
nasl'dU1te 
nasqbrani1  
nastavi 
nastavni;e  
nastavnikq 
nasx]a1 
nasxti[ise 
nasxtil 
natrqz'hq 
navistq  
navodit 
navx1 
navxklq 
navxkni  
nazarostq  
nb+se  
nb²nxmq 
nb²nxmq 
n'cji 
n'drane  
ne;2vqstvqna 
ne;2vqstvqnomU 
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ne;ista 
ne;istihq  
ne;istotx  
ne;istou2 
ne;qstivxmq 
nebese  
nebesna`  
nebesnomou  
nebógou]i 
nebxti` 
ned'l2 
nedo²in'mq 
nedomxslit  
nedostoinago 
nedou/qnq 
nedougq  
nedovl'1tq 
nedovolno  
negodou1te 
neizglagolannao 
neizreÂnixmi  
neizreÂnnx2 
neizv'sõ 
nel2bi[i  
nemo]li 
nemo]n2  
nenasi]enjaL 
neoudol'2tq  
neoukarai  
neoustra[ihom 
neplodx*  
nepogUbi                         

nepokloni[i 
nepokol'bimou2 
nepor;nou  
neporo;?na 
neporw;nq  
nepotapl`1t?  

nepotr'bnomou 
nepravednikou 
nepri`znemq  
nepri1m?[e  
neprjkasa2t  
nepr'lo/qnq  
neprohodnou 
nerazd'lnx1  
nerazorimxE  
nerazoum'vq  
ner'hliti 
nesmxslqna  
nesqtvorenq 
nest'ni  
nesxtqstvo  
nev‹imxmq 
nev'rni1 
nev'sti  
nev'stj 
newbrat?[e 
newfitou 
nezaboudi 
nezabxvahou 
ni;eso/e 
ni;to  
ni{n` 

nikogo  
nikoli/e  
nikoli/e 
nikto 
nivou  
n'ko`  
n'kolic' 
n'kou2  
n'kx1  
no/nago  
no/q 
no;qski1 

no[aa[e 
no]i2 
nogou  
nonovo 
nosetq 
nosi[i 
nosilo 
nou/‹nikomq 
nou/de2  
noud'[e  
nouv?[ou 
nouzi  
novou 
novou2 
/rqtvou 
novq 
novxi 

noz' 
noz'mq  
n'pr'd  
o&bx;aiski 
t'nomq 
o&E}unous'  
o&rou/ja 
O&trokovicou 
o*trokovicq 
o;i  
o;ima 
o;isti 
o+;i2  
obit'li  
obl']i 
obq`vl`ti 
Obqhode]e  
obr'1go  
obrou;enx 
Ov?;2 

oc+emq 

od'`ni]ago 
Od'`ni1m}  
Odrani1 lica  
odrq  
odrq/e[ago 
ogi1mq 
ogozi  
ogqnq  
oknqcq  
Oko  
Okomq 
okqica 
okrila 
okropi  
ona 
onq 
oôokovica 
oôokovice 
oradine 
osezav 
Ostaviv  
otrokovica 
Otrokovice  
otrokovicq*q 
w&pal`  
w&roudi` 
w/jvivq 
w;i  
w;i]a1mi 
w;istitq  
w;istiv?[e 
w?blo/eni1mq 
w[qlnjka 
w+skrqbl`1mq  
wb']ani1  
wba  
wba;e  
wb'dq 
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wb'gani*  
wbi;a2 
wbida  
wbilja 
wbit'lq  
Wbl';e  
wbl2bvi 
wblakqq 
wblastqnimq  
wbl'cji  
wbli`vq  
wblobizasta  
Wblobxza[e 
wblq;ese  
wblqg;enje 
wblqkq  
wblwbiza[e 
wb'ma o;ima 
wbna/i 
wbna/i[e 
Wbnovl1nou  
wbó]etq  
wboihq  
wboimq 
wboureva1t?  
Wbourevavanjihq  
wbouzdava1mo 
wbq]nici  
wbq`viti 
wbq1tji 
wbqouhovati 
wbqradovali 
wbqveseli[i 
wbqvi  
wbqvrq[i  
Wbra/q[i  
wbrac'  
Wbrati  

Wbrati[i  
wbratiti 
wbrazq  
wbre]e[i  
wbre]etq  
wbrou;qnikq  
wbr'sti  
wbr'ta[e  
wbx;a`  
wbx;a2 
wbx;ainxmq 
wbx;n'mq  
wbxde]e 
wbxd'ti 
wbxkohomq 
wc+ou 
andronikou 
wcou  

wd'`lq 
wd'`na  
wd'`nnx1 
wd'2nq 
wde/dou  
wde/o‹u  
wdesnou2 
wd'ni1  
wdol'va[e 
wdq/ditq  
wdr'  
wdrou  
wdrq 
wglqbina 
wgn1mq  

wgnqnomou  
wgnqnx 
Wgnqnx1 
wgra/da 
wgradiv[i 

wgromite 
wkaan?na* 
Wkara1ma  
wkl1vetani1li 
wkolo 
wkrqml`2]e1  
wktem 

Wl2t'  
Wltarq 
wmo;iti 
wmra;enxhq 
wmxti 
wmxva2]i 
wmxvahou 
wnihq  
wnogo 
wpadeni  
Wpali  
wrou/i1  
wrou/i1¤ 
Wrou/i1mq  
wrou/nici  
wroudja 
wseza[e 
wseza1  
wsin`la 
wskoud' 
wskoud'va2]q 
wskvrqnitq 
Wslab'@]ou 
wslabl1ni1 
wsladiti 
wslpl1ne 
wsmjimq 
l'tomq 
wsmq 
wsnovani  
wsnovani1 

wsôovq  
wsou/‹enq  
wsta1[i 
wsta2tq 
wstavl1ni1  
wstavl2 
wstavlq 
wstri]i 
wstrov' 
wstrx  
wti[a1mq  
wtima1mq  
wtira2]i 
Wtiti  
wtrese 
wv;e 
wv?ce  
Wvcou 
wvo]i1  
wzlobi  
Cgan`2]e 
Cgonitq 
Choditi  
Cho'ni`  
Ckrx  
Cmeletina 
Cm'ta2]i  
Cm'tati  
Cpadai  
Cpade 
Crekoh?  
Crizq*  
Cr'va[ete 
Cr'zan?nom?  
Cr'zani 
Cstoupai  
Ctresati  
Cv']a1mq  
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Cvali kame¦ 
Cvelq 
Cvrq/en?ne  
Cvrqz?[e  
Cvrqza1mq 
Cvrqzq  
Cvrqzq[i  
C1ml2t  
p?]evani1mq  
p?e;alq  
p?somq  
p'[?ce  
p²'nmi  
pad[imq 
pado[enicq 
padq  
padq[i  
pafnouti* 
pafnoutii 

pagUba  
pakosti 
pakostq 
pal1ni` 
paladi  
palestin' 

palestinskx1 
palicami  
palimou 
wgn1mq 
palmx  
pal'n'  
pametnxi  
pametq 
pan?vi 
pana  
paôjarhovou 
paôjkja 
paôjkjev' 

pap' 
pap' 
papou  
pastxrq 

patrikji  
patrjar?hou  
patrjar?hq 
andronika 
patrjarhq 
aleKandrqskxi 
pavl1D  
pavqlq 
pazouhx  
pe;aln'  
pe;alna 
pe;aloui  
pe;alq  
pe;e[i  
pe;et? 
pe]er'  
pe]erahq 
pe]erahq 
pe]erou 
pe]erx 
pe]i 
pe]q  
pejimou 
peklq  
pelagje  
pelenami  
pelina 
peren'  
peti2 
petq 
petqsqtq 
zlatncq 
petrou 
petra 

pi]e  
pi`nou 
pi`nqstvo 
pi1[i 
piha2]ou 
pili 
pir'ne 
pirove  
pisani1  
pisano  
pisanq  
pita1mx  
pitani` 
pitatelnicou 
piti  
pit'ni1  
pklninq 
pl'/e]a`  
pl‹ovita  
pla;emq  
pladx 
plaka[e 
plakahou  
plamenq  
plamenq  
platqim?  
plava1[i  
plava2tq 
plavahou 
pleasnji 
plennicou  
pleskati  
plesn' 
plet'hou 
pletomq 
pl'n1  
plodq  
plodx  

ploŒvq  
plouhw¤  
plovou]ou 
plovou]q 
plqna  
plqno 
plqnq  
plqti 
plqtq  
p'nja  
po/iv?[e 
po/ri 
po/r'ti  
po;iva1tq 
po;qstqmi 
po;teno  
po;to  
po‹no/i`  
po1tq 
po2]i  
po2]i 
stra[?na*go 
po2tq 
pob'di2 

pob'dila  
pob'dou 
pob'dou 
podadite 
podani1  
podlo/ivq 
podlqgq  
podqsxpa2tq 
podra/a1t?  
podvi/ase  
podvi/i 
podvi/ou]ou  
podvigomq  
podviza 
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pogna[e2  
pogostinqcemq 
pogoub?l2 
pogoubi  
pogoubi[i 
pogoubil`i 

pogoubiti  
pogoubitq  
pogoubivq 
pogresti  
pogrou/eni` 
pogxb?[e 
pogxb[ago  
pogxba1tq 
pogxbenx  
pogxb'lq 
pogxbne[i  
pogxbnetq  
pogxbo[e  
pohotemq  
pohoul1ni1mq 
pohvalx 
poide  
poidou 
poka/emq  
poka/outi  
poka`ni1 
poka`nja 
pokaza 
pokazai 
poklan`2]e 
poklan'ni1  
pokloni 
pokloni[i  
poklonit?ti 
poklonq  
pokoi  
pokoi]e 

pokoiti  
pokopavai 
pokorenjE 
pokoriti 
pokornxmq  
pokqsn'sta 
pokrovomq 
pokrqvena 
pokrxva1t?  
pokrxva1tq 
pol?zou 
pol1 
pol2 
polaga1tq 
polatou 
polatx  
polatx  
polecahou 
polo/i  
polo/i[e 
polo/ilq 
polo/imq  
polo/iti 
polouno]i  
polour'kx  
polovinom?  
polq 
polq;asi1  
polqznomq 
pol't' 
polze  
polzeva[e 
polzevahwm? 
polzx 
poma/i  
poma`ni1mq  
pomaga 
pomaga2]omou  

pomal' 

pomazav?[e  
pomazavx  
pomazou2]i 
pomeni  
pomina 
poml+ouime 
pomnite  
pomo]nokq  
pomoli[i 
pomolim?  
pómoudro 
pómoudrosti 
pomozi  
pomrqz' 

pomx[l`1[i 
pomx[l`2]ou 
pomx[l1ni`  
pomxsla  
pomxsli  
pomxslihq  
pomxslq 
pon'  
pon'  
ponesti  
ponoudiv?  
poô'bou 
poou;eni1  
poou;ivq 
popc'm?  
pope;eni1 
pope;etq 
popeklq 
pópo`sana  
popq  
poprav[e  
popx 
porevnovahq 

porevnovani1  
porfiri`  
porodi 
porodila 
porodoui 
porodx 
porou;ilq  
porougani1 
porUganq  
pos';eni1 
posadi`  
posadiv[e  
posagla 
posagni  
poskon;ani  
poskqk]etnx  
posl2  
poslavxi  
posl'douite 
posli   
poslou[a2]e  
poslou[ai  
poslou[aite  
poslou[ani1  
poslou[qstvou 
posmagq 
posobnxhq  
pospi 
posp's'hq 
posr‹'`dou]emq 
posr'd'  
postasehq 
postavi 
postavi[e 
postel2 

postepenemq 
posti  
postignetq  
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posTni;qsko1 
postnicam”} 
postnici 
posto` 
postomq 
postrig[i  
posxpa  
potapl`1ma  
potoc' 
potokq 
potopivq 
potq;e 
potqci 
potr'abx  
potroudil? 
potroudite 
potrous'  
potrq  
potxkaahou 
pou?temq  
pou]enna 
pouko2  
poust*ago 
pousta  
poustini 
poustxn`hq 
poustxni 
poutemq  
poutnikq  
poutq  
poutq[qstvou 
poutq[qstvovat 
pov'da2]e 
pov'dahou 
povedoutq 
povel'  
povelit?mi  
povelitq 

povel'ni` 
povel'sta  
povin?ni 
povineti 
poviva1t?  
pov'stei 
skazava[e 
pow[qstvi  
pozla]enahq 
pozlati 
pozna1[i  
poznai 
pozori]e 
bra;no1  
pozorq  
pqk?la 
pqkqlq 
pqpri[ta  
pqpri]q  
pqrci  
pqstrotou 
pr';2dnxE 
pr';istou2 

pr̈r;qskx1  
pra[av[i 

prasn'  
pravda 
pravdx 
pravednikx* 
pravoslavnoi  
praznou2  
pr'boudemq  
pr'boudou 
pr'dasta  
pr'dastq  
pr'dvarilq  
pre/eme  
prezviterjn 

prezviterq  
pr'gr'[eni`  
pri;a`ni2 
pri;e]aahou  
pri;esti  
pri;estnici 
pri;estnikq 
pri[‹q[a  
pri1m[i` 
pri1ml2]imq 
pri1mlita 
pri1mnicou 
pri1ti  
prib'gai 
pribli/a2]ou 
pr'ide  
prigla[ahou 
prigotovitnx 
prihodetq 
prihod'hou  
prikasaita 
prikosnouh?  
prilaga1[i 
prilaga1tq 
prile/itq 
pril'oim?  
prilq 
prilqp[e 
prinesou  
prinkipou 
prino[eni1 
/ivo 
prinosimi¾  
prinouditi  
pripre/enou2  
priskq  
priskrqbna 
prison 

prisp'v[i  
pristani]i ½  
pristavnici 
pris'ti 
prisvoi 
prit'kli 
pritoupi[e  
privesti 

privo/da[e  
privrqtp' 
priziva2]ago   
prizovoute 
prizvati 
prizxva2[tim?  
prjeti  
prjide  
prjidemq 
prjidhomq 
prjimi 
prjim'mq 
prjti 
pr'klan`hou  
pr'kosloviti 
pr'l2bod'istvo 
pr'logata2  
pr'lq]ena 
pr'lqstime 
pr'mlq;a  
pr'mnogo 
pr'moudra` 
pr'moudrosõ2 
pr'moudrosti2  
pr'nesemq 
pr'nik?[a 
pro;aa 
pro;aal'ta  
pro;i  
pro;itan?n2 
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pro;itani` 
pro;itani1 
pro;jimq  
pro;q  
pro[eni` 
proc?vqtx*  
proda`ti  
proda1 
proda1mou 
proda2]arou 
prodlq/eni1 

