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уводъ.
1. Въ българския Зографски манастиръ на” Света-

гора Атонска се написа въ 1762. година една книга, съ коя- .

то се положи основа за нова българска книжнина. Тая
книжнина тръбаше да отложи вече оная безгрижность за
работитъ въ свзта и въ обществото, онова изключително
занятие съсъ жития на светци и религиозни притчи, които

1 отличатъ старата българска книжнина. Заченгкта въвъ връ-
ме, когато българскиятъ народъ се отрече отъ вЪрата на
своите. прЪдци за да прЪгърнс спасоносното учение Хрис-
тово, и заченала възъ основа на литургичнитъ трудове на
Кирила и Методия, старата ни книжнина прие изеднжжъ

„характеръ на органъ на християнството въ България *, и
като такъвъ органъ тн изработи за българския наредъ мно-
го книги за догматична и религиозна поука, ала не изра-
боти токо-речи нищо и за свободно развитие на умътъ му

. и възпитание на сърцето. Затуй тя бъ нЪма за добри съ-
вЪти, какъ да цЪни българинътъ тоя свЪтъ и себе си въ
него, какъ да си реди домътъ и държавата-, затуй тя бъ
хладна, чужда за копнежитъ на душата му и го остави съв-
сЪмъ безъ .памодць, когато той паднж подъ стихийната мощь

: на османския завоеватель.
„ Българскиятъ народъ, нЪкога славенъ между своитъ

съсЪди и пръвъ между славЪнскитъ си братя, стана клет-
„

никъ робъ на турци и на гърци: оставенъ самъ на себе
. си, лишенъ отъ духовно срЪдство, което да го свързува въ

едно по чувства и помисли, той се разложи въ просто мно-
жество, що живЪеше по отдЪлни краини само съсъ “свои
унаслЪдени обичаи и устна словесность. Въ това положение
той изгуби постъпенно ясно съзнание за своето заеднично
ПОДИТИЧВСКО МННБЛО, И като ОТДЗВЗШВ СВОИТЕ страдания
ПОДЪ новата ВЛНСТЪ само на ПРОТИВЗТЗ. между МУХЗМСДЗН-

Трвмъ по бъл. слов. - Кн. 1, Паиси. 1
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ство и християнство, прЪтопи всико чувство за народность
въ чувство за Вира. А това чувство, що заличваше народ-
ностьта му, биде твърдъ хитро употръбено отъ гръцката
духовна власть, поставена отъ завоевателя и надъ българ-
скитъ Земи, за едничка полза на гръцкия народъ. Така из-
падна-аха българитв подъ суровата мухамеданска власть но-
литически и подъ коварната гръцка власть духовно, разе-
динени помеятду си умствено, забравили минало, прЪстали
да чувствуватъ своята народность и обречени едничко на
подържката на своитъ словесни и обредни прЪдания.

Краятъ на такава робия можеше да бъде само дъл-
боко невЪжество и национално пропаданье. Обаче история-
та пощади българския народъ отъ такъвъ скърбенъ край.
Подиръ нЪколко вика робство, прЪзъ които невЪжеството
у насъ 613 се въцарило надлъжъ и наширъ и народностьта
ни погълната отъ идеята на гръцкото християнство и обра-
зованость, духъть на врЪмето въ Европа прати и намъ
единъ проповЪдникъ, който заговори къмъ народа съвсЪмъ
инакъ нежели всички проповЪдници отъ старата българска
книжнина. Той заговори вече не просто за вЪра, за светци
и за оня свЪтъ, но за българска ввра, за български царье
и светци и за тоя свЪтъ, и тоя говоръ въ неговата про-
повЪдь досЪгаше твърдъ отблизу чувството на българи-
на робъ.

П. Новиятъ проповъДникъ изложи онова, що 613 при-
зованъ да каже на българския народъ - за да му посочи
нжть за избавянье отъ невгвжество и национално пропа-
данье # въ една книга, която нарече „И с т о р и я е л а вт,-

нобългарска за народа, царьетъ н светинтъ.
български и за всички български дЪяния и съ-
бития“. Той завЪща книгата си на потомството съсъ съ-
вЪтъ: да се чете, прЪннсва и разпространява. И тя от-
дЪлн задъ себе старата нн книжнина, та застана като пър-
во книжовно произведение на едно ново врЪме, - врЪмс
на национално пробужданье и обща просвЪта. Името на
бЪЛЪЖнтия проповЪдникЪ на новитв просвЪтни идеи между
българитъ, - на родоначалника на новата българска инс-
меность е Паиси Хилендарски. То е име на скро- 



 
менъ монахъ българинъ, комуто дори слабо се знае родината

ди животътъ: Паиси е роденъвъ Самоковската епархия, въ

г;“.македонскитъ
нейни прЪдЪли, около 1722. година И бИ-ПЪ

„.
“>
тйеромонахъ и проигуменъ въ. Хилендарския манастиръ при
иигумена по-голувмия свой братъ Лавренти, а послъ минжлъ

. въ Зографския манастиръ. Ала това име е записано и ще
остане за втаченъ поменъ въ историята заради дЪлото, из-
вършено за българския народъ съсъ .„славънобългарската

, история“ на маловЪстиия хилендарецъ. Сто и двайсетъ го-
дипъ подиръ списваньето на тая история величието на из-
вършеното отъ неьъ дЪло въодушеви новобългарския поетъ,
та изобрази автора виновникъ въ единъ чудесенъепически
портретъ

(Паиси.
Сто и двайсетъ годинъ! Тъмнини дълбоки! . . .

Тамо, въ дънь горитъ Атонски високи, #
УбъЖища, скрити отъ лъжовний миръ,
МЪста за молитва, за отдихъ и миръ,
Дъ се чува само ревътъ бЪломорски,
Или втвчний шопотъ .на шумитт. горски,
Иль на звона тежки набожниятъ звъиъ, -
Въвъ скромна килийка, потънала въ сънь,
Единъ монахъ тъменъ, непознатъ и блЪденъ
ПрЪдъ лампа жимеща пишеше наведенъ.

Що драскаше той тамъ умисленъ, единъ?
Житие ли ново ? Новъ ли дамаскинъ,
Захванатъ отъ дълго, прЪквнсванъ, оставянъ,
И прЪдъ кандилото срЪднощь пакъ залавянъ?
Поличби ли божи записваше тамъ?
Слова ли духовни измисляше самъ
За въвъ честь на нтшой славенъ чудотворецъ,
Египтянинъ, елинъ или светогорецъ?
Що се той мортппе съ тоя дълъгъ трудъ?
Нли бъ философъ? Пли бувтпе лудъ?
Или туй канонъ бт. тежъкъ и безумеиъ,
Наложепъ на него отъ строгий игуменъ? . . .

1.
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Най-послъ отдъхнж и рече: „конецъ!

На житие ново азъ турихъ вЪнецъ“.
И той фърли погледъ любовенъ, приввтенъ
Къмъ тозъ трудъ довършенъ, подвигъ многолЪтенъ,
На волята рожба, на бдЪньето плодъ,
Погълнжлъ безшумно полвина животъ, -
Житие велико, заради което
Той забрави всичко, дори и небето! . . .

Нивга майка нЪжна първенеца свой
Тъй не е гледала, ни младий герой
Първитт. си лаври, ни поетьтъ мраченъ
Своя идеалъ новъ, чуденъ, лачезраченъ. .

И катъ нЪкой древенъ библейски пророкъ,
Иль на Патмосъ диви пустинникътъ строгъ,
Кога разкривали възъ гладката кожа
Тайнитъ на мрака и волята божа,
Той фърли очи си, разтреперанъ, блндъ,
Нъмъ хаоса тъмни, къмъ звЪзднин свнтъ,
Къмъ БЪлото море, заспало дълбоко,
И вдигнат тЪзъ листи и викна. високо:
„Отъ днеска нататъкъ българскинтъ родъ
История има и става народъ!

„Нека той познае отъ мойто списанье,
Че голЪмъ е билъ той и пакъ ще да стане-,
Че отъ славни Будинъ до свети Атонъ
Билъ е припознаванъ нашинтъ законъ.
Нека вс-вкой братъ нашъ да чете, да помни,
Че гърци сж. люди хитри, вувроломни,
Че сме ги блъскали, и не единъ пжть,
И затуй не могжтъ нази да търпьнтъ,
И че сме имали царство и столици,
И отъ наша рода светци и патрици,
Че и ний сме дали нтнцо на свЪтътъ,
И на вси славЪни книги да четжтъ!
И кога му винатъ „българину!“ бесно,
Той да се гордЪе съ това име честно!

„Нека нашъ братъ знае, че Богъ е великъ,
И че той разбира българский езнкъ,



 
Че е срамъ за всЪкой, който се отрИЧа-
Отъ свои си рода и при гърци тича,
И своето име и божия даръ
Зафърлн безумно като единъ тваръ!
Горко вамъ, безумни, овци заблудени,
Съсъ гръчка отрова що сте напоени,
Дето се срамите отъ вашия братъ
И търсите пища въ гръчкия развратъ,
И ругайте грЪшно бащини си кости,
И нашитъ нрави, че тв били прости:
Та не вашто племе срамъ нанася вамъ,
О безумни люди, а вий сте му срамъ!

„Четете да знайте, що въ стари години
По тЪзъ страни славни вършили дЪди ни,
Какъ съсъ много кралства имали са брань,
И отъ царье силни зимали са дань,
Накъ е царь Астънь тукъ храмове градилъ
И дарове пращалъ, кой бт. Самуилъ,
Двто си изгуби душата въвъ ада,

Покори Дурацо и влЪзе въ Елада!
Четете и знайте, кой бъ царь Шишманъ,
И какъ нашто царство сториха го плянъ,
Кой бъ Иванъ Рилски, чийто свети мощи
Съ чудеса се славьнтъ до тон день още,
К-акъ се Нрумъ прЪславни съ Никифора би
И изъ черепа му руйно вино ПИ“,

И какъ Симеонъ царь Угритъ прогони
И на Византия даваше закони:
А той бЪШе учснъ, философъ великъ,
И не се срамЪше отъ свон езикъ,
И кога нЪмаше кого да надвива,
Той пишеше книги, за да.си почива! -

„Четете и вижте, що съмъ азъ писалъ,
Отъ много сказаньи и книги събралъ,
Четете () братя, да ви се не смвьктъ,
И вамъ чужденцитъ да се не гордтзьктъ!
на ви мойта книга, - ти е вамъ завЪтъ:
Нека се прЪписва и множи безъ четъ
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“И пръска по всички поля и долини,
Дъ българинъ страда, въздиша и гине! . . -

Тя е откровенье, божа благодать:
Младий прави мждъръ, а стария младъ.
Който на прочита, нЪма да се кае,
Който знае неьв, много ще да знае

Тъй мълвЪше тозъ мжжъ въ килията скритъ,
Съсъ погледъ умисленъ, въ бддещето ВПИТЪ,
Който много бдЪнья, утренни пропусна,
Но пачето перо нивга не изпусна,
И противъ канонътъ и черковний звънъ
Работи безъ отдихъ, почива безъ сънь!
Тъй мълвЪше прЪди сто и двайсетъ годинъ
Тозъ дивъ светогорецъ, за рая негоденъ,
И фърляше тайно прваъ мрака тогазъ
Най-първата искра въ народната свясть.

166”

 
(1882. Ив. Вазовъ, „Поля п Гори“ 1884, стр. 119-122). =:

 

111 Авторътъ на горния портретъ е уловилъ въ
негоизвънредно сполучливо ония чърти, съ които Папен :

Хилендарски има значение за българския народъ. Паи-
сиевата слаВЪнобългарска история наистина нроповЪда на !

съврвменници и потомци българи, да не се срамуватъ
отъ своята простота, та да се отричатъ отъ народното си
име и да се пръфърлнтъ къмъ гърциттз, наопаки, тая тък-
мо простота,-за която са. криви пай-сетнт. не българитъ, 1

но гръцкото духовенство, що ги ; взело подъ ранната си
.

слЪдъ паданьето на българското царство! - тая българска :

простота каже е много но-добра и похвална нежели гръцд
кото лукаВство и подлость (вж. 55 7, 8, 116). Гърци и сър-
би ни хульнтъ, че сме нтзмали своя история, нЪмали ни
царство българско, ни царье, ни светии: който прочете тая
славЪнобългарска история, събрана и съставена за отговоръ
на такива хули, ще се убЪди, колко си ти злорадни и съв-
сЪмъ безосновни, защото българитв са били нЪкога сла-
венъ народъ и държава, та си. поразявали Много плетИ“

гърцитъ на война, взимали св. отъ тЪхъ дань, а тъ са да-

, 



 
вали на нашити царье свои царски дъщери за да иматъ

съ нази миръ, така и спроти сърбитв ние сме били много-

по-рано отъ твхъ и устроени като държава, и кръстени,„
на сме имъ показвали доста и силата си на бойно поле

(вж. 55 122, 4-6, 72, 76). Сърби и руси ни се присми-
ватъ на невежеството, въ което ни гледатъх днесь: и то е

несправедливо и невврно, защото и еднитъ, и другитв си

. служжтъ и сега още съ книги, създадени най-напрЪдъ за

българитъ, и да бъХж сърбитъ и руситъ паднали подъ

такова иго турско и гръцко, подъ каквото стенемъ ние, тв
биха ни дори благодарили, че все пакъ сме си запазили

въ тая робия неизмЪнно езикътъ и вЪрата! (вж. 55 111,

113). Българското царство биде погубено отъ турцитв, ала

не уцЪлЪхи. слтъдъ него ни сърбското, ни гръцкото. И ви-

ната за това турска.» завоюванье не лежи върху никого дру-
гиго толкова, колкото върху гърцитъ, които отъ злоба про-
тивъ насъ сами .иовикахж завоевателя изъ Азия (вж. 55
86, 87, 95). Когато се разби послЪднинтъ български царь
и удари часътъ за край на царството ни, по българската
земя настани. грабежъ и насилие, разнесе се „скърбь на

скърбь и жалость на жалость“. СлЪдъ никое врЪме се свик-

нянхме съсъ ЗЛОТН, понеже и злосторцитъ ее бЪхак ноопи-

томили, ала то не можеше да трае дълго, защото у тБхъ
сж нрЪстанжли и сждъ, и правда (вж. 55 89, 90)! Паиси

настоява праздъ българския народъ, да чете историята му,

"за да познае що е билъ но-прЪди и що би могълъ пакъ да

бжде еднжъкъ, понеже му се струва, че Богъ неще е съв-

стпиъ забравилъ нашето племе-, и както си. неизслЪдни бо-
житт, тайни, възможно е да събере Богъ отново разпелЪно-
то и да ушвли разбитото (вж. 5 3). Като нознаьвтъ бълга-

ритъ своето минало, тъ щжтъ и да милЪьнтъ за него, на

ще си пазьктъ и родътъ, и езикътъ, а не да се мамьвтъ

по чужда книга и обичаи. ПрЪдъ всички тии проповЪди, съ-

въти и приговорки разсидливгштъ и прозорливъ Паиси е

иоставилъ въ исгорнята си едно разсажденне за ползата

изобщо отъ чегсньс исторически съчинения, и тукъ ни е

подалъ единъ изреденъ образецъ отъ българска ораторски.

рЪчь отъ половината на миналия викъ (вж. 55 1-2).
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СлавЪнобългарската история на Паисия Хилендарски

е имала извънредно голЪмо значение за нейнитъ съврЪмен-
ници и за цъло едно потомство, които са се образували
върху смисъла на изложенитв въ неьк събития и си се
възпитали въ духа на проповЪданото тамъ родолюбив А
не по-малко значение има тя и ще има изобщо за българ-ския народъ, защото прЪдставя отъ себе паметникъ, що е
помогнжлъ най-много да се вдигне завЪсата на мрака прЪдъочитъ му, за да проникнжтъ въ тихъ сввтлитъ лъчи на
едно ново врЪме на националенъ животъ. Изложенитв въ
тоя паметникъ исторични фактове са. въ много случаи про-тивни на днешните. познания на българската история , оба-
че въ него се намиратъ мЪста, копто за винаги ще бак-
двтъ способни да докарватъ у читателя патриотично
въодушевение, защото са. чистъ изразъ на саждения, вЪч-
но необходими за подържка на народни идеали. Такива са.
мЪстата, дЪто Паиси прави единъ видъ прЪгледъ на раз-
казаното, дЪто прЪминува къмъ поучни изводи изъ общия
смисълъ на събитията, дЪто си служи съ поуката направо
за възбужданье на българското народно чувство. ОсвЪнъ
пъкъ това н а ц и о н а л н о значение Паисиевата славЪно-
българска история има още значение к н и ж о в и о -и с т 0-
ри ч еско. Тя е по връмето си първо съчинение по бъл-
гарската история въ цЪлата ни книжнина. Между ракопис-
нитъ и печатни извори, изъ които е черпалъ ввститъ си
Паиси, се намиратъ и устни извори, - прЪдания, които
нийдъ другадъ не са. отбЪлЪзвани и които говорьктъ за
отражение на исторически подробности въ народната сло-
весность. Употръбениятъ отъ Паисия езикъ е „славЪнобъл-
гарски1“, въ който се гледа интересна борба между черков-
нославънски и чистобългарски форми, въ него са. упазени
чърти и елементи отъ родния говоръ на автора.

ПГ. Онова, щото е искалъ да постигне отецъ Паиси
съ историята си, е било постигнато напълно: сввштчжтъ
за това не малкото извЪстни до сега прЪписи отъ неговата
история и особни прЪработки, заедно съ вмЪстянитъ нъ
еднитв и въ другитв разни записи и добавки. Българинътъ,
не виждалъ до тогава книга, която да му разправя за ми-



   
  

   

 

 
 

 
  

  

  

[нашата народна слава, за садбинитъ на държавата му, за

“потеклото му, вЪрата, писмото и родния езикъ, челъ и про- ,

“читалъ съ увлЪчение книгата на отца Паисия. Върху впе-

;чатленията отъ неин той садилъ и отглеждалъ чувството
деи за народность и образование. Това чувство често напи-

срало да се изрази веднага съ нЪкон бглтлкна или възкликъ,
„и възхитенинтъ четецъ му давалъ пгкть било чрЪзъ записи

Ено празнитв поля на ръкописа, или пъкъ и чрЪзъ добавки,

7.-вметндвти въ текста като нови вЪсти за даденъ фактъ, или

, дори като съвсЪмъ нови части (статии) въ съчинението.

:"Петь записа едно до друго, отъ разни четци и отъ разни
„”врЪмена се реднктъ въ края на единъ прЪнисъ отъ Паисие-
„вата история, що е виждалъ Г. С. Раковски прваъ 50-тъ

“

години у одескин гражданинъ Никола Мурзакевичъ, тв всич-
“ки гласнктъ еднакво, и най-стариятъ отъ 1772. година каз-

Два: азъ Макарйе, йеромонахъ хилендарски, прочитахъ ето

Тисторйю и разумЪхъ, что естъ писано въ нея. И вие по-

Нтрудите са братин, та йн прочитети, да ви буди на ползу
, - Болгаромъ похвала, а на пакость Грекомъ“! А въ една
, прЪработка на свщата история, чийто ракописъ отъ 1831.

”

година е притежание на Найдена Геровъ, статията на Паи-
=>сия за разтуряньето на старата българска патриаршия въ
. Търново (вж.,глава 1Х) е сключена ето съ какви страстни
„ думи: „треклятаи завистъ греческан! Послъ докажу!“ И

възбунениятъ съставитель на прЪработката наистина се
» опитва „да докаже“, щото мислилъ при тоя възкликъ, като
,.списва за тая цйзль особна статия, каквато въ първичното

Г съчинение на Паисия не се е намирала, - именно: „О
времени втораго разоренйя Болгарйи, каковшмъ образомъ
бьтстъ“. Въ тая статия между друго той разправя: „Па-
трйархъ нЪкто цариградскйй, аду наслвдникъ, дйаволу другъ,

“

, вторщй 1уда, новьхй Арйя, ошолъ при царя Селима на по-
клоненйе и сказалъ ему: царю многолЪтншй! Есть твои
подданицьг, Болгарскйй родъ, соровн человвцн, въ бранЪхъ
непобувдпмни и аще не смиришъ ихъ до конца, то паки
возстанутъ на тебе и возмутъ землю свою отъ тебе, но да

разоришъ начальннн мЪста ихъ и градоначальниковъ ихъ,
и тогда будишъ миренъ отъ брани . . . Тогда султанъ съ

 



  
великою яростйю возрЪвъ на него и вопроси его: да гдъ
есть начальное мЪсто ихъ? Рече же патрйархъ Селиму: имъ
есть столннй градъ Терново, въ еракйи Андрйанъ-градъ.
Тогда воста съ великимъ гнЪвомъ на Болгарйю въ лЪто
Христово 1522. Селимъ самъ разори Вракбю отъ Андрйанът
градъ до СрЪдецъ града, а единъ Каймаканъ Мурза Татар-
скйй“ съ 46 тнсящами войска татарска по край Дуная и
Стара-планина вся рассипаша отъ Чернаго моря до Видинъ,
а въ Македонйю поела своего визиря сосъ 33 тнсящею вой-.
ска: начъ отъ Драма даже до Босна, все потурчилъ, Дос-
патъ-планена тогда истурчилъ, Еспину (: Чепину!) Курун-
никъ, Кочени, - вси тогда истурчили . . . Тогда п тер-
новская патр1арш1я сожигоша и патр1арха мечемъ закла-
ша . . .

“ У сащия прЪработвачъ на Паисиевата история
нЪкои отъ изреченията, съ които Паиеи завършува отго-
вора си на сърби, що „ругаютсн Болгаромъ, за що су
прости и некннжнн въ Писанйе“ (вж. 3” 113),с.в изпуснат-
ти и замЪстени съсъ слЪдното по-остро: „.твтописъ латин-
ск1й Маврообиръ, Буефиръ, лЪтописъ французин-Ш, »- оба
тако глаголютъ: Сербьт непотръбнъйшйй паче встъхъ родовъ
славянскихъ, защо яко хулятъ на законъ Божйй“. Въ раз-
кописа на Герова, съставенъ не но-късно 1797 г., сж нови
още, вметнжти отъ празработвача Наисиевъ, статнитъ: спи-
съкъ на градоветъ отъ българскитъ земи Мисинйж
[България, Загорие], Вракйя, Макидонйя и Дардания, „Кратч
ка исторйя заради болгарскйн родъ“, „Возбуденйе болгарско-
му народу къ добродЪтели“.. Единъ отъ заппситЪ на четци
и въ тоя ряккописъ съвткгува: „лЪтописъ Волгашткйи за-
ради Болгарскитъ народи, който ните, съ вниманйе да читс,
да познай, какво са имали Болгарите царство“. Другъ
прЪписъ на Паисиевата история, направенъ отъ Т. 1Пиш-3
ковъ въ 1845. г. отъ по-стара подлткка, съдържа вече!
и хералдични знакове на земитт, и образи на царье и
светии, споменжти въ текста. Тамъ сак втъкнжти и два“:-
книжовни пъсни: една за боя между Крума и Нгшшрора4
(вж. 530) и друга за Самуила и зетя му Ивана Виа-!
димиръ (срв. % 45), а подиръ разказа за свършъка на
българското царство (% 89) са добавени окайнитъ думи н !
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„: пргвписувача7 адресувани къмъ българи и гърци: „ахъ, ахъ!
:,Воистину. ахъ от безумия, ахъ от завйстъ: сички ищеха
„*да са цари и господари, а сега сички турски роби и гове-

дари; единъ други са тикаха, и двамата пропаднаха въ

у-пропастъ лютое и въ уста лвова, да ги ядатъ живи и тое
.

да ги гледатъ“. Изобщо историята на Паисия се е тачила
,Йкато свещена историянабългарския народъ-,
) затуй билъ поставенъ единъ ирЪписъ отъ неша,.направенъ

въ 1765. година въ Еотелъ, за вЪчно пазеиье въ тамош-

д ния храмъ на светитъ апостоли Петъръ и Павелъ. Тя е
“

била първа книга за четенье дома и въ школата7 неьк като
апостоли (г.и ходили да прътоввдатъ по градове и села от-

дЪлни щпзпшеувачи и првработвачи. Всички тип са. вврни
- у ч си И Ц И на Паисия Хилендарски.

У”. Много се ирЪписвала и прЪработвала славЪно-

-*българската история Паисиева, ала при това името на ней-

ния авторъ често се изиущало, та дори съвсЪмъ заглъхнгк
и се забрави къмъ половината на тоя ввкъ. Който прв-
писвалъ или првработвалъ тая книга7 иобуденъ отъ родо-
любие. смЪталъ намЪстт. за право да гуди вмвсто името и

„
званието на нейния авторъ своето име и звание. понеже
самъ се трудилъ надъ неин. Н1вкои иъкъ не споменували

”* себе си като ирЪиисувачн или ирЪработвачи, ала не сио-

менували нито Паисия Хилендарски. Така Онде затъмнено
за потомството името на бнггвжития светогорецъ, и нашата

история на киижнината захващаше новото врвме съ име-

ната и пшизведенията на други по-късни двйци. Ржкоии-
ситв съ текстъ на Паисиевата история7 били пртъписи, или

првработки7 се наричаха. съ едно име - царствеиикъ.
Едвамъ првзъ 1859. г. се яви въ БК, (: „Български кни-
жици,“) 11. 541. една забЪлЪжка, дЪто се именуваше Паиси

"като светогорски иеромонахъ, който билъ занесълъ въ Ко-
телъ една истории], та отъ неин се наиравилъ въ 1765. г.