progn'vahomq 
proka/eni*1 
proka/ennago 
prokazqstva 
prokleta  
prokletq 
prokopji 
proli`ti 
proliva1  
promi[le1ni1 
pronorlivago 
pronorlivx  
pronorstva 
propastehq 
propasti 
propastq 
propov'dai 
propov'dano 
propov'dou2tq 
prorica2tq  
prosfora 
prositq 
proslavl2 

proslqzi  
prosti  
prostqrq 
prostranqstvo 

prostrqli 
prostrqtou 
prosv']enq 
prosv']q[omou  
prosv'tivx* 
protik?tori  
protive  
protiviti  
protivnika  
protivou 
provodilq  
prozr' 
pr'po`sani1 
pr'po`sav?[e  
prqsehq  
prqstenq 
prqsti  
prqva  
prqvaa  
prqvo1  
prqvomou  
pr'r'za 
pr's';e  
pr'slavno1 
pr'slou[ati 
pr'smqka2]a`  
pr'sta2]a`  
pr'stavi 
pr'stavl1ni1 
pr'stol'  
pr'stoli  
pr'stoupnici 
pr'te/enjE 
pr'tegqnetq 
pr'tira2]e 
pr'torq  
pr'trqp'hq 
pr'trqpite  

pr'trqp'ni`  
pr'v';?nomU 
pr'velic' 
pr'velika  
pr'wbra/enxi 
pr'wbrazi[e  
pr'zri 
pr'zr'lq 
p's?nq  
ptice 
ptice2  
pticq 
pUstq 
p'vaemq 
p'vqcq 
r'/emou 
r';na` 
r';q 
r?ci 
r?c'te  
r'[e 
ra/‹a1tnx 
ra[ira2t?  
ra` 
ra2  
raba  
roditeli  
rabi;i]q 
rabii 
rabine  
rabom  
rabota1[i 
rabotav[ou2  
rabou  
rada  
radi 
radoslovo 
radosti2  

radovasta  
raiska`  
raiskx1  
ranami  
rano2  
ranq*na  
ranskx1 
ranx   
rasipova2]i* 
raska`v?[²e 
raskroiti 

raspeti@ 
raspiha[e 
raspina1mq 
rasplodi[i 

raspousti[e  
rasteg?[i 
rastemq 
rastl' 
rastliti 
rastl'va1t?  
rasto;ivq 
rasto;š 
rastoplq[em 
rastoupa2]a  
rasxpai 
rasxpova1tq  
rati  
ratnika 
ratq  
ratqstvou1tq 
ravno  
ravqnq  
raz?bol'v?  
razara1tq 
razara2t?  
razbi 
razbogat'1[i 
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razboi 
razboinika  
Rrazboinikq 
razbol' 
razbol' 
razda`lq  
razdava1[i 
razdavq 
razd'livq 
razgn'vav?  
razgor'v[U 
razgrabi[e 
razidet?  
razli;?nx*  
razli;na  
razli;no 
razli;nx1 
razlj;nimi  
razlou;iti 
razoum  
razoum'hq 
razoumq 

razqnqstvani  
razr‹'[a1ma 
razro‹u[i 
razs'`nou  
razv'  
razvra]en?nx 
razvratila  
razxde se 
re;e  
reÂnaa 
rebrq 
rek[ago 
rekouti 
remestvomq  
rika2]i 
rim?skx 

rimq  
ristani1 
rizou 
rizq 
rizq*  
rñ2]e  
ro/‹enja 
ro/‹qstvo  
ro?ukami  
roda  
roditel`  
roditel1mq  
roditelje  
rodomq  
rodou  
romane2 
romanou  
rosa 
roubi]i 
rouc' 
rougani` 
rougq  
roukami 
rouko2pisani1 
roukod'lje  
roukopisani1 
roukou  
roum'no 
rovx  
rqci  
rqptati  
rqptati 
rqveni1mq  
Rraslabl1nago  
rRastrqzanq  
rRatq 
Rrazr‹ou[q  
Rrizou  

Rrodi  
Rrxbamq 
rxbi 
r'stami 
rxbaremq  
rxbnou]imq  
rxda[e 
rxka1  
s+nomq  
s+tl'pnou2  
s+tx1  
s+tx1 

sadita 
sadovi`  
sadovi1  
sadq 
sama  
samodrq/qcq 
samohoti2  
sana 
sanomq  
sanoviti  
sapozi 
sar²r' 
satana  
savinomq  
savinq  

slavqnq 
savl1  
savle  
savx 
s'd'[e  
s'd+[a  
s'de]im? 
s'd'ni` 
se1Tq 
seb' 
sebe 

sedmorice2 
sedmx  
sego 
sel' 
sel`[e  
sel1ni` 
sela 
seni]imq 
sep?temvrja  
serafimi  
serafimq 
sesto2  
sestra  
sestrici  
sestr'nicq  
sestro  
shot'  
si*r';q  
si`nik? 
sice  
sicevi 
sicevo 
sicevx  
sihq  
sikova 
silignq 
silnomou  
silo2 
silo2 
silou 
silqnq 
silx  
simewne 
simona  
sinama  
singlitnkq 
sinomq  
sirago 
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sirotamq  
sirotka 
sirotx 
ska/ou 
ska;2]e 
skaka*hou  
skaza 
skit' 
skita 
skit'nqq 
skitq 
skitscji 
skl2va2tq  
sklab'a[e 
sklabe]i  
sklepce 
skolasti;e 
skon;a1t?  
skon;ae[i  
skon?;av[ou 
skopci 
skoro 
skotq 
skotx  
skovradou 
skrobi]e  
skropi1 
skrovi]e  
skrovi]e¤  
skrovna`  
skroz'  
skrq/etq 
zoubomq 
skrqberx  
skrqbi 
skrqbi 
skrqbi[i 
skrqbl2  

sk't?lxi 
skvrqn?nx½ 
skvrqno2  
sl[[av[i  
sl+nce  
sl2bi 
sla/‹q[a  
slabimq  
slad;ai[ji 
sladi 
sladko1” 
sladostq 
sladqkq  
slanxhq  
slast 
slastq  
slavi1 
slavl`hou 
slavno  
slavnou 
slavnxhq  
slavnxmq 
slavou  
slavx 
sl'dq  
slehq 
slivai  
slo?ugamq 
slo?ugx “ 
slomivq 
sloml1nq 
slou/bami  
slou/bou 
slou/bx 
slou/e]a 
slou/e]i  
slou/i[i 
slou/qbnicq 

slous' 
slovesa si 
slovesi  
slovo 
slovomq 
sl'pca 
sl'pou  
sl'pq  
slqn;²n'i 
slqn?;nx*1  
slqn?ce  
slqna  
slqncou 
slqnq;nxmq 
slqnq;nxmq 
slqnq”;nx 
slqznx¤to;eni1 
slqzq*  
slx[a 
slx[alq  
slx[ani` 
slx[av[e 
slx[avq  
slx[e]e  
sm'[ena 
smaradnxi  
smaragda 
smatraa[e  
s'me  
s'menitou 
smeto[e 
sm'hx  
smokovnomq 
smol'  
smol2 
smolx 
smotreni1 
smotriti  

smrada 
smradno 
smradnxi 
vqzboudih?  
sm'reni1 
sm'renx 
smrqtq 
sn'/enx  
sn'da1tq  
sn'denq 
sn'dq  
snouhq 
so;iva  
so;ivo  
sôa[naa  
sôa[qnq 
sôan?nx*mq 
sofi1  
sofronjE 
sotoninqscji 
sotonx 
sou/n`  
sou/nicou 
sou]i  
sou]im  
sou]ou 
sou]q  
sou1t?naa 
sou1tnxihq 
souda 
soudi[ti 
soudi]i 
soudi`  
soudi`mq 
soudi2 
soudji 
soudnxi 
soudq 
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sougoubo1 
souhago 
soumn'hq 
soumn'nja  
soupostatnx¾ 
souprotivna 
souprotivna 
souprou/?na` 
souprouga 
sourovq  
sous'd½' 
sous'domq 
sous'dqq 
sozomenq 
sp'[enja 
sp+seni1 
spaHari` 
spase 
spase[i  
spasenja 
spati 
spe]ou 
spitq  
spolinq 
spravl1ni`  
sq;eta1ma  
sq;eta1tq 
sq;etani` 

sq;isti2  
sqberout?  
sqbira1[i 
sqbira2]i  
sqbl2dite 
sqbl2dohq 
sqbla/n`2]a  
sqblazia 
sqblaznehq 
sqborn'i cr+kvi 

sqbra 
sqbranaa 
sqdrobl1ni 
sqdrq/e  
sqdrq/e]e 
sqdrq/ima  
sqdrqknouti 
sqgben' 
sqgnilq 
sqgn'ta1maa 
sqgr'[a2]a 
sqgr'[enj 
sqgr'`lq 
sqgr'i  
sqholastikq  
sqhran``t?  
sqhrani  
sqhranihov' 
sqhranitq 
sqkqrx 
sqkri[e  
sqkrou[a[e  
sqkrou[eni1  
sqkrou[enj 
sqkrou[i[²e 
sqkrx 
sqlou;iv?[ago  
sqlU;it?  
sqmno2 
sqmoôitel2  
sqmotrou 
sqmrqtnago 
sqmrqtnx 
sqmx[l`[e 
sqmxslqne  
sqmxslqnxhq 
wvcq* 
sqnabd'ni1mq  

sqn'dx 
sqnide 
sqnUznqce  
sqprostare]i 
sqras 
sqrodnici 
sqrodnikomq  
sqrodnikx svo1 
sqsahomq 
sqsoudq  
sqstaviti 

sqstaviv[ou  
sqstavl1nq  
sqstavl1nx1  
sqte;e 
sqtira2Tq  
sqtrqmi  
sqtvara1tq 
sqtvara2]ou 
sqtvarai 
sqtvor?[a 
sqtvori 
sqtvoritel2 
sqv']a2ti 
sqvl']i  
sqvl']i2  
sqvlqk[I  
sqvrq[en?no  
sqvrq[en?nomU 

sqvrq[ennou2  
sqvrq[enx*i 
sqvrq[iti  
sqvrq[j 
sqvrqstnici 
sqvrqstnikx  
sqv't?nxkx 
sqv'tnici  
sqv'tou2]ago 

sqv'tq  
sqv'tU 
sqz‹a 
sqzda 
sr‹;qnou2  
sr‹;qnou2 
sr‹ce 
sr‹cou 1go 
sra;ice2 
sraml`[e  
sraml`a[e  
sraml`ti  
sramotou 
sramq 
src‹e 
sre]qq 
srebro 
srebroprodav;in  
srebroprodavcou 
srebroprodavcq 
srebrqnicq 
srebrqnx 
srŒ;qnxi 
srq‹;na`  
srqdov'dqcq 
srqdov'dqcq 
sr't[i¾ 
sr'teni1 
st)go jouljana 
st+itelqstvo 
st+omou  
sta`[e  
stad' 
stani 
staói[e1  
star?cq  
star'1  
star'2]ou2  



444 
 

stara gorima  
starcou  
star'i[ago  
starosti  
starostq 
starqcq  
starqcq  
ste/anja 
ste/ati 
ste/avq 
stenanja  
stlqpa  
stlqpa  
stl'v[e  
st'nx  
sto`n&i1mq 
sto`ti 
stoitq 
stopamq  
stopq 
storice2 
storice2 
stou/ati  
stou/eni` 
stoudenq  
stqblq 
stqkl'nicou  
stqvnomou 
stqza 
stqze2  
stqzou  
str‹ani1 
str‹ati 
str²tehq  
str²trqp?ce  
stra/emq  
stra/Œou]oumi 
stra[?na 

stra[nxmi  
stra‹lica 
strahou 

stran?na  
stran?na 
stran?nopri1mn 
stran?nou@  
strana  
stranahq 
E&gu*pta 
stranqnq 
stranx  
stras' b+/ji 
strasti2 
strastne 
strjamo 
strji  
str'lx 
stroenj2 
stroitq 
strou/em 
stroupx  
strqgati 
strqpimq  
stUpou  
stvor?[ago  
stvori  
stvori[e 
stvorista  
stvoriti  
stxdi[i  
sU]ji 
sU1tqnq 
sv']ami  
sv']ou  
sv‹'telqstvou2t
svari 
svari[i  

svarx  
svekri  
sver'pi* zv'rq 
svetxmq  
svira2]ji 
sviralmi 
svnouhq 
svo1go  
svobo/‹enje 
svobodihq 
svobodistav? 
svobodx  
svobwdivq 
svoi 
svoima 
sv't'  
sv't?l' 
sv'til?nikx  
sv'tilni;e 
sv'timou2 
sv'titq 
sv'tl'1 
sv'tla  
sv'tlonosixmq  
sv'tlonosn'mq 
sv'tlosti2  
sv'tlou 
sv'tovidna 
tainnaa 
tainx1  
taistvou1tq 
Tamie  
tars'kiljkiisc' 
tati1 
te;a[e  
te;eni1   
te;etq 
te[ko  

teb'  
tebe  
tec'mq 
teko[e 
tekou]jihq 
telesa 
telesna` 
telesq*  
tem?nicou 
tihosti2  
timbanx  
tini 
tirizx 
titl' 
t'la  
t'lesno2  
tlqknouhq 
tlqknouv[e  
tlqknouvq  
tma 
t'ma  
tmMou  
tobo2 
tog‹a 
togda  
toi/deo  
tolic'm  
toliko  
tolma 
tomou  
tou/dimq  
toudou  
toudou  
tq;i@mou  
tq;i2  
tq]a[e  
tq]ani1 
tq]ani1¤ 
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tq]e]im  
tq]i[j 
tqc'mq  
tqm?nicou 
tqmi`nomq  
tqmna 
tqmni;nikq 
tqmnicou  
tqmqnq 
trai`novq 
gradq 
trai'nov' 
trapeze 
trapeznikU 
trapezx  
trava 
travou  
tr'bi]a  
tr'bi]i  
tr'bou2]i*mq  
trepe]etq 
treti1 
treti1mou  
ôepetomq 
tridesetimq 
trisipata 
rim?ska 
trista 
triznqnikq 
troice 
troila 
trouda  
troudomq  
troudomq 
troudove  
troupa 
trq/i]I  
trq/i]i  