првиисътъ за Нотлеиската черква. НЪЩ) по-оирвдвлено
обади на Паисия въ 1860. г. Раковски въ съчинението си

„НЪколко р1вчи о АсВнш първому и пр.,“ стр. 44 и 47, при
всичко че безосновно двли „царственика“ отъ самата Паи-
сиева история. СлЪдъ това двама руски учени, А. Хилфер-
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дингь и В. Ламански, се ползуваха прЪзъ 1869. г. отъ
три прЪработки на историята, за да обнародуватъ изъ тБхъ
нЪкои касове въ втвстника „Голосъ“ бр. 69. (вж. М. Дри-
новъ, Исторически прегледъ на българската църква и пр.
1869, стр. 184) и въ ЖМНП (= Журналъ министерства
народнаго просвЪщенйя) септември, ала тв и двоицата не
знаеха че иматъ работа съ ракописи, основани върху
труда на иеромонаха Паисия. Най-сетнъ прЪзъ 1871. год.
В. Друмевъ (сега митрополитъ Климентъ) обърна по-ясно”
вниманието на българския свЪтъ върху личностьта и дъ-
лото на Паисия въ бПС. (= браилското Периодическо Спи-”
сание“) 111. 30-34, като извади, изъ съобщенията на Ра-
ковски ония заключения, що се криеха въ твхъ още из-
първо, а все стояха непокътнати. Ала пълно изложение
на фактове, сравнения и съображения, изъ които тепърва
се издига цЪлиятъ образъ на Паисия свЪтълъ и величавъ,
подаде професоръ М. Дриновъ сащата година и въ сащото
списание, въ прйзкрасната статия „Отецъ Паисий, неговото
вртзме, неговата история и ученицитъ му“, ПГ. 3-26. Ста-
тията си Дриновъ завърши съ думитъ: „ние сме обикнале
да броимъ възражданьето на нар0дътъ си отъ началото на,
наший вйзкъ, и туряме на чело Априлова съ Неофита, Всь
нелина и пр. Да, голЪми са заслугитъ на тази благодЪтели
народу ни. Но да ли не ще да е по-право да отнесемъ въз-
ражданьето си на 60-70 години по-рано и да туримъ на.
чело отца Паисия?“ Тия думи баха оправдани, и отъ то--
гава ние взехме да броимъ - не възражданьето си,но на?
чалото на новата си писменость отъ 1762. година.

За характеристика на Паисия Хилендарски и на

труда .му отъ гледище на сърбскитъ посяганья върху наши-
земи професоръ Дриновъ написа въ сПС. (: софийско
„Периодическо списание“) 1886. Х1Х-ХХ. 134# 145“,

„Още нЪколко бъжвъкки за Паисия и за неговата история“.!
Въ тази и въ по-прЪдишната му статия се съдържа всичко,
щото може да се знае до днесь за Паисиева родъ, животъ
и дъйность. И главниять, негли и едничъкъ изворъ на тия
взети е пакъ самата славниобългарска история на Паисия,
особито нейното послЪсловие (вт. 55 122 и 123). Откакъ,
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внодилъ прваъ 1764. година съ историята си въ Котелъ, що

Ее
станало съ него нататъкъ, дъ и кога е сложилъ утру-

дени кости, не се знае.
ХП. Първичниятъ рдконисъ на Паисиевата история,

.автографътъ на Паисия, не е намЪренъ до сега, и надали ще
*.нЪкога да се намЪри. Ние познаваме само но-близки или
[”не-далечни нрЪниси отъ него и нрЪработки. Отъ тия пръ-
Нхиси и прЪработки може да се откриьвтъ съ врЪме още
;унйжои, особито въ Македения, дЪто Паисиевата книга не-
съмнЪно е обикаляла, но кадЪто диреньята на съврЪменнн

:;любители не сак били въ състояние да проникнатъ. Което
;.ге намЪрено и извЪстно до сега, то може да се нареди въ
в-.(:лъдния снисъкъ:[ А. П р в и и с и отъ „славЪнобългарска история“ на

ЕПаисия
Хилендарски.

:
1. Еотл енски. Нанравенъ въ 1765. г. 29 януари

Звъ Еотелъ отъ Стойка иерея, нослЪшенъ еписконъ Соф-
; рони Врачански, и нрЪдаденъ за пазенье въ черквата св.

5Петъръ и Павелъ. Първи споменъ за него въ Български
“, книжници 1859. стр. 541 заб., а сетнъ отъ Г. Нръстьовичъ

Евъ Читалище 1871., стр. 335-337, дЪто е съобщенъ и

гединъ к.ксъ за ноказъ (= 5 114). Рдконисътъ прЪмингк у
;Нръстьовича, който нъкъ е наредилъ да се прЪдаде въ
; Софийската наредна библиотека.
:

2. Р и л с к и. Направенъ въ Самоковъ отъ свещеника
”Алексо Великовичъ Поповичъ въ 1771. год. ПрЪзъ 1870. г.
:придобитъ за библиотеката на Рилския манастиръ, дЪто е
[вписанъ подъ бр. 91. Ползувалъ се е съ базлъжки изъ него
.И. Иречекъ въ Пер. спис. 1882, 1. 48, а може би и въ
,СезЪу ро ВпНтагзнп 1888, сноредъ забЪл. 13. на стр. 450.
„„За тоя прЪписъ вж. „Къмъ вЪститъ за историята на от.
:Паисия Хилендарски“ въ БП. (= Български нрЪгледъ) 111,
11. 147-150. "

З. “аЕ е р а в н е н с к и. Направенъ до 1772. год., на-
(Шаренъ въ 1838. год. въ Жеравна и изнратенъ Априлову(= А и р и л о в с к и) въ Одеса. Отъ Априлова минжлъ въ
ржцтлъ на Никола Мурзакевичъ, у когото го виждалъ Ра-
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ковски и си вадилъ изъ него кдеоветгв, съобщени въ „НЪ-
колко рЪчи и пр.“ 1860, стр. 20-21 (: глава 1Х) и 44-.
46 (= глава П), и записитъ, съобщени вот., стр. 47. МЪста
изъ тия класове и два отъ записитъ са. възпроизведени въ
бПС. 1871, 111. стр. 31-33. Отъ Мурзакевича тоя прЪписъ
миналъ у И. И. Нурисъ, у когото не сполучилъ да го види
професоръ Дриновъ (бПС.1У".5), но го видЪлъ А. И. Мар-
кевичъ, членъ на царското Одеско дружество за история и
старини, та се отбЪлЪзва въ ХУЧ. томъ отъ „Записки“ на
сжщото дружество като писанъ разкошно [- съ образи ?].

4. Д р и н о в с к и. Отъ самата 1772. г. притежава
единъ првиисъ проф. Дриновъ споредъ сПС. 1885, Х1Х -
ХХ. 135, тукъ на стр. 139-141 той обнародува изъ него
само нЪколко позива (= изъ глава 11”). Тон прЪписъ не
ще да е жеравненскиятъ, както се прЪдиолага въ БП. 1896,
111, 2. стр. 123 и 11. стр. 147. „

5. Т 0 ш к о в 11 ч е в ъ. ПрЪиисванъ въ 30-тъ години
на желта руска хартии съ руско писмо. Принадлежалъ на!
Стефана Тошковичъ отъ Калоферъ, комуто билъ донесенъ
въ Одеса отъ Света-гора, и послъ шишлъ въ иаслЪдство
на сина му Н. О. Тошковичъ, погомствснъ почетенъ граж-у
даиинъ одески. У него го открилъ проф. Дриновъ, та се
ползувалъ за статията си въ бПС. 1У".,д15то обнародува от-
дЪлни късове и позиви на стр. 8-14 (: 55 иослЪсловие,
121,8,9,7 6,116). ЦЪЛИН 11рЪП11съ издаде полковникъА. В. Лонгиновъ въ Люблинъ, 1885. По иоводъ на това
издание „не до тамъ добро“ написа проф. Дриновъ бЪШБЖд
китъ си въ ПС. Х1Х-ХХ. 134 11 ит., а самиитъ текстъ на
изданието, поирансно иамЪстъ споредъ посочваиьита на
Дринова възъ основа на неговия приписъ, биде прЪпеча-
танъ въ „Историята на от. Паисия Хилендарский“ отъ М.
Московъ, Тьрпово 1893, и щгъидружеиъ съ особснъ прЪдго-“
воръ. За това българско издание вж. БП. 1896 111. 2.120
“126. Види се отъ желание да оправи грЪшкитЪ на пър-
вото си издание Лоигииовъ прЪиздадс Тошковичева иртзписъ
въ ХУТ. томъ отъ „Записки на царското одеско дружество
за история и старини“. Тукъ въ една забвтжкка иа кран
отъ професора А. Ночубински се. казва, че разкописътъ е.
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завЪщанъ отъ покойния вече Н. О. Тошковичъ на града
Налоферъ (: К, а л ()

ф е р с к и).
6. Башкьойскн. ПрЪписанъ въ бесарабското село

Башкьой или Нирсовъ на 28 октомври 1842. год. отъ све-
щеника Василь Маноловъ родомъ сливенецъ; за подложка
му служилъ нЪкой „Хилендарски царствсникъ,“
нисанъ на 9 ноември 1820. год. Възможно е да е служилъ
сжщиятъ „царствсникъ“ за подложка и на Тошковичева
прЪписъ. понеже Башкьойскинтъ се изравнява съ тоя доне-
сснъ отъ Света-гора и нисанъ въ ЗО-тъ години въвъ всичко;
вж. БП. 111, 11. стр. 148-149. Ракописътъ е притежание
на Ивана Икономовъ въ Тулча.

7. Т ърновски. ПрЪписванъ и прЪважданъ на
простъ български езнкъ въ 1842. г. въ Търново отъ учи-
телитъ Петко Рачовичъ (Славейковъ) и Христо Драгано-
вичъ въ два отдЪлнн скзсмплара; за подложка служилъ
нтпюй Е л е и с к и п р т; н и с ъ) нанравснъ отъ Котленския,
а добавки били заимани изъ единъ Ст ар 0 3 а гор ски
ц а р с тв с ник ъ. донесенъ отъ К. Фотиновъ въ Търново.
Екземпларътъ на Славейкова7 приготвенъ за псчатъ, билъ
занссенъ съ такава цЪль въ Букурсщъ7 ала въ 1881 год.
ес обнвплъ мсжду книжата на Бългашкото книжовно дру-
жество въ Софии; а скдкмннларътъ на Драгановича бнлъ
прБдадснъ на учители Христаки Навловичъ (Дупиичапинъ)
въ Свищовъ (вж. Фотиновскп юбилеенъ сборникъ 18947 2.
стр. 88дЕ-Ю). Ссга първннтъ отъ тЪхъ се намира въ Со-
фийската народна библиотека подъ бр. 86 (: Софийски)
и с описанъ въ БП. Н. 1. 104--11О; тамъ сс намира подъ
бр. 56. и другъ раконисъ. сднакъвъ съ но-нрЪднин, и въз-
можно с да е той в*го1*ьнн!1ъ търновски скзсмпларъ. Вж. БП.
[Н, 2. 121-122 и Ш. 11. 147-148. Търновскннтъ рако-
писъ на (“.тавсйвова съдържа въ началото 12 хоралдичии
образи и една кншковна пъсснв за пари Круша въ срлвдата.

8. 111 и 111 к () в с в и. ПрЪннсанъ въ Търново въ
1845 г. отъ Т(,-,одо1“ьа Николасвнчъ (Шишковъ) н украсенъ
съ 57 образа на гербове и светни въ началото. За подлож-
ка се щъъдполага да му е слуъкнлъ сжппштъ „Ел снски
пр Ъпп съ, по който е направенъ и Търновскинтъ разко-



    

   

   
      
  
  
   

  
  
   

    
  

    
    

  

   

писъ. Н. А. Начовъ,у когото е може би запазенъ за сет..
Шишковскиятъ прЪписъ, сравнява тоя съсъ Тошковичев.
въ статията си „ЗабЪлЪжка за Паисиевата история“, ПС
ХЪМ1. 505-б25, и намира, че по съдържанието си е токо.
речи еднакъвъ съ него; а И. Д. Шишмановъ, като взим
поводъ отъ тая статия, описва Търновския : Софийс
прЪписъ и го сравнява съсъ Шишковския въ БП. 11, 1

104-110.
Б. Пр “Еър аб отки на славЪнобългарската история

именувани царственици. „

1. Сопотски. Писанъ отъ клисуреца иеромонахх
Пантелеимонъ въ Сопотския манастиръ въ 1828. г. ОтбЪлъ
занъ е въ БН. 1859, 11. 540 като „царственикъ или кра
ка българска история“, та е цитувано изъ него мвсто
разтуряньето на търновската патриаршия отъ Селима 11

въ 1522. год. Редомъ съ тоя царственикъ се споменув.
тамъ и другъ писанъ въ 1845. г., който е еднакъвъ със
Сопотския, само по езикъ по-простъ, а не толкова черков“
нославЪнски.

2. ДрЪновски. ПрЪписанъ въ 1837. год. януар
отъ учителя Стефанъ попъ Зотовъ и ученика му Цено о *.

царственика на ДрЪновския манастиръ св. Архангелъ Рж
кописътъ стигналъ въ рацЪтъ на Аирилова, който гп-

сравнява съсъ Жеравненския прЪписъ и намира тоя писан "

съсъ славйзнски букви, повече обиленъ съсъ славЪнски дум
и по-пъленъ. Отъ Дртзновския ръкописъ Априловъ изпра
щалъ копия въ Москва за Венелина; копията виждал ."

послъ Дриновъ между Венелиновитъ книжа въ библиоте
ката на Московския музей. Априловъ притеъкавалъ ощ
единъ рязкописъ Паисиева история, за който нувмаме ни.,

какви вЪсти; а Дриновъ намЪрилъ въ Москва и у Осип
Бодянски единъ рвкописенъ откяксъ съсъ двв глави из
сдщата история. Вж. бПС. 11”. 6 и БП. 111, 2. 1222-1231

3. Г е р о в с к и. Притежание на Найдена Геровъ“
писанъ въ 1831. г. Него употръбилъ подъ името „българч
ски лЪтописъ“ професоръ Ламански, за да спише статият
си „Болгарская словесность ХМШ-го вЪка“ въ ШМН
1869, септември. По тая статия го характеризува и Дри
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новъ, като привожда въ бПО. ПГ, 16-20 и 25 главитъ отъ

съдържанието му, части отъ, разказитъ за славЪнскитЪ
писмена (= 5 108), за второто разорение на България при

. султанъ Селима, Шълъ списъкъ на българскитъ градове и
* .единъ записъ. Възъ основа на списъка на градоветъ Дри-

новъ заключава, че тенстътъ на тоя ракописъ ще да е

съставенъ не по-късно отъ 1797. год. (бПС. Н”, 21).
4. 3 м в е в с к и. ПрЪписанъ въ село ЗмЪево (Дер-

вентъ), Старозагорско, на 10. януари 1831. г. отъ монаха
, Харитонъ, и както се ВИДИ отъ една и сжща подложка съ

Геровския прЪписъ и прЪди него. Той е притежание на Н.
А. Начовъ въ Варна, който въ забЪлЪжката си за Паисие-

- вата история го сравнява съ ТошковИчева прЪписъ и съ

царственика, печатанъ въ Будимъ въ 1844. г.
5. Григоровичевъ. Писанъ въ 1839. год. и по

съдържание приличенъ на Геровския, съ тоя и съ будни-
ския царственикъ го е сравнявалъ П. А. Лавровъ въ особна

статия въ „Трудове на осмия археологиченъ конгресъ въ

Москва“ томъ П. 242д263, дЪто са обНародувани и из-

вадки изъ текста. Ржкописътъ се намира въ сбирката на

покойния В. И. Григоровичъ подъ бр. 1731. Вж. Визан-
тййсктй временникъ 1896, 111, 1. 174.

6. Х и л ф е р д и н г о в ъ. Писанъ въ края на ХТШ.
в1зкъ и близъкъ съ Геровския царственикъ, ала не една-

къвъ, по-важенъ отъ него. Отношението между тия двата
осввтли Дриновъ въвъ бПО. ПГ, 21-24, възъ основа на

обнародвани изъ Хилфердингова ржкописъ нЪколко свидЪ-

телства за иокръщаньето на българитъ и за Нирила и Ме-

тодия (въ „Голосъ“ 1869, бр. 69 отъ 10 мартъ; прЪпеча-
тани и въ Ое1ауен1 йвйсйеъе ратагиу ву. СугШа, »” Ргаие

1869, вж. и Истор. прегл. на българ. църква отъ Дринова,

стр. 184-186). Хилфердингъ намйзрилъ тоя рнкописъ по

едно п.нтуванье въ Македония, на намгБрилъ и още единъ,

за който Ламански казва, че билъ еднакъвъ съ първия,
ала работата не е освЪтлека.

7. Бу димски. Тоя е печатаниятъ въ Будииъ, въ

1844. г. „царственникъ“, издаденъ отъ нЪкогашния свищов-
ск Щщщъ Дупничанинъ по разко-

надвиши.“ММНшок. 2
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иисъ, прйздложенъ нему отъ браилскитъ българи. Браилд
скинтъ ракописъ не се знае, дъ е останалъ Вж БП. 111,-
2. .122. „

-
,

Намиратъ се отбЪлЪзани още СЛЪДНИТЪ ирЪииси или:
прЪработки на Паисиевата истории: „Цароставникъ“ у ло-

“:готета на ру се не ки я митрополитъ, сиоредъ Венелина.
”(министерски Сборникъ, 1, 1. 178), разкописъ въ библиоте-
ката на хаджи Ивана въ Пирдопъ, сиоредъ д-ръ М. Ива-4
новъ (вст. УЧ, 1. 84 заб.), првиисъ за училищно обучение
въдрЪново и скратенъ текстъ Паисиевъ въ Търново, ,

. споредъ Славейкова (Фотиновски Юбилеснъ сборникъ 1894,
2. 88), прЪписъ отъ 1837. год. въ АС тар а-з а гор а, сега
въ библиотеката на Старозагорската дуввическа гимназия "»

(Отчетъ на сжщата гимназия, 1897. стр. 135).
,

УЦ. Паиси е писалъ историята си по образецана старитъ хроники: той захваща съ библейски събития,
реди царье и войни и тълкува историчнитв фактове обикно-

" вено съ божа воля, човЪшки тракове и „бошие попущеиие“,
за него е Марна всЪка легенда и устно прЪдание. Н слогътъ
му е както въ хроникитъ: раздробенъ, съ иолисиндепънъ
въ изреченията и съ чести, нЪкога ирЪчкави за смисъла
анаколути. При все това Паиси проявява намЪстъ оиитъ
за критика и за рационално обяснение-, а въ плана на тру-
да му се съзира извЪстенъ похватъ педагогически. На тои
иохватъ .се дължжтъ: разслнкденисто за натгюстнга на не-
торията, прЪдговорътъ, рекаиитулацинтъ иодиръ наивни от- .

дЪли отъ изложението и групираньего иа бълвжити лица
по категории. Затуй казва и проф. Ночубииски въ забъ-
лЪжката къмъ Одеското издание на Тошкошшева щъЪиисъ,
че Паисиевата история е съставена „умно и съ ш-дагоги-ческимъ тактомъ“.

„
За изворитъ, съ които си е служилъ Паиси, иаии- .

раме Въ самата славЪнобългарска истории елЪдиитъ (тлЪж-
ки, Паиси челъ много книги ръкописни и печатни, които
намЪрилъ по светогорскитъ манастири, по България и меж-
ду сърбитъ въ „НъМско“, сир. въ Банатъ, сшйьменува съ
общи думи гръцки илатипски лтзтоииси, гръцкии истории и
стари ракописни отечници, светогорски гръцки отечникъ, по-

 



21.

..19...
меници отъ черкви и манастири, „привилегии“ (сир. гра-
моти) Зографски, кормчая, прологъ, „руски и московски“
печатни истории и една кратка нЪмска история, отбЪлЪзва
съ имената имъ Теофана лвтописецъ, житието на св. Пет-
ка (отъ патриарха Евтимия), „прологъ и житие на Ила-
риона Мъгленски (отъ сдщия), житията на Ивана Рилски
(отъ сащин), на Гаврила ЛЪсновски, Прохора Пшински,
Ивана Сарандаиорски и Иоаникия ДъВически, жития на
сърбски крале и светци, което е сащо съ „родословъ
сърбски“, и гръцко житие на Ивана Владимиръ. Между ие-
чатнитъ извори на Паисин държатъ главно мЪсто тия двъ
книги въ руски прЪводъ: „Маврубиръ“, сир. Мавро Орби-
ни, „Книга йсторйограета початйн имене, слави и разшире-
нйн народа славянскаго“ 1772, и „Баронйн“, сир. Цезарь
Барони, „ДъЯнйн церковнан и гражданская отъ рождества
Господа нашето 1исуса Христа“ 1716. Особно отъ първата
книга изтичатъ много отъ кривитъ и чудесни втвсти у Паи-
сия. Поради тин „неправилшъсти, погрЪшки и анахронизми“
ще да е отказалъ Априловъ на браилчани, които му празд-
лагалн да издаде „царственика“ (вж. Мисли за сег. бъл.
ученйе 1847, стр. 30). По изданието на едно „видЪние“
на пророка Псаии въ „Споменик“ на сърбската академии
1890, 111. 190-193, проф. Пречекъчзъгледа, че то е дало
на Наполи никои отъ имената на фантастични български
царье, вж. неговото издирннье Паз сЪгЗзШсЪе Е1етепв Зи
аег сородгарьтзсьеп Мотепс1агиг сег Ва11кап1аш1ег 1897,
86т91. А самъ Паиси смЪта за безпристрастие това, че
писалъ винаги тъй, както намЪрилъ въ изворитъ. Отъ свои
извори ск. черпали и аугдувлнитъ ученици на Паисип: Ге-
ровскиитъ царетвенпкъ споменува (“тнт.иъ „Мавробира ла-
тинскаго“, „Неофана грека“, „Евнимйя Терновскаго“ още
и Поана Зонара, Буфиера французин и Димитрия Ростов-
ски, с.г.щото личи и върху Будимскин царственпкъ. Една
глоса въ Хилфердппгова ршсоппсъ и подобно пеп мазето въ
текста на Змувовскпн (във. бНС. П”, 23щ24 и ПС. ХЪУЧ.
515) възбудихж прЪдположенин за нЪкакъвъ „лЪтоиисъ“
отъ патриарха Евтимин, изъ който да са черпали Па-
исиеви ученици, обаче думата „лвгоиисъ“ означава тамъ

2.
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лЪтописецъ, та може просто да е произволна титла, дадена
Евтимию отъ писачитъ на ракописитъ. Сравнявайки Шиш-
ковскин прЪписъ съсъ Тошковичева и ЗмЪевскин ракописъ ““

съсъ двата прЪдни и съ другитв извЪстни царственици Н.
А. Начовъ установи въ забЪлЪжката си къмъ Паисиевата
история въ ПС. ХЪУТ. потеклото на доста вЪсти въ пръ-
писитъ и прЪработкитъ на тая книга. Хералдичнитъ об-
рази ще да сж вадени изъ сърбската книга „Стематографйя“

,

на Христофора ЗНефаровичъ 1741; съ неьв билъ заедно под
везанъ Еленскиятъ прЪписъ, по който се работилъ Тър-Ч”
новскиятъ. А художествени“; пЪсни за Нрума и за Ивана
Владимиръ са приведени изъ книгата на далматинеца Ан-
дрея Качичъ-Миошичъ „Вавдоуог изоапй пагоаа з1ом1п-
анода“, пръвъ пдть издадена въ 1756. ,

Поради тоя съставъ на Паисиевата история „тя ит.-
ма за издирянье на миналото на България по-голЪмо зна-
чение, нежели има напр. Фирдуси за староперсийската, или
Качичъ за далматинската история; ала зато тя има без-

„

цЪнно значение за най-новото развитие на българския на-
родъ“, - казва Иречекъ, Исторйя Болгаръ, 668-9. На ск.-
щото мЪсто проф. Иречекъ нривожда въ свръзка рЪшение-
то на Паисия да спише история на българитъ съсъ спо-
ходбата на сърбския историографъ Иванъ Раичъ пръвъ
лЪтото на 1758. г. въ Хилендарския манастиръ. Историята “

на Раича се яви за пръвъ пжть печатана въ 17944-955“
“обаче прЪЛюбопитно е, че въ прЪдговора къмъ първия и ,

томъ четемъ токо речи сжщитъ думи, съ които и Паиси „

оправдава своето прЪдприятие, па намираме п разстнъкденис?
за ВЗЖНОСТЪТЕ], на историята, само че у РЕН/НЮ, НО-СЪОТВЪТНО
СЪ НЕГОВОТО ВИСОКО образование. Дали ще 8 СЛУШЗЛЪ ТОВЗ»

,

Паиси изъ самитв уста на Раича?
УШ. Тукъ е издадена Папсиевата история по пръ-

писа на Тошковича, и то по второто му издание отъ Лон- “

гинова въ Одеса. И до послЪдна минута азъ очаквахъ да 3

се сдобива съ Котленския прЪписъ, който се намира вече
въ надЪжни ржцъ, та да обнародувамъ него като непо-
срЪдствена копия отъ автографа на Паисия; ала моето ча-
канье изглеждаше да се продължи богъ знае до кога. За-
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, Туй пристдпихъ да подамъ на българския читатель Тош-
- ковпчева текстъ. увЪренъ, че той не ще да се отлича твър-

**.дт, по съставъ отъ Котленския, и съ надЪжда, че тоя по-
: дирнинтъ ще ми послужи негли за второ издание на Паи-

у

син. Като издавалъ Тошковичева текстъ, Лонгиновъ раз-
вързалъ титлите7 докаралъ правописа споредъ гражданско-
то азбуке и изпуснлдлъ бЪлЪЗИТЪ надъ редоветЪ; прЪпеча-

„ талъ тъкмо споредъ ракописа само послЪсловието иа Паи-
син, за да се види какъ е писанъ. Това всичко задържахъ
и азъ, като извършихъ само слЪднитв оправки: гудихъ

.. курсивно е вмвсто нЪкои я, които Лонгиновъ поставилъ за
А отъ ршюписа, а не съобразилъ, че това А значи въ него

*. и я, и е; .съединихъ или раздвлихъ нЪкои думи у Лонги-
:.; нова, четени криво, а на други дадохъ по-правъ изгледъ7

”! понеже са били изкривени отъ прЪписувача. Тин два вида

оправки моглатъ да се провЪрнватъ по онова, което е от-
печатане вмЪсто твхъ подъ линия споредъ както стои у
Лонгинова. Най-сетите нЪкои явно пропуснати думи отъ
писача на ръкописа се потрудихъ да възстанови., и тЪхъ

турихъ въ ,нглести скоби. Разпоставихъ и првиинателни
знаци тъй7 каквото да излЪзе нанвв правилниятъ смисълъ
на текста. Началото на всвка страница отъ изданието на
Лонгинова отбЪлЪзахъ съсъ съотввтната цифра„ поставена
между двв ()”ГВЪСНИ линии. За прЪгледность на текста от-
дЪлихъ въ него нЪкгшко нови глави и го разбихъ по на-

раграфи. Така се получи слЪдното съдържание на текста:
Глава 1. 55 1-3 [Важность на историята].
Глава Н. 55 3-9. ПрЪдисловйе къ хотящимъ чита-

ти и послушати написаная въ йсторййцу сйю.
Глава 111. 55 10-64. Собранйе йсторическое о наро-

дъ Болгарстемъ. .

,

Глава ПГ. 55 65-76. Зде вонми, читателю: речемъ
во кратцъ ради Сербски крали.

. Глава У". 55 77-90. Паки окончаемъ повЪсть - ра-
ди Костантина Шишмана.

Глава ХП. 55 91-95. Зде потрвбно совокупити за-

едно имена краломъ и царемъ Болгарскимъ, колико сн.
обретаютъ и кой по кого е царствовалъ.
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Глава УИ. 55 96-106. Собранйе во кратце, колико

бнли знаменити крали и цари Болгарски.
Глава УШ. 55 108-113. О учителяхъ Словенскихъ.
Глава 1Х. 55 114-116. Внемли, зде опасно читатем

лю [За търновската патриаршия].
Глава Х. 55 117-121. Ту собрахомъ во кратце име”-

на свнтнхъ Болгарскихъ, колико просйнли отъ Болгарски .“

езикъ въ послЪднаа времена.
55 122-123. [Послвсловие].
ДЪто се посрвщатъ мгвста отъ текста и двто самъ

Паиси се позива върху такива мвста, тамъ отбЪлвзахъ въ “

скоби съотвЪтниятъ параграфъ. Подиръ текста иде азбу-
ченъ “показалецъ на по-характернитв думи отъ езика на
Паисин и на собственитв имена, които изискватъ нвкои за-
бвлвжка или оправка. Въ правописа на Тошковичева прв-
писъ нека се отбвлвжи: уиотръбението на н въ сричкигт,
би, нн, ри, тн, цьг, а вмтзсто е и а отъ |. въ отачсство, иио-
часки, торжаство, прЪлащпйсЯ и под. (сърбизъмъ?), а
вмЪсто вметнжто а въвъ ветаръ, река./съ и под., да ви с
въвъ ва, ка, са,совакупихъ, срвщу които има и во, ко, о
ви. с въ тежокъ, новели и под , -сюю за -скую, чатп, обе-
щевалъ, новите, и др. Такива особности, наколкото не
иджтъ отъ книжовно влияние, се намиратъ въ Самоковско и
въ сввероизточна Македония.

София, февруари 18.98.

А. Т., (112 рЪ. ,“
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ставеиовондрскм (о иародмъ " о царъхъ " сантътъ
вомарскнхъ " 0 ксехъ дънни " вштш коларски.
Соврдно н паретдепо Пдпспемъ неромоиахомъ (вин-
шаго ко свнтъй горн доонскш отъ епархии Самоков-

ски) нъ што 1762, на полза рода Бопгдрскомз.

ГЛАВА. :.
[Важноеть на историятщд

% 1. Енденте прежде бшвших въ мтре оемъ ВЪ-

щей н дЪннЪй жпвущимъ на земи не тонмо полезно, но

и Мало потребно есть, любомудрп читателю: аще на-

викнешп еих често прочнтоватн, обогатишися разу-
момъ и но будешн внома ненскуеенъ, младимъ детем
п нрепроотнм человЪном безотвЪтенъ, егда по елучаю

нопроситъ ти 0 преждебпвшнх в ШРЪ церновнан дЪянйя

и царски тоторшш, и оъ не малимъ отйдомъ будешн,

егда о онхъ ннчтожо возможешп отвЪщенати.
"

% 2. Отнуду же Въшни оихъ возможешп ониз-

натщ нще не отъ опх, иже дЪянЪя мйра оего писаша,
и не долго время поживши (ни кому бо дароваон долго
жнтн), на долгое врвна ниеанйя отъ сих оотавнша1.

1 оставиши.
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, Сами собою умудритисн не можем: кратки бо суть дни

житйн нашето на земни; - отъ четенйя убо древних
нЕтописанйй и отъ чуждаго иснуства снудость интъ
нашиХъ на стежанйю разума наполнити понуждаемсн.
Хощеши ли въ дому овдети и всЪхъ царства мйра
вето-и безчисленаго1 труднаго и бтвдственаго путь-
шествйя - увабдети содЪнннан и содЪваеман ва нихъ
и втаденйя сего въ наслаждешв умное и въ ползу себе
и иним употребити? Чети исторЗю. Хощеши ли вЪдети
акн на нозорище игру мйра сего, нремененйн и пагубу
великихъ царствъ 11 царей и непостоянное благополу-
чйе ихъ, нано господствующих и горднщихся о наро-
дЪхъ нзинъ, силни иненреодолЪни въ бранехъ, славни
честнин у встъхъ, вънезапу изнемогоша, смирншасн,
надоша, исчезоша? Четь1 1стор31о. И отъ нея познавъ
суету мйра сего, обучайсн презирати его! 1стор2н не
токмо всявому на управленйю себъ 11 дому, но и во-
линим властителемъ къ доброму обладанйю подаетъ ра-
зумъ: нако возможно Богомъ въручених подданих со-
держати во страси Божйи, въ послушанйи, тишинъ,
правде, благочестив; како метежних укротитн, нсноре-
нити; како навнннеши нхъ врагомъ онолчатнсн, въ
бранехъ нобЪдитиихъ, мнръ 52 устронти. Зрн, 1101111-

нан полза отъ истор1и! Во вратцъ то 11знвн1ъ Васн-
1111 несаръ восточни сь1н3 своему Льву Нрещдрому.
УвЪщеваетъ его,г.1агол;12: моторно, рече, древнихъ чи-
тати не престай; тамо бо без трудовъ то обрещешн,
онке3 иньт много трудишасн. Отъ сих увЪсн 11 б1а111хъ

„добродЪтелей, и злих занонопреступлеШн, нознаеши4

1 и безчисленого; 2 глаголетъ; 3 ните, 4 познаша,
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пременснйя жизни чеиовЪчеснЗя и обращен1я благопо-
( иучна в ней и непостоянство Мйра сено; и како и ве-

ликан государства на падентю преклоняются, разсу-
., диши„ и увидиши злихъ1 иазни, а добрих мздовоздая-
Г,“..нйн. Отъ сих блюдися!»

“

5 3. Дивни судъбьт Бонин и неизслЪдимая без[д]на
совЪти его въ правленйи Мйра сего, и о промисле, имже

уиравинетъ царства мйра сего, раздЪлЯетъ, пременяетъ,
преноситъ, и когда хощетъ, погублнетъ и пани насаж-

даетъ. Мнится намъ навремени2, аии он нерадилъ о

насъ, аии бит всенонечним забвенйем небреталъ о насъ;
но не есть таио. Возможно въ иЪтописих и йсторйнх

еврейсиихъ познати, како многаждвтд продаваше ихъ во

плЪненйя и запустенйя, и паки собираше и уирепляше
ихъ на царство, ниоже и ньшв видитсн отпаденйе
восточнаго царства Гречеснаго и Болгарснаго. И мнится
наи за невоенонечно отвержено бьтсть отъ Бога и заб-

вено; но ито постигнетъ умъ Госп-однь, или кто из-

слтздитъ совЪтЪхъ его, ащели паки воставитъ и со-

беретъ расточеная, и исцълитъ соирушенан, и имиже
вЪсть самъ свнтшми своими судбами?

ГЛАВА. 11.

Прщисиоще къ хотицшмъ титити " иосииишти иа-
писаиаи иъ йсторййцн стю.

*

, 5 4. Внемлите ви, читатели и сльтшатели, -
. роде Болгарски, вой ревнуетъ и усердствуетъ по своего

рода и по свое отачество Болгарское, и желаетъ разу-

1 за ихъ; ? не, времени.
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иети и знати извЪстно ради своего Болгарснаго рода,
и за ваши отцш и праотдьт, и царюве, и патр1арси,т
и свитьш, како са исперва поживели и прейшли! И
вам потребно и полезно естъ да знаете известно ден-;
н1и отецъ вашихъ, пано що знаютъ вси други родовъ;
и изици за нихни родъ и изииъ 11 1111111отъ 1стор?и,-
11 вснни инижнииъ от них знаетъ и сназуетъ 11 ква-„
литоя за свой р0дъ и изикъ. “

5 5. Тано и азъ вамъ написахъ по реду из-
вестно1 за вашъ родъ и язинъ: читайте и знайте, да
не будете от други родове 11 изицш иодсмЪваеми 11

унораеми. Азъ излиха поревновахъ по рода и по оте-
чество Болгарсное 11 много трудъ сотворихъ сооирати
от различни книги 11 1стор1и,дондеа1е соорах 11 сово-у

купих д1311111я рода Болгарснаго въ
11ни11111цу

с11о: ради.
ваша полза 11 похвала вамъ написах, 111111л1об11гъсвой
родъ и отечество Болгарсвое, и любите зиати за свои .:

родъ и нзии! Преписуйте 1стор1йцу с11о; платите, иска
11 вам препишетъ иои умеютъ писати, 11 имъйте 1119

да си непогуби. ,

5 6. А.. 11ои нелюблит за свой родъ Болгарски
зиати, но са обращають на чута иол1ти11а, 11 пера-?
детъ за свой язинъ Болгарсиш, но си учать 3 читати?
и 1оворити по гречески 11 ераметси да си наречатъ
Болгари, -о неразумно юроде! Поради что си срамишъ
да се наречешъ Болгаринь 11 не чатпшъ по свой изинъ ,

и не думашъ? Или не са имали Болгари царсгво и
господство, за толино царствовали 11 били славни

.И чудни по вся земля, и много иути отъ силни Рим-) 
1 изветно; “3 имЪютъ.
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лнне и отъ мудри Греци данъ взимали, и давали имъ
царовъ и кралеве свои царски дщери во супружество

>

и дабь1 имЪли миръ и любовъ со цари Болгарсти?
И от всего Словенскаго народа наиславни бшли Бол-

:

гари: перво са онь1 патр1арха имели, перво онь1 са кре-
стили наиболе землн онь1 освоили; тако от всего1 народа
СловЪнскаго онь1 сити и честнии бвтли и первьг свя-
ть1и Словенскьш отъ Болгарски родъ и язикъ прос1или

.

како за то по реду вся в с1ю 1стор1ю написахъ. И за
то имеютъ Болгари отъ много 1стор1и свидЪтелство,* за що е истина све за Болгари, како и поменухъ.

% 7 . Но от що си ти неразумне срамишъ от свой
родъ и влачишсн на чужди азикъ? Но си рече: Греци
[са| по мудри и попол1тични, а Болгари са прости 11

глупави и неумЪютъЗ речи иол1тични; за то рече лучше
е пристати по Греци! Но виждъ неразумне: от Греци
има много народи помудри п славни; * дали си оставлн
некой Грекъ свой нзикъ и учсн1е и родъ, како ти
безумие, що оставлнштд и не имашъ никои прибитокъ
въ гречеСка“ мудрость 11 полит1ка? Ти болгарине не-
прелащайсад знай свой родъ и язикъ и учиса по
своему азику; боле естъ болгарска простота и незло-
б1е! Болгари прости вснкаго у свой домъ приймаютъ
и гощаваютъ, и даруютъ милостинщ кои у нихъ про-
сатъ; а мудри и пол1тични [греци] то никакво не тво-
рнтъ, но 11 отнимаютъ отъ прости и иохищаютъ не-
праведпо, и нищо грех, а не полза отъ нихна мудрость
и пол1т1ка пр1емлютъ. Или са срамншъБ, за ще си

01 своего „ несмЪютъ “1 гречка 4 иралащайсн,
5 премудри и торговци и славни на земни отъ свой родъ
и язикъ.
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Болгарн прости и неиматъ от ншхъ много [премр

. ГаШНИ ХИТРВЦШ, ЩО ГИ ТИ ИМЗШЪ за ПОЧВСТЪ И ЧЮ:

„ся болгари прости и не хитри овчаре и ораче и оси:
тавлншъ свой родъ н язинъ и хвалишся со чужди;
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дрии] торговци и книжници, и хитрйи и славни нй
земли на това время, но са “повЪне от нихъ прост.
ораче, и копаче, и овчаре, и прости занаятлйи? Аз.
на то В нратце ти скажу: от Адама даже до Давида“
и праведнаго 1оакь1ма, 1осифа обручнина нолино бьтхат

праведни и святьш пророцьт, патртарси, нарекохася ве"-
линии на земли и предъ Бога: не бвше от ньтхъ ни-
кой торговецъ, или прехитаръ и горделивв нано се

дишися у ньтх и влачишисн на нихенъ нзивъ 1 обьт
чай; но и они праведни праотцьт вси бьтли земнодн.
латели и овчари, и бьтли богати с сноти и плоди зем-=
л[е]н1и, и бьтли прости на земли и незлобьтвьти. И самъ
Христосъ у домъ простаго и нищетнаго 1осифа слезе
и поживе. Виждъ иако повенв Богъ милуетъ прости".
и незлобиви ораче и овчаре и найперво нихъ возлю-д
билъ на земни и прославилъ; а ти са срамишъ за що“

язинъ, и влачишися на нихенъ обичай?!
% 8. То азъ видех отъ мнотих Болгари за що-

тано двлаютъ, и идатъ по чужди1 нзинъ и обь114чай,
а на свой язииъ хулнтъ; за то зде написахъ - и син”
отцеругатели, ном не любнтъ свой родъ и нзивъ, на-Тд
писахъ да ЗНаете, нано не са бьтли наши Болгарснщ
цареве и 11атр1арси и архйереи без лвтописни книги...
и нондини, и за толино .тБтъ царствовалп и господ-„-
ствовали на земли, и имали си йсторЕи царсвьт и кон-”-

1 нужда,.
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архйерейски всЪхъ извЪотно, и жит1н и правила1
“:святьлмъ Болгарскимъ много; но небьтло въ оно врЪмн

“„А кога узели Турци болгарска земля, напрасно пога-
зили и попалильг церквш и монастирьг, царски и ар-

ь

хгерейски дворове, и въ то время человйцьг от страха
* и нугкд и ужаса турскаго Имали, да сохранятъ токмо

свой животъ; и въ то люто врЪмн погубили ся оньг

”ййсторйи царокьг и кондикьг за патрйарои и архйереи
„“ Болгарски и наймного свнгьш житйн и правила.
[?”ньгнъ нема оньг книги лЪтоиисньг, що са бьгли прос-

транно написани ради всЪго народа и царей Болгар-
“

ских.
4 5 9. Азъ много книги и премного прочетох и

взисках за много врймн прилежно, и не возмогох ни-
како обрЪсти рукописи и печатни: по мало и ретко
и во кратцъ обрЪтаетси. И некои кратка йсторйя, не-

,: кой Маврубшръ латиникъ преписалъ отъ греческа лс-

:. торйн за Болгарски царове, но весма кратко: едва ся

найде ньлхньл имена и кой по коего царствовалъ. Самъ
той Маврубшръ написалъ тако: (калкатъ Грецьг от за-
вистъ и ненавистъ, що имЪнли на Болгари, не писали

храбртн поетупки и славнан двантя царей и народа
Волгарскаго, по вократце и вопреки писали, како е

ньтмъ бъгло прилично, да не им е“) срамота, за що много

пути Болгари побйзждали и дань отъ нь1хъ взимали».
Отъ того Маврубшра и отъ многйя други йсторги соб-

рахъ за много врЪмя по прилика и нораспространих

:

Ещампьг
оловЪнски, а человвци отъ небреженйн не пре-

Е,:

толковали, но на мало си места таквйн книги обретали.

     

  

1 правилахъ; ? нейме.
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и совапуиих сйю тоторййцу. Ако си и находи у мно-
гих книги и йсторйи по мало и во иратцъ написан;
за Болгарщ но, не можетъ всЪнъ человЪпъ имети оньг
книги и читати ипомнити; того ради разсудихъ и
совакупихъ вся за едно.

ГЛАВА 111.
Сонримйе йсторнтесиое 0 народи Боигарстемъ.

5 10. Исперва отпуду произишли, понеже. при-;
лучися намъ многонратъ прочитати различиш йсторйи
рукописни и печатни, что извадили Руси и Московцш,
особно ради СловЪнснагоанарода; - отнуду иовленаи
свое плЪмн и напослТздои пано са отдшили отъ ншхъ
Болгари и ирийшаи и всеиилисн в землго сио Бол-.

гарсную. -;
3" 11. Егда потопилъ Богъ при Нон рода че

ловувчеспаго, тонмо остали Нон и три синове его:
Симъ и Хамъ и Афетъ. И изишли изъ ковчега сос
Нои отца своего и четири женш ихъ.г Вси бьшщ щоЧ
остали от потопа, осамъ душъ. Нон виде, защо иоги-Д
балъ на земи отъ потопа весъ родъ четнически; про-“
рааумшъ, за що отъ негово семн и родъ [б хощотъ:
Богъ наполньтти землю рода человЪчеснаго; и иораду-2
валсн велми, за що хощетъ остати славна и иезабштна

4

памнть его на земни до вина. Призвалъ три сънна
своя: Сима и Хама 1 Афета, и раздеаиаъ имъ на три ”„

части вся земна. Ногда са умножит на земни нихни
сьтновъ и внуцьг, да знаютъ оньг П.]“БМОНЩ кон на”
коя страна и земя да са населнтъ. Симу, иервому
сьшу, заповвдалъ, да си насели с негово пинин на
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уперван1 частъ земни Аз1п. То е восточна земя: на
„нея стоитъ рай тедемъ, 1ерусалимъ, и дернситъ до
спроти Цариградъ. Второму сьшу Хаму заповЪдалъ,

;да са наседи на Африка. То е южназемлн: на нея
отоптъ Египта и фараонсни"2 народъ. Третому сьшу
Афету заповЪдалъ, да са насели на Европа. То е

западна и иолунощна земя: на нея стоитъ Цариградъ,
Московъ, Бечъ, Рнмъ, Брандибуръ и весъ СловЪнсни
народъ. Тано заповЪдалъ Нон сьгновомъ своимъ и раз-
делилъ имъ на три части вся земдн. И оставилъ имъ
заповЪдъ нрЪнна за то„ ,? а не бьг преступиди също-
не его.

% 12. Еда преишди отъ потопа 529 Мата, умно-
жилисн сьгновъ и внуци Симони, Хамови и Афетови,
и глаголали единъ нзьтнъ. Вооталъ Невротъ отъ
пдъмн Хамоно: онъ бьглъ мударъ, звъздочатецъ, и
найсиненъ бьглъ въ оно према отъ ВСТъХЪ ЧВЛОВЪКОВЪ

на земни. 1 онъ бъшъ нерви царъ и учитель“ на зен-
ди: онъ зградплъ Вавилонъ градъ и царствовалъ въ
псмъ; онъ почелъ на земни правити сребро и злато
на пари и на грошевъ, и войска днгати, и творити
бранъ и нолховантс на земни. Той богопротивонъ Не-

вротъ наперно созвалъ челоптги, що бьгли на земни,
и ренадъ ииъ: ((да начинима събе стоапъ на земни,
да е нисонъ до небссъ: ано будетъ потонъ панн, или
оганг. на земни, да [не] можетъ Богъ да насъ погубптъ,
нано що4 погуби нерви ченовЪци на земни». Тано у-
Мьгслидъ онм Невротъ богопротивно дЪло, и послуша-
ии его вси челонЪци творитн етоинъ. 111трудидисн за

. ъ) . “ . 11 первон, - френски) 6 мучитель, 4 що.
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четнридесять лЪта, и извели го вьгсоко до облакъ,
,и един надали от силенъ вЪтаръ, и сокрушалися, .1

други от солнцЪ и отъ зима, и умирали; и падали
оно здаше отъ вЪтаръ и побивало ихъ, и безъ числ.
человЪци изгинали в оно дЪло. Невротъ не престалъ
от свое намЪренте: искалъ да зида онь1 столпъ до
небесъ. Но Богъ милосерди видЪлъ безумю и прЪласт,
человЪчаскою, како ся трудатъ всуе, [показа] имъ, в:”:
богопротивитися и прелащатисн всье тамо раздЪлм
имъ язици на седамдесетъ 1 двои язикъ, а онь1нер
ви язикъ вси заборавили и не разумели единъ на
други, кой що говори, и смялися, 1 оставили оньг
столпъ дЪлатиЗ.

,

513. И раздЪлили ся язици: на Симовод
плЪмя 25; Хамово плЪмя 32 язици. Оно плЪ-
мя проклелъ Ноя: оно ся бшло наивече умножило; отъ
него наймерски родове и язьщи произишли. А Афе-
тово плЪмя на 15 язьщи се раздЪлило. И то
ми язьщи повелен1емъ Бож1имъ, какъ що ваповЪ4
далъ 11раведнь1 Ноя своимъ сьшовамъ, „. пойшло“
Симово плЪмя, и остали на Анна; Хамово нлЪмя на]
Африка, но бьтли много остали от 6] ами и на Азиа,
и умножилися на 37 царства: мали били, после ги
потребьтли 1евреи. 1исусъ Навьшъ отъ оная землям
И наследили 1евреи землю Ханааню но писанному;
кобили Сюна, царя Аморейска, 1 Ога, царя Васансна
и вся царствйя Ханаанска. Ханаанъ сь1нъ Хамовъ,
негово ся плЪмя звало племя Ханаане; найпроклето
било на земли отъ всЪхъ племена; на седамъ явьщ

1 пересталъ; “3 1 0 двои, 3 дЪлата.
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", бьгли; отъ него ту са и Цигани бьгли. Тйя язьщи 7

на 37 царства побьлли и прогнали Евреи и узели отъ
нь1хъ Палестинго, 1ерусалимъ. Тая земля исперва обв-
щалъ Богъ Авраму, и далъ ю Послежде Евреом. 1ев-

реи от Симовъ родъ. Еверъ не послушалъ Неврота:
не ишелъ неговъ домъ и сьгнове да иомагаютъ Не-

“

вроту на они столпъ; боялся Бога Еверъ, и В неговъ
домъ токмо осталъ оньг нерви и стари язикъ. От не-
говъ родъ Авраамъ било:; по негово имя Еверъй
Евреи ся нарекли, и до днесъ 1еврейски родъ. Афето-
во плъмя на петнадесятъ язьгци: оньг вси язьлци прей-
шли море Чермное и Белое и насЪлилися на землю
спо Европу.