Trqgq 
trqni1 
trqni1mq  
trqp'[e 
trqp'hou  
trqpitq 
trqp'ni* 
trqp'ni`  
trqp'ni1  
trqp'ni1mq 
tr'zvostq 
tr'zvqstvo  
t'sna  
t'snota  
tvo1  
tvo2  
tvor?cq  
tvore 
tvore]imq 

tvoriti  
tvrqdq 
Heodwsja  
HeW‹si`  
Hewdwsjev½ 
Hewnikti 
HewŒra 
HewŒrx 
Hewpemta 
Hive1  
Homa  
ou&gasi plamenq 
wgnqnxi 
ou&slx[ana  
ou/asnout 
ou/asti 
ou/e 
ou/e sl+nce  
ou/ek²i  

ou;e2  
ou;eni` 
ou;eni1 
ou;enikq 
ou;in1nx1 
ou;itel` 
ou?mMno/a1mi 
ou[i  
ou`zvl`2]e  
oub'/ati 
oubi 
oubi1tq 
oubiti 
oubjistva 
oubo 
oubo`v?  
oubode  
oubogaa 
oubogU2 
oubogx¾ 
ouboi  
ouboz' 
oudalimq  
oudari 
oudariti 
oudavi[e 
oudaviti 
oudivl1ni1mq  
oudol'2tq 
oudovq*  
ouga/da2]ih  
ouga[enU 
ougasa1i 
ougase  
ougaset  
ougaso[e 
ouglqnica 
ouglqnicou 

ougo/de[i  
ougodno   
ougotova1t 
ougotovan?no1 
ougotovi  
ougriznou 
ouho  
ouhx]eren?no 
oukara2]e 
oukara2]imq 
oukl̈ni  
ouklan`1  
oukorih?  
oukra[eni1 
oukra[q 
oukrade 
oukrasime  
oulavl`hou 
oulice    
oulou;2 
oulou;i  
oulovi 
oumek;i[i  
oumlqknU[e 
oumno/i se 
oumoli 
oumoliv?me 
oumomq 
oumóti 
oumoudrisi 
oumq  
oumqr[a*  
oumqr[ei 
oumr'[e 
oumrou 
oumU  
oumxveni1  
ouneti  
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ounxlq  
ounxni1 
ounxvai 
oupoko2te 
oupva2  
our'zati 
ous';ena 
ous'k?nknovena 
ousnouhq 
ousoumni[i  
ousraml`i 

ousta  
oustido[e 
oust'knouti 
oustni  
oustomq  
oustq* zmi1vq 
oustra[i 
oustr'l`[e 
oustro1ni1  
oustroilq 
oustroiv[ou 
oustvoren?ne  
oustx  
ousxpa2]imq 
out'[enje  
outa1no  
outaiti  
out'hx 
outrob'  
outrobo2 
outrou  
outrqzahou  
outvrq/da1mo 
outvrq/dati  
ouv'd'  
ouv'noula 
ouvra]ou se  

ouv'si  
ouzqlq 
ouzrou  
ouzr'v[i 
ouzx  
U/e]i 
U;enica  
U`zvi 
Ubivxi  
Ubjca 
Ubjistvo 
Udareni1 
Udolq 
Ukaraahou 
Ukorit?  
Ukra[enx  
Ukrouha  
Ulicamq gradnx¤ 
Umoriti 
Umr'tq 
UmUdr'1[i se 
Uni;/a1ma 
Us'knUõ 
Usougoubitq 
Usqmn'v?  
Usre]emq 
Usta1  
Ustn' 
Ustnou 
Ustrmiv?  
Utapanji 
Utrou 
Utvarj2 
Utvrqdi  
Uveze  
fara 
faraona  
feloni1mq 

Ffilokratq 
Ffilofronq 
filokratq 
frjkii 
h?eoup?vani1  
h²rti`nina  
hal?kjdonskago  
harti2  
herouvimi 
hiljadi  
hizinou 
hj]nikq  
hl'bi 
hlqmi 
ho/‹ahou 
ho/‹eni` 
ho/‹q 
ho]e[i 
ho]ete  
ho]eTq  
hode]i`  
hodi 
hodi[i 
hodita 
hodiv[imq  
hw/denj2 
hote  
hote]e 
hot'la  
hou/‹q[i 
houdo1  
houdxi  
houlitq 
houlnikq 
houlx* 
houmeniw 
hqispxtav[i 
hr²ti`ne  

hr²ti`nina  
hr²ti`ninou  
hr²ti`nqskx  
hr²tol2biva  
hr²tovami 
hr²tovq 
hram'  
hramomq 
hramq 
hrane]e  
hranitel`  
hraniti  
hristi`ni  
hristi`nxnq 
hrjsti`nicou 
hromx1  
hv²'mq 
hv²o  
hv²x 
hval2 
hx]eni1mq 
hx]nikq 
hx]nikq 
hxtra 
hxtrimi  
hxtrosti2 
c)ra  
c?v't?ci  
c+rkvahq 
c+rq`  
cara 
cari  
celovavq[i  
cetxna 
c'lo 
c'lomoudri1 
c'lova  
c'lovavq  
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c'na 
c'no2 
c'nou 
cr)kvi 
cr+kvamq 
cr+ou 
cr+qkvamq  
cr²kxhq domohq 
cr²tvou]ou  
cr²tvou2]a 
crk+vi2 
crkvamq 
cvqtetq 
cvqtou]e 
cvqtou]i` 
cvqtoutq 
cv'tnik} 
cv'tnikq  
cv'tq  
cv'tq  
;‹2sehq 
;2/de 
;2desa 
;2div?  
;2dnou2  
;2dnovo  
;2dotvor?cq 
;2dw  
;2vqstvqno 
;a[e  
;a[i  
;a2]i  
;arod'i 
;arod'ica  
;as' 
;asomq  

;asq  
;eda  
;edo 
;edqq  
;elosti 
;elou  
;eso 
;esto  
;estq  
;etan'  
;etiri 
;etvŕqkq  
;etvrqta 
;etvrqti  
;inou 
;inq 
;isla 
;ist'  
;istot'  
;istotno 
;istoto2 
;istou  
;istxi 
;itxre 
;l+v;a  
;l+vkol2b?cq 
;l+vkol2bcq 
;l+vkol2bi` 
;l+vkol2bi1 
;l+vkol2bi2  
;lanovq 
;lov';qskxmq  
;lov'ci  
;lov'ka 
;lov'kx  
;lv+koUbiica  

;qrqn?ca 
;qsti  
;qstnq 
;rqna 
;rqnce 
;rqnoriz?ce  
;rqnqcq 
;rqtogou 
;rqtogq  
;rqtoz'likou2 
;rqvemq 
;rqvl1ni 
;rqvq 
;r'slq 
;r'v' 
;r'va  
;r'vesa 
;t'`hou 
;t'te` 
[estago  
[etani` 
[irinou 
[irota  
[irouc'  
[oum'ni2  
[qp]ou]ou  
[qstvou2tq 
]etnxhq  
`²dimq 
`deni` 
`deni1  
`detq 
`dnx1  
`ko  
`rosti 
`rovVqzirati  

`rqmno1  
`rqmq  
`rw¤  
`rwstq  
`sti 
`vista  
`vl`1  
`vl`1t?  
`vl1inomou 
`vl2 
`vqstvqno 
`zvou 
1din'mi 
1dino;ednou 
1dinobra;i1mq 
1dinogo  
1dinorodna 
1dinq 
1dinq na desetq 
1ginq 
1go 
1mouskitq 
1retikq 
1smq 
1tera  
1terou  
1zxc'hq 
1zxk 
1zxkomq 
@nosti  
@nostq 
2/e  
2nji  
2no[a  
2not?nago 
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ИНДЕКС НА ЕКСЦЕРПИРАНИ ЗБОРОВИ ОД ОГЛЕДАЛО ОД ПЕЈЧИНОВИЌ 
 

a+gglwvQ   

ad'   

adamQ   

adQ   

ag+glQ 

ag+gskomQ   

aga   

agapjta 

agatQ   

agjazma   

agnecQ   

aHanasovQ   

alaelemQ   

ali[Q veri[Q   

alilUja  

aliverisama   

amanetQ   

aminQ   

an;ina2]ji   

an˚eli   

an˚elotQ   

anlatiri   

antiwnja   

apostolwmQ 

apostwlQ   

ar;ite   

ar;otQ   

arhan˚ela 

arhan˚ele 

arhjerea   

asli˚elamQ   

aspri   

avraama   

avraamoviotQ   

azbUki   

b/+stvennxmi   

b'/ite   

b+/estvenna3   

b+go3vlenje   

b+gomQ   

b+gonosnxhQ 

ba[ka   

ba]onje   

badnikQ   

bah;alakQ   

bah;ata   

b'anx3   

barabarQ   

barabarQ   

bari[q   

b'dx   

be/imQ   

bega   

bek;ja  

bere   

bere[e   

berendisahQ   

beri˚etQ   

beskrovna   

besovskjŸ   

besUete   

bez+;lv';nw   

bezdnU   

bezglasenQ   

bezgodno   

bezknin/x3   

bezna;alnxmQ   

bezna;alnxmQ   

bezna;alnxŸ   

bezplodna3   

bezQv'stnx  

bezsmertnagw   

bezsmertnomU  

bezUmje   

bezUmni   

bezvernicx   

bezvodna   

bezv'stni  

bezzakonicx   

bezzakonj3  

bezzakonje   

bezzakonU2]a   

bg+molstva  

bg+oUgodnicx   

bie/e   

bitotQ   

bitotQ   

bjblja   

bJen'to   

bl+go;estivnoe   

bl+godarimQ   

bl+godateŸ   
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bl+godatna3 
bl+godU[je   

bl+gogodno   

bl+gogov'Ÿnagw   

bl+gol'pj3   

bl+goprem'nnago   

bl+goprj3tna   

bl+goserdQ   

bl+gosto3njemQ   

bl+goUhanj3   

bla/enjŸ   

bla/ennago  

bla/enQ   

bla/enU2   

blago   

blago;estj3   

blagodarenje   

blagopolU;j3   

blagoslovQ   

blagoUtrobje   

blagQ    

blgvenje    

bli/nemU   

blizU   

blUdQ   

blUdUame   

bo/e  

bo/i˚nxŸ   

bo/i˚Q   

bo/jo   

bo/jŸ   

bogatjwtQ   

bogato2   

bogatQ    

bogatxŸ   

bogomolstvo   

bogovi   

bol[a   

bolenQ   

boles;inx   

bolestq   

boleznq  

bolgarskimQ   

bolni;avx   

bolnomU ;oekU    

bolnxmQ  

bor2]xm s3   

bosi   

bostanQ   

boŸ   

bozi   

bra˚a  

brani   

brata  

bratol2bje   

bravi   

bri[ea   

broenicx   

b'swvQ   

b'sx   

bUckaaM 

bUdalomU   

bUdetQ   

bUdin'   

bUdite   

bUdU]jŸ   

bUdU˚I   

bxdnUemo   

bxstq   

bxtj3  

v';noe   

va˚a   

va˚atQ   

val3   

vala˚imQ   

vardjw   

vasJlja 

vavylwn'   

v'c'   

vdovica   

ve;eraŸ   

ve;erQ   

ve;na   

ve;nxŸ   

ve]i   

vekerQ   

veki   

vekQ   

vekUate   

vela˚imQ 

vela˚Q   

velea   

veli;estvje   

veli[q   

velic'Ÿ   

velikj3   

velikjŸ   

velikomU;enika 

velikQ 

velikQ 
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velitQ     

velj3   

veljemQ   

veljŸdenq   

ven;alQ   

veresje   

vertep'  

verUa   

verUaa   

verUatQ   

verUe[Q   

verUete M  

verx   

veselj3  

veselje   

vesq   

vetrogradar3  

vetrovi   

vezd'   

vi[ere;ennx3   

vi˚amo   

vi˚amQ   

vi˚atQ   

vid3tQ   

videlina   

vidi ga   

vidimxhQ 

vid'nje   

vidohQ   

vid'ti   

vid'vQ   

vikaatQ   

vikan'   

vikatQ   

viknUen'   

vjno   

vjnogradx   

v'ka   

v'ki v'kwvQ   

vladx;icx   

vladxkata   

vladxko   

vladxko   

vlasti   

vlastitelq  

vlastq   

vle;e[e   

vlegohme   

vlegolQ   

vlekU]Q   

vlezetQ   

vlko   

v'n;aŸ   

v'ne;ni;e  

vnegda   

vnizo[a s3   

vo˚akQ   

vo˚ka   

vod3ka   

vod3kotQ   

voda  

vodicx   

vodU   

vodvor3hs3   

vodvorilo   

void[q   

voinstvo   

voinstvomQ  

voli   

volka   

volkotQ  

vonmemQ   

vonmi   

voobra/enje   

vopizUete   

vopj2]ihQ   

vopj2tQ   

voplo]enj3   

voprosi   

voskrese   

voskresenje   

voskresennji   

voskresivxŸ   

 vosokQ  

vosprj3tje   

vosprj3tje   

vosprjemxŸ   

vostavQ   

voŸska   

vozatQ   

vozda/dq   

vozder/anj3   

vozder/ava[   

vozder/nicx  

vozdUhU   

vozdUs'   

vozl2bi   

vozmite   

vozmU   

voznenaviditQ   
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vozpo2tQ   

vozradova   

 vozrastomQ  

vozsj3   

vozsj3   

vozsxlaemQ   

vozsxlaemQ   

vozveli;i[as3   

vozvelQ   

vozveseli   

vozzvahQ   

vr/Uen'   

vra;bx  

vra;q   

vragi   

vragQ   

vragwmQ   

vrani   

vrata   

vratimQ   

vrazi   

vrazUmi   

vred3]a2    

vred3]a3   

vred3]ji   

vred3]x3  

vredQ  

vrem3   

vreme  

vremene  

vrnetQ   

vrpeli   

vrtelq   

vrtogradar3  

vrtogradx  

vrtQ   

vs3kj3   

vs3kU   

vsadi   

vse;estnxŸ   

vseder/itel3  

vsegda   

vsegda   

vsehvalnxhQ 

vselenskihQ   

vses+tU2   

vsesilenQ   

vsesv'tlU2   

vs'l2s3   

vstopi[e   

vtoro   

vx;e   

vx[n3   

vx[n3gw   

vx[nihQ   

vx[n'mU   

vxkatQ  ;UatQ   

vxkne[q   

 vxnx   

vxsitQ   

vxsokjŸ 

vxsokU2   

vzemQ   

vzxde   

vzxdemQ    

galatscemQ 

grad'  

garazlje   

garazlje   

gavrjla   

gazatQ   

gazimo   

gdenq   

gewrgja 
gibnUtQ   

glada   

gladenQ   

gladenQ   

gladnji   

glagol2]ihQ   

glagolaetQ   

glagolemomU   

glasomQ  

glasQ   

glava   

glavU   

gledame  

gledamQ   

globa   

globarQ   

globitQ   

glotnoto 

glUbinnago   

glUbinU  

glUbinx 

gnoi]nicx  

gn'va   

gn'vQ   

godina   

godinx   
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golema   

golema   

golemQ   

golo˚q   

golQ   

goresti   

gorko   

gorkw   

gospodskihQ   

gostx   

gotove˚I   

gotovimo   

gozbi   

gr'[enQ   

gr3dxŸ   

grad'   