% 14. НмЪялъ Афетъ единаго сь1на, звали го

Мосхосъ; на негово плЪмя и родъ палъ и расдтг
лплъ ся нашъ Словънски язшкъ и звался Мос-
хосовъ родъ и язьгкъ. Поишли на полунощна и северна
страна, гдъ сега Московска земля, и по оного Моско-
са, прадЪда своего, гдъ ся перво насЪлили, нарекли
оная река Москва, а по нея 1 оно свло; после по Мало

начинили го градъ и поставили тамо престолъ царски.
И поради то нарекли ся вси Москови и до днесъ. У
Московская зомля има некоя страна, зовется Сканда-
в1я. Нако ся разсеяли исперво оигл, що бьтли на оная
страна, звали ги Скандаляне. ()нкг Скандаляне по мно-
го лвта и врЪмена, когда ся умножпли на оная земля,

дигнали си от оная земля к западу и нашли тамо
земля по край окиянъ-море. Називася оно море Бол-
тгское и Помариское. И населилися тамо по край Бран-
дибура оньг Скандаляне, а по то имя Скандаляне
после нарекли оньг родъ Славяни и до днесъ. Оньг,

Тртшъ, 1. Панов. 3
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що остали тамо, зовутся Славяньг. Нрести ги святьг

„,
„ Нирйлъ и Мееодйя, и поради ншхъ нарекли наши кньг- ”:

ги и весъ родъ и язьшъ СловЪнски родъ. ()нш най- ”,

право и найчисто беседать оловЪнски язикъ и много
речи подобньг на болгарски речи беседатъ; но сега
держатъ римска вЪра и нея воинствуютъ кесареви

“7

Немскому. Обратили ихъ римляньг подъ властъ и вт;-

ру папину. Ть1я Словенв единъ родъ и язикъ со Бол-
гари. Ногда ся населили по оная земля, край Немци
и Брандибуръ, но некое время востали отъ нихъ мно- “

го народъ и поишли паки во землю Московското; но
”

Москали и Русш не пускали ихъ в землю ньгхну. И
бнло война и брань велика. Ту одолели на брани и
влезли паки в ону землю, и населили ся по край
великйя реки Волги, коя течеть отъ южна страна на .

северъ през Московская держава и входитъ въ оклянъ (“?”

море; по ради тая рЪка Волга нареклися Бол гари ,

Славяне и до днесъ. И били въ оная земля за много
лЪтъ и времена отъ рождеств[а] Христова 378.

5 15. Щ В то врвмя царствовалъ Уалентъ царъ
““

во Цариградъ. Онньг Болгари имЪяли намерени; и
”

согласйе да идатъ да тражатъ добра и питома зомля; 3,

и востали от оная земля и река много народъ и прг-
ишли въ землю Маджарскою и Влашскою. Пратили ца-
рю Уаленту, просили да и пуститъ презъ Дунавъ, да

1

са населатъ по край Дунавъ во Тракпо: тая земля воз-
.

любьтли Болгари; обЪщалися царю Уаленту да му бу-
“

дутъ покорни, и Грекомъ, и Римляномъ, и да пома- “

гаютъ имъ на" войска. И повелелъ Уалентъ Болгаром
““

преити Дунавъ въ Трак1ю и да са населятъ по край 3,

Дунавъ, от Черно море до Морава и Храшава, и да
“
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чуваютъ враина1 Греном, отъ Гоеовъ, Сниеовъ, Аваровъ
(то су Татари и Маджари). Тако Болгари нреишли“-” въ
то врвна Дунавъ, и населилисн перво но край Дунавъ.
Едни Болгари остали с неноего войвода своего въ Па-
нонйю со Авари или Маджари, и бьтли за много врЪ-
ми за едно со Маджари. Въ то врвна незнаяли Греци
Болгарщ каво ся називали Болгари, но са ги звали
Гоои и Гунт: нон” народи исходмли от северна и по-
лунощна страна, нсвхъ називали Гоеи, како и4 ньтнъ
називаютъ ихъ Татари. Много народъ на то имя после
разулили во времн НеодосЕн и називали нхъ Балгари
или ВОргарн, за що ненмЪють Греки буни„ но ведн
пишутъ въ Место буни и нажутъ Воргари, а не Бол-

гарн. Тано нашли Болгари добра и изобилна землн и
населилисн.

% 16. Но не бшли учени понаратися царувмъ,
но бьгли свирепи и диви„ безстрашни и силни на

бранъ7 како лвове: единъ ишелъ на деснтъ небоязне-
но, како и до нъпнъ отъ северна и полунощна страна
всесиленъ народъ и ирЪнонъ на бранъ и война. Та-
нови били иснерва Бол гари крЪпни и силни на

бранъ. Пишетъ Баронъ во псрва частъ (Баронйн, на
листъ 567): (( Болгари страшни воему м1ру, малъ народъ,
но непобдзднмъ». Тано и Греци пишутъ въ нихншх
исторгп: ((Болгари дмвьг“ н непобедими во бранш» и
пани: (тежки народъ Болгарсни, непобедим во бранехъ».
И много паностн чинили Греномъ и Римлнном, за то
ихъ таво називаютъ. Тано оньг Болгари но мало врвмн
востали на землю Гречесною и чинилн наность Греком.

1 крайна,; “3 пришлид 3 вой-, 4 и како; 5 дивъ.
3.
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За то поишелъ царь Уалснтъ с войска на ншхъ; но
попущенйемъ Божйимъ одолели Болгари и Гоои Уаиента
на брани :, онъ побегаиъ дабьъ утекалъ, оньг го гонилп
прй Едрене, он ся скрииъ с ноговаго везира во едину
плевницу, оньг зажегии ону плсвницу, и изгорелъ та-
мо царь Уалентъ сасъ своего везира. Тако писано за
Уадента въ дванмв его: ((обезумился Уалентъ царъ п
пустииъ Гови, и прейдоша Дунавъ и вселишася въ
Тракпо; нослежди от нмхъ побеждонъ и сожженъ
бьтсть». Ту яве естъ, пано ся Болгарм въ оно врЪмя
нарицалп Гоои и гуньгнъ1 народъ; по край Дунавъ во

Тракйю до ншнъ пребиваютъ, а на оно врЪмя имено-
ваии ихъ поради Татари Гооип. Тано Болгари востаии
въ то врЪмя и освоиии много место от Гроци: вся
Терновйя и Видинска и Нмшсна епархйи; и стаи са-
мовластни и населилися пространо по тйя опархйи.
После царя Уаиента сталъ царъ еоодосйя. И пзпшелъ
с [8] войска на Гоойи и Боигарм и смирияъ пхъ, п
отелъ отъ ншхъ градъ Свищовъ; но неможоиъ конечно
да ги понормтъ подъ Римска власть, но ся оцъппли
нонсчно отъ онова врвна и бьтли самовдастпо.

5 17. И по-мало пано пиши, опьг ся умножилп
и [стани] силньг; и одолевали многонратьг Греновъ п
Римляновъ, и узпмалм отъ ншхъ земя и мЪстш и
тамо до после узолп вся Травйя п Макодонйя, и Или-

рикъ нова част. И насмилися Болгар и на тая земя
11 донвгнв накося 1шдитъ. Во тая врЪмсна парво про-
клинялп Гроци царя Уалонта, за що пустнлъ Воларн
презъ Дунавъ въ Римскою дсрячаву; но то било воля

1 конннъ.  
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Божйя да си насели той СловЪно-Болгарсни народъ по
тая земля. И воздвигалъ Богъ Болгаромъ царство про-
тиво Греци (;смирилъ ихъ Богъ много [грЪховъ] ради
с той мали народъ и прости Болгарсии); в послЪдная
вреиена обрЪли толино земля красна и изобилна. Бьтло
Римснос царство силно и славно на зомли; но Болгари
посреди Греци и Римляновъ сосвоили и обладали най-
Оолсс земля и царствовали за толино лЪтъ самовластно
и славно. Въ нсноя БИЗ-Мена и ногда одолЪвали ихъ
Гроци и хотели да ихъ поноратъ подъ своя властъ,
но Богъ пани воздвизалъ Болгаромъ цари ирЪпни, и
тано папи одолсвали и своботндали свой народъ Бол

гарснп отъ порабощенйя Грсчеснаго и Римскаго, ванося

рсчстъ послЪди въ сто йстОрЗЮ за досяти царовъ и

два краля, нон бьлли наисилни и благополучни отъ

прочпхъ царохъ Болгарснихъ. Зри д1зян1я ихъ, чита-
тслю |глава У.], и познай исТпну. И здс во нратцъ
начертахон.

% 18. Батоя нралъ, силни и храбри! в ора-
нох, взалъ аомля отъ Нпшсиая спархЕя, Скопския и
вся ()хридсная и патрйаршЪя, нолино заповЪда, и по-
ставилъ престолъ в ()хридъ градъ ()устйньпшовъ [55 22,
23, 96 . Нани святьлй нраль Т р и в е л йя бьглъ: узслъ
вся Маджарсна зомля, и заповЪдали ю Волгари за
много л1зтъ и инЪяли Маджари ссбъ даниновъ М 24,
25]. Нани царъ Крунъ [% 30, 31] и М ихаи лъ
М 32АЗ4| узели отъ Греци опархйя Софпсиа, Фили-
билисна, (,“аноновсиа, Щипска, (,“трумица, ЕдроНп, и
населили по тйя неста 1сиарх1и и нар0дъ Болгарснп.
110сл13ди [оанъ Налиманъ, смнъ Асеиа царя ста-
раго, взелъ отъ Греци епархйи Драмска, Серска, Мел-

 

,. г“
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пичка, Солунска, и изгналъ отъ тамо Греци и наеели-
лисиБолгари; тако и въ Едренелиокая страна онъ
населилъ Болгаровъ [% 57, 59, 60]. Тйя пять цари “ч

найразпроотранили землю Болгаромъ и населили пхъ .?

по тия епархии, якоже речеея [% 16]. И до днееъ
“

Болгари еедатъ и зкинеютъ на тая земля.
% 19. Паки пойдемъ на первая новЪет. Они

Болгар и, що оетали въ Панонйя заедно съ Мадгкари ;

[5 15], ради поставленйе новаго краля двигнали бранъ ";

и крамола: нехотели Болгари себъ крали отъ Мадгкар- „
ски язикъ. За то воетали Маджари на Болгари: били
много зЪло, и изганали всъ ени Болгари изъ Наноня.
то есть Банатъ, Нанонйя и Сремъ. Они Болгари но-
отали девять хиляди и пошли во Френцгю при краля
Дагобарда, просили Место, да се тамо поселатъ. ()нъ ги
прелестилъ и разделилъихъ по доми чужди: покелелъ
[9| овоимъ, и избили ихъ веехъ за една нощъ ео
жени и детей ихъ. Други отъ нихъ имели еебт, князя
Алецека. И поишли при краля Грималда, и просили
Место да ея населятъ тамо; онъ имъ далъ место п
наеели[ли] се при край Бело море. ()ни се паки на-
зиваютъ Славяни, а Греци називаютъ ихъ Склапуни;

*карабчии Венецнном работаютъ. Тако они Цаконски
Болгари озлобили и изгнали Маджари; за то послъди
имъ сотворилъ велико отмщенйе святий крал], Три-
велйя, яко же речетее [% 23]. „

5 20. Они Болгари, що били по край Дунава,
имеяли себе князя Вукича. Въ лЪто 450 напалп
на Догобарда краля, що побилъ деветъ хиляди Бол-
гари, и одолели его на бою и пленили вся земля не-
гова, и паки прййшли въ своя земля. Въ лЪто 495
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имеяли Волгари себъ княза Драгича, и канали *на

Франгйю и на Илирикъ, разбьгли войска греческан,“-
нерви и силни в нихъ Анастасйн царъ; нобьгли 40
имали и пленили много землн и народъ. Послалъ

царъ Анастасйн Болгаромъ много злато и дари, и но-

купилъ себъ миръ. Той Драгичъ перво узелъ данъ
отъ царя греческаго Анастасля.

521. По Драгича восталъ краль Борисъ:
иоишелъ на Акума краля, и ухватили его на бранехъ и

иривели его жива въ Болгарио, тако и беодорика краля
Мадгкарскаго ухватили на бранехъ и привели его све-

зана въ Болгарио. Наки ишли Болгари сами, [съ] мало

войска, и напали на Мунда краль: онъ ги одолелъ и

норобилъ ихъ-, пратилъ ги царю греческому ИустинУ;
он ги разнелъ1 по Аморен, Арменлн. За то паки Болга-

ри во время Иустинлана великаго канали на Траклю
ДО Едрене, и не можелъ стати противъ ихъ царъ Що-
тинйанъ: иратилъ Болгаромъ иолна колесница злато

и Дари многоцЪни, и сотворилъ миръ. Тако Болгари
и отъ Пустинйана возели Данъ въ оно славно царство
его. И каково ивишли Волгари отъ Волга, прЪишли по

край Дунава, ирейшло 300 лЪтъ. Имеяли много вожди
и кннзове въ таа лЪта, но токмо иетъ именуютсн, кои

се нарицали кралове, до краля Батон. И именли прес-
толъ во Видинъ и въ Свищовъ по край Дунавъ *)

9” 22. Въ лЪто 678 восталъ в Болгарля паки
силни и благополучни царъ Б а г о н: поишелъ со вели-

ка сила на Цариградъ во времн шестаго Собора и со-

1 разннелъ. - *) Съ друга равна на прЪписувача
добавено: и въ Никополъ. Ло нгиновъ.
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творилъ царя Ностантпна себъ даника за много время;
”

узелъ отъ Грецьт вся земля Охридская и поставилъ
въ Охридъ престолъ кралевски и врвность Болгарскою.
И бьтлъ славенъ во бранех Батоя краль и страшенъна окрестнля кралевства, якоже рекохомъ [% 18]; за
много время два царя Римски данъ ему даяли. (Ба-
ронйя 2 часть, листъ 791.

Въ лЪто Господне 678 бьллъ царь Ностандинъ
Погонитъ. Во время шестаго Собора толико укртзнился
народъ Болгарски и возмогалъ: восталъ [10] въ тая
времена краль Болгарски Батоя силни и страшни
Греком. Глаголетъ НеофанълЪтонисецъ: ((сгда убо Бол-
гари сосъ великою силою на кесаря прйидоша, и из-
волилъ примирится и обЪщался на всяко лЪто данъ
даяти имъ, аще и велика срамота била тогда Римско-
му царству. Чудо велико и слишати, яко той царъ и
отъ други царства окрестнш данъ взималъ, а отъ сого
тежкаго народа побсжденъ бвглъ, и данъ имъ даялъ
отъ того краля Батоя». .Но по реду именуе вси царйе
Болгарски у йсторйя, що су по него царствовалн, а
исиерва що са бъгли кралевъ1 не са вси иисанн у
лЪтопису.

523. Батоя краль паки ималъ велика бранъ
со царя Иустинйана, сънна Константинова: иерво ио-
бедили Греци и узели отъ Болгари Илнрнкъ и всего
разорили; а когда ся возвргггилъ царъ Нустиийанъ,
Болгари обтекли его во некои тесни места и порази-ли Греческая войска до край, що едва царъ побегналъ
съ мало дружина у ЦариградъдТако и онъ обЪщалъ
данъ даяти Батою кралю. По томъ имеялъ Иустинйанъ
со Арапе [брань], но и Отъ нь1хъ побежденъ бьтлъ.
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“На другое лЪто паки собралъ нова воиска, напалъ

на Болгарйн и разорилъ две места нарицаемйя Мизии,
Е.,-що ги бь1лъ далъ отецъ неговъ Болгаромъ, ради миръ
[ да 611 именлъ со Болгари; но когда си возвращалъ с
.- много користъ въ Тракмо напали ему на среща Бол-

"

гари 11 разбили воиека Греческан. И возвратилсн царь
назатъ, и тако со молешемъ

сотв10рилъ
миръ со Бол-

, гари. Послеж1е тото мира умрелъ1 Батоя краль Бол-

1арск11.Сотворилъ себъ незабитна намнть учини себт.
даниками ке1р11 Римски 11 1речески Ностандина сь1-

.
на Нракшева, Щотинйана втораго. Ималъ велика жа-

лость краль Батон при смерти, за що неумрелъ
на немска, канлсн 11 глаголалъ: ((фортуно велика и

нула-до! За що ми още мало недонуети гкивотъ, да
умрехъ на войска витезеки сосъ мечъ въ рунахъ
Момхъ >> .

924. По немъ учнннли Болгарн себъ краля
Тр 11 вел1а2: человЪкъ изредени великодушенъ, бла-

гополученъ. Сей в началъ своего кралевства раз-
воовалъ Аваровъ (то су Маджарн Авари), на кое нер-
во речесн [5 19], како изгнали Болгаровъ изъ Па-
нонги за несогласге при поставленге новаго краля, и
за сребро.1ю61е 11 грабителство Аварско. И новелелъ со-
звати народъ Болгареки и обънвилъ имъ законъ та-
ковъ: ако се кой отъ ннхъ найдетъ 11 обличенъ бу-
детъ за кое зло дЪло, да смертйю казн[ен]ъ будетъ.
Первн кралевъ Бол дарени не зианли закони царскйе;

“но той краль нерво уетавилъ законъ гражданъски 11

судъ нравъ народу Болгарекому, что он иенерва“ не

1 умерлъ; 2 Тривелйн Б; 3 онн оперна.
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знаялъд Иустиншнъ трети изгнанъ бьллъ отъ Апомара”
и Тиверйя: отрезели му нссъ и заточили го въ Хера
сонъ; и бьллъ заточенъ 7 лЪтъ. Накьл иратилъ писма
тайни Тривелйю кралю и обещевалъ ему титла царе“
ская и венецъ ако бьл возмогалъ одолети Аиомара иТ

Тиверйя и ноставилъ бьт его кани на царство. Триве-:
лйя же собралъ народъ Болгарски и воздвигалъвойска
велика, и узелъ Цариградъ, и поставилъ кани на цар-»
ство Иустинйана; но 1устин1анъ, лукавъ и неблагодат;
ренъ за доброе дЪло, что ему сотворилъ |11] ТрИ»
вел1я краль, въ то время отлогкилъ дати ему титла;
царская. ПослЪгкде началъ обличавати его жестоко Три-”“
велйя о неблагодаренйе и лукавство его; [устинланъ-
же собралъ войнство велико и наступилъ на Болгарйю,
но наирасно: иобедилъ его Тривелйщ и сиасалъся биг-.
ствомъ чрезъ море у Цариградъ. Левъ Исаваръ„ нерви,?”

иконоборецъ, - наиалъ на него Малъсада, принципъ?
Амговъ, и Сулиманъ султанъ Турски со силна войска;
и заседли Цариградъ за три лЪта; и тако отъ глада
и зима и отъ моръ едни избегли и у море”2 подавили
[се], и тако три хиляди человйцш иогибиали. Триве-т
лйя же краль Болгарски собралъ войска силна и шелък

на помощь христланамъ: наиалъ на Срацини крувнко и“

убшлъ отъ нихъ двадесятъ и 4 хиляди и отгналъТ,

вся сила Турская отъ Царшрадъ. ,”

5 25. Сей краль Тривелля перво восирлялъ вйру
христьтанскою, въ лЪто Господнъ 708 [% 111]. По восд

ирйятйю святую вувру имеялъ велико благотовйин1е и

уссрдйе къ Христу; того ради соградилъ себъ монасг

 

   

   

  

   

   

   

1 знаяли; ? Морея.
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тиръ и оставилъ волею иралевство свосму сьшу ста-
рейшему, и заповЪдалъ ему пребивати вЪрно и нос-
тояно во благочестге, по томъ однался во иночасни
чинь. Сьтнъ же его [вж. % 91. т. 6] за мало врЪмя
*бьглъ христйаньгнъ: нави ся обратилъ во иоганство.
- Тривелйя оставилъ иночество на врЪмя и пани вос-

пртялъ иралевство; и поималъ сьша своего и
.

осле-

.

пилъ его сурово безъ милости, за що обратилъ и на-
.. р0дъ Болгарсии въ идолопоклоненге, по томъ вручилъ

царство юнейшему сьгну [вж. % 91. т. 7] своему
”

с такового заповедъ: наиазовалъ его дабьг разумно
строилъ царство и твердо содержалъ вЪру христьг-
ансиою, да невоспрлиметъ казанъ, явожс и братъ его
старейшйй, за непослушанйе; и воснрлялъ наии ино-
чаское одеянле. Сиончалъ святое свое житьге; имя ему
бшло иночасиое Веоктистъ монахъ [%597, 117].
Сглнъ же его юнейшгй за мало врЪма х0дилъ по за-

поведи отца своего: бьтлъ развращенъ въ вЪре и те-
жокъ Болгаромъ; того ради изгнали его отъ нралев-
ство и учинили себъ краля Астъня велииаго.

„ 5 26. Сей Асень нерви бгллъ царъ Болгарски;
йа Греци отъ зависти нарекли его Хасанъ, Еасанъ.

Левъ Исаваръ ималъ велика бранъ сосъ Нафила Арап-
сиаго царя, но неможелъ нииако да го иобЪди; того

”

ради1 звалъ на иомощъ Асена краля и обещалъ дати
. ему ВЪНРЦЪ с написангемъ титла царсиая, що бьглъ

обещалъ прежде 1устин1анъ дати Тривелйи, аппо томъ,
егда воспрлнлъ царство, солгалъ неблагодарни, якоже

“прежде речеся [% 25]; Лсвъ же со клетвою обещался

1 ряди.



    

     
   

   

   
   

  
   

   

   

  

„44-
дати, ако бьт пришелъ на помощь Грекомъ и побвдилъ
би Араповъ. Асенъ велики собралъ войска Болгарскащ
пошелъ на Нафиля царя Арапскаго и разбилъ его:”
побилъ девятьдеснтъ хиляди Арапе, на мали части
сосекли ихъ Болгари, и узели отъ нихъ Армендго и-
Мидйю (то били исперва два царства: Армени и Ми?
дтн); вся она земля покорилъ подъ царство Греческое.,ц”
Егда ся возвратилъ АсЪнъ велики отъ боя Арапскагоф
усретилъ его Левъ царь Гречески съ великою почетно";
яко победителя. Тако изволеиЦ12|емъ царскимъ и
всего синклиту мтрскаго и чина духовнаго дали емух
титла царская и венецъ, нарекли1 его ((АсЪггъ велик-щ
перви царъ Болгарски» [% 92. т. 1; 99].

9 27. По Астана насталъ Добрица царъ отъ
страни Дунавски. ИА послалъ поели царю Лву за ради
мирни договоръ и нови, за некои градове и места; но
Греци непртили почетено посли Болгарскге. Добрица
пошелъ съ воиска и бой до урочища зовомаго Дол-**
гихъ-Ствнъ, и плгЪнилъ и побралъ много користъ отъд

Греческая земла; за то си разгневалъ царъ Гречески.
и вшелъ съ войска тежка въ Болгарио, но билъ за-
теченъ отъ Добрица и разбитъ и развоеванъ отъ Бол-;
гари. После того боя востали Болгари на Добрица...
цари: рокли некои негови врази, како ималъ тайни;
договоръ со Грецьд да издаде царство Волгарское; их
изрииули его отъ царство и убили его со вси ирин-ц
цинк и господги, що строили царство Болгарское [% 99|д
На Добрица поставили на царство Т ел е з в и и. Бьглъ"
тридеситъ лЪта, но неблагополученъ билъ: на перка“

1 нарикли.



 
”войска го разбшли Греци и побьтли Болгари, а други
“дплснили и изссклп всехъ у Цариградъ. ПослЪди Бол-

Тари убили Телсзвин и поставили на царство Саби-
на. Сей Сабинъ послалъ нъ царю просити миръ, за

що си убонлъ отъ Грецгл. Болгари же видели за що
си убонлъ, собралися и противилися храбро. Видевъ
же (тсбв Сабипъ ненавидима отъ воинство и отъ по-
данихъ, побегалъ во градъ Заморйа“, а оттуду прйиде

.въ Цариградъ подъ защищснйс царя Копронима, и от-
ложилъ почитанйс святъххъ инонъ, що бьллъ почиталъ
въ Болгар1ю. Болгари же поставили на царство Т а-

гана. Сей Таганъ послалъ царю Нопрониму да бъд

пиели ппръ Болгари п Греци и да има разговоръ
льщс нъ лъщу съ Нопронима; и твердили договоръ.
Егда пришслъ Таганъ у Цариградъ при Нопронима
со вссмп своими Болгарщ Нопронимъ поноспвъ имъ

ради Сабина, за що неправсдно дигнулп распра и

увлонилсп (Забинъ отъ царство Болгарснос. Но при-
видсншсиъ учпнилъ мпръ со Болгарснаго царя Нопро-
нимъ, а въ тайно послалъ войска бпезбройною2 въ Бол-

гарйю п разорилъ и попленилъ Место онос.

% 28. Болгарп же прогнали Тагана, поставили
на царство Тслсрииа. ()нъ са противилъ царю Гре-
чесвопу, за что бъгла войска Грсчссвая ишла съ во-

раблп на Болгарпо. Но погиблп бурсю и волнонйсмъ

морскпиъ. И папи па другое Мато пиалп Грсци бранъ
со Волгари: сгда прпшслъ царъ по порс и по Дунавъ
п прпппсль до Варнщ напало на ного страх п ужасъ;
таво сотворилъ ппръ съ Болгарп, возвратпвся въ Ца-

 

1 за морйн; “Збезъ соборпого.
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риградъ. Но наки лЪта того мЪсеца октомвр1и уразу-
”

мелъ Нонронимъ царъ, за що нестоялъ на миру Те-
лерикъ, но собралъ дванадеситъ хилнди войска да,-
восхититъ отъ Греци градъ Бсрцестан. Собралъ и Ко-
пронимъ седамдесятъ хиляди войска и рекалъ, за що3
хощетъ со Арап1е да си бьгетъ, но обратилъ вся вой-13
ска на Болгар1я. Тако напрасно победилъ Болгари..,
Того ради просилъ миръ Телерикъ, но Нонронимъ не.
восхотелъ мира но послалъ войска силна съ корабли,“
на Болгар1ю. Но егда пришли 13 1реци съ кораб.,1и.

”.

при Месебр1я бь1ша корабли разоглти и поломленм отъ1 .

силнаго вЪтра. Гелерикъ поразумелъ, за що хотВли
Болгари да ноставнтъ другаго царя: послалъ царю ,

Копрониму, обявилъ себъ како хощетъ да побежитъ
|,

у Цариградъ, и иомолилъ 10 да му прати человЪци
скришно, да его проведетъ до Цариграда. Но некои
отъ велмужи Болгарск1е разумеш намерен1е1елерико-.
во како хощетъ бежати, и стрежали е1о; но онъ съ.
хитростио некако избегалъ и пр1ишелъ у Цариградъ,-
и пр1нлъ его царъ Левъ, съшъ Ноиронимовъ, радостнон“

5 29. Въ 11310 777 умрелъ Ноиронимъ, окаини]
иконоборецъ: царствовалъ 35 лвта, много святшиЕ
убьтлъ за свнтьтя икони 11 много бшлъ тежокъ Гречд
комъ и Болгаромъ. Въ то негово царствован1е каки„
отстуиили Болгари отъ христ1анство и обрати1исн на?
иервое поганство, за що и още небьтло въ то врБмя
писмо словенское, но Болгари са латински читали и
писали; того ради слабо разумевали закоиъ хр11ст1т!
ански, що бьтли прежде за 78 лЪта держали [% 25];

1 и отъ.  
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5А въ то врЪмя Телерикъ бьтлъ невЪренъ. Грецьт крес-
"тили Телерика; царъ Левъ оженилъ его за Ирина,

"сестра царичпна, и поставилъ его на велик1й санъ
въ дворе царстемъ. Болгари поставили на царство

(Бардама. Нонстандинъ шести много и различная
войска и брани именлъ съ Нардама, но Нардамъ бьтлъ

благополученъ и неопреодоленъ, много изгубьтлъ на-

9 30. Умершу Нардаму по немъ насталъ Ер унъ,
изреденъ, веледушенъ, благополученъ въ воинстве. Сей

""Нрунъ бьтлъ невъзрни, но весма смирилъ Греци и раз-
ширилъ державу земли Болгарск1е, [но] що бьтли не-

.“колико цари Болгарстйи прежде его неблагополученьг и
одоленн отъ Грецьт. Созвалъ Словеньт Панонски и на-
палъ на Француская страна, и убилъ Борна въ Дал-

,мацпо; и паки поставилъ миръ съ царемъ занадниМъ
и обратилсн на царя Греческаго. И разорилъ всех пре-
дели земли Греческш и Франческш. Никифоръ царъ по-
слалъ хазна царская да сабира1 войска на Болгарйя. Егда
”бьтлъ генералъ при река Струмица, ту притекалъ Нрунъ,
убътлъ генерала и всехъ войска, похитилъ всн хазна.

.ЩО носилъ поради собранйе войска. Въ то авто 808
увелъ отъ Грецьт градъ Софйн и избьтлъ 600 хиляда
отъ войска Никифорова и безъ числа простаго народа.

.„Никнфоръ собралъ воинство безчисленное, наступилъ
на Волгарйн; именлъ съ собою и сьгна своего Ста-

врикйн. Тако безбожно ногубнлъ землю, идеже прохо-
дилъ. Ималъ намеренйе разоритп всю Болгарпо и со-
жегалъ дворъ Нруновъ [вж. % 32]. Крунъ отчаялъ

1 сибира.

““трикш и генерали и войска Лва царя Греческаго [% 100]..

с
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своего живота и свою надежду: просилъ миръ отъ
Никифора; Никифоръ не восхотелъ примиритися раз-.
гбрделся победою. Толда Ърунъ повололъ заградитщ
тесная Места и клисури и напалъ на Никифора царя"
бльлзъ Славомйръ, недалече отъ Никополя, разбилъ его;
всеконечно и узелъ все именйе, що бгллъ пленилъ Ни-.
кифоръ отъ Нруновъ доиъ и отъ Болгарля и прочая."т[
Ту и убили Никифора царя Болгари. ПовелЪлъ НрунъП
и натак]14]нали главу его на вилу ради позорища,3
да помнитъ всякъ, како ималъ побвду на Грецгл; по-
велелъ и оковали ю со злато, начинили чаша отъ
нея: когда имеялъ Нрунъ велико веселйе, пилъ изъ!
нея вино. съ велможи Болгарскйя.

.

% 31. Тако обладалъ Нрунъ иногииъ градоиъ;
Греческимъ. Послалъ въ Цариградъ да учиньг ниръ с0:
Михаила царя; но не сотворилъ Михаилъ нпръ: со-

бралъ войска велика и попшелъ на Болгарйю. Крунъ
же подвигналъ своя войска на Мосебрйя и узолъ градъ,
оньг сосъ оганц сироче сосъ топови; научилъ го не-
кой арапинъ7 що билъ прежде при Никифора царя.;
Ногда ся приближили обе войски Болгарская и Гро-г
ческая, бьлло на небеси знаиеше: явицшгя две комети

”

въ образъ луни, и пак ся сооирали и разходили във?
разл1ян1я, въ лвто 8131 блмвъ Адрйанонолц сиречъ4
Едрене. И сразнлшя Грецп и Болгарщ п тако начели”?
Греци бежати; Болгари же не сноялн пог[а|няти ихъ

”

напрасно, да ся некако непрелаотатъ; по егда видяли"
ихъ яко истина бсгаютъ, потекли за пииъ, и тако],
изсекли безчисла множество отъ них. Едва Михаилъ а

царъ убегналъ въ Цариградъ; того ради оставилъ цар-Й
ство самоволно. 110 неиъ насталъ Левъ Арменьшь. .
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,.П-брата своего Муртагона, а в дРУгая войска отишенъ
и обсвдалъ Цариграда за много время; но невозмогалъ

„взети е1о. Паки ся возвратилъ, и взедъ Едрене; и
"много пяенилъ народъ без числа: ту бьшъ и Васишя
,Македонъ плененъ съ редитеней свои (последн бьшъ
.?“царъ Греческп); Мануила епископа съ много народъ
]христйански съ священьщьг и клирици и монаси -: всЪхъ 11361.1.1ъ,за що си не отверглп Христа. То у
чпрологъ пишетъ мЪс[е]ца 1уша. Некой свещеникъ Гре-
.. ч[ес|к11 зналъ язпкъ Болгарски, молилъ Круна царя да
”..бн го пустилъ свободно; онъ повелелъ убити его. Онь1

свещеникъ проклеиъ его предъ всеми. По некое врЪмя
сотворпльг миръ Греци и Болгарп: егда отпускалъ

::?“Нрунъ некоинко роб1е Гречески, виделъ Васил1я Ма-
”

кедона межде оньш роб1е, како стоялъ бдагоговъйно и
саободно; онъ призвалъ его при себъ близско и данъ

*
ему яболка велика, и тако отпустииъ его. По некоеже

“,"

время царъ бш1ъ Вас11111я [% 100].”
% 32. Умерш же Нрънъ, по немъ настаяъ на

.царство братъ его М1 р т а гон ъ. Въ то врЪмя пмеялп
," миръ Грецш и Болгарп. Имеялъ Муртагонъ многи войнш
* въ Нанонйя протпво кесаря Римскаго Лодовика, и пие-

нилъ много земля Римская; за то Римляне изгнали
Лодовика отъ кесарство. Въ то врЪмя бъши Серб1е

;" подъ властъ Болгарская: ту яке войни бьгли Болгарски
. въ Панонш. И паки ходилъ противо Словвнъ и одо-

лелъ ихъ съ великимъ кровопродитйемъ обоихъ странъ;
допоставилъ правнтелп надъ ихъ областми, и изгналъ
“,"Що бьшп отъ нь1хенъ родъ, и поставилъ Болгари пра-
”

витени. Сотворилъ миръ со царицу Оеодору, жену
Тръмъ, 1. Панов. 4

Брунъ гкеь оставпдъ неколико войска под “началство
%
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Оеофила царн (тогда бьгла вдова), и узелъ сеструу
свбю, що бьтлъ испрежде пленилъ царъ Никифоръ,
когда билъ напалъ на домъ Нруновъ, брата его [вж. ->

% 30]. Сестра его бьгла крещена |15Ъ и учена иисанйе
и христйански законъ: она почела да учи брата своего
да ввруеТЪ во Христа. Имеялъ некоего раба грека,
нарицался Веодоръ Нуфаръ; бьглъ христйанинъ добаръ ;.

и искусенъ, и онъ часто воспоменувалъ Муртагону,
да бь1 вврувалъ во Христа; но онъ слабо то внималъ?
бьтлъ всегда любьглъ да идетъ на ловъ да ловитъЙ
зверйе; за то начиналъ на она гора полата велика !

ради лова, тамо утешатися и свезувати пси. И пове- .

лелъ некоему монаху иконописцу [вж. % 108], да:
напишетъ по оньг полати зверле, пси, ловитва. 1105.
некое врвмя закоснелъ царъ Муртагонъ. МееодШ“
не написалъ зверйе и подобьге ловнтви и прочан,
но написалъ второе пришествйе Христово, како стон- .

ли одесную праведни и подобйе ран, а ошуею грвш-
ници и нодобйе ввчна мука. Егда прйишелъ царъ
Муртагонъ видети палату, напало на него угкасъ отъ ”

виден1н онаго. Тогда Мееод1н началъ сказувати ему ;-

 

 

 
о пришеств1е Христово и о возданнйе грвшнимъ и *

праведнимъ; онъ же воздохнувъ и рекалъ: ((благкенъ
иже обрящетсн тогда Одеснуго!» Отъ оно врвмн на-
чалъ познавати Христа по мало, а не совершенно.
Въ то врвмн пустилъ Богъ на Болгарйя велики гладъ
и смертоносйе; тогда началъ Муртагонъ молитися при-.
лежно Христу Богу и далъ обетъ, яко престанетъ !”

оньг гладъ и смертоносле совершено, да воспрйиметъ
ввру христйанскою. И абйе услишанъ бьгстъ: въ мало

врвмн престалъ онц гневъ Божйй, що бнлъ на Болгарйя. .

   

“:.“



 

? . -
„51.

-
5 33. Тогда нослалъ Муртагонъ въ Римъ къ

пане Римскому Николаю, такожде и у Цариградъ къ
„, царици Неодори; и царица предварила и послала еди-
”-наго епископа, име и крестилъ его нощйю”; Боялся отъ

- своихъ болнре, но оньг уразумели, за що е приелъ
.Гкрещенле: вооружилися на него. Онъ взелъ въ руну

честньлй крестъ и тако одолелъ всехъ, яко съ некое
копле; оньпке видели, и много си отъ ньтхъдобратили

? къ Христу, силою креста святаго привлечени къвЪри
[95 93, 98, 117. т. 2]. Въ лЪто 867 послалъ папа
Римсклй Николай два епископа изъ Римъ, Павла и „

Фармоса; и тако весъ народъ къ святому крещенйю
. приведоша, и Формоса поставили *арх1епископа. Паки

послалъ царъ Михаилъ къ пане 106 вопросе ради
въра и церковнан дъянля и просилъ папа да поста-
витъ въ Болгарля патр1арха. Папа отписалъ ему на
106 вопроси отвЪтъ; за патрларха рекалъ, за що не
е пришло еще врЪмн. По три лЪта изгнали Грецн
напиньг инископи изъ Болгарлн; Игнатйя патрлархъ
Цариградсклй поставилъ Болгаромъ Оеофилакта въ ар-
хйеннскопства, * не оньт Неофилактъ, що толковалъ
евангелщ но други свнтглй Оеофилактъ; за много връмн
и Мат после бьллъ. Но Греци и Латини потомъ ниви-
ли велика распра ради Болгарля на соборъ у Цад
риградъ. Въ то връзки и попрегкде бьгли отстунили
Латини отъ Православге, но и еще не били разлучени
конечно отъ Грецн; но ради Болгарйя распра имели,
кои да бш н именли под своя властъ. И тако са но-
нсчно разлучили Грецьл отъ 116] Латини и проклели.

%" 34. Но Болгари за мало врЪмн бьлли подъ
патлраршлю Цариградскою.. Грецьг когда поставляли

и "
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Болгаромъ архиепископа, искали отъ ньтхъ много злато
и дари; за то си соблазнили Болгари и отлучилиса .

отъ патрйаршйя Цариградски: поставили себъ патрлар- “

ха въ Болгарйю, и тако докле стояло царство Болгар- “.

ское, имеяли патрйарховъ отъ своего азина (Зри о
томъ въ иньтгу Нормчйя, на листе 5 отъ края). Ради [..

тото царя Михаила несогласно естъ въ лЪтописехъ. "»

Маврубиръ пише: ((Муртагонъ прйя крещеше», а Ба- *

ронъ пише: ((Болгариское имя, по гречески Вургаросъ».
Непогодили какво му бьтло имя прежде крещеше, но

”

просто Болгарисъ писали [5 112]; ради то несоглас- ”,:

но въ лЪтописцш стоитъ. Бътлъ некой робъ Осма у
некоего ”боларина въ Цариградъ: за некое согрЪшснле
побегалъ отъ своего государа и прйялъ турская вЪра.“
По двадесятъ лтзта притворилъ себъ, како е онъ Нон-
стантинъ, сьгнъ Ириньл царицьг, и тако собралъ вой-
ска и взелъ отъ Грецьг Арменля. Пакъ пришелъ съ

“

велика сила и обладалъ Цариградомъ; и били Греци .

въ велика теснота: неможели ник[ак]во да му са проти- д.

ватъ]. Того ради послали тому царю, еще когда бъглъ
невЪреиъ, велико моленйе, да би пришелъ и помогалъ 3

имъ. Оня са подвигналъ съ велика сила и войска,
напалъ на Осма отступника и поразилъ его въ конецъ;

“

самого Осма ухватилъ, и перво отрЪзалъ ему нозе и „
руце, потомъ “отсекалъ ему и главу. Тако са возвра-
тилъ съ велики користъ и слава въ Болгарпо. .

5 Збь-По преставленйе царя Михаила насталъ .

памет на царство сшнъ его Симеонъ Лабасъ. Въ 5

то врЪмя имали крамоли терговцьг Гречески и Бол-

|

5

1 противати.
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гарски по ради нокътя купля; по ради оньт терговцш
стала крамола и между цари Болгарсни и Гречески.
Того ради подвигнулъ Симеонъ Лабасъ войска на Гре-
ци и разбилъ войска Греческая и генерали съ умер-
щвлеийемъ великимъ; за то ирйялъ велика печалъ Гре-
чески царъ Левъ Премудри и иратилъ Маджарскому
кралю, да бьгиришелъ въ Болгарио и учиньглъ на-
костъ Симеону и Болгаромъ. Тако наиалъ кралъ Ма-

. джарски напрасно и разорилъ много места и пленилъ
народъ безчисла множество; царъ же Гречески неку-

" пилъ оньг народи Болгарски отъ краля Маджарскаго
у прекостъ Симеону Лабасу. Наки послалъ Премудри
къ ()имеону некоего Ниросвата да утверди миръ; но
Симеонъ удержалъ Ниросвата, а самъ поишелъ на
Маджари. И тако въ конецъ разорилъ вся Маджарская
землн; воздалъ имъ отмщенйе, що бьтли оньт предаде
сотворили Болгаромъ. Потомъ иисалъ къ царю Лву,
да отиуститъ оньг робйе, що узелъ отъ Маджарскаго
краля; царъ Левъ нодвигнулъ войска на Болгарйя,
но невозмоглъ нищо усиети: поразилъ его Симеонъ
Лабасъ, и тако отдалъ и неволею Левъ все оньг робйе
и просилъ миръ.

% 36. Умершу же Лву, оставилъ царство свое-

му брату Александру. Симеонъ царъ послалъ Алек-
сандру: хощеши ли стонти на син нерви миръ, що
бьглъ учинилъ со братомъ его Лвомъ; но АлексаНДръ
не воспрйялъ съ ночестйю послн Симеонови. Того ради

настуиилъ на землю Греческою и разо17грилъ много
места и побьглъ много отъ воинство ихъ; иришелъ
и обладалъ Цариградъ, и пустили го Греци вънутръ
града. Онъ искалъ самого царя, да имеютъ разговоръ; ,
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и. тате пришелъ царъ Греческн въ палати Влахерскйя.
Беседовалп о договоре мирномъ; но Грецъг почели бе-
седоватп непокорно и въпреки. Снмеонъ абйе нзншелъ ”

нзъ Цариградъ побратнлсн на Тракмо н Едрене; но „,

егда НВВОЗМОГаЛЪ ПОСКОРО ВЗВТП Едрене, ДЗЛЪ СОЛДЗ-
томъ злато много и отверзлн ему нощйю. И тако пле- .7
НИЛЪ градъ И ЗЗПУОТИЛЪ ГО КОНВЧНО.

5 37. Царь Гречаскн Нонстантннъ собралъ вой-
ска велика н послалъ на Болгарйю подъ некоего Фока
генерала. Егда ся сразнлн Грецн съ Болгарн на бою,
одолелн Грецьг Болгаровъ н начелн Болгарн бегкатн.
Егда ся уморнлъ Фока на 6010, отлучнлсн самъ на
некой кладенецъ да са прохладн; н нсторгнулся конъ
изъ рука, побегалъ натрагь у войска. Когда вндълн
Грецьт конь Фоковъ бъгкащъ, а за самого Фока не,
зналн где есть, и било сметенге велико. Снмеонъ
бъллъ на некоя гора близо нхъ, вся гледалъ, ще са
дЪяло, н собралъ отъ своя войска колнко нашелъ,
напалъ на Грецьг кренко, н нобеднлъ н разгналънхъ. Едва возмогалъ убежатн Фока во Месамбрйн н
спастнся. Того радн бглло въ Цариградъ снетенйе мелн-
дусобное много по радн то дъло. Симеонъ са разгор-
делъ победою, пакн ношелъ н облегалъ Царнградъ;но оньг Фока накн нрншелъ съ нова войска н отгналъ
Снмеона отъ Цариградъ. Но онъ нослалъ къ кннву
Срацннскому, моля его да нрйндетъ съ свон (“драцнньг
по море, а Болгарн по сухо, да бъг нленнлн Царн-
градъ. Князь Срацннскн послалъ съ послнв СИМЕОНОВИ
Срацннн, да утвердятъ здраво, въ кое вртзмя да нов-
днгнатъ войска. Егда прйншлн въ Наламъбрйю, ухва-тнлн ту оньд Срацннн н Болгарн н прнвелн ги у

 
.:

 

   

»”-
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Цариградъ Романъ царъ отнустнлъ Срацнньт и обща-

рнлъ, а Болгаровъ удержалъ. Но Симеонъ Лабасъ панн
восталъ 11 разорнлъ Гречеенан земна, - несменлъ

Е. никой да М1 сн противи - 11 узелъ много норнстъ.
? 5 38. Реманъ царъ нослалъ войска на Болгарм

со неноего нарицаемаго (дес)нота Аргира; но царъ
Снмеонъ развоевалъ его 11 нобьшъ его нонечно, н воз-

вратнлсн въ Цариградъ. Невозмогалъ одолетн его. Пакн
„ второе пошелъ на Едрене: 111 отъ глада нредалнсн ему,
., 111 нонорнлъ 1радъ Едрене подъ своя властъ; 111 тано

пошслъ 11о Тра111о и Манедон11о,разорнлъ ненозбрано,
11 11111111 нрншелъ четвертм нутъ на Цариградъ, н
звалъ царя Романа на разговоръ. Сотворнлъ съ ннмъ

1111111. н возвратнлсн въ Болгар11о еъ нелина слава 11

норнстъ. П011ущен1емъ Божшмъ много паностъ деялъ
на Гре11ь1 11 ненрестано воевалъ на нь1хъ,11ос11е11111е

пошелъ на Харват1н, 11 ту въ некой теснн места отъ

1ре11ь1 11 Харватн разбита о1.1.1а войска его нонечно.
Въ то время нанало на него болезанъ отъ стомаха 11

умрелъ 15 1021.
% 39.110 немъ насталъ на царство сь1нъ его

11ет аръ; но неола1опол1ченъ нъ оранехъ нноже отецъ
его 1111111 прен1111,но б1.1.11ъ Греномъ пр1нтелъ 11 по-

110р111111ъ:отъ того врвмене ослабела Болгарская с1111п-

таръ на1-11111е11ъ |18| Гречес1111мъ,по ради не1011.1с1е н

малод1ш е Петрово Но въ то еднно ошлъ велмн ола-

11011о.11ченъ, понеже во время 11ар11твован1е его про-
0111111. снатмн пре11о1обнь1 отецъ нашъ 1оаннъ Рил-
енн [5 117. т .171. 11 отъ велнное о1а11101ов”1.н1е,111о

нменлъ нъ святону отц1 1оанн11,ходнлъ по Рилсною

пустьшю да бьт внделъ его 111 бесЪдовалъ съ нь1мъ.

 



 
  
   
   

     

  

  

понеже неудобна места бьтли нъ хожденлю ради дел-
бони дебри и високихъ холмонъ, невозмогалъ нргитн
и вндети святаго отца. По нрошенйю получилъ отъ.
святаго писане, и тано имеялъ оно писанйе велми въ!
ползу душевною. Сей царъ Нетаръ нослалъ но Ца?
риградъ и сотворнлъ миръ съ Константина и Романа.)
Нани поишелъ самъ въ Цариградъ, и тано утвердилъ, -

миръ: оженилсе за внука царена, дщн Хрисофона сина“?

царева первородна. Егда возвратился изъ Цариградъ, %

братйя его 1оаннъ и Михаилъ ноздвигли бранъ на
"

Петра царя со барони и гооподии Болгарсндя; и тано 7

за много время распра имели, междусобная бранъ три г

брата. Тако бьтло велика брапъ многа лъгга между има.
"

Петаръ пратилъ свои синове Бориса и Романа у Ца-
риградъ за аманетъ, да бьт имеялъ миръ со Грецима; .

за ще нъ то время бшла умрела жена его, оная цар- „

оная внука. По времени, егда умрелъ1 Негаръ царъ, 1

нозвратилися Два сьгна его Борисъ и Романъ ради.
воспрйятйя царство въ Болгарцо; но имъ много дъяли „“

паностъ барони ихъ.
5 40. По Петра насталъ на царство Борисъ ,"

сътнъ его. Въ то время намали Маджарц на Болгарйю
и разорили много места. Царъ Борисъ молцлъ царя уд

Греческаго Нинифора да му даде помогцъ и войска, но

царъ Нинифоръ” отпиалъ ему, рече: ща честь цар-*?“
етно Греческое не могу съ танонимъ народомъ непо-

требньтмъ чинитн бранъ и ирамолу». Но малнмъ нре-д
менемъ сотворилъ царъ Волгарсни миръ съ Маджари”;
тогда Маджари почели разорати Гречесиая земля. Тог-

   

1 умерлъ.
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да Никифоръ послаиъ дари и моленйн Борису, ”да бьт .

изишелъ и противиися въпупъ съ Грецш Маджаромъ;
но Борисъ возвратииъ поела и дари Никифорови, от-

писалъ епу: (( за честь Боигарстей земни1 неиогу “дви-
Ъзати бранъ на Маджари, понеже съ ньтмъ миръ учи-

нихъ». Никифоръ прйниъ оньт отвЪтъ въ упоризну,
“, .посиаиъ Налонпрщ сина Хереонова, нъ Сввтославу

, кннзу Русийсному, подвигнути ето на Боигари. Той

;дже наступилъ съ войска на Волгарш, и оттуду взеиъ

; пиенъ много и пористъ, пошеиъ въ Роспо папи.
“

5 41. На други годъ папи пошелъ на Болгарпо
и понорплъ большап частъ под свою державу; и умис-

. иилъ пренести престоиъ свой и поетавити въ Болга-
”

р1ю„ понеже возлюбпаъ зеиию Волгареною ради пио-
”

дородство и изобилна. Тако совЪтоваиъ ему Наиониръ:
,. егда возпетъ царство Болгарспое, попчетъ вспоре взети

, п Гречеспое. Егда уразуиеиъ совЪта Каиокирова 1оаннъ
”

Цпмисхйн7 насиеднпнъ Нинифоровъ1 воздвигалъ войн-
ство па Свтзтослава и прогнаиъ его въ Роейю; но по-

.„ неже Борисъ попагалъ СвЪтосиаву, тото ради пойманъ
бьшъ отъ цари 1оанна Цимисхйя, и увелъ его въ Ца-

”

рпгратъ съ царски вънецъ и одЪннйе. И воспрйпиаиъ
Циппехтн 1191 похвала побЪднан отъ Грецш; поста-

- впаъ Бориса магистри въ Цариградъ. По некое время
изишепъ тайно Борисъ п пришеиъ въ Болтарйо; но

; некой Боигаринъ впделъ его оденна въ Гречеспйе едеж-
" Ди, возппевъ ако Грекъ естъ, и убплъ его ту на пу-

тп. И тановъ нонецъ Борисовъ.
% 42. По немъ наетаиъ на царство Сеиевнйя,

1 ползи.
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мужъ воинственъ и храбаръ. Сей узелъ отъ Грецьг
место, нарицаемое Топлица, и Сардика. Егда возвра-
щался отъ бранш, въпалъ въ болезнъ и умрелъ на!»
пути. По немъ насталъ на царство Суботпнъ [вж.