gradobiti   

gradQ   

gradU   

gre[nicx   

gre[nicx   

gre[nomU   

gre[nxŸ   

gre[UalQ   

greetQ   

grehotQ   

gr'hQ   

gri/I   

gri/Q  

grlicx   

grobQ   

gU[a   

gU[avomU   

 gUmno   

gUrbetx   

gUsenicx  

gvozdx  

gwrx  

d+ha   

d+homQ  

d+vU   

da/dQ   

da3nje   

dadatQ   

damaskJnQ   

danijla   

darova   

darovanje   

darovavQ   

darq  

darUŸ   

darUŸ   

darwvQ  

daskala 

daskali   

davamo   

debelQ   

deca   

dedovcx   

dekemvrja   

dekj3 car3   

delakQ   

d'emoe  

demon'hQ   

demonosokrU[i
tel2   

den'   

den 

deneska   

dena   

dene[enQ   

dene[njŸ   

dene[nomQ   

deneska   

denesq   

denesq   

denomQ   

denotQ   

denq                                            

der/avnoe   

der/avo2  

derznUti 

desetokQ   

desnica   

desnice2   

desnU2   

dete   

deteta  

deteto   

devnovenje   

dh+ovnxhQ   

dimitrja   

djavola   

djavolskihQ   

djavolskj3   

djavolskoe   

d'la  

dlaboki   

dlan'hQ  

d'lanj2   
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dne   

dnehQ  

dnevnxŸ   

dni  

do/dje   

do/dq   

do[le   

dobr'   

dobro   

dobrod'telnU2   

dobrod'telnx 

dobropob'dnxh 

dobrotahQ  

dobrxhQ   

dobxtka   

dol/enQ   

dol/enQ   

dolgol'tna   

dolgoterp'nje   

dolnj   

dolska   

dolU   

doma   

doma˚inQ   

domUstroitel3  

doo˚a   

dosadile   

dostiza2]j3   

dostoŸnstvo   

dostoŸnw   

dostoŸnw   

dovolni   

doŸdo[a   

dr/imo   

dr/imQ   

 drevesa   

dreves'hQ   

drobitQ   

drUgo3;e   

drUgomU   

drUgQ 

drUga   

drv3  

drv3ta   

drva   

d'te  

dU[a   

dU[epolezna3   

dU[epolezna3   

dU[evnU2   

dU[i   

dU[Q 

dU[U   

dUatQ   

dUhovnika   

dUhovnxhQ   

dUhQ   

dUoka   

dUpka   

dv+stvomQ   

dveri  

dvorQ  

dxhanj3   

dxse[q   

d'ŸstvjemQ   

d'Ÿstvo  

e/ovx   

eden 

edina 

eglenxe 

ektenj2   

ektenja   

ektenja  

elika   

emi[q  

epitrahilQ  

esapitQ   

esapQ   

estq   

eva   

evaggelJstwmQ  

evaggeljstx   

evrei   

evreŸska   

eyHymja 

eyljstaM 

eystatja  

/a/dU]x3   

/al'   

/alime   

/alimo   

/alimQ   

/alq   

/e/]ina   

/elanje   

/eleza   

/elezno2   

/elezo   

/elezoto   

/ena   
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/eni   

/eni   

/enskjŸ   

/ertva   

/ertva solj2   

/itelstv'   

/itelstvo  

/itje   

/itjemQ  

/itnicx   

/ito   

/iva   

/ivetQ   

/ivi   

/ivopodatelno 

/ivota   

/ivotna3   

/ivotvor3]ago   

/ivUamo   

/ivxmQ   

/izni   

/iznq   

/neatQ   

/U/estvo   

za3]x   

zabavi   

zabitQ   

zaboravilo   

zaboravite    

zadirate   

zadlnUetQ   

zaginetQ   

zagrlimo   

Zaire   

Zaklina2   

zakolenj3   

zakon'   

zakonnikQ   

zakonnikQ   

zakonopolo/nik 

zakopaatQ   

zakopatQ   

zakopUemo   

zapali   

zapali[q   

zapal'na   

zapal'na   

zapi[emQ   

zapizmi   

zapov'di   

zapov'di   

zapovedUetQ   

zapravi[q   

zapreti   

zasadi[q   

zaspjetQ   

zastoitQ   

zastUpi   

zastUplenje   

zastUplenje   

zasvid'telstv 

zaU;i   

zaU;iti   

zaUtra   

zavetQ   

zavisti  

zavistlivxhQ   

zbesUemo   

zboratQ   

zbore[e   

zborimo   

zd'   

zdravj   

zdravje  

zefkQ   

zehme   

zeleno   

zematQ   

zeml2  

zemli   

zengini   

zere   

zlato   

zlatoUstQ   

zlo   

zlxhQ   

zma3   

znaa   

znaŸte   

zovoma   

zr3]e   

zrakQ   

zUbQ   

zUbwvQ   

zveri  

\lo   

\'lo   

\lod'Ÿstvelna3   

\lod'Ÿstvennx 

\lxmQ   
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\mJ3 mislenago   

\mjŸ   

\veremQ  

\verje  

\v'ri  

i/divenjemQ   

i[ala 

idolopoklonstv 

igraatQ   

igUmenomQ   

ikramQ 

iktiza 

im3   

imene     

imenemQ   

imkQ   

im'nji   

ina3   

inogda 

inorodnxmi   

ipolQ   

isceliteleŸ 

iscelitis3  

isc'l33Ÿ 

isc'liti  

isfrlimo 

isi[Uts3   

iskorenitQ   

iskU[enjŸ   

iskU[enno   

iskUsi   

ispolnena   

ispolnenjemQ   

ispolneno   

ispov'dniki  

ispovedaatQ   

ispovedalQ   

ispovednikotQ   

ispravi   

ispravl33   

isprosti   

ispUdeni   

ispxtateli   

israil2   

istinU    

isto;nicx   

isto;ovxŸ   

istrese   

istUrUetQ 

iz3]nw   

izbavi   

izbavitel2   

izbavivxŸ   

izbira[e   

izbranno   

izbrannomU   

izbrannxhQ   

izbrannxŸ   

izda s3   

izgna   

izgorehQ   

izgori   

izho/denje   

izinQ   

izleŸ   

izleze[q   

izlj3s3   

izmamilQ   

izme˚ari   

izmolUetQ   

izmolUetQ   

izmxe   

izobilje   

izobrazi   

izr3denQ   

izr3dnoe   

izsUnetQ   

izvedxŸ   

izxdite   

JanUarja   

jdolopoklonnikQ   

JeromonahQ 

Jeromonas'hQ   

Ji+sQ hrtosQ   

jo]e   

Jsrail2   

JUljana   

JwannQ 
damaskJnQ   

JwannU 

JwnU   

ka/UetQ   

ka/UvaatQ   

kaa[Q   

kaarenQ   

kaatQ   

kabaetQ   

kadarQ   

kadirQ   

kadQ   
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kaharma   

kaHJsma   

kailQ   

kainU   

kakogoderQ   

kakvago   

kaldrma   

kameni   

kamenq   

kamilavki   

kandila   

kandisalo   

kanwnQ  

kanwnQ   

kapa   

kapU   

karan'   

karate   

kasapnica   

kitova   

kl2katQ   

klan3li s3   

klentvo2  

klevetite   

kmetinke   

kmetQ   

kn3/e 

kn3zi   

kni/ovnicx   

kniga   

kn'zq   

ko[in3   

koem/demQ  

kogda   

koigoderQ   

 koko[ki  

kolei˚i   

kolete   

koletQ   

kon;inx   

kon;inx   

kon]ipi 

kone;nxŸ   

konica   

konwna   

kopile   

korenq   

korJnH3nwmQ   

kosteni   

kotorago   

kozlwvQ   

kr]eamo   

kr+vq   

kralq   

krasotx  

krepokQ   

kresta   

krestitel3 
Jwanna   

krestQ  

krestQ   

kril'   

krom'   

kropitQ   

krotostq   

krovj2   

krovna   

krovQ   

kr'p3]Umi s3   

kr'pkU2   

kr'posti   

kr'postq  

krpU   

krstena   

krsteni   

krstomQ  

krticx   

krtl3 Jwanna   

krtovi  

krtovidnw   

krU[i   

krvi  

krvq   

krxetQ   

kU;in3ta   

kU˚a  

kUpQ   

kUrbanx   

kUrtUlUsQ    

kUsUrisUetQ   

kUYata    

ky}rjllQ 

l2b3Ÿ   

l2bitQ   

l2b'nje   

l2bovq   

l2demQ   

l2di  

l2dje   

l2tosti   
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la/e   

la/ee˚imQ   

laka   

lazara   

le/a[e   

le/aa   

lebecQ   

lebQ  

legni   

lenivQ   

lenQ   

lesno   

lesnw   

let3]j3   

letnikQ   

li/ea   

li[iti   

lice   

likQ   

lisicx  

listQ   

listvoe   

litUrgJa   

lo/esnahQ   

lo[o   

lo[o   

lo[o s+rdce   

lo[otata   

lo[otj3  

lo[Q   

lon'hQ  

lovacQ   

lovQ   

lovwvQ   

loz'   

loznicx   

loz'to   

lsti   

l'ta   

lU;i 

lU[livoga   

lUbenica   

lUkavagw   

lUkavagw  

lUkavstvj3   

lUkavx3   

mitarona;alnik 

lUkQ   

lUten'   

lytUr˚Ja   

lytUrgja   

m;+ncx   

m;+niki   

magnovenji   

mahni   

mala   

malji   

malo   

malodU[estvU2
]xhQ   

malodU[estvUŸ   

malQ   

manastxrq   

manastxrq 

manca   

manxi   

marifetx   

markoa   

markovagw   

markovQ  

manastxrq   

maslo   

matere   

matere  

mati  

me/dU   

me;tanjŸ 
lUkavxhQ   

me˚i   

meda   

meinzxlQ   

melhjsedeka   

mera   

mertvxhQ   

mertvxhQ   

mertvxmQ   

merzostemQ   

merzscxi  

meso   

mestoto   

metanje   

meYU   

mi[icU   

migdali   

mileti   

miloserdj3   

miloserdje   

milostivQ   

milostq   

milostq   
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milostxn3   

milostxn3   

milUame   

mirile   

mirna   

mirnw   

mirnx   

miromQ   

mirQ   

mjhaila   

mjr3ni   

mjr3nitQ   

mJrQ   

mJrski   

mJrskj3   

ml+tva   

mladencx   

mleka  

mlrdj3   

mn'   

mn3txmi   

mnogo   

mnogobo/je   

mnogogr'[nxm 

mnogono/a3   

mnogono/q3  

mUhi  

mnogov']annx 

mnogw   

mnogwo;iti 

mnogwo;itx  

mnoz'hQ   

mnozi   

mnozina   

mnoz'Ÿ   

mo/emo   

mo]no   

mol3[es3   

molenje   

molenjemQ   

molitva    

molitva   

molitvx  

molitvx  

moliŸ   

molnje2  

monaha   

monastxr3   

mor3hQ   

more   

morskJ3   

moyseovi /ezlq   

mrakQ besovskjŸ   

mravjŸ   

mravjŸ   

mrze[ljotQ   

m'sta adova  

mt+rq   

mU/a2]Umi s3   

mU/I   

mU;eni  

mU;enikwvQ   

mU;imo   

 mU[icx   

mUdrostq  

mUdrstvU2tQ   

mUdrw   

 mUhi   

mUka   

mUkahQ  

mUrina   

mUtkavomU  

mx[i   

mxsaennago   

mxsli   

mxsli[q   

mxslitQ   

myra   

myssji   

na;ahQ   

na;atQ   

na;av[emU   

na;nU   

na[la   

na[le   

nabodetQ   

nad'2]jj s3   

nadea   

nadea[q   

nadeate   

nadQ   

nadrobite   

nadvora   

nakazanje   

nakazU3Ÿ   

nal2Uete   

namestjo   

namestnikQ   

 nan;alnika  

nan;inanje   
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nao˚atQ   

naokatQ   

napastq   

napi[i   

napisati   

napoi   

napoivxŸ   

napolniti   

napolnivQ   

naprasnw   

naprasnx3   

napravi[q   

napre/nite   

napredQ   

napUdUe   

napUtimo   

nare;emQ   

nare;ets3   

narodx  

narU;Uena   

nasadi   

nasadi[q   

nasitivxŸ   

nasladite   

nastavitQ   

nastavnikQ   

natopi   

naU;ivxŸ   

naviknUti   

nav'tU2]a3 s3   

naŸ;esnoto   

naŸ;istoemQ   

naŸdete   

naŸdohme   

naŸedroto   

naŸglavnx 
rabotx   

naŸgolemata   

naŸgolemoto   

naŸgolemxŸ   

naŸkadirQ   

naŸkrUpno   

naŸmala   

naŸmalw   

naŸman'   

naŸnapredQ   

naŸozgoro   

naŸposle   

naŸposlednjŸ   

naŸsefte   

naznamenati   

naznamennU2   

nazxvatQ   

nb+se   

ne vrzanQ   

ne;istoe   

ne;istota   

ne;istx3   

ne;istxhQ   

ne]o   

ne˚atQ   

ne˚e   

nebesnagw   

nebesno   

nebo  

nebo  

nebola   

nedela   

nedostoŸnagw   

nedostoŸnagw   

nedostoŸnxŸ   

nedostoŸn'Ÿ[x 

nedU/livi   

neho˚etQ   

neisto]imxŸ   

neiz;etna3   

neizre;enagw   

neizre;enno2   

nekakva   

nekl2;imago   

nekni/ni   

nekni/nxmQ   

nelicem'rnw   

nemilostivi   

nemo]ni   

nemogU]xmQ   

nemogU]zmQ   

nenasitko  

neplodnxhQ   

nepoko3ni   

neporo;enQ   

nepreatelq   

neprestannxmQ   

nepristoŸnw   

nerabotanQ   

nesitago   

nestar'emU2   

neUte;Uemo   

neverenQ   

nevernicx   
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neverstvje   

nevol3   

n'govQ   

ni/n3   

ni/n'Ÿ[a3   

nihnaetQ   

niknetQ   

nikodimQ   

niva   

niva  

nivata   

nivQ   

nizlo/[im   

nizposli   

njetQ   

no]q   

no˚q   

nosimo   

nova   

novomU   

novxŸ   

noz'   

nU/dx   

nU/dx   

nU/nicx   

nUarjata   

nxn'   