“.

5 92. т. 5], но неблагополученъ. При немъ1 царство ;

Болгарское одолено и покорено бшло подъ Греческое;
но во время Василйя Порфирогенита паки отложилися
Болгари отъ Грецьг, поставили на царство Давпда ?.

[вж. 5 92. т. 14], сьша Комистополова. Но Давидъ [
мало нечто пребьтлъ на царство; оставилъ престолъ
и прйялъ иночески чинъ, [и тако скончалъ богоугодно
и свято свое житйе [55 98, 117. т. 3]. По престав-
ленйе его имеялъ мощи свои нетлвнньгп.

5 43. По Давида насталъ 0 а мо и л ъ на царство.
И устремился2, разорплъ провинцп западнйе и покорнлъ
подъ свою властъ; и устремнлся на Далматйю, по-
жегалъ предградйе Рагуское п градъ Напару; много-
крати разбшвалъ Грецьг, посекалъ въ части войска
ихъ и узолъ отъ Грецьг Солунъ, Енишехсръ, Нара-
ферйя, сиречъ Ларса, и Боръ и вся Теталйя; и пре- *,

водилъ Власи и Арнаути и Грецгл отъ оная места, и
заселили по край Варна и Торново. И много отъ ньгхъ
войньг имеялъ надъ Грецш. Въ Енишехеръ много воин- ”

ство Болгарское поставилъ, п оттуду много мощи свя-
тьгхъ принелъ въ Волгаргю: любплъ и почиталъ съ
велико благоговъйнство святглхъ мощей, за то и по-
могали ему испсрво. И побвгкдалъ и нокорнлъ много
земля себтъ, докле билъ исперва благоговъйнъ къ Во-
гу и святьгмъ, и Богъ помагалъ ему; после ся раз-

1 прЕемъ; 2 устермился.
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двратилъ, и Богъ оставилъ его. Восталъ завистгю на
“

свой р0дъ и наема царское и избьшъ все оно племя,
Зточйю осталъ 1оаннъ Владиславъ, сьгнъ брата его. Вос-
талъ Никифоръ царъ Гречески на Самоида цара съ

:.”воинотво, и ододелъ его и раньглъ его на бранъ; онъ
„, ся возвратилъ въ домъ свой и отпустилъ господин

* Гречеснгя, кои имеялъ заробеньг исперво на бранехъ.
,. Далъ Азоту генералу Греческому свою дщеръ въ же-
; ну и поставилъ его ити въ Дураци или Добруджа;

*- онъ селъ въ корабалъ и побегалъ въ Цариградъ, и
”.Г поставили его магистрйя.

% 44. Паки пошелъ Никифоръ Ураньгя на Вси-

; гарйн съ воинство и отъялъ неколико градове отъ Са-
. моила. Грецьг ишли на Скопйе и на Сербь1н;Самоидъ

поишедъ на Едрене, и разоридъ и запустииъ его. Паки
пошелъ съ войска на Скопге; но Гроцьг обтекли Са-

, моила некако и поразили войска его; много поробьши
,” Болгари, и отъ велика злоба, що имали на Самоила

. и на Болгарн, исперво сотворидъ Никифоръ царъ му-

.чителство несльлшано отъ въка: на 15 хилнди Бол-
Дгаровъ извертеиъ имъ очи, и на сто человъцш оста-
! вилъ по единаго со едно око да ихъ водитъ, и тако

послалъ ихъ Самоиду ослъпленньг [% 102]. Тонико на-
родъ егда прйишли ко царю Самонду, и виделъ толи-
ко мучиголство п]20|поругангс Болгарское, абйе отъ
сердсчнйя болезнн въпалъ въ недугъ и но мало дни,

умрслъ. Тако Самоилъ за прошгтйн неновннъш кровъ,
-Щ0 нзбшлъ свос царское и.двмн, прогнсвалъ Бога воль

, ми; и попустнлъ Богъ на него гневъ и на вся Бол-
гарйн, и предадъ нхъ “въ руцъ Греческйя за много
время, нкоже речется.
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5 45. На Самоила насталъ на царство сьгнъ его.”-

Радомиръ [вж. 5 92. т. 17]; но за едно лЪто цар-1ствовалъ и убьтенъ бьглъ на лове отъ насвагкденйемъ
Никифоревьтмъ, царя Греческаго: онъ тайно нратилъ
пекоего и убьллъ ето на лове. По Радомира насталъ,
на царство 1оаннъ Влад и миръ. Болгари изгналид
Гаврила, сьгна Самоилева [5 50], въ Валахгю и поста-"д .

вили 1оанна, сьгна Аронова; а Аронъ бьглъ братъ Са-чд"моиловъ и Давидовъ. Царствовалъ [оанъ святшй Влади-"
миръ за три лсвта, и нмеялъ иснерво чисто и свято-„
житйе и богоугодно. На того [оанна наки восталъ царъ;
Гречески съ велика сила, но онъ молитвою къ Богу?и упованйемъ врвнкимъ изишелъ са мало войска и.
нобедилъ Грецьг; н.возвратнлся посрамленгл тогда вось
петъ. Но имеялъ жена грениня и шура Тано1 при себъ,3-
магистрйя чиномъ: оньг бьгли еретицьг съ своя сестра„”
но въ тайни, и нелюбили святаго царя Владимира за.
ради нравославйе и чистое его житйе; и согласилиоя"
на убьгенге его. Оньг шура и убъглъ его на нути, вън
некоя гора; отсекалъ ему главу, на коня, како хо-А
дилъ нанредн. Онъ мановенлемъ Божйимъ не спадналъдсъ коня, но възолъ въ руце свою главу, и оправилъг.своего коня; нрейшелъ много место и нришелъ въ Й,

монастиръ, що самъ иснерво соградилъ, и тамо сле- 124

залъ отъ коня и нредалъ Богу духъ свой. И доселе”
въ ономъ монастглре, въ страну Елъбасансною, нетна-*
ни и цЪли ночиваютъ мощи его и нодаютъ много но“.
цЪленйе [5 117. т. 4]. Майя мЪсяца въ 22 денъ сваддоная страна празднуютъ его. ,?

1 така.
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. 5 46. И има житйе и правило красно составле"
;, но, съ бденйе и славословйе и съ велико торзкаство и
; похвала. Ту въ кратце написахомъ за сего святаго
» царя 1оанна Владимира; и има на гречески преведено

? житйе его и правило, и то много погрвшено: или
после за много время писано жит1е его, или некой
сербинъ или грекъ пременили и хотели покрити родъ
его, како е отъ рода цари Волгарскихъ. Написали, како
да е билъ отъ рода сербскаго, синъ Немана Симеонна,
но весма погрЪшили; незнали, въ кои лвта билъ Си-
меонъ Сербски. Не били въ то время въ Сербйе кра-
ли никако; а где царъ ихъ пакп после билъ Симеонъ
Неманъ и сини его крали за много лвта, и вси свя-

д тии Сербски крали, знато естъ и написано, кой де
се е преставилъ и де су мощи нихни1 и гроби. Чи-
тай родословъ сербски и обрещеши, въ кое време били
Самоилъ и Симеонъ и святий 1оаннъ Владимиръ, и
познаеши, како погрЪшили писатели въ томъ или
покривали родъ и отечество святаго 1оанна Влади-
мира [% 98].

5 47. По убиеше 1оанново пошелъ царъ Гре-
чески невозбрано въ Охридъ (тамо пребивалъ билъ
1оаннъ святий въ Охридъ за три лЪта своего цар-
ствованйя): предали ему они убийци вся Волгарйн.

„ Невозбранно пришелъ |21|и отверзалъ хазна и сокров-
ница царская, и изнелъ много злато и сребро безъ
числа и раздавалъ свопмъ воиномъ; взелъ много ввн-
ци и коруни царскйя п камен1е многоцоное; пока-

. залъ велика милость царици Марйи, жени 1оан-на ца-

1 и ниви.
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ря, и петъ дщери: зналъ, пано онна предала ему,”

царство Болгарсиое, убьтла своего мужа. И пришелъ
. отъ Тернова Давидъ патрйархъ и два боляри Болгар-.

ски, Богданъ и Миробизо, принесли научи отъ три-[
десетъ и петъ градовъ Болгарснихъ; и предали нлучи-Й
и гради царю Греческому. Онъ поставилъ Миробиза>
и Богдана папи барони надъ Болгари. Тано въ то
время ради гртзха Самоилева, царя Болгарснаго, ради;
ереси Новатйанснйе, Арменснйе, що са били умножилиц
въ Охридсная страна въ Волгарехъ, паднало Болгар-Д.г
ско царство педъ властъ Гречесиая нонечно. Но после-

.

ди святшй Иларйонъ еписиопъ Меглинсии и святшй]
Веофилактъ исиоренили и погасили онш пронлятп ереси
конечно отъ Болгарйя [вж. % 118. 6, 119. 15].

% 48. Бътлъ некой Доланъ, поробенъ отъ Гре-
цьт въ тля бранш, съ Болгари що пмеяли. Бгллъ въ

Цариградъ въ неноего велинаго велможа преданъ; бьшъ ..

хмтаръ и смотреливъ велми. По неное время побег-
налъ изъ Цариградъ и пришелъ въ Струмица, и тво-

рилъ себе пано е онъ съгнъ Ароновъ и отъ рода цар-
ска. Ту бьтло по случаю собрано много воинство Бол--

гарсиое; и огласили себъ Долана за царя Болгарсна,
востали и прогнали войска Греческая отъ страньт
Охридскйя. И воцарился Доланъ надъ Болгари Охрид-
сийе, но не чествовалъ свое воинство добре; за то
воинство изгнали Долана и поставили себъ царя Ти-
хомпра бароня. По некое время они Доланъ хитаръ;
си, собралъ паии народъ. После пришелъ на Тихомира
и ослепилъ его и убилъ; а царствовалъ за тридесетъ
лЪта Доланъ и отъелъ много градове отъ Греци.

549. Некой Алусйанъ восталъ отъ Цари-,
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градъ болгаринъ, посланъ отъ гречесии соборъ на

Дпогублен1е Доланово. Алус1анъ казувалъ и творилъ
"себе отъ рода цари Болгарскихъ: тако научили его
"Греци, да дигне бранъ на Болгар1ю. Вгровали много
[народъ Алус1ану, и востали на Долана бран1ю. До-
;,ланъ виделъ, за що неможетъ противитися Алус1ану,

.

и приобщилъ его на царство. По мало время Алус1анъ-
восталъ на Долана и ослепилъ его, и осталъ самъ на

„ царство; и предался волею Греномъ и бьтлъ поноренъ,за двадесятъ лЪтъ. Въ Охридъ царствовалъ за петъ-

адесетъ
лЪта. Тонмо въ ()хридъ до Сноше и до Щипъ

держали Доланъ п Алус1анъ, а Терново и Дунав1я за
: 70 лЪтъ бьтло подъ областъ Греческая, и творили
;Грецьт много паностъ Болгаоомъ и озлобили ихъ.
”

3" 50. Бьллъ въ то время, въ лЪто 1170 въ
Терново патр1архъ святьгй 1оаннъ [5 117. т. 5]: зрелъ
озлоблен1е Болгарсное отъ Греновъ, и планалъ и мо-

»лилъ Бога со слезами, да избавптъ ихъ отъ работи
? Греческ1я. И явилъ ся ему святшй Димитр1я великому-
„гченикъ: него бьтли славили и почитали цари Тернов-
.. спи и Болгарсни псперва отъ рода въ родъ, отъ Ми-

хаила благочестиваго до святаго 1оан11а Владимира;
„той святшй мученинъ поменулъ домъ и родъ царей

Болгарснихъ. И послалъ бьллъ отъ 122: Бога на по-
мощъ и обновлен1е царства Болгарснаго въ Терново:
реналъ патр1арху, да поставптъ Астана царя Болга-

.ромъ [вж. 5 92. т. 21] и Богъ будетъ съ нь1мъ, и
“успеетъ скиптра Болгарская въ руну АсЪнову. Тано
“патр1архъ по повелвнпо Божие призвалъ АсЪна и

Петра брата его, отъ Влах1ю:бь1ли отъ рода
цар0снаго, внуцьт Гаврилови сьтна Самоилева [5 45],щ

   

    

    



   
  
   
  
     
   

   
     

    

бьтлъ изгнатъ, яиоже рече ся, въ Влахйю, и повелел
имъ соградити церква красна въ Терново во има све.

мученьгка Димитрйя. И созвалъ патрлархъ епископи и
. господи Болгарсийе въ Терново на освященьле церкви..

По осмотренйю Божйю собралъ си много народъ. Егдг“
освнтилъ патршрхъ церковъ принелъ венецъ и ба-

“греницу, и вЪнчалъ Астана на царство Болгарскоегдд,
и сказалъ всемъ, како повелено бьгло ему отъ Бог,
свнтьлмъ Димитргемъ. Тако народъ отъ радости взид“
вали велегласно: ((да живитъ АсЪнъ! многая Мета.
Астьну царю Болгарсиому! многая лЪта 1оанну, бла?

женейшему патргарху Терновсному, и всей Болгарйи-
многая Мата !» Тако кристали много господи Болгар-.?
сиге по Астана царя. Онъ поставилъ Петра брата своеа-ь
го въ нерви и велики чинъ воински, и поставили:
весь чинъ воински1 по чину первому, како що били. „

имеяли цари терновски, прародители его. [
5 51. И стекалсн народъ Болгарски како единъ;

человЪкъ въ Терново единодушно на помощъ Афиш"
и собралося воинство отъ Влахгя - послали Влашки,
Господари на помощъ АсЪну: то бьлла воля Волпи о
Астана. И прйишла ему велика помощъ отвсюду, и::
укрепился на царство Болгарское, и отмстилъ Грей,
комъ сугубо обиду и озлобленйе, що онгл за седам-зд...
деснтъ литъ творили Болгаромъ, зимали данъ отъ]
нихъ тежки; тако и оньг давали за 60 има Аси-*
ну и съгну его [оанну [% 103]. Що онгл солено-:
вали Болгаровъ при Самопла царя и много тайная.
пакость творили Болгаромъ, то ихъ постпгло последн;

 

1 воинска. . , .
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различнихъ народи откуповали, и пратили на АсЪна
и на Болгар1я; но АсЪнъ и Болгари всЪхъ оная за
20 лТзта побьгли и поробили: тако едва престали отъ
бранъ со Грецьт творити и отмщати пеРвою обиду
Болгарскою.

% 52. Обр13тается въ стари рукописнихъ кньггъ
повестъ ради того Астана стараго, како по преставле-
нйе патргарха 1оанна святаго призвалъ [отъ] Охридъ

*” св. отца Неофилакта и поставилъ его патрйарха въ

;
Терново. Той премудрвтй и вселенски учителъ въ тая

, времена просвЪтилъ и очистилъ Болгарйя отъ ересей
:

различни, тако и Влахйя: били Власи нрйяли Римская
“

ересъ всеконечно; исперво читали по латински, како
су съ латине единъ родъ и язикъ. беофилактъ святьгй
[% 117 т. 6] подвигалъ царя Астъна. Пришелъ на
Влахйю и покорилъ обе Влахйи подъ своя властъ и
запрстилъ Влахомъ: кой чатить по латински язикъ и
исповедуетъ Римское исповЪданЕе и вЪра, да му си
явикъ отрегкстъ; и повелелъ имъ читати по словенски
и дсръкатп вЪру Православною. Тако отъ то время

- Власи обратилиси паки къ Православно и читали по
словенски до скорое время; паки извадили имъ Руси

7

на влашки язикъ [книги] прости писанЕемъ. Тако
тщангемъ патрйарха святаго )Оеофилакта и царя [231
Асъиа много народъ обратился въ Православйе.

% 53. Паки пойдемъ на иервая, како восталъ
:

АсЪнъ на Грецгл и победилъ ихъ и прогналъ ихъ
коиечно отъ Болгарйя [% 51]. Егда сльтшали Грецьт,

” како поставили Болгари ссбъ царя въ Терново АсЪна,
смелися отъ ужаса и собрали воинство много, поишли

Трън-ь, 1. Панов. 5

;отъ Болгари: триста хиляди войска Греческая, и отъ

%!.
.н

.
зен-чт

пач-3
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на АоЪна царя”. Не можелъ Астънъ одолЪти Грекомът.
и прешелъ Дунава въ Влах1ю со всЪхъ воинство; и
,собралъ тамо много воинство, паки прешелъ Дунавъ
и обраТилсе на Греци. И бшло бранъ страшна, и вой-“7
ска безчисленая Греческая и Болгарская; безъ числа:,
отъ Болгаровъ посечени и побиени. Тако одолЪлъ Асънъг
Грекомъ конечно, и побнлъ ихъ и отгналъ отъ земли-

   

 
Болгарск1е. Паки пошелъ съ воинство на Серб1е ми?"

*покорииъ ихъ подъ свою власть; и бьлли Серб1е не-Д
колико время подъ власт1ю его. Паки востали на Бол-
гари Серб1е и Грецьг за едно и много пакостъ сотво-
рили Серб1е церквамъ Болгарскимъ. Бь1лъ святшй Оео-:
филактъ въ то время патр1архъ Тарновски и плакалъ
много 0 запустен1е многихъ церквахъ. Бьтли Серб1е
въ то время Римска ересъ держали за то ратовали
на церкви Болгарск1я. И по много кровЪпролит1е от-
гналъ царъ АсЪнъ Серб1е отъ Болгар1я и смирилъ ихъ
имеяли на помощъ Серб1е и Маджаровъ.

5 54. Царъ Гречески 1оаннъ Нантакузимъ при-
шелъ на царя АсЪна съ велика войска; но Астшъ по-
бЪДилъ его, и ухватилъ его п изболъ ему очи. По

.1оанна насталъ Алекс1я царъ Гречески: и онъ собралъ

7

1

[1:14

“...А“.

.:ь-дш

.;
да:

А.

.

!

войска отъ много язици и пошелъ на Болгар1я. Егда
”

ся почели бь1ти, одолели Болгари Грекомъ; и побъ-
галъ царъ Алекс1я, и отъ скорое бЪган1е палъ шлемъ ;

его царски отъ главе его. Болгарски воини принесли
они шлемъ своему царю АсЪну. Тако паки побеждени
Грець1 отъ Болгаровъ. И узелъ въ тодъвремя царъ *

Астънъ много градове отъ Грецьг; но Алекс1п царъ паки *

собралъ войска множество и пратилъ на Астана силнан

"*
:“К..

...А

1

- съ Костантина, началници воински и генерали 51
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гречески - 270 хиляди. Но попущенйемъ Божйимъ
побьтли ихъ Болгари и поробили, и не возвратился
никой началникъ ко царю Алексйю. Егда сльппалъ
Алексйя то побитйе войнское, палъ въ отчаянйе и по-
слалъ возискати миръ со Астана и.Петра, но не по-
лучилъ. Онъ- иаки поелалъ войска на Астана множе-
ство, но паки [побиенъ бтллъ]. Алексля царъ послалъ
четвертая войска на цара Астана, съ некоего генерала
Исака стократора. Той Исакъ иобьллъ 3 хиляди Бол-
гари; последн одолели его и ухватили его, и обтекли
всЪхъ войнство греческое Болгари и поробили ихъ;
мало некои отъ нихъ побегли.

% 55. Тако остала пуста земля Греческая, безъ
воинство: сами числатъ 300 хиляди войска погибла
Греческая на Волгарля, иобиена и поробена. Тако от-
мастилъ самъ Вогъ царемъ Греческпмъ: въ то время
оньг много пакости чинили Болгаромъ исперво, но имъ
ся возвратило въ то время сугубо отмщенйе. Не въ-

”

ровали, како е Асвнъ иовеленйемъ Богклемъ (или по-
ставленъ царъ Болгаромъ, но ся ругали ему; и оньл
дигали войска толико пути на Астана царя. ()нъ ни-
како не ишелъ на нихъ; но кога приходили на него
онъ 24: помощно Болкйю иобегкдалъ ихъ крЪпко. И
такъ за 8 Мата непрестано бранъ чинили Грецтл со
АсЪна, докле погубили всехъ войнство и обньнцало
царство нхъ. Последи ся покорилъ царъ Алексйй царю
АсЪну и данъ давалъ, докли царствовалъдАсЪнъ зималъ
данъ отъ цари Гтреческйя; тако и сшнъ, и братъгего.
Нрестали Грецш и Болгари бранъ творити. Нокорилъ
Астънъ подъ своя властъ и Влахия обе. Тако ся про-
славилъ на земли паче многихъ царя и крали; и име-

5.
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нувался царъ Вселенски, за що имеялъ себъ кесар1е „

Римски даницьл, и ирочи крали покорилъ. Славно бшло .

имя его. Тако имеялъ святьти мужи патр1архи въ Тер-
ново, и послушавалъ ихъ покорно: онь1 его наи

ставляли на велик1я добродетели. Много церквь1 и;
монастири соградилъ по Болгар1я и въ святая гора.-.
Аеонская, обновилъ монастирьл много и приложилъ имъ3

села и метохи; и новелелъ имъ читати по Болгареки;
язикъ. Въ Терново обновилъ градомъ, много церквът1

вънутаръ соградилъ, милостиня нищимъ и церквамъ1
уставилъ много отъ царская сокровища; пишетъ сьлнъ
его 1оаннъ: ((благкенни отецъ мой царъ АсЪнъ всей
свое имеше и сокровища простре на милостиня нищимъ

1и церквамъ». „
5 56. Таково благочест1е с1яло въ Болгар1ю во “-*

время благочестиваго царя АсЪна стараго ; и бшлъ над
велику ползу Болгаромъ: съ нимъ благоволилъ Богъи
вовдвигалъ и обновилъ скиптру царство Болгарское,,
яко же рече ся исперва. Таково благочест1е и миръ!
невозмогалъ врети д1аволъ въ Болгар1,1о но воздвигалъй
завистъ на царя АсЪна. Вь1лъ некои Иванко, баронъхд
нерви АсЪна царя, и бмлъ коваренъ 11 вавистливъЪ
человЪкъ; имеялъ родъ и брат1я1много, и били славни
въ Терново пане многихъ инехъ. Тои Иванко согла-
сился съ своими и преклонилъ многихъ на свои со- !
вЪтъ убити царя АсЪна, онъ да си воцаритъ, тако и»

сестру Астанову прелщалъ на скверное безакон1е свое,

Тоо? Иванко во дЪло равумелъ царъ АсЪнъ и.позвалъ!
его въ едину нощъ на судъ къ себъ и изрекалъ на него-

судъ смертни;
но Иванко уготовилъ своихъ многихъ.

1 церквамъ и; 2 тон.
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по улицамъ и похитили стражи царскйе, и обладали

домъ царски; тако Иванко имеялъ сокровенъ мечъ на

„ то и устремилсн1, и проболъ царя АсЪна. И умрелъ
царъ АсЪнъ въ тую нощъ. Иванко обладалъ Терново

и изваие2 гору ему, и укрЪпилсе на бранъ; но Петаръ
братъ АсЪновъ обтекалъ Иванка внутаръ града от-

всюду за много время. Виделъ Иванко, за що немо-
жетъ стати нротиво Петра брата АсЪнова: некако хи-
тро со свои братйя избегалъ и пришелъ къ царю
Греческому; онъ го прйнлъ и благодарилъ ему много
за уб1ене цари Астана, и назвалъ его себт. отца, далъ

ему въ жену сво1о матеръ стару и вдову Анну, и по-
ставилъ его въ Филииополъ стари и Драма8 генерала. Но
на велико зло ириизишло 1рекомъ Иванково пр1нтел-
ство, нкоже речется. Благочестиви и славни царь Асвнъ
смотрен1емъ Бож1имъ таковъ конецъ мученически окон-
чалъ. Царствовалъ 50 лига и ириишелъ до осмъде-
снтъ лвта титли окото, и нареченъ стари царъ Асвнъ.

9 57. |2б1 По Астана насталъ Петаръ, братъ
его на царство въ Терново, и имеялъ миръ со Грецв1;

и кои кралевства миръ имеили съ нимъ. Петаръ лЪта
: три царствовалъ по Астана брата своего и иреотавилъ

си къ Господу въ мире и тишине. По Петра воспршлъ
царсгво Налиманъ 1оаннъ, с1.1нъ Асвновъ. Некои
го писали Нало-1оаниъ, но си онъ самъ иодиисде въ

превелегпи златопечатще: 1оаннъ Асвнъ Палиманъ,

сиречъ [оаннъ АсЪновъ Налиманъ; перкому прароди-
телю титла,- и свосму отцу писалъ, пакъ свое име
Налнманъ. -

1 устермился; “3 Изване, 3 Идрама.
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5 58. Оньг Иванко отступилъ отъ Грецш и со-Т“,

бралъ войска много: сотворилъ велика пакость Гре-.
комъ и погубилъ много воинство ихъ. Но Грецьг пре-2
ластили его со хитростпо: онъ ся обезумилъ и вЪру-
валъ, и пришелъ самъ въ Цариградъ; оньг го метну- ”.