ov;a   

ov3]ennic'hQ   

ovaŸ   

ovca  

ovcx   

ovenQ   

ovo˚ki   

ovoŸ   

ovoŸ    

o;+ee  

o;esQ  

o;estQ  

o;I   

o+;e   

o+cemQ   

o+cQ 

oba;e   

obadx   

obe strane   

obimemQ   

obiteli   

obo2dU   

obrazQ   

obxdahQ   

odra   

ogenq   

ognedUhovennx3   

ognennxhQ   

ognennxŸ   

ognevicU  

ognotQ   

ognq  

okolo   

oktoihQ   

OnUfrjaL  

opa;itQ   

oraatQ   

orasi   

ore[e   

 orU/je   

ossx  

ostro   

osx  

otcemQ   

otro;a  

otroka   

w/ivetQ   

w/ivotvorilQ   

w/ivUe[e   

w;esQ   

w;istitQ s3   

w\loblennxmQ   

wb']anje   

wbla;aetQ   

wble;eme   

wblecx   

wbnovilQ   

wbo/enje   

wd'3nje   

wde/da   

wde/do2   

wder/a]U   

wdol/itQ   

wglavlenje   

wgledalo   

wglUhnale   

wka3nnU2   

wkamenelo   

wmo;ivxŸ s3   

wmra;ennoe   

wnemele   

wpisa   

wpJ3me   
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wpJemo   

wpjete   

wpol;enje    

wprostatQ   

wprosteni   

wprosti se   

wprostUen'   

wrU/je   

ws]enj3   

ws+ti   

ws+titQ   

wsam'mQ    

wskvernenxmQ   

wslabi   

wsnovanj3   

wsolit s3   

wstana   

wstavi   

wstavlenj3   

wsUdihQ   

wzdravaa   

wzdravatQ   

wzloblennoe   

C o]oe   

C/enetQ   

CdelilQ   

celUvatQ   

Cgnati   

Cgonima3   

CgovorUatQ  

Cho/denje   

Cidite   

Cidite   

Ckr[i   

Ckrx   

ClU;ite s3   

Cnese[q   

Cnesi   

CpU]enje  

CpUstQ   

Crini   

CstUpnika   

Cverzi   

CvoratQ   

Cvrati   

pa/iti   

pa;e    

pa[ata   

pa˚atQ   

padaete   

padenj3   

padenj3 
JerUsalimova   

padne   

padQ   

paki   

paki   

paki  

pakibxtj3   

pakostnxmQ   

pakostotvornxh 

pakostq   

pakQ   

palice2  

palimo   

Palma   

PalomQ   

Paltirq   

pametq  

par;e leba   

para   

paraklisQ  

pare   

pasahQ   

pasha   

pasti   

pastv'   

pastxr3   

patica   

paylomQ  

pazUhi   

pcUatQ   

pcUen'   

pcx   

pcxte   

pe;al'hQ   

pe[ke[q   

 pe]q   

peei˚i   

peeme   

peete   

peltekU   

pepelQ   

peretq   

pervom+;nika  

pesnx   

petakQ   

petokQ   

petrahilQ   

petrailQ  
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petrovi rUkU   

pi[emQ   

pi[etQ   

pi]a   

pi]U raŸskU2  

pisahQ   

pisana   

pisanj3 M  

pisanje   

pismeni 

pismo  

pitala   

pitatelnxmQ   

pitaŸtes3   

pizma   

pizmatarxte   

pj2   

pj3nstvo   

pjemo   

pjemQ   

pji   

pjen'   

pla;etQ   

pla;q   

pla˚atQ   

plakale   

plamen  

plati[q   

plo˚q   

plo˚q   

ploda  

ploti   

plotska3   

plotskihQ   

p'nje   

p'njemQ   

po/iti   

po/nUtQ   

po;esti   

po;ifUtile   

po;ina   

po;ino2   

po;nUe   

po;UUemQ   

po[lo   

po]rka   

po]rkatQ   

pobo/nw   

pobolea   

pobroalQ   

podalekU   

podatel2   

podkrepitQ   

podobaetQ   

podrobnw   

podvi/nika   

podvignikQ   

poetQ   

poganQ   

poganski   

pogibelq   

pogibelq   

pogibnemQ   

poglotiti   

pogodeno   

pogolemQ   

pogrebenje   

pogrenQ   

pogUbi   

pohititi   

pohititQ   

pohoti  

pohotnoe   

poiepirilQ   

poka/i   

poka3lQ   

poka3nj2   

pokailQ   

pokaŸte s3   

pokladi   

pokladite   

poklan3em s3   

poklonenje   

pokropi   

pokrovitelq   

pokrxva3   

pol2bimo   

polagaetQ   

poldne   

polezna3   

polno˚Q   

polQ   

polU;iti   

polUdenagw   

polzokQ  

polzovanj3   

polzovati   

pom3ni   

pom3nUv[e   

pomalw   
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pomalw   

pometemo   

pomilUva   

pomilUŸ   

pomina2]agw   

pominaetQ   

pomo/emo   

pomo/UtQ   

pomo]nikQ   

pomo˚i   

pomoli   

pomxsli   

pono[enje   

ponosUemQ   

 popa  

popjete   

popotQ   

popQ   

popralQ   

popravQ   

popU   

popUva   

poranw   

porasnetQ   

porta   

portata   

pos']a2]I   

poslavxŸ   

posl'dnxŸ   

posl'dovanje   

poslednihQ   

posli   

posp'[estvovav 

posramlenje   

posta   

postela   

pos'ti   

posti   

pos'tilQ   

postimo   

postQ   

postradavxŸ   

postri/enje   

postrigaetQ   

pot]anjemQ   

potera   

potobaetQ   

potomQ   

potrebx   

poU;enje   

poUmnji   

povel'nj3   

povel'njemQ  

povel'vaet s3   

poŸ   

poŸdUe   

pozna   

poznanici   

poznavamo   

pra]aame   

pragQ   

prahQ   

pratila   

prave[e   

pravedenQ   

pravednw   

pravednxŸ   

pravoslavnokaHo
li;est'Ÿ   

pravoslavnoŸ  

pravoslavnxmQ   

pravxte   

prazna   

praznicx   

praznikotQ   

praznovati   

praznUite   

pre/de   

pre/dere;enx3    

pre/elae   

pre;istx   

pre;istxmi   

pre+;tU2   

pre+stU2   

preatelq   

preatelq   

preblago   

preblagoslovenn 

preblagoslovenx 

preblgvennU2   

predadimQ   

predatQ  

predatQ   

predhod3]ee   

predQ   

predstanU   

predstateli  

predstatelstvo 

predt;a  

predte;I   
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preispodnj3   

prekrsti[q   

prekUpi   

prekwmnogw   

prel[enQ   

prelesti   

prelestnicx   

prelo/ivxŸ   

premilotovxŸ   

premrsti   

premUdrosti   

prep3tja  

prepitaetQ   

prepo3[i   

prepodobnxŸ   

prepra[Ue   

preprodade   

preproslavenQ   

preprost'i[xm 

preprovodite   

pres+ta3  

pres+tx3 

preslavnxŸ   

preslU[aete   

presp'3ti   

presta   

presta3   

prestanale   

prestanetQ   

prestavis3   

prestolU   

prete[kw    

preUsp'vati   

prevoshodi[i   

prevoznosilxŸ   

prevxsprenna3   

preŸti   

pri;a]a2   

pri;a]enjemQ   

pri;astiti   

pri;astiti   

pri;e]an   

pri;e]enje   

pri[estvje   

prib'/i]e  

prifa˚a   

prigledUen'   

prikloni   

primerQ   

primira   

prinosimo   

pripadnUti   

prisnod'vU  

prisnw  

pristani]e    

prite;e   

pritekUtQ   

privod3tU2   

prizora   

prizora   

prizvahQ   

prizvalQ   

prizxva2]ago   

prizxva2]x3   

prj3tenQ   

prj3tj2   

prj3tna   

prjimi   

prjimU   

prjoђatQ   

prnod'vx 

pro;itati   

pro;ka   

pro[enje   

pro[ta   

proglagol2   

prohl3ditQ   

prohla/denje   

prokl3tjŸ   

prokoPate   

prolj3n'   

prolJe   

prologQ  

promxslenika   

propastq   

proro;a  

prorocx   

pros3cx   

prosfora   

prosforQ 

prositQ   

proslavenQ   

proslavl32]xh 

proslzivs3   

prosterQ   

prosti   

prostimo   

prostin2  

prosv']a3Ÿ   

prosv']enje   
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prosvetiti   

prosvetivxŸ M  

prosvora   

prosv'ti   

prosv'tilQ   

prosv'tim   

prosv'tivxŸ   

prote;etQ   

proterate   

protiv3]j3 s3   

provo/da2]xh 

prozborUen'   

prozorlivji   

prozorstvo   

prpnx3   

prroka isaja   

prroki  

prrokQ  

prstotQ   

prUzi   

prvnx3  

prvw   

prw;a3   

p'ti   

pticx   

pU;ina   

pU;inx   

pU]atQ   

pUdite 

pUstx3   

pUstxn2   

pUstxn3hQ   

pUti  

pUtq  

pxta;I   

pxtaŸte   

r';q   

ra˚atQ   

raba   

rabnx3   

raboti   

rabQ   

rabU  

rabx   

rabxŸ   

radi   

radlivQ   

radosni   

radostenQ   

radosti  

radostq   

radovanje   

radUa   

radUŸs3   

rafaila   

rahatlikQ   

rahatQ   

raloto   

ranU   

ranw   

ranx   

ranxte   

ras'des   

raskr[I   

rasp3tje   

raspravi   

raspUtj3hQ   

rassi   

rastapaŸtes3   

rastaŸtes3   

rastetQ   

rasto;at   

rastrzavxŸ   

rastUrilQ   

rasU/dali   

ratovavxŸ   

ratQ   

ratU2]j3   

raŸ   

raŸskihQ   

raŸskU2   

raz/ennU2   

razbira   

razbiramo   

razd'l32]Umi 

razd'liti   

razdr/ite   

razlagUen'   

razlagUete   

razli;na3   

razlU;ati   

razrabotano   

razUma  

razUm'ti   

razvra]enx3   

rcemQ   

re;e   

re;emo   

re;et   

re;I   
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re;ovi   

re˚e[q   

reka   

reklQ   

rekQ   

risalQ   

r'ki  

ro/d[x3   

ro/destva   

ro/destvo   

rodatQ   

rodi[a   

roditelje  

roditelq   

rodQ  

rodwvQ  

rodx   

rogovi   

rosa  

rova 

rUc'   

rUka   

rUka pUna   

rUko2   

rxba   

s]+enno2 

s]+ennoe   

s]+nnikQ  

s+]ennikQ  

s+]enona;alnikw 

s+na   

s+tago 

s+tagw   

s+tQ 

s+txŸ 

s'2]ji   

s2dU   

s'3na3   

s'3noe   

sahatQ   

saka[q   

sakaate   

sakatomU   

sakletQ   

salami   

samol2bje   

samovlastenQ   

samQ   

sanki   

saraŸ   

satanskoe   

savetQ   

saŸbjetQ   

seale   

sedi[q   

sedimo   

sedmq 

sedna   

sefa   

sefaljata   

sefte  

seherQ   

sela   

selametQ   

selametQ   

selo   

semQ    

serafjm'hQ   

serdca  

serdce   

serdce  

sevapje   

seŸ   

sice   

silenQ   

silne   

silQ   

silU   

silx   

sir';q  

sire;   

sire;q  

sirna nedel3   

siroma   

siromasi   

sj3nje   

sje   

ska/i   

ska;ki   

skakamo   

skakatQ   

skazaets3   

skazanje   

skinypi   

skita   

skitaa   

skitaatQ   

skon;ati   

skon;ava2t 

skopje   
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skorb'hQ   

skorbi  

skorpjŸ   

skotski 

skotskjŸ   

skr/avi   

skraj3   

skre/eta   

skri/al'  

skrx[a   

skverna   

sl+ne;nx3   

slabx   

sladokQ   

sladostq  

slana   

slanx   

slava   

slavnagw   

slavnoe   

slavnU2   

slavoslovje   

slavU  

slep;e   

slepecQ   

slepi   

slepQ   

slezUemo   

slivx   

slovo   

slovonositeli   

slU/a]x3   

slU/b'  

slU/ba   

slU/i[q   

slU/ime   

slU[a   

slU[amo   

slzx   

sme3ha   

smeete   

smerti   

smertonosnx3 

smertq   

smertq  

smirenje   

smireno   

smiromQ  

smUtiti   

snabd'lQ   

snaga   

snagata   

sn'dj2   

sni[ed[ee   

snomQ  

snopQ  

s'nq  

so;etati   

so;etaŸ   

so[estvje   

soberetes3   

sobl2daemQ   

sobl2di   

sobl2di   

sobl2sti  

soblaznitelnx   

sobrani   

sod'3ti   

soedinenje   

sogr'[enje   

sogr'vaemx3   

sohrani   

soiki   

sokrovi]e   

sokrU[atQ   

solq   

sonmU svoemU   

sonQ     

sosca   

sostavQ   

sotrx2   

sotvori   

sotvorivxŸ   

sover[a3Ÿ   

sover[ennoe   

sover[enQ   

sover[iv[emU   

sov'tQ  

soŸki   

sozdanje   

sozdatelq   

sozidanj2   

sp+sitelnoe   

spasenj3   

spasenje   

spasenjŸ   

spasi   

spasitelnx3   

spati   

spletenj3   
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spodobi   

spomenetQ   

sr3]ite   

sramotQ   

srceto   

sre/e][ago   

sre˚a   

srebro   

srebrolbje    

srebroto   

sreda   

sredi   

srigQ   

s'sti   

st+agw 

st+iteli   

sta3]x3   

stado  

stadQ   

staitQ   

stani   

stapicx   

starecQ    

starostq   

starx   

stefana   

stegnatQ   

s'teŸ   

stjhira   

stjhJrx  

stjhovne   

stjhQ   

sto 

sto/erQ   

sto3tQ   

sto3vxŸ   

stoitQ   

stokata   

stokata   

stolpQ  

stopanotQ   

stopanQ   

stopx   

str[nx  

stra[no   

stra[noe   

stra[nxŸ   

stradal;e  

strahQ   

stranU   

strasti   

strelx   

strigU]ogw   

stro[atQ   

stro[eno   

stvarq   

stvori   

sU[a   

sU]i   

sU]xmQ   

sU˚q   

sUbwta    

sUdili]e   

sUdQ   

sUetnx3   

sUhQ   

sUmnenje   

sUmnenjemQ  

sUn˚erQ   

sUprotivnw   

sv3tQ   

sv3zavQ   

sva˚i   

svadbx   

svakjŸ   

svako 

svakomU   

sve]enstvo   

sve˚a   

sveka   

svekakva   

svetca   

sveteco   

svetotQ   

svetQ   

svezani   

svirki   

svite 

sv'tila 

sv'tlosti  

sv'tomQ   

sv'tQ   

sv'tU 

sv'vidnxhQ   

svx[n'mQ  

sxna   

sxni 

sxnove   

sxnq   

sxpate   
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t]anjemQ  

t3gotx   

tainstvo   

taKatQ   

takava   

takvoga   

talantQ   

tamahQ   

tatko   

tatkovi   

taŸnQ   

te/ino   

te/ko   

te/okQ   

te[ko   

tearce   

teferi;Q   

tegnalQ   

tela    

telcU   

telcwvQ   

temelq   

temjana   

temninU   

tepaatQ   

teslimQ   

ti[ina  

tihoe   

t'lesnU   

t'lesnxŸ   

tletvornx3   

t'lo   

tma  

tocxte   

togda   

tolikagw   

torQbe[ite   

tr;atQ   

tr3savicU   

tr3sUts3   

tra/ite   

trapeza   

trce   

tre[nicx   

trebetQ   

trebnikQ   

trepe]UtQ   

trgovina   

triktati   

trisolne;nomU   

trlo   

trn'   