ли въ едину мрачну темницу. Ту и конецъ воспрйнлъ ;

окаяни царюубийца. Осталъ Митаръ братъ его, и мно-"7!”

го градове Гречески обладалъ; восталъ на 1оанна На-

лимана съ воинство, призвалъ Руси отъ Рус1н на по-

мощъ себъ, но [саннъ Калиманъ отгналъ Руси мани-3
въ Русйю и победилъ Митра, и убгллъ его на бою.

Тако ся раздрушила сила Иванова и Митрева, що чи-;;
нили много смущение между Грецьг и Болгари. „

559. Въ то время восталп Латини н узели отъ),
Грецвт Цариградъ. Разделили ся Грецш на двое, нменли

два цари: единъ въ Витинйго [оаннъ Налосъ, други
въ Солунъ, Веодоръ Ласкаръ. Наговорили Грецш Со-

„

лунски Латиновъ да покоратъ себъ Латини и Болга- ,

рио: обещалсн Неодоръ Ласкаръ помагатн имъ. И вос- “

тали на 1оанна Налимана съ велика сила, но 1оаннъ

бьллъ паче отца своего благополученъ и хризъ и ис-

кусенъ на бранъ: побЪдилъ Латиньг и ухватилъ Бал-

давйн краля Венецпскаго и век генерали и господии .

его; оковалъ ихъ и водилъ ихъ съ собою. Наки вос-

талъ на Неодора царя, и него победилъ и ухватилъ ,

его, и изболъ ему обе очи въ Солунъ, и въсадилъ его :

въ темницу; ту и умрелъ отъ болезни. И восталъ ]

съ велика яростъ [оанпъ Налиманъ, разорилъ градове „.

греческйя множество отъ основанйя, и до кинт) пусти ]

отъ нглхъ има: Филипополъ, Марулъ конечно пусти ,

отъ то время стоятъ, а ЦРУШ разорени градове ихъ, 
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Драма, Серезъ, Кавала, Демиръ Исаръ, Нено, 0рванъ,.
ЙТасо и иньги многи по Нисии; единъ Солунъ оста-
увилъ за любовъ святому ДимитрЯю, нои го славили
оньт и почитали, и образъ его на печатъ свои имени:
и до ньгнъ стоитъ на печатъ ихъ и хрисовули. Гре-
цьг нажутъ, пришелъ и Солунъ да разори, и убьшъ

“

его ту сватшй Димитрйя; но нестъ то истина то ихъ
;, мнъше: онъ послЪди за много Мата живеялъ, и паки
,” на войска на Солунъ ранетъ бьшъ на руну десною и
3

умрелъ. Онъ ниеяиъ велика игра и усердге нъ свн-А
тому, яноже исперва речесн за отца его.

5 60. Тано сталъ на Грецш и на Латинш царъ
= [оаннъ Наииманъ и понорииъ ихъ, и данъ зималъ и

отъ Латини, иако писуетъ въ житьге преподобния Па-
раскеви; привелъ Балдавлна Венецшйснаго и господи
и генерали его въ Терново и изсеналъ главьг ихъ на

“

всехъ. Нани восталъ и поиорилъ СербЪе и Маджари
и Арнаути подъ свою |26| властъ; тано пишетъ и у

“

прологъ на пренесенйе мощи святаго ИларЕона Меглин-
снаго [% 117. т. 15]. И превелегии Изугравсни по-

,назуютъ предни и граници его: до Будимъ и Ве-
неция и Лехин бьша. Тано сн прославилъ царъ На-
ииманъ на всн земна своимъ храбарствомъ и благо-

”, получ1емъ паче отца своего цара АсЪна [5 104]; и
Богъ бьшъ съ ньпиъ, и на всяка бранъ одолевалъ и

, побеждаиъ. Создалъ монастиръ внутаръ Терново вели-
ни и нрасни въ има 40 мученьгковъ; и. ириненъ от-
всюду мощи,:дсвнтшхъ многпхъ въ Терново„[5 1517.
т. 22, 28]: въ монастиръ полагалъ ихъ, и самъ ту
често приходилъ на пъше и поклоненЕе свнтьтмъ. Въ
то время св. Сава Сербски прийшелъ въ Терново при
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сего царя (бьшъ Сербсни нраль Владисавъ, имеялъ за)
жену дщеръ того царя), и ту ся преставилъ евятшй;
Сава и погребли его въ той монастиръ царски; под“
стБди принесли мощи его въ Сербйю. Тано царъ 1оаннъ».
и други монастири зградилъ много на Сливенсною;
гору, на нодобйе святйя гори Аеонснтя [5 117. т. 71.3-
Пани воетали Латини на того царя по море, и била»
бранъ въ Солунъ много; на тая бранъ исходилъ напред
ди и управлялъ свое воинство. На тая бранъ ранияит
его „ненано со огань Латини, или съ пушка, въ десе-
ною руну, и по три дни умрелъ въ Солунъ. Баронид-
его и воинство, що имеяло любовь нъ нему веливуг-у”
и не потребни его въ Солунъ, но испрали внутерная-
ето и нринели его въ Терново и погребан въ монас-“Щ,
тиръ его 40 мученивовъ. :

5 61. По Налимана насталъ на царство Борил ъ”
[вж. 5 92. т. 25], сьтнъ Петровъ. И онъ учинилъ миръЪ
съ Грецьт и Латинь1:возвратилъ имъ ненолино града,“
ве и места, и имеяяъ миръ. Царствов-алъ 5 Мата и“?

преотавилоя на царство въ Терново. По Борина нас-“*
талъ Мичо или Смилецъ на царство [вж. 5 92;
т. 24], и царствовалъ за двадеоятъ и Интъ явтъ, но
не бьшъ благополученъ на бранъ. Въ то негово цар-“да,
ство узели Грецьг землю отъ Болгарп до Щипъ; за,;
то. Болгари возненавидЪлп его отъ царство. ()нъ по-*=
шелъ въ Цариградъ са сьгна своего Астана. И тамо“
свончалея Смилица царъ; свгнъ его ооталъ [5 77, 78],”4
и далъ ему царъ Гречесви въ гвену овою дщеръ Ирину.

5 62. Но Болгари поставили на царство [Еос
тантина Шишмана, внува Петрова и Асвновад.“
[вж. 55 92. т. 26; 105]. Бьшъ возрастомъ велинъ их:

?.
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”лицемъ красенъ, и век дивилися на красоту и возрас-
та Еостантинову, колико бнлъ красенъ и персона на-

.К0 ОТЪ ЦЗРСКШ РОДЪ И П.!ЮМВ бНЛЪ; ТЗКО И ЛИЦЕ И

иерсона его являла. Исперва бьглъ въ Видинъ: датъ
ему бьшъ Видинъ отъ Смилица царя, особна властъ

»имеялъ некако и войнство. И много имеялъ бранъ съ
Милотина краля Сербскаго; иослЪди далъ ему Мило-

..

тинъ въ жену дщеръ перваго своего велможа Драгоша,
.

и смирилсн Ностантинъ съ Милотина и били въ ве-
. лику любовъ. Послйди за много времена егда родили
:“

чада, далъ Милотинъ дщеръ свою Неду за Михаила,
сь1на Ностантинова, ако те речется [% 89]. ПослЪди
призвани Болгари отъ Видинъ того Иостантина Шиш-

„ мана И ПОСТЗВИЛИ ВГО царя.
% 63. И имеялъ исперво миръ со Греци: вра-

.

тилъ имъ градъ Месебра. По некое время отгналъ
Ностантинъ жену [27] свою первою за некан вина за-

;“зорна въ Никею и взелъ за зкену Оеодору, дщеръ
царя Греческаго 6е0дора. И по Оеодора царя насталъ
[оаннъ сь1нъ ето на царство; но Михаилъ ослепилъ
1оанна и изгналъ его отъ царство; за то жалила же-

Йна Ностантинова 110 своего брата и подвигла Костан-
тина на гневъ. Собралъ войска много ,и пойшелъ на
Михаила царя Греческаго; тако и Михаилъ ишелъ на
Ностантина царя. Егда виделъ Михаилъ множество
войнство Болгарское, убоялся велми и побегалъ скрит-
но отъ своихъ край море; и нашолъ малъ корабалъ
на врага де зимали себъ вода и свлъ въ НВМЪ; по-
бвгалъ въ Цариградъ. Гако вся войска е1о пооегла на-

- трагъ. Ностантинъ разорилъ гради и села много гре-
ЧВСКЮ, НЗПОЛНИЛИСЯ КОРИСТЪ МНОГО И ВРЗТИЛОЯ ВЪ
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Терново. Умрела Веодора, жена его; Михаилъ Палео-
логъ далъ Ностантину въ жену свого братаницю, но
НН тако не получилъ миръ Михаилъ Ностантина Шиш-
мана: паки воевалъ на Греческая земля. Михаилъ по-
слалъ и призвалъ Латиньг себе на помощъ: бгллъ пр1- :

ялъ вЪру Латинскую. Въ то время Латиньг нриходи-
”

ми по море и разорили и сожегли св. Гора Аеонская, ;-
и избили много отци святьш за благочеотйе; и ишли,”
на Болгарйя, но кралъ Милотинъ пошелъ на Палеолога ?,

14

съ войска и узелъ отъ Грецш землю отъ Щипъ до „.

Серезъ: що бьгли зели Грецш перво отъ Болгари, то
зели Сербйе отъ Грецьг. И ишелъ Налеологъ на Ми-
лотина съ войска, ,но умрелъ на пути окаяни еретикъ;
не хотЪли священшци гречески погребсти его. Март
царица Костантина пратила тайно много злато некоимъ
свящЪннглкомъ и погребли стрйя ен Палеолога; за то
бьгла наказана отъ мужа своего Ностантина [% 77].

5 64. Егда исперво взели Грецьт землю отъ Сми-
лица царя отъ Серезъ до Щипъ, раздЪлилися Болга-
ре на двое: Охридски Болгари осталися съ Арнаути
заедно, Терновски Болгари со Власи заедно остали;
и сталъ Охридски баронъ кралъ самовластенъ, и тако
бглли Болгаре на двое разделени: въ Торново царъ
називалъся, въ Охридъ краль. Тако били на двое раз-
делени отъ Смилица царя до послвдняго царя Шиш-
мана и краля Вукашина. Еще во время Ностантина
царя пришелъ Сербски краль Милотинъ и узелъ наки
тая земля отъ Грецьг, отъ Щипъ до Серезъ, и паки
били Болгари разделени.
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ГЛАВА 117".

ддс коимн,11нтлте11ю: ретемъ во кратцт. рад "
Серкскн крими.

  „ 5 65. Неманъ, наречени Симеонъ нерви, вос-
ъталъ чуденъ и благочестивъ въ Сербйе; отъ него са

Е,почела лоза кралевская въ Сербию и благочестие. Не

гбшлъ отъ рода Сербска, но отъ рода Латинска: бь1лъ

дотъ п.тБмя царя Ликинйя мучителя; тако отъ Латинш
Едвлачили свое 11лъмя, а жени зимали отъ ДРУГИ кра-

левства, и конечно не имеяли отъ рода сербскаго ни-
Екако 11.1111111: ни женско, ни мужаско. Неманъ жупанъ

Есталъ монахъ, пришелъ въ Святая Гора, зградилъ Хи-

Еландаръ монастиръ и преставился. Отъ мощи миро ис-
1, текло це1ебное.
: % 66.01.1нъ его Стефанъ по немъ сталъ пер-
Ъви кралъ Сербски. И онъ сталъ монахъ при смерти
;и цели мощи его 11 доншнъ въ Студеницу. Имеялъ

Б|28| три сини: нерви сталъ кралъ Радо слав ъ. И

?изгналъ е1о Владиславъ; онъ сталъ монахъ и преста-
гвилъся съ миромъ. Владиславъ сталъ краль. На
“» смерти и онъ сталъ монахъ, и иогребенъ въ Мило-

,шево монастпръ. Сталъ Урошъ братъ ихъ краль
- Сербски. По некое время восталъ сьшъ его Драгу
тинъ и изгналъ отца своего отъ кралевство, и онъ
сталъ кра.;1ъ по некое время пришелъ въ чуство,
оставилъ кралевство брату Мил утину и въ велико

:”, поканн1е скончалъ свой животъ; и мощи его цълш

[
въ градъ Софт и доншнъ пребиваютъ.

.

5 67. Но Софйяне мнятъ и кажутъ, да су мощи
Милотина краля; но не есть тако: жит1е читаютъ



  
  
  
  
  
   

   

   

   

   
   
   
   
   
    

 

  

шаско Оеоктиетъ. Милутинъ не бьглъ монахъ на спор-.
ти; не читали родослова1 Сербски крали и не разу:
меютъ въ житге, кое естъ отъ ньтхъ. Драгутинъ в,“
Софйя лежитъ, а не Милотинъ. Правило и праздник
заедно имъ составлено; но перво Милотина поменуютъ;
и повече славятъ правило ихъ; за то некой пораду”;
оно правило празднично возъмнелся, за ще е Мило?
тинъ, а житю не внимаютъ, за кого ся читаетъ. Мило-
тннъ въ Бания--:Лучина мощи его бшли отъ некоя ..

размирица2 погребеньг и остали въ земли, незнано
гдъ нннЪшнимъ человйекомъ. Драгутинъ принесенъ
отъ Сремъ въ Соф1я.Милотинъ сталъ краль по Дра-
гутина; 40 лЪтъ царствовалъ той найславньг и до-
бри евятьгй краль: бьтлъ разширилъ землюЗ Сербомъ“,

и много места узелъ отъ Грець1,ии много монаетири
и церкви начиншлъ. И не бьглъ подобенъ инъ Сербоки.
краль ему въ олаву и благочестге и рсвность по Бозе,-,”
що имеялъ. 3

5 68. 110 Милотина насталъ краль сьгнъ его.
Стефанъ. При отца своего хоТелъ етати кралъ н“
дигналъ бранъ и войска; но отецъ его Милотннъ ХИ-д

тро некако призвалъ его къ оста и ухватилъ и осле-х
пилъ его. Заточилъ го въ Цариградъ. По некое врем
даровалъ ему отецъ святьгй Николай очи, и сталъь
краль Сербомъ и гкивель благочестиво и праведно.
Последи носталъ на него сьлнъ его Стефанъ и уда-Е"
вилъ его съ- угке. Тако -мученичаски окончалъ своеа

гкитЕе; мощи ето и до днесъ цели и нетлени въ Дечанеф

1 Радослава; ? Размирица; 3 землю съ.
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ТЗгворатъ чудеса много. И сталъ онъ Стефанъ сьшъ его

"краль и убилъ отца своего святаго мужа.
“

5 69. Той Стефанъ ишелъ на Грецш и узелъ
"ддо Солунъ и Охридъ отъ Болгарскаго краля; но въ

”;Солунъ сотворилъ миръ со Грецьг, возвратилъ имъ

.;[неколико гради. Возвратился въ Охридъ и зелъ оно

”[илвмн кралсвско съ собою: отца Вукашинова и Вука-
шина, отца Маркова. Той естъ Вукашинъ кралъ и

Марко кралевичъ. Бътлъ человвкъ мудри, и храбри, и

“краски; за то си почудилъ Стефанъ на ншхна пер-
.“ сона и хитростъ, и храбростъ. Извелъ ихъ са собою

въ Сербпо и именлъ Вукашина перваго по свое, и
:”княза Лазара втора; то бшли Стефану нерви велможи.

.” 5 70. Той Стефанъ сталъ царъ самоволно въ

д. Сконйе: ньлкой ему царъ или кралъ не далъ титла

царска. Тако ноставилъ Сербомъ патрйарха безъ из-

”; воленйемъ инехъ четирехъ патрЕарховъ. Перво бьтлъ

% Сербомъ кралъ н архЪеписконъ; но Стефанъ по свое

мнение и високоумте воспрйалъ титли 529| високи цар-
“а; скйн и патрйаршескйя. За то му си безумйе вси под-
! сменлн крали и цари н нарекли го Стефанъ ((насилни»,
.: сиречъ перво отца своего убшлъ, потомъ наввалъса

„ самъ царъ. тако и патръарха неправилно нарекалъ
. „Сербомъ. и век четири патрйарсн соборно проклели и

отлучнлн его отъ закона. Тако навелъ на себт. Сте-

фанъ за високоумйе и убийство отца своего и про-
. клетйс отъ нагрйарховъ1 и гнввъ Богкгй, и на него

>

са весъ доъъ скончалъ, и лова и родъ Немана Симео-
! на; нарекался царъ, погубилъ и кралевство въ то

проклетйе и отлученйс. И умрелъ онъг Стефанъ.
5 71. Но Сербйе некои подобни ему по своему



 
     
   

       
  

   

високоумпо покриваютъ дЪла егоииме ((насилни1
Сте-ч

фанъ» нарекли го (силни Стефанъ», и имеютъ его
святаго, за що убьллъ отца своего и умрелъ въ прокле-те и отлученьле. И на немъ ся скончало плЪме и род.--
Немана Симеона. То никако не смотрали и до пълна“;
не смотраютъ, но го хвалатъ вече отъ оньг ньлхн":
святьги крали: паче Милотина, деда его, превознедли Стефана и все Сербска слава и притчи ему при;
писали. Некой латински философъ написалъ нричтии
и титли народнйе: по Европа колико народи и имена
местамъ и предтзломъ, изобразилъ нритчею; то Сербйе”.
нашли и преписали его Стефану насилному, и изобраа
зили его на щампьг, и показуютъ, како да есть оньг“
места и народи покорилъ и имеялъ подъ властъ Сте?
фанъ. Тако самомнено написали - кой чулъ отъ баби
нещо за Стефана, то писалъ за него. Не смотрили въ
родословъ, како написали нерви за него и за дЪло;
его, и колико землн держалъ: то не смотрили, и под

смотраютъ; но Стефана нарицаютъ силна! Кратка бъг-.,
ла сила его и на зло произишла.

% 72. Тако написали за царя Ностантина ШиШ-[
мана щампа, и укораютъ его, и сьлна его Михаила,
царя; нарекли го: всвзлобнаго Шишмана сьгнъ Мич.,
хаилъ. Той Ностантинъ и сьлнъ его Михаилъ именлнг-д
жени отъ дома Сербскихъ крали и отгнали ихъ после-
ди отъ себе: за то востала ненавист между Сербйе и“
Болгаровъ. И! убиенъ бьглъ царъ Михаилъ сшнъ Нос-,
тантиновъ отъ краля Дечанскаго на браньг: за то си,“

величаютъ Сербге и укораютъ домъ Шишмановъ и“

„1

имена, СИЛНИ.
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Болгаровъ. За толико Мата Сербйе единаго” цара побе-
дили и убьлли на бранъ, и хвалятся, и притчи на-

4- писали; Болгари за толико лЪта царствовали и толи-
ко цари убили, и покарали кесари себъ многопута
даники,-нь1какову притчу, ни похвала не писали

“ имъ Сербйе, ньт посмотраютъ. И ухулнтъ вси и до
днесъ на Шишмана и на домъ его Болгарски; а свое-
го насилнаго Стефана похваляютъ и покриваютъ оцв-
убьтйство его. По ради то вкратце написася зде за
крали Сербскйя, и за Шишмана: въ Болгарскйя [книги][ нигдъ не поменуетъ за Ностантина, за що бьтло ему

; имя Шишманъ; то Сербйе пишутъ тако за него и на-
“рнцаютъ его Шишманъ.

% 73. Стефанъ на смерти поставил на свой
домъ на царство Вукашина. Той Вукашинъ не хотелъ
титла Стефанова царская (писался: царъ Грекомъ и
Болгаромъ); за то бьгло несогласйе и желалъ Вука-
шинъ по свое кралевство [30] и царство Болгарское.
И онъ бьглъ отъ плъмя царей Болгарскихъ и бьтлъ
сродникъ Елени царицьл Стефанови. Елена бьгла дщи
Смилица царя Болгарскаго. Той Вукашинъ убьглъ сът-
на Стефанова Уроша и сталъ кралъ Сербски и Охрид-
ски; вратилъ ся въ Охридъ и Прилепъ, и заповтг
далъ Сербомъ и много места держалъ. Ннязъ Лазаръ
осталъ по край Дунавъ, въ Шумаида и Морава, и
противился Вукашину. Тако ся разделили на двое
Сербска земля за неколико лЪта. И пришелъ султанъ
Муратъ на .князя Лазара съ войска. Вукашинъ не хо-;
дилъ на помощъ Лазару кнезу, и убьглъ Муратъ Ла-

зара княза на Косово поле и узелъ державу его пер-
во. Потомъ восталъ Вукашинъ краль съ войска на



      

   

  

  

    

  
  

Турци и изгналъ ихъ отъ Сербйя до Едрене; но така“?
ся укрепили Турци на Вукашина и потерали его нар,“

тратъ. И убьтенъ бьтлъ отъ своего слуга на Марица“
при Пазарджикъ. Марко согрЪшилъ нечто исперво
Вукашину отцу своему, и хотелъ его убити отецъ его;
онъ побегалъ при царя Турскаго въ Едрене.

5 74. По убьтен1е Вукашина постави царъ Баазитъ
Марка паша малаго въ Приленъ и Охридъ. Той Бан.
азитъ сьшъ Маршнъ - дщи царя Александра Бол-
гарскаго, сьткъ Шишмана Ностантина,-любшлъ Мар
ка кралевикя по сародство: якоже речеся и Вукашинъ,н
и Марко отъ рода Ностантинова. Бьтла другая Марш.
за много время послЪди, сербка, за Турското царяд“:
она ся нарицаетъ Наламарйя, дщи деспота. ПослЪдие
осталъ сьтнъ княза Лазара, и даялъ данъ Туркомъ и
Маджаромъ и имеялъ мало въ Срему и Смедерево нет;
колико земля; и нарицалиея деспоти. И близо за»
сто лЪта тако преишло, т1и деспоти Сербски; поели-1
ди Турци и то попрали и узелн. Марко, сглнъ Вука-
шина краля, за много время сЪделъ въ Нрилепъ, мно-;“
го церквьг зградилъ и имеялъ бранъ со Арнаути мноа
го. И бшло страна Охридскйя подъ Турцьт, но Марков,
заповедалъ; и не били Турци ншкако тамо. НослЪдиу
позвалъ царъ Турски Марка на войска на Влахйябг.
егда виделъ крести и иконьт христ1анск1я преди война?"
ство Влашскос, проплакалъ и не хотЪлъ нмкако бп-д
тиея съ христйанами. Тако убйенъ бгллъ Марко во
Влахпо а Гурци отъ то время поставили турски па-т
ша въ место Марка и докьтнЪ.

% 75. Таковъ конецъ Сербом, и Вукашиновъ,
Марковъ. Отъ Симеона Немана перваго краля или жп
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”пана Сербскаго стояло Сербсное кралевство две сто-
тинъ и педесетъ лЪта до Уроша, сьша Стефанова

:"седмаго рода отъ Немана; тако на седми родъ сноп-
:чалося кралевство ихъ. И не имеяли градовъ, нити1
„.ся знаетъ, дека кой2 отъ ньтхъ стаделъ, кои монасти-
рьт правили и церкви красньт и именли ревностъ ве-
%лику по благочестю, съ що3 си прославили на земни

и иредъ Бога. Нралевство ихъ мало бьтло, весма
9тесно, и за мало время пребьтло. Последи той Сте-
фанъ узелъ неколико земля отъ 1реци и отъ Болга-
дри, но весма за кратко бьлло то негово царство. Онъ
покорилъ Охридскаго краля и син тамошни Болгари,

*и писалъ ся: царъ Болгаромъ. Но паки онь1 крали
.по мало времн искоренили и скончали домъ ето и
чпоследи воспршли паки свою землю Болгар[31|скоюи
”

Стефанову державу: на Болгари превела се и отъ Бол-
.гари Турци взели, яко же речеся, отъ Вукашина
“(;-[55 69, 73]; онъ послед[н]и кралъ бнлъ Болгарски и
.Сербспи въ ()хридъ.

. 3 76. То, читателю, во кратце речесн по ради
"Серб1е и Болгари, и Стефана и Шишмана. За то ипо-
дгютъ и до днесъ Серб1е и порицаютъ Болгаровъ: отъ
Нчбезулне мнитса имъ, да су вьтше бшли онь1 исперва
7славни съ кралевство и войска и земля отъ Болгари.
?Но нестъ тако: Волгари вси Язици знаютъ на земли,
и у всяки истор1и свидетелствуетъ и обретается пи-
сано; за Сербйе нигдъ ншкако писмо, ни свидетелство

въ истор1и латински и гречески. Но онш отъ Симеона
д Немана почели писати; и отъ то время имеютъ им-

1 ни ти; * де какой; 3 съ то.
Тримъ, 1. Панов. 6
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.сано родословъ и житйя на крали ихъ и святьтх но"?
то нъшако несогласно: колико ньлхньт кньлги има за::
кралеве ихъ, и во всяка различно написали и песо-“

гласно; кой како хотелъ и како слишалъ отъ прос-г
ти человЪци, тако и писалъ. За то неможетъ разума-;
ти и то самое, що е право и истина, отъ несогласд
наго известш ихъ; и до днесъ некои отъ нь1хъ ваЕУ-А

датъ новесма1 и китетъ истор1я и речи нраздни, но не,
имвютъ исперво нглкако свидЪтелство за своего рода,
како що имтнотъ Болгари отъ гречески и латински
исторйи.