tro[ki   

troic'   

troparŸ   

trpe/lja   

trpi   

trpimo   

trpitQ   

trtoe   

tUr;aŸ[jŸ   

tUrcx   

tUrli   

tvori[i   

txkva   

ty}pQ   

ou/asa2t s3   

ou/asomQ    

ou;enikwvQ  

ou;enj3   

ou;enjŸ   

ou;iteli   

ou[I  

oubla/I    

ouboŸtes3   

oubxvatQ   

ouder/itQ   

oudiratQ   

oudivl3emi   

oudwvQ  

ouga˚ate   

ougo/d[xhQ   

ougodi[q   

ougodnika   

ougotova  s3 

ouho   

oukloni   

oukra[enj2    

oukradUe   

oukrepivxŸ   

oulegne[q   

oumiloserdi 

oumiraatQ   

oumiraete   

oumno/itQ   

oumnxŸ  

oumol3emq   

oumotq  

oumQ   

oumre    
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oumrenoga   

ouni;i/itQ   

ounjversjteta 

oupitannomU   

oupjetQ   

oupoko2   

oupokoenj3    

ouprazni   

ouricx   

ouro;I   

ourocx   

ouserdnw   

ousklabi   

ouskori   

ouslx[i   

ouspivxŸ   

oustn'  

oustra[ago   

oustremitQ   

out'[enj3   

out'[enje   

out'[itel3   

oute;etQ   

outepalQ   

outré[enQ   

outrenQ   

outro   

outver/denje   

ouzea   

ouzmi   

ouzQ  

ouzreetQ  

UgodnikU  

fa;ine[ea   

fa˚a   

fati   

fati[q   

faŸda   

felatQ   

fetatQ   

file   

fodUlsko   

frlilo   

frlitQ   

haberQ   

hakatQ   

halosana   

halosanomU   

hama   

hamaŸlja   

hambarQ   

haPQ   

harnota   

harnw  

hatirQ   

hazno   

herQ]o   

herUvjm'hQ   

hi;Q   

Hjgj2lQ  

Hjl3da   

hladQ   

hl'bovi   

hleba   

ho/dahQ   

ho]e[i   

ho]etQ   

ho˚etQ   

hora   

horw   

hot'nj3   

hot'njemQ   

hoxx   

hram'   

hrama   

hramQ   

hranitel3   

hrista   

hrjstjani  

hrjstos 

hrjstosQ   

hrjstovQ   

hrtjanU   

hrUstx  

hUbanx   

hUbavina    

hUbavo   

hUbavomU   

hUlatQ   

hUlavomU   

hUlnicx   

hvalnxŸ 

hvalx   

c+rkva   

car2  

car3   

car3   

carigradi    

carq   

carskimQ  
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carstvj3   

carstvo   

carstvUetQ   

carU   

c'lomUdrjemQ   

c'lovati   

c'lQ   

cr[nx   

cr+kovna   

cr+kovq   

cr+nxte   

crevoto  

cvrstvo   

cxganx  

crnU   

crvi   

;+lkol2b;e   

;a[a   

;a[U   

;adomQ   

;akQ   

;asQ   

;atatQ   

;ati   

;atitQ   

;e+lv';eskjŸ   

;edo  

;eka[q   

;ekaatQ   

;ekaŸte   

;eladQ   

;eladQta   

;elovecx   

;elov'ka   

;elov'kol2bca   

;ergari   

;estite   

;estnxmQ   

;estq      

;etrcx   

;etvoro;astnoe 

;etxrx  

;ifUti   

;inatQ   

;inen'   

;ini   

;ini[q   

;inite   

;inmi   

;in'n'   

;inona;alnikQ   

;inQ   

;iracxtQ   

;islomQ   

;isto   

;istU   

;krapli  

;l+kol2becQ  

;l+kol2bstvoval 

;lc'hQ   

;oekQ   

;orbaxje   

;ovekoUgodnicx   

;resla   

;reva 

;revoUgodnicx   

;rna   

;rvjŸ  

;tetQ   

;t'Ÿ[U2   

;Ua[q   

;Udae   

;Udesa  

;Udesnw   

;Udnoe   

;Udnx3   

;UdnxŸ   

;Udo  

;Ue   

;UetQ   

;UkaŸte   

;Uvstva  

xehnemQ   

xenkQ   

[aitlacx   

[aitlkQ   

[ed[e   

[edQ  

[egaatQ   

[egate 

[estokrilati  

[estokrilatxŸ  

[U[kavomU   

]edrotami  

]edrwtx   

]eri  

]ogoderQ   

]ogodQ   

]Urcx  

`banџja   
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`blki   

`bUki   

`de[q   

`demQ   

`den'   

`hatQ   

`kjotQ   

`kwvQ   

`sli   

`zikwmQ   

`zvQ  

`zvx   

`zxki   

`zxkwvQ   

˚aolQ   

˚avola   

˚avoli   

˚avolski   

˚efQ   

˚erekQ  

˚eskinQ   

ђUr˚ovQ 

˚UtekQ   

2nosti   

2nosti    

2trU   

3zxkQ
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ИНДЕКС НА ЕКСЦЕРПИРАНИ ЗБОРОВИ ОД РАЗЛИЧНА ПОУЧИТЕЛНА 
НАСТАВЛЕНИЈА ОД КРЧОВСКИ 

 

a;ikQ   

a[ikere   

adama   

adamovo 

adamovx   

adamQ 

adovi   

adQ  

ag+glite   

ag+glwvQ   

ag+glx   

agnca   

agne   

akaHjstQ   

amvonQ   

an;ertanj3   

anafora   

ananja   

ananje  

azarj 

anastasja   

antJdwrQ    

apansQsQ   

apla fjlippa   

aplQ   

apokaljPjsQ   

apokalyPjs'   

apostolskU2   

aptolwvQ   

arapinQ   

arhag+glwvQ   

arhjereata   

arhjereŸ   

arhjereŸskjŸ   

arhjerovQ   

aromatx   

arslanQ   

asirQ  

aspri   

assyrJa   

avel3   

avesalwma   

avraamovi   

aygUstinQ   

aygUstJnQ   

b/+estvennagw  

b_gotkanji   

b+/estvenna3   

b+gobla/ennxmQ   

b+gobo3zlivi   

b+gomxsljemQ   

b+gQ   

b+gU   

b+lgostQ   

ba]a   

ba3n'   

babx   

bagr3nicU   

bagr3nnoe   

bakQrQ   

barabarQ   

barUtQ   

b'di   

belcx   

bereketQ   

besni   

bez;etQ   

bezbroen'   

bezdna   

bezdnU   

bezgri/nostQ   

bezkone;nw   

bezkrovna   

bezkrovnU2   

bezplodna   

bezplodno   

bezQrodno   

bezs'mennoe   

bezsmertje   

bezt'lesnomU   

bezUmie   

bezUmna   

bezUmnj3   

bezvona3   

bg+borecQ   

b'ga   

b'galQ   

bi3tQ   

bilki   

birdenQ    

birdenQ   

biserna3   
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biserQ   

bistro   

bl+godatq   

bl2dQ   

bla/ennxŸ Jsaja   

bla/enQ   

blagihQ   

blagodari[Q   

blagogov'nje   

blagoslovl3]x 

blagoUhaetQ   

blaze   

b'lQ   

blUdnikQ   

blUdQ   

bodatQ   

bode   

bogatjŸ   

bogatol2bje    

bogatstvo  

bogazQ   

bogoslov  

bogoslovi   

boi   

bolestq   

boli  

bolni   

bol'stq   

boratQ   

borba   

borcx   

bosi   

bra[no   

branq   

brata   

brata   

bratj3   

bratoUbJŸstvenn 

bratQ   

brem3   

brozda   

brQ/e   

brQka   

b'senQ   

bU;akQ   

bUri   

bUri    

bxlj3  

v';na   

va[3   

vaalU JdolU   

vagl3nQ   

vakQtQ   

valaamU   

valakQ   

vanka   

varahjilQ   

varkame   

vasJljŸ 

vazlite   

vdohnetQ   

vdovicx   

ve/dite   

ve;era   

ve;eramQ   

ve;erQ   

ve3li   

vedra   

veli;estva   

velikagw   

velikjŸ   

velikomU  

veniamJmQ 

vergJ3   

verhU   

verzana   

verzi   

vetrogradQ    

vi[ina   

vidime   

vidimxmQ   

vidimxŸ   

vid'lo   

vidoha   

viHleemQ   

viHsfaga   

vikan'   

vikatQ   

viknati   

vilaetQ   

vina   

vinograd'   

viselQ   

visokoUmje   

vjn'   

vjno   

v'ki 

v'kwvQ  

vladxka   

vlast   
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vlastq   

vlazatQ   

vlazi   

vlcx   

vlegUvamQ   

vlivatQ   

vlka   

vm'nitQ   

vm'ta2tQ   

v'n'   

v'necQ   

v'necQ   

vnetre[nago   

vnimaeme   

v'no   

vnUtrq   

vo/del'nje   

vo/di   

vo/dx   

voda   

vodata   

vodenica   

voditeli    

voini   

vol;cx   

vol3   

volkQ   

volkQ 

volna   

volove   

volovska   

volQ   

volQni3   

volsvi   

volsvite   

vonka[ni   

vonmemQ   

vopj3hU   

voplotiv[ago   

voprosQ   

voskrese   

voskresenje   

voskrilista   

vosokQ   

vospleska[a   

vostani   

vovre]i   

voŸni   

voŸska   

vozbrani   

vozder/ava   

vozdUhQ   

vozglavje   

vozl2bi[Q   

vozlagamQ   

vozleti   

voznesenje   

vozrastQ   

voztrUbx   

vozveli;imQ   

vozvodi   

vQrne   

v'ra   

vra;U   

vragi   

vragi   

vragove   

vrata   

vratx   

vreme   

vrQzanQ   

vselenx3   

vsepogana   

vsesilnagw   

vseso//enj3   

v'trQ   

vUcite   

vver/enQ   

vx[nago   

vx[nihQ   

vxka   

vz3tje   

vzide    

g2;Q   

g2mrUk;ia   

gadQ   

galatomQ   

gavrjilQ   

gavrjilQ   

gazebQ   

gazepQ   

gazepx   

gdarQ   

geeni   

geenskjŸ   

geenskoe   

gladenQ   

gladni   

gladQ   

glagol2   
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glagoletQ   

glasQ   

glavahQ   

glavizn'   

gleda   

gleda[Q   

gledaiki   

globilQ   

glU[ina   

glUboka   

glUhi   

glUho   

gnasenQ   

gnasota   

gnilostQ   

gnoŸ   

gn'vq   

gn'zdo   

godini   

gola   

golema   

golemi   

golemo   

goli   

goljaHovo   

golQ   

golUba   

gomora    

goni   

gor'   

gor;ivji   

gora HavorQ   

gordelivQ   

gordostQ   

gordostq   

gordxn2   

gori   

gorilo   

gorilQ  

gorite   

gorkjŸ   

gorko   

gorniŸ  

gornjŸ   

gospo/a   

gospodarQ   

govori   

gr';ni;e   

gr'[ki   

gr'[nji   

gr3dJi   

gr3dU]ago   

gr3dU]jŸ   

gr3dxŸ   

grabili   

grada  

gradinata   

grado   

gradove   

grbava   

gre;eski   

gr'hQ   

gri/i   

grigorja  

grizatQ   

grobo   

grobQ   

gromQ   

groznji   

grQlo   

grQmavica   

grQmen'   

grQmx   

grUdite   

gUbatQ   

gUmno   

gUsl'hQ   

gUsli   

d]i  

d+hovnici   

d+hovnika   

d+hQ   

d+hwvQ   

d+v;a   

d+vx 

dakika   

dalgi   

damaskovo   

damaskQ   

danQ   

darami   

darovi   

darQ   

darwvx   

daskala   

davatQ   

davi   

davJda    

d'ca   

d'da   
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debelo   

debelQ   

decata   

demonx   

den3    

deneska   

dennica   

denq   

der/avata   

der/avna   

der/i   

der/i   

derto   

desna   

devoŸk3   

dh+ovnjŸ   

didrahmU   

dignalQ   

dihatQ   

direkQ   

divxi   

dizginQ   

djavoli   

djavolQ   

djonysja  

dJskosQ   

dkakonQ   

dlabokw   

dlanta   

d'litQ   

dloboko   

dlQ/ni   

dlQgi   

d'lx    

dnesQ   

dni   

dniŸ   

dno   

do/dQ   

do[elQ   

dobicx   

dobra   

dobrji   

dobro   

docna    

dogovorUva   

doho/da   

dol/niko   

dole   

dolgi   

dolgoterp'nje   

dolina   

dolU   

doma[ni   

domQ   

donde/e   

dosa/dalQ   

dosada   

dostoinQ   

dostoŸni   

dovedemQ   

dovo/da   

dovr[oko   

doŸde   

dragoc'nnji   

dragoc'nno   

dreha   

drehi   

drehite   

dreme   

drevo   

drQ/alQ   

drQ/ime   

drQpne[Q   

drQva   

drUga   

drUgarQ   

drUgo   

 drUgQ   

drznovenjemQ   

d'tstvo   

dU[a   

dU[egUbitel3  

dU[evnji 

dU[evreditelna  

dU[mani   

dU[manlQkQ   

dU[xte   

dUhove   

dUkatca   

dUma   

dv+dQ   

d'va   

dverQ    

d'vica   

dvorQ   

dvorQ 

dxmQ   

d'ŸstvjemQ   

edinomxsljemQ   
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edinorodna   

edinosU]na   

edwma   

efeseemQ   

ekserete   

ektenj3   

elikw   

elinska  

elisaveta   

ellima  

emi[Q   

epjtrahjlQ   

ereticx   

eretikQ    

estestvo   

evreete   

evreeto  

evreŸte   

eyaggelje   

eyangelska   

eyharJstja   

eylje  

eylJstQ  

ezero   

/a/dUtQ   

/abx   

/alba   

/albx   

/ali   

/alno   

/al'te   

/e/;ina   

/edni   

/egomQ   

/el;q   

/ela2tQ   

/ela3lQ   

/elanje   

/elatelenQ   

/el'zna   

/ena   

/enata   

/enatQ   

/eni   

/enime   

/enitba   

/ertva   

/ertvenikQ   

/ertvx   

/estokQ   

/ezlQ   

/ezlx   

/idwmQ   

/ili   

/itja   

/ito   

/itom'rje   

/iv3Ÿ   

/iva   

/ive3n'   

/ivee   

/ivo   

/ivona;aln'Ÿ[ 

/ivotina  

/ivQ   

/izni   

/lQticx   

/UpelnxmQ   

/UpelomQ   

/vakatQ   

Za/mUatQ   

za;ela   

za3kQ   

zablU/denje   

zabovaratQ   

zabravame   

zafa]ate   

zagUgvatQ   

zaharja  

zak2;ava   

zakalatQ   

zakolUe   

zakonQ   

zakopala   

zakorenilo   

zakovano   

zalakQ   

zalogQ   

zalUdo   

zambakQ   

zapal2Uvat se   

zapaleni   

zape;atl'nnU   

zapla;Q   

zaplenenQ   

zapov'di   

zapov'dQ   

zapretilQ   

zapUst'nje   

zarobeni   
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zarobenQ   

zasipe   

zatvorennU   

zatvorilQ   

zatvorQ   

zaUzdavatQ   

zaUzdila   

zavalj3   

zavistq   

zavrnatQ   

zav'tQ   

zavUlonQ  

zbirame   

zdravje   

zehjrQ   

zema   

zemalQ   

zeme[Q   

zemete   

zemi   

zeml3ta   

zemlenorazUmn 

zemli   

zemnagw   

ziafedQ   

zima   

zimame   

zime   

zlato   

zlatol2bivQ   

zlatQ   

zlatxŸ   

zloglasovanj3   

zna3tQ   

znamQ   

zno3   

zorQ   

zQrno   

zUbx   

\li   

\lite   

\lji   

\lobnxhQ   

\losmradno   

\mi3   

\mi3  

\mji   

\mJino   

\olQ   

\orle    

\v'rove   

\v'rq   

\vUkQ   

\v'zdQ  

i]ahi   

i]ahlJi   

ide   

idolopoklonnik 

idoloslU/iteli 

igleni   

igrali]e   

igratQ   

igri   

ikU[ava   

ilja   

iman'   

imarmena   

ime   

imena    

iscadatQ   

ishodimQ   

iska/e   

iska;i   

iskU[enje   

iskUbU3tQ   

ispa/da   

ispadatQ   

ispov'da2]im  

ispov'danje   

ispov'dUvatse   

ispravi[Q   

ispravilQ   

ispxtovame   

istan;ime   

iste;e   

istinna   

isto;nika   

isto;Uva   

istop;UtQ   

istrQgnU3tQ   

iz`sni   

izbavUe   

izberi   

izbl2emQ   

izbroi   

izbUdet s3   

izdavUvatQ   

izede   

izgoreni   

izgori   
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izgreva   

izli3nje   

izliva   

izmek3rQ   

izmet;Ja   

izmetQ   

izmik3ri   

izmoli   

izmUti   

izre;e   

izshnetQ   

izsxha2]I   

iztrebatQ   

izwstrime   

izxdemQ   

J+ilqtelskimQ   

J+ilt3nx   

 J+isQ petrovi   

J+isUsovoŸ   

Jakwvlq   

JakwvQ   

Jdoli   

JegUdjilQ   

JeremJa   

JereŸskw  

JezekjilQ   

Jezekjla   

JgUmenQ   

Jlt3ne   

JsaakQ   

JsaharQ mzda   

JseevQ   

JUda    

JUdeemQ  

Jwakima   

Jwana  

Jwann' 

bogoslovQ   

JwrdanQ  

JwrnekQ   

JwsafatovQ   

JwsifQ   

JwsifQ  

Jwv'   

k2[e   

k2[eta   

ka;Uvame   

ka]a   

ka3tQ   

kabahatlJ3   

kabahatQ   

kabilQ   

kadi   

kadilnica   

kahiri   

kahpelQkQ   

kahQri   

kaikopo   

kailq   

kainQ   

kajnovo   

kakw   

kakw   

kalabalQkQ   

kalemQ   

kalQ   

kalUgerQ   

kamari   

kamen'   

kamene   

kamilx   

kamnikQ   

kandila   

kanonQ   

kapeha   

kapka   

kararQ   

karatQ   

karaUli   

kata   

kaznq   

kazUe   

keramJdx   

kesexji   

kevQ   

kibritQ   

kl2;ovx   

kl3tvx   

kladenecQ   

klan3tQ   

klatatQ   

kle]i   

klene   

klevetatQ   

kleveti   

klevreti   

kli;i   

klincxte   

klQne   

kmetQ   
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kn3zQ   

knezQ   

kniga   

knigata   

knigi   

ko/i   

ko[ari   

ko[evete   

ko[Uli   

kobila   

kobli   

kodrantQ   

koko[ka   

kola   

kolesnicx   

kolibki   

kolorjemQ   

kolq   

kom[Ji   

konca   

koncx   

konq ;ernjŸ   

konski   

kopatQ   

kopjeto   

kor;emnikQ   

korenq   

kosti   

kov;egQ   

kov;egw   

kova;i   

kovatQ   

kozi   

kozlx   

kr+]enje   

kradnatQ   

kragUevQ   

krakata   

krasenQ   

krasnwcv'tni   

krasota   

kratka   

krava   

kraŸ   

kre]enje   

krepihQ   

krestilQ   

kresto   

krestQ   

k'revetQ   

kri;atQ   

kri;i   

krilo   

krJe   

krJnQ   

krJvx   

krotatQ   

krotka   

krotkoe   

krotostQ   

krovovidenQ   

krovq  

krovQ   

kr'pko   

kr'postQ   

krQvq   

krQvQ   

krQvta   

krUglostQ    

krugomQ   

krvoto;iva   

k'sexJa   

kU;e   

kUla   

kUlaUzQ   

kUma[x   

kUpeli   

kUpUva   

kUrbani   

kUrtUri[eme   

kUstodJa   

kvasU   

l/i   

l2beznj3   

l2bov   

l2bovQ   

l2di   

l2ge   

l2ta   

l2t'Ÿ[jŸ   

la/eme   

la/ovni   

la3tQ   

lakomQ   

lakomx   

lampadami   

lazar3   

le/atQ   

lega   

legalo   
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legnete   

letnUvame   

letoska   

levjaHanQ  

levJi  

leyjaHama   

lice   

liceto   

lihoimcx   

limanQ   

lisica   

lisicx   

litUrgja   

livanQ   

ljvanQ   

l'kari   

l'kovx   

l'kQ   

lo/esna   

lo/esnQ   

lo[ite   

lo[Q   

lomimQ   

loven'   

lovi   

lovitelstva   

lovitva   

lovx   

loz3ro   

lozje   

loz'to   

l'stvica   

lU;[e   

lUdQ   

lUkavji   

lwta   

lwtova   

m;nikwvQ   

m+rjamQ   

m3te/Q    

ma/i    

ma[ko   

ma[Q  

magJŸ   

magnitQ   

mak3   

male;okQ   

malite   

malki   

malo   

malodU[enQ   

maloslov3]enje   

malxhQ   

mamon'   

mamona   

manasJi  

mandja   

mane;okQ   

manna   

manovenjemQ   

manxi   

maranQ 

maratQ   

margaritQ   

margarjtQ   

marHa   

maski   

materq   

matHeŸ   

maŸk3 

maŸka   

maŸki    

maŸstorJ3   

maŸstorQ   

mazracx   

m'deno   

me;ka   

me;ki   

me;Q   

me;tanj3   

medovnji   

medQ   

megdanQ   

mel3tQ   

mertvostno   

merzska3   

meso   

messja   

mesto   

milostin3   

milostq   

milUe   

milUe[   

milUvatQ   

minUta   

mirasQ   

miri[atQ   

mirizma   

mirni   

mirno   
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mironosicxte   

mirotvorcx    

mirQ   

misl3   

mjhailQ   

mjhailQ 

mjhea   

mjrizma   

mJtra   

ml+tva   

mladen;eskj3   

mladi   

mlado/enata   

mlati   

mleko   

ml'li   

mnogoc'nenQ   

mnogoc'nxŸ   

mnogorazli;nw   

mnogostradalnj 

mnogostradalnj 

mnogU   

mnogUladja   

mnozina   

mokrJle   

mokro   

mokrQ   

mol;ite   

mol3tQ   

molcx   

molil   

molitelq   

molitva   

molva   

monastirx   

moreto   

mostQ   

mostQ   

moysea   

moyseŸ   

mQsQrQ   

mrakQ   

mre/a   

mre/i   

m'ri   

mrQsna   

mrQsotJi   

mrQtovcx   

mrQtvo   

mrQza   

mrQze]ina   

m's3cw   

m's3cx   

m'stw   

mU/aŸ   

mU/i   

mU/Q    

mU;enikQ   

mU;i   

mU;nxhQ   

mU[aferetQ   

mUdrecx   

mUdrxŸ  

mUhi   

mUhoUrQ   

mUhUrQ   

mUka   

mUki   

mUtnxmQ   

mx[ca   

mxsli   

mxsli[Q   

mxslq   

myro   

myropomazanje   

na;alnica   

nabedrenikQ   

nabl2denje   

nade/da   

nad'eme   

nadvorQ   

nagazUen'   

naho/dan'   

nakovalna   

nalagali   

napastq   

napi[e   

napisa   

napo2vatQ   

napoi[Q   

napoilQ   

napolnatQ   

napredQ   

napUnatQ   

naricaetQ   

narodQ   

narUkavicx   

nasiti   

nasitilQ   

nastavnikQ   



484 
 

nasU]nxŸ   

nasxti[Q   

natovarenQ   

naU;il go   

naUka   

naUka   

navUhodonosora  

naŸdolna   

naŸgadna   

nazaretQ   

n'cxi   

ne;isti   

ne\lobje   

nebesnoe   

nedel3   

ned'l3   

nefdalimQ  

nehUbavi   

neiskUsnomU/na  

neizre;enn'Ÿ[e  

nelicem'rnomU   

nemirnw   

nemo]na   

nenavistQ    

nepravda   

nepravedenQ   

nepravinite   

neprili;ni   

neprostenQ    

nerad3]x3   

neraden'   

nerazvrQzUeme   

nese]a   

netl'nna   

nev'/i   

nev'dU]emU   

nevernicxte   

nevidimxmQ   

nevidimxŸ   

nevoli   

nevolnx3   

nev'renQ   

nev'rni;ki   

nev'rnicx   

nev'sta   

newstav3   

ni[ani   

nivite   

n'mx   

no/Q   

no[k3   

no]Q   

no3   

noev   

nogite   

nosQ   

novagw   

novQ   

nozdx   

nU/da   

nxn'   

o;ite   

o;x  

o+cemQ   

ob'dQ   

oblacx   

obli   

obrazQ   

ofoli   

ogino   

oginQ   

oginq   

ogleda   

ogledalo   

ognq   

oko   

oltarQ   

omJe   

omoforjŸ   

onaŸ   

opetQ   

orali   

oralo   

orarx   

orelQ   

orleta   

ortakQ   

orU/enje   

orU/je   

orUdja   

oslobodilQ   

osobn'   

ote;estvo    

otecQ   

otroci   

otrokovica   

ov;are   

ov;arQ   

ovca   

ovcx   
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ovcxte  

ovecQ   

ovesQ   

ovo]ei   

oymJama   

w/ivehme   

w/ivilQ   

w;i]avatQ   

w;i]enje   

w;istili   

w\loblenagw   

wb]enje   

wbnovUe   

wbo/enna   

wbogati   

wbreklQ   

wbrQnalQ   

wbrU;enje   

wbx;aŸ   

wdebelili   

wgladne3tQ   

wgra/davame   

wgradime   

wgrama   

wka3nn'Ÿ[ji   

wkamenilQ   

wkolo   

wkopa   

wkovx   

wlekne   

wleknU3tQ   

wmerzaetQ   

wmilQ   

wmxvati   

wpa[eme   

wpa[Q   

wpincx   

wpivat se   

wpivatQ   

wpol;it s3   

wprav3tQ   

wra;e   

wrelQ   

wrU/ilQ   

ws3]enje   

wsanna    

wskvern3va   

wskvernenU   

wstanalQ   

wstroUmj3   

wsU/denje   

wsu/denQ   

wsUdila   

wsv3]enni   

wsv'titQ   

wtatQ   

wte;estvje  

wtekla   

wti[elQ   

wti[le   

wtrova;ka   

wtrovi   

wtrovq   

wtvorenQ   

wzdraveli   

wzdravelQ   

C desnU2   

Cgovara   

Ckrovenje   

Cse;atQ   

CstUpni;e   

CstUpnikQ   

Cv';anje   

CvalennxŸ   

Cverzi   

p[enicata   

pa/datQ   

pa[a  

pa[ata   

padi   

padnaha   

padnatQ   

padne   

pakostx   

palato   

palili   

Palomskj3   

PaltirQ   

pam3tQ   

papUcxte   

pari   

pasatQ   

pasha    

pastirje   

pastirxte   

pastxrQ   

pati   

patQ 

paU;ina   

paUkQ   
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pavelQ   

payelQ   

paylova   

pazarQ   

pazatQ   

pe;atQ   

pe3tQ   

pekle   

pekQ   

peleni   

pepelQ   

pero   

pers'hQ   

perskoto   

perstenQ   

persti   

pervoro/denQ   

pesokQ   

petelQ   

petrQ   

pi[e   

pien'   

pilcx   

pile   

pili]a   

pili]a   

pismo   

pismoto   

pisUvatQ   

pitje   

pj3vecQ   

pjanicx   

pje   

pjlatQ  

pl2nalQ   

pl2vali   

pla;atQ   

pla;evnji   

pla;q   

plamicx   

plamnici   

plamnikQ   

plamnikQ   

planinata   

plati   

platnoto   

plem3   

pletatQ   

pleva   

plevatQ   

pliskatQ   

plivate   

pl'nQ   

plo]icx   

plodQ   

plotskagw   

p'n3zQ   

po/ina2tQ   

po;e[atQ   

po;elQ   

po;inalQ   

po;italQ   

po;itanje   

po2tQ   

po3sQ   

pobrQkalQ   

podade   

podava   

podavUva   

podkanime   

podkopUvatQ   

podQ   

poemQ   

poftara   

pogazena   

pogaziha   

pogibelQ   

poginala   

poginatQ   

pogine   

pogledne   

pogledne[Q   

pogledni   

pogolema   

pogr'[enno   

pogrebenna   

pohvalx   

poko[nji   

pokoratQ   

pokoŸ   

pokrieni   

pokrili   

pokriva[e   

pokrovcx   

pol'   

polaga[Q   

pole   

polno   

polnQ   

polovinata   
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polQ   

polU;ilQ   

polUno]i   

polza   

poma/e[i   

pometaŸte   

pomo]nica   

pomognala   

pomoli[Q   

pomra;ilse   

pomxsl'te    

pontJŸst'mQ  

popita   

popovsko  

popovx   

popQ   

porasnalQ   

porasne   

porastUva   

pos'ka2tQ   

poskUpa  

poslabi   

posresnatQ   

postelkite   

postilk3ta   

postime   

postQ   

postx   

potapkana   

potemnelo   

poti   

potirQ   

potok  

potokQ   

potopi   

potQ   

povjeno   

pov'stq   

pozobaha   

pra;ki   

pra[a[Q   

prahQ   

pravatQ   

pravda   

prave[e   

pravednihQ   

pravi3   

pravoe   

pravoslavni   

pravov'rnxhQ   

pravQ   

prazdenQ   

prazdni   

prazdnicx   

prazdnikQ   

prebezUmn'i[ji   

prebira   

preidi   

prekrasnw   

prekresti   

prekrQstUe   

prel2bod'Ÿca   

prelstili   

preminUvan'   

premirnxhQ   

premUdragw   

premUdrostq   

preneporo;na3   

prepodobnxhQ   

presadi[Q   

pres'ca]agw   

presladkoe   

prestolQ   

presvyterQ   

preUdivitelnw   

prevara   

prevlogi   

prevode[e   

prevosho/denj3     

prevoshodi   

pri;a]avatse   

pri;a]enje   

pribira   

priblizi   

pribxra   

prikazki   

prikovale   

prikovalQ  

prikovUva   

prilepatQ   

prili;nw   

primirUvatQ   

primirUvatQ   

primka   

pris'd'nj3   

pristavnicx   

prit;a   

privla;atQ   

priziraet'   

prj3teli   
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prj3tnx   

pro]enje   

probodo[a   

procvetne   

prodali   

proglednal   

proglQne   

prokl3ta   

prokletQ   

prokopsUvatQ   

proletjŸ   

proliva   

prolj3hQ   

propada[   

propadnali   

proro;icU   

proroka   

prorokQ   

prorokwvQ   

prosfora   

prosil   

proskomidjŸ   

proslavenQ   

prosta   

prostatQ   

prQ/eni   

prQ/ite   

prtola   

prUzx   

pseta   

psi   

p'sni   

p'snoslovili   

ptica    

pticx   

pU[ki   

pUnime   

pUno   

pUsati   

pUsatQ   

pUstin3   

pUsto   

pUti    

pUtQ         

r'/eme   

r/tvo   

ra/da   

ra/dalnicx   

rabota   

rabotnikQ   

rabQ   

race    

racete   

radi   

radosti   

radranji   

rafailQ   

rahatQ   

rakata    

ramo   

rani   

rano   

rasi   

raska   

raskapa   

raskopatQ   

raspalilQ   

raspeta   

raspinalQ   

rastli[i   

rastni   

rastreperi   

rastrese   

rastUrena   

rastUri   

rasU/dalQ   

ravno;estnomU   

raŸ    

raŸskj3   

raz/ennoe   

razboŸ   

razboŸnikQ   

razd'lnw   

razdralQ   

razdrani   

razdrobUvalQ   

razdvoi   

razme[aha   

razmenka   

razmisl3va[Q   

razorite   

razprostreni   

razse;atQ   

razsUdete   

raztvoreno   

razUmQ   

razvalilQ   

razvra]enjemQ   

re;e   

re;e[Q   
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re;Q   

rebra   

revan'   

ribari   

ribx   

riml3nite   

rixaxx3   

rizx   

r'ka nilQ   

r'ki   

ro/denna   

robx   

robxe   

rodata   

rodi   

roditeli   

rodove   

rodovx   

rodQ   

rogahQ   

rogovi   

rosa    

rQ/i   

rQg3   

rU;okQ   

rU;okQ   

rUbi]a   

rUka   

rUki   

rUkite   

rUvJmQ   

rx/jŸ   

rxbU   

rxbx   

rxda2tQ   

rxka   

s';eme   

s+]ennx3   

s+]enstvo   

s+ta3  

s+tagw 

s+toe  

s+txhQ  

sxnx  

s+txŸ 

sabl3   

sabli   

sadaJ 

sadove   

sadovi   

sadQ   

sadUkeŸte   

sahatx   

saipQ   

sakatQ   

sakletQ   

salaHjilQ   

salwmja   

samUilQ   

sanQ   

sanUvan'   

sapfJra   

satana   

sataninski   

sat'hQ   

s'd3]a   

se3le   

se3li   

sebepQ   

sedmica   

sedrahQ 

sega   

sega[no   

sekakvo    

selo   

semeto   

serafimskagw   

serafjmQ   

serafJmwvQ   

serdce   

sestra   

sestri   

seŸmeni   

sgrxzi   

silahQ   

silenQ   

silni   

sinapQ   

sinaŸska  

siromahQ   

siromasi   

sirU   

sj3lo   

sjmwna   

sjraha   

sjwni   

sjwtQ    

ska;ki   

skakUlci   

skapa   
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skapi   

skazanje   

s'kira   

skisnali   

skon;anje   

skorbenQ   

skorbnji   

skotove   

skotski   

skri[oma   

skrivnica   

skrovi]e   

skrQca   

skrx   

skrxlse   

skUdelqni;nxhQ   

skUdno  

skUtove   

skwrbi   

skynja   

sl+ncetw   

slabi   

sladka   

sladosti   

slava   

slavata   

slavime   

slavoslovje   

slepagw   

slepecQ   

slepQ   

sleze   

sleznalQ   

sloboda   

slobodJ   

slobodna   

slovesnxhQ   

slovo   

sl'pi   

slQba   

slQzx   

slU/ba   

slU[aŸ   

slU[aŸte   

slUga   

slUgi   

s'me   

sme[a   

sme[ka   

sme]ava   

sme3t  

smerdime   

smertna   

smertQ   

smesUvatQ   

smirennomUdrje    

smirennomUdrje   

smirenU   

smiri[Q   

smokovnicU   

smokvx   

smradQ   

smrQdi   

smU]ava   

smUtili   

smyrnU   

sna/ni   

snaga   

snagata   

snipx   

s'no   

sobira   

sobl2dava   

soblekle   

sobori   

sobornU2   

soborQ   

sobranje   

sodoma   

sodoml3ni   

sodomskjŸ   

sofonj3   

sofra   

soglasjemQ   

sohrani   

sokacx   

sol3tQ   

solinceto   

solomwnQ    

solQ   

solQta   

sonlivQ   

sonmi]Q   

sopernika   

sosUdx   

sotnikQ   

sotove   

sotvorenna   

sover[enna   

sover[ennxŸ   
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sover[enQ   

sover[i   

sov'stq   

sov't'hQ   

sozdadenQ   

sozdalQ   

sozdatelQ   

sp3Ÿ   

spalQ   

spasatQ   

spasavame   

spasenj3   

spasi   

spJe   

spUdomQ   

sQkletQ   

sramnx   

sramota   

sramQ   

sramUvale   

sravnenje   

srce   

srde;na   

srebro   

srebrol2becQ     

srebrol2bj3   

srebrol2bje  

srivnica   

srQditQ   

srQdn3   

st+a3  

st+gw   

st+oe   

st+x3  

st+xŸ   

stado   

stana   

stanali   

stanalQ   

starcx   

stari   

starostQ   

statirQ   

stebla   

stegneme   

stepenq   

stezi   

s'ti   

stjharQ   

stjhJi   

stJhQ   

sto3tQ   

stoeha   

stoi   

stoka   

stolpQ   

stopano   

storUvatQ   

stovna   

stra/i   

stra[na   

stra[nxŸ   

strahQ   

stranU   

strednoto   

str'lx   

str'lx   

stro[ime   

stroptivo   

strUnx   

stUdeno   

stxdQ   

sUbwta   

sUdi   

sUdj3   

sUdQ   

sUgUba   

sUha   

sUhQ   

sUngerQ   

sUprUgQ   

sv']i   

sv']nikQ   

sv3toe   

sv3tostQ   

sv3tU2   

sver[ava   

svete[e   

svetilnikQ   

svetovni   

svila   

svinj3mi   

svinx   

sviratQ   

svirki   

svrQ[i   

svrQ[Uva[e   

sv'tkavicx   

sv'tQ   

sxla   
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sxnove  

sxnovx   

sxnQ   

symewnQ  

symvolQ   

t]eslavj3   

t3/ko   

t3hQnoto   

tabi3ti   

tabjeti   

taka   

tanki   

taŸna   

taŸnstvw   

te/ina   

te/ki   

te/ko   

te[ki   

tefterQ   

tegli   

tekmilQ   

telalinQ   

telci   

temelQ   

temenQ   

temna   

temnica   

temnjŸ   

temno   

temnota   

temnw   

teovjta   

teplota   

terezia   

ternje   

ternovnjo   

terpi   

terpite   

terp'li   

tesenQ   

teslimQ   

tesna   

ti[ina   

tiho   

tihostq   

tkali   

tkalQ   

t'lo   

to;j2    

to3gi   

togiva   

tonkji   

topli   

toplo   

topovi   

tovarime   

tovja   

tra/atQ   

tra/i   

trapeza   

trava   

trepkite   

trepne   

trese   

treski   

trezveni   

tro[i   

tro[i   

trohi   

tropari   

trQgovcx   

trQn'   

trQpen'   

trQstika   

trQstiki   

trska   

trUba   

trUbnji   

trUdi   

trUdQ   

t'snotata   

tU/ete   

tUka[nata   

tUraimU   

tUrali   

tUrli   

tUva[ni   

tverdjŸ     

tverdQ   

tvorca   

ou;atQ   

ou;enje   

ou;i   

ou;iteleŸ   

ou;iteli   

ou[ite  

ou[x  

ou]edrilQ   

oubJe   

oubjistvenQ   
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oubJŸcx   

oubogihQ   

oudaratQ   

oudavatQ   

oudavUe[e   

oudi   

oudicU   

ougasi   

ougl'   

ouglQ   

ougrxzx   

ouhape   

ouhraneni   

oukiselUe   

oukra[avatQ   

oukr'pi   

oukr'pUe   

oulicx   

oulovatQ   

oumal2e   

oume;Uva   

oumo   

oumQ   

oumrelQ   

ouni;i/itQ   

ounxnje   

oupla[ili   

ouprazdnite   

ourjilQ   

ousmrdUe  

ousmrdUva   

ousop[ihQ   

ousramilQ   

ousta   

oustUditQ   

out'[avalQ   

outepalQ   

outre   

outroba   

outrw   

outverdime   

ouv'ri   

ouzda   

ouzikimi   

ypostasi   

ypostasi   

fa]atQ   

fanala   

fane   

faraona  

farawni   

fati   

faŸda   

faŸdalJa    

felwnQ   

fidanQ   

file   

finikovi   

finjKQ   

fjlosofx   

fodUllUkQ   

frencx   

frensko  

frli   

frlQ3tQ   

frQl3   

fUrda   

fUrma   

fUrni   

hadeti   

hadeti   

halati   

haldeŸte   

hali]a   

halisQ   

halkoljvanQ   

hambari   

hanaanskite   

hanaanskite  

hanaanxn3   

hapale   

hapete   

haramj3ta    

haramQ   

hartja  

hava   

havata   

Havorska   

Havorska  

haŸdUcx   

haŸdUko   

hazna   

hekimxJa   

herbetQ   

herUvJmska3   

herUvJmwvQ   

hesapQ   

hitrin3   

hitrjŸ   

hl'bQ   
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hodatQ   

hodeha   

hodeiki   

hodi   

hokan'   

hora   

hrana   

hraneta   

hrani   

hranime   

hraniteli   

hranitelq   

hrjstjanstvo   

hrjstosQ   

hrjstovi   

hrtjani   

hrtosQ   

hUbava   

hUbavina   

hUbavo   

hUlni   

hUrmi  

c+rca 2/ska3   

c+rq   

carica eydoKJU   

carovete   

carovx   

carq   

carstvo   

cerkvi   

c'lbx   

c'litelna3   

c'lU3tQ    

c'nata   

CpadnalQ   

cr+kvata   

cr+kvi   

crQkvi]ata   

crQv'   

crQvena   

crQvenQ   

cvete   

cvrQsto   

cvrQsto   

;2dili   

;a[a   

;ada   

;adol2bivxŸ   

;alQ]isUva   

;ar[afo   

;ardakQ   

;asQ   

;astjca   

;eki;i   

;el2sti   

;el3dj2   

;el3dQ   

;elikQ   

;erekQ   

;ernQ   

;erta   

;ervena   

;ervi   

;ervlenQ   

;estq   

;estq    

;etatQ   

;etveroUgolna   

;ezi   

;ini[Q   

;inQ   

;iraci   

;isti   

;istQ   

;ita   

;itaiki   

;itan'   

;itatQ   

;ivtQ   

;l+v';e   

;l+v'cx  

;orbaxJ3   

;ove;ka   

;oveci   

;ovecx   

;ovekQ   

;repje   

;revo   

;U/di   

;Udesa   

;Udo   

;Uka   

;Ulo   

;UlQ   

;Uva   

;UvatQ   

;Uvstvo  

xenkQ   

xephane   

xinxJi   
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xUvapQ   

xxliti   

[ainQ   

[amata   

[avatQ   

[edQ   

[epoten'   

[epotlivxŸ   

[irinata   

[iroki   

[kola   

[UbelendisUvat 

]erka   

`banxi3   

`de   

`den'   

`domQ   

`dove   

`kQ   

`ma   

`ra   

`riti   

`slahQ   

`strebQ   

`strebQ   

`tQ   

`vnxŸ   

`Ÿca   

`zvx   

`zxkQ   

2/e   

2/iki   

2no[a   

2sba[jata   

3remQ   
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