.

ГЛАВА. ТТ.
Пак" окоитиемъ покесть - ради Косткптнилд

Шишмана [5 63].
9 77. Восталъ некой овчаръ, ИМенемъ Лаганъйд:

[вж. % 93]; сталъ воинъ, по мало время сталъ ба?

ронъ Нонстантину; бьтлъ хитаръ и смотреливъ. "По ).

мало время оньл Лаганъ преклонилъ къ себъ войнство,
Болгарское, за ще бьглъ благополученъ и Храбаръ на;
брани; и восталъ на Ностантина съ велика бранъ и ”,

убьтлъ ето, и воцарился въ Терново. И тако насталъ ]
на царство Болгарское; име ему бьлло Лаганъ. При-“
шелъ во Терново и реченою Марию грекиню много ру-
галъ ея и отгналъ ея къ Михаила въ Цариградъ, и;
предержалъ неколико время царство; но преждни царъ-*
Смилецъ, що бьллъ изгналъ отъ царство Ностантинъ.
Шишманъ, имеялъ сьша при Греческаго царя именемъА
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1оаннъ [5 61]. Того 1оанна возбудилъ царъ противу
Лагана. И Пратилъ его съ войска силна на Лагана.
Лаганъ же виделъ, яко не можетъ стати противу си-
льг 10аннови: отбегалъ къ двору господара Татарскаго
и царя Греческаго. И убьллъ Нога“2 , госп0даръ Татар-
ски, Лагана. Тако скончалъ свое теченйе.

"

5 78. Трети 1оаннъ Астънъ воснрйялъ цар-
ство Болгарское невозбрано, понеже бгллъ царски сьгнъ
и отъ рода АсЪна стараго царя. Имеялъ зкену Ирину,
дщеръ царя Греческаго. И нредержалъ за много время
царство Болгарское мирно и безметежно; но неки ба-

ронъ Петаръ. хитаръ ва коварстве, преластилъ войн-
ство и барони царскле воспрйяти престолъ 1оанновъ.
Егда уразумелъ [оаннъ совЪтъ Петровъ, собралъ со-

ч-кровища царская и отишелъ въ Цариградъ. И тамо
скончалъ мирно и тихо жизанъ своя. Петаръ вос-
прйялъ престолъ и царство Болгарское. Но онь1 Нога,
господаръ Татарски, восталъ со свои Татари на Петра;
но Иетаръ одолелъ его и ухватилъ его на бою живъ,
и удавилъ его въ темншцу. По неколико время возне-
навидели Волгари Петра; онъ побегалъ въ Адрляно-
поль, и тамо умрелъ отъ 132| огньща.

% 79. И разделили ся Болгари на двое: едни
искали на царство СвЪтослава, перваго бароня и но-

куснаго въ бранехъ, а други искали Михаила, сьгна
царя Ностантина Шишмана; но премогалъ СвЪтославъ
и воспрй-ялъ престолъ царски. Узелъ въ ?кену себъ
Неодору, дщеръ *Михаилал царя Греческаго. Озлобляю-
щимъ Перстаномъ царство Греческое, молилъ Михаилъ

1 онога.
6 .



     

    

   

  

 

 

  

данта 1оанна Хрисобозна Мацуната 1; и тако въ начав.“
ле Болгаре победили Пер01ане.Егда сн возвратиЧли за;
седли ги Персшне въ некой тесни места и побьтли
ихъ, що сн невозвратилъ ни единъ воспятъ. За то;
подзренъ бьтлъ 1оанимъ патрйархъ Терновснн, аии бь1
ималъ пени договоръ со Персйане тайни; но 1оанимъ;
о томъ бьллъ неповиненъ. Сввтославъ повелслъ идь.
свергли отъ некоя гора висока 1оанима патрйарха ид
убили его [5 117. т. 8]. Егда видели Болгари тановод,
безбожно дЪло СвЪтославово, отложилисн отъ него ит
прогнали его отъ царство. ..

5 80. И поставили Болгари на царство Михаи- .

ла, сьша царя Ностантина Шишмана, Михаилъ
оста-3вилъ свою жену Неду, дщеръ краля Милутина, и

узелъ въ жену беодору, жену СвЪтославову, понеже
СвЪтослава по мало время убьтлъ пени ионта”, деспотъ
Нефалонитсни; но Стефанъ Неманъ нраль Сербсни уго-(„Т
товился нъ отмщенйе за обшду сестри своен на Ми-
хапла царя Болгарскаго. Но Михаилъ тожде собралъ
воинство Болгарсное и Влашное; таножде возвалъ Ан--
дронина царя Греческаго на помощъ. Но царъ Гречес-д;
ни изшелъ со войска Гречеснан, но лунавсни сталъ
на страну Лагонсною: не пришелъ на номощъ Мика-.,.
илу, егда наступилъ Михаилъ на зен11о Сербсною отъ*
северну страну и разорилъНрайнуз даже до верхние4
рени Струмица. Въ пети денъ обтеналъ его

Стефанъ;
1 Хризобозкома Цуката; 2Конте“, зкрайницу, 4вер-”;

хине. .

”
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Неици, а прочии Сербте и Маджари. И победилъ Ми-
хаила царя Болгарскаго Стефанъ Неманъ краль Де-
чански и убилъ его на 6010. И Андроникъ царъ ви-
делъ, яко палъ Миханлъ царъ. Болгари имеяли распра
междусобная, кого бьг поставили царя: восталъ съ
войнство и узелъ Месебрйю и иньт много градове отъ
Болгари. Того Андроника Михаилъ поставилъ еще превк-
де на царство. Напалъ съ велико войнство на Цари-*
градъ и изгналъ стараго царя Андроника. И взималъ
отъ него данъ, за колико лЪта бьглъ сЪдЪлъ на цар-
ство Болгарское.

5 81. По Михаила поставили Болгари на цар-
ство Александра брата его. Стефанъ кралъ Серб-
ски нришелъ въ Болгарйю съ войнство и сталъ при
Радомтръ на Мрака; послалъ поели Болгаромъ, рекалъ:
аще хощете да имеете миръ съ кани и землго вашу
целу невоевану, иван-девите Александра отъ царство и

“ поставете Стефана, сьтна сестрйи моея. Того Стефана
бгллъ родилъ Михаилъ съ Неду, сестру краля Серб-
скаго; того хотели Сербйе поставиш на царство Бол-

гарско. Но Александръ сталъ съ нова войска ЕЗЗ| про-
тиву Стафана Немана и возвратилъ его воспетъ въ
Сербйю.

5 82. По семъ обратился на царя Греческаго п
поплснилъ много места и Едрене; наполнился користъ
и возвратился въ Болгарйю. [оаннъ Натакузимъ царъ
Гречески насталъ по Андроника: собралъ войска сил-
на и напалъ напрасно на Болгарйа и разорилъ вели-
ки утракъ украйни. [?] И видЪлъ Александръ, послалъ
ка Лоанну, просилъ миръ; но 1оаннъ нехотелъ миръ.
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АлексаНДръ имЪялъ при себв войска осмъ хиляди Вол-
гари и двв хиляди Влахи, и таво сталъ созъ десятъ
хиляди войска противо Греци, що бьтли седамдесятъ
хиляди; и удрилъ бой между Гревовъ, но Болгари не
отступили нинако, но бьтли връзиво воинство Гречес-д?
ное. И таво побтмли Грецьт натрагъ и царъ 1оаннъ5
Натакузимъ: убвгли въ градъ Русчунъ, а Болгари об-
сЪли градъ за много время; и тамо царъ 1оаннъ На-

 

тавузимъ сталъ яко отчаянивъ въ недоументе, что бъг
4

имеялъ творити. Нани Аленсандръ царъ пожалилъ ца-
"

ря [оанна и предложилъ ему волею миръ, и вазалъ
ему ити въ Цариградъ съ миромъ. 1оаннъ ся обраду-
валъ о томъ зЪло; восхотЪлъ болши миръ ммеяти со
Александромъ и далъ свою дщеръ десятилвгною за

“3

сьтна Александрова 10 а н н а Ш и ш ма н а, суща пети-
.

надесято лЪто. И совершили бравъ славснъ и тор-
жаство въ Едрене: ту бьтли оба двори царски съ ве-
лико украшенге и слава царсвая [% 105].

5 83. Посемъ возвратился Алевсандръ въ Тер-
НОВО, СВОБОДИЛСЯ ОТЪ ВСИ НВИРЙЯТВЛИ, ЩО ИМСЯЛЪ ПРО- .

тивни, и правилъ свое царство со веливимъ разумомъ,
що вси поданихъ свободно поживели во время его.
Но имеялъ жену злунаравну и зле жила. Александръ
отгналъ ея и узелъ евреанина: повелЪлъ мерво крсти
го и тако поялъ ю въ жену, а первою жену съ съл-.

номъ Страшимиромъ послалъ во Видинъ; далъ
своему сьтну со матеръ его правителство Видинъ и
овреснйя. По неколиво время Страшимиръ по навож-
денйемъ своея матере неслушалъ своего отца, но на-
зивалъ себъ царя во Видинъ и непонорался отцу нь1- :
вчесомъ. Александръ за премновою любовъ, що ималъ ,
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». ко Страшимиру, невосхотелъ сотворити ньткое зло Стра-

шимиру; но краль Угарски пришелъ и обседелъ Ви-
= динъ, и тако ухватилъ Страшимира и наказалъ его

много за ненокоренйе его къ отцу. И держалъ его мно-
: го въ темницу. По некое время умоленъ кралъ Вен-

д гарски или Маджарски отъ царя Александра, свобо-
„ *дилъ Страшимира отъ узъ, узелъ ему едно дете за

аманетъ и отишелъ во свояси. То бьгло въ Мато,
1351. Во то время хотелъ султанъ Муратъ воздви-
гнути войска на Болгарйю: Александръ далъ ему еди-
ну свою дщеръ въ жену, и тако имеялъ миръ съ Му-
ратомъ султаномъ Турскимъ, елико въ мале царствовали.

% 84. Въ лЪто 1363 умрелъ Александръ царъ. И
оставилъ Александръ три сьтнове: Страшимиръ, Шиш-
манъ, АсЪнъ. По Александра насталъ на царство Шиш-
манъ. Но султанъ Муратъ въ Бруса сидЪлъ, и бшло
миръ между Грецьт и Мурата и Болгари во время царя
Александра; по преставлеше его разорили той миръ Бол-
гари и Греци. Восталъ Шишманъ и |З4| узелъ отъ
Греци Едрене, и наложилъ данъ на Греци; за то оньг
признали Мурата съ молентемъ великимъ “на Болгари.
И пришелъ Муратъ съ велико воинство Турское по
Черне море и по суху на Болгартя; раздЪлили ся Тур-
ци полъ на Болгартя, полъ на Влахтя. Тако Тоаннъ
Шишманъ и два брата его, Страшимиръ и АсЪнъ,
бшлися крЪпко съ Мурата, и одолели въ то время
Турци и Мурата; и побьгли войска Муратова мно-
жество и прогнали его посрамлена отъ Болгарйя. На
той ратъ убглли Турци АсЪна брата Шишманова. Та-
но и оная войска Турская, на Влахйя що ишла, поби-
ли Власи нея до единаго, други ся-подавили въ Ду-



   

     
    

    
    
  
   

   

   

   

   

   

навъ. Тако ся спасли въ то время Болгари 11

отъ нонран1е Турское. Султанъ Муратъ ударилъ
въ перси и воспр1ялъ. велики гневъ и злоба на Болгари?

5851/1 паки за три лЪта собиралъ войск“

чески Мануилъ. Въ то время Страшимнръ #”
Шишманъ имеяли распра 11 крамола: хотелъ Стя

шимиръ царствовати въ Терново како постари братъ]:
но Тоаннъ Шишманъ нехотелъ устуиити ему, но глас..
голамъ ему: ((тебе постави отецъ нашъ иадавна в]
Видинъ самовластна, и довлеетъ ти Видинъ; менъ
остави отецъ на царство, не уступаю ти». Тако име?
или велика ненавистъ оба между собою 11 готовия“.
войска 11 бранъ междоусобна. Въ то время видБлщ
Греци и Турци несоглас1е Болгарское; и восталъ Му
ратъ паки съ войска на Болгар1я, 11 ивишелъ но мощ,“

ре на Налииолъ (ту било житное пристаншцег). Ной-.»
Шла войска Турская на Болгар1я.Стра1ним11ръ не ход
телъ пр1йти на помощъ брату своему Шишману отъ
злоба и ненавистъ7 що имеялъ на Шишмана. Тако,

Турци иерво взели Едрене отъ Болгарщ паки 11011111111]

на Терново." И било много бранъ и крово11рол11т1е.]
Шишманъ царъ за много время съ Турци 11 въ1 Терное;
во и но клисури2 11 тверди места различна бранъ и- .

оой бв11о между Турци 11 Бол1ар11 11011о11у1цен1емъ Бот
"

1к1емъ одолели Турци вь то время и уют Терново градъ, ”

и вся Волгар1я нонралн 11 0111011111. ()тъ то время и
до нмнъ попмраютъ землю Бомарскою. Взели Гурци.
землю и царство Болгарское въ лВто 1ос11одне 1370..-

1 изъ; “3 Клисуриь
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5 85. И принедъ Муратъ преетоиъ свой отъ

Бруоа и поотавиаъ его въ Едрене. По дванадееятъ
лъть поншеиъ на Сербйе и дузеиъ и Сербская земия
отъ княза Лазара; но Милошъ Момчина, зетъ княза
Лазара, убииъ оуитанъ Мурата на Косово поле. По
Мурата отааъ Баазитъ оинъ его царъ Туркомъ. По
оомдеоптъ къта отъ како вели Турци Болгарии, или
три жита поеиоди кооталъ еунтанъ Мехметъ отъ Бру-
са и отъ Едроне, отвешду обтекаиъ Греци и узелъ
отъ пихъ Цариградъ къ лито 1453. Тако нали и они
въ руце Туреки: ради били да зематъ Турци Бол-
гарйп и пуетили ихъ дка рода презъ нихна земя на
Болгарйн попнрати ю; по еебъ на велико ако то тво-

рили: обтекии ихъ Турци отвеюду, тако пооиеди и
нихъ попрали и погазили.

% 87. Въ Гречоекйе неторйи пиеапо, како да оу
сами Шшпмапъ п (СЗтрашикшръ признали Турци нъ
Болгар1ю, едппъ на други ЗГ)|„ по Турци коотааи на

 

.оба ихъ и пиели отъ нихъ Боагар1а. То Греци пи-
сали, по пеши. то нишка: они покрикаютъ оное дтио
аукакоо. И иопорка тако написали интопиеци ихъ; но
Руски и Московски пъчагни исторш показуютъ из-
кТютно, како е царъ Гречеоки Мануиаъ призкалъ Тур-
ци непорко па Боигарйа и пуетииъ ихъ прозъ море
и по оуху на Пол *арйп. Тако кое *ала иоперка бранъ чрезъ
Гроци на Болгарйп и на царя Шишмана. Той царъ
Тоаппъ Шпшмапъ годанъ .Пзтъ цареттпшиъ къ Тер-

:д ново. Н (пали почели къ то крема въ Терноко Бои-
гарн щампати книги Бо-лгарекйе, и пеколико книги
били машини на щампа къ то время: и до нинъ
обретаютоя евангои1я на кожи щамнани. Въ оно вре-
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ми не бьлли человЪци хитри на то дгБло, но просто!].
извадили и речи и слова. Тако и Руси исперво прос- ,

то, и небьтли искусни щампали кньлги; но ньлнъ ра;
“““

зумЪли и поукрасили, и пзвестили и речи по грамат 47

тика и слова (писмена) лтшо наредили и украсили.
.

5 88. За того царя 1оанна Шишмана неимЪютЪд
извЪстно писано, что съ ншмъ бьлло: или убьлли его

Турцъл въ то время, или поживелъ за неколико Мата. %
ПослЪди въ некое копйе или прев0дъ стари отъ пре-
велигиа того 1оаннъ Шишманъ обретаетск, како да не ,

су могли Терновски господи и царъ Шишманъ стати
противо Турци и пзбегли изъ Терново и отъ Загорйя

.

и отъ Стара планина; и приишли въ градъ (ЗрЪдецъ
или Софтн, и ту застали некои Места тесни по край
Искаръ река и по Витоша гора. Тако именли помощъ"
отъ Сербйе и отъ краля Вукашина и отъ Охридски „“
Болгари. И за сЪдамъ лъвта овделъ царъ Шишманъ
въ Средецъ и воскрай 1 Искаръ: имеялъ монастиръ Ур-
вичъ тверди градъ и изъ около в0да обходила; и тако
съ мало воинство и Терновски велможи ту преживели
и крилисн отъ Турци. Ногда узели Турци отъ Вука-
шина краля Охридска земля и то попралп и одолели,
и ту конечно покарали и скончали “3 царя Шишмана и
воинство и велможи Терновски и Болгарскйе. И за
то и до ньлнъ въ та места обретаютъ на много Места

сокровища: въ она времена человъци сокрпвали и за-
коповали во земли отъ страха турскаго. Последи из-
гинуло 3 и остало во земли именле ихъ. Страшимиръ
братъ Шишмановъ пребЪгналъ въ Молдо-Влахйя и та-
мо поживелъ до смерти.

 

 

1 но скрай; 2 покарали-, 3 и изгинуло.
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5 89. Таковъ конецъ на цари Болгарскихъ и

славное имя нихно, що имеяли исперва, какося напи-
са въ сйю исторгицу. Отъ како преишли Болгари Ду-
навъ и населилися въ Траклю и Македоньпо и Илли-
рпкъ некою частъ, предержали свое царство и само-

державства за девятъ стотинъ и осмдесятъ лЪта. Егда
насилели чада Агариньт и Измайлеви, и попустилъ
имъ. Богъ надъ много царства и одолели имъ, тогда
и царство Болгарское конецъ воспр1яло и пало въ
областъ Агарянскою. Обретается въ некою краткою
исторйю НЪМецкою по реду за Турски цари, кой по
коего царствовалъ; и писано ту за Мурата султана:
когда узелъ Болгарская земля, много народ млади юно-
ши и красни избралъ и со сила похищалъ и собиралъ
пхъ въ Едрене, и писувалъ их Яничари въ Турское
воинство и |36] турчилъ ихъ со сила. Тако человЪ-
цш въ оно время имеяли скорбъ на скорбъ и жа-
лостъ на жалостъ: плакали горко и жалостно по цар-
ство Болгарское; *ако и по свои чада матери и отцьл
пхъ п сродници имеяли неутешимое ридан1е и воз-
диханге.

*

5 90. И бьгло на оньт человъцп въ оно время
велика туга и жалость подъ Турская дергкава: изби-
рали кои бьлли красни церкви и обращали ихъ въ
джамйи; тако и отимали места церковньг и монастир-
ски отъ христйангл, и велики домове, и ниви и ви-
ногради, „и прилична места, до що хотели; и церви-
началнгл христланьт убиват и похищали имъте ихъ.
Оньг перви родъ человЪцьт, при кой ся узело цар-
ство Болгарское, имели велика скорбъ и гкалостъ и
плачъ, докле прейшелъ онгл перви родъ человЪци;
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нослЪдни родъ навикнулп помало съ Турци живе-

нти. Тано и Турци исперво били свирвни и вели-

ки грабители. Егда ся унрвиили на царство Цареград-
свое, научили1 отъ чинъ христ1ански и неиолино пре-
стани. И устидвлисн нохищати студио вгБщи христЯ-
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аисиде и имтзнйе ихъ за неколико время иснерво; ис“???

”нави, онанни, въ сйе время неимеютъ ньлнанва правда„
нь1 судъ !

ГЛАВА 171.

[де потренио соноквпнтн заедно имени крмомъ " ?

царемъ Бомарскимъ. комто са овретмотъ " кой
по кого е царстковмъ.

% 91. 1. нралъ Вукичъ бнлъ, 2. кралъ Драги чъ.

„!

Два брата бнли родни Вуиичъ и Драгичъ [% го]. 3“. кралъ
“

Б о р и с ъ [% 21]7 4. кралъ Б а т о и силни [%% 18, 22, 237 26],
5. кралъ свити Тривелйи [% 24, 25, 97„ 111., 117176. кралъ
Т е р 6 а л ъ сннъ Триволйииъ [% 25]) 7. кралъ М о и с () й

сннъ Тривелтинъ [% 25]. На седамъ крали имена писани и-
обретаютсн испсрво. Много бьтли иннзи и войводи Бол-..

гарскйе, но неиисали имена и дувиийе ихъ; и тано пршили въ
забвенйе оин нерви вожди и киизи. Седмииъ краломъ име-"4

на и дтииие въ кратце обретастси и иачортасн въ сйю исе .

торйицу по реду.
% 92. 1. АсЪн Ъ велики и нерви царъ Болгаромъ.”

При Лва Исавра цари Гръчшскаго иобедилъ Араии и Ага-

раньт и отъилъ Мидйи и Арис-итн отъ нихъ; и избилъ де-

ветъдеситъ и иетъ хиляди Араиовъ и Турци и покорилъ
Мидти и Армонйи подъ царство Гредпшоноо. П ирйилъ има и

титла и втвнецъ царски отъ Грсчщжи сииклитъ мйрски И“

духовни, нареченъ „АсЪиъ велики иорви царъ Болгареки“. 
1 но учили.
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.ПТой царъ АсЪнъ поживелъ благочеетно и мирно за инога
”дъга, царетвовалъ въ Охридъ градъ и преетавился въ“ета-

“

рости евоей къ Господу [55 26, 99].2. царъ До 6 рица по Астма великаго царетво-
[, ВЗЛЪ [5 99].

[5 27]„1. 3. „ Т е л е в в 1 я по Добрица царетвовалъ. ,(”,. 4. „ 0 а 6 Н И ъ по Телезвйя царствовалъ.
,

.. 5. „ Суботинъ по Сабина царствовалъ [5 42].6. „ Таганъ по Суботина царетвовалъ [5 27]. [37]7. „ Талерикъ по Тагана царст. [55 28, 29]
, 8. „ Кардамъ по Телерика царст. [29, 100]9. „ Ерунъ по Нардама царст. [55 30, 31, 100]10. „ Ми х аилъ 10 анн ъ по Круна царст. [55 32-34,

4 93, 98, 108, 117 т. 2] .*

11. „ Симеонъ Лабасъ по Михаила царст. [55 35-
. 38, 101]. .

а, 12. „ Петаръ перви по Симеона царст. [5 39]
„ 13. „ Борисъ по Петра царст. [55 40, 41]”

14. „ Селевкйя по Бориса царст. [42]”. 15. „ святн Давидъ по Селевкйн царст. [55 42, 98,
“Т 117 т. 3]

7 16. „ Самоилъ по Давида царст. [55 43, 44, 102]” 17. „ Радомиръ по Самоила царст. [45].
:, 18. „ евнтьг 1о аннъ В л ад и миръ по Радомира царст.

-

”

[55 45, 46:Владисавъ, 98, 117 т. 4].
"| 19. „ Доланъ по 1оанна Владимира Царст. [55 48, 49]”..” 20. „ Алусйанъ по Долана царст. [5 49]
7” 21. „ Асъ нъ царъ, втори АсЪнъ, наречени стари царъ”

АсЪнъ, по Алусйана отъ Бога на царство пома-
занъ и нареченъ. Славно царетвовалъ по Алуой-
ана за много Щата. [55 50-56, 103].

, 22. „ Петаръ втори по Астана царст. [5 57].
,” 23. „ .1оаннъ Налиманъ по Петра царст. [55 57-

60, 104].
", 24. „ ОмИлецъ по Калимана царст. [5 61].25. „ Борилъ по Смилица царст. [5 61].26 „ Костантинъ Шишманъ по Борила царст.

[55 62, 63, 72, 77, 105].
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27. „ Л а г а н ъ по Костантина царст. [5 77]
28. “

„ 1 0 а и н ъ А с 1; Н ъ по Лагана царст. [55 77, 78]35;
29. „ И е т а р ъ трети по Астана царст. [5 78] ,

30. „ 0 в 15 т 0 е л а в ъ по Петра царст. [5 79]
“

31. „ М и х а и л ъ втори по СвЪтослава царст. [55 62
72, 80].

32. „ А л е н е а и д р ъ по Михаила царст. [55 81-83;*
106]. -

33. „ 1 0 а н н ъ Ш и 111 м а н ъ но Александра отца свое-д”,а:го царствовалъ, и той послед[н]и царъ Болгар-“„
ски бьглъ [55 84щ88]. “-

5 93. Тако отъ Астана великаго, перваго цари Бол-”?
гарскаго, лЪто Господнъ 720, до царя Шишмана последня-

4

го и до лЪта 1370 преишли 33 царовъ Болгарски. Въ нед
кои церкви и монастирн въ поменицн обретаютсн имена
царемъ Болгарстемъ повече отъ четиридеснтъ и не по реду?
писани: ту има имена на синовъ царски, кои и небьгли 38
царевъ, но тако писали ихъ имена „царъ“, „царъ“, „царъ“, "

но вси не царствовали, на некои цари и неписали имена.
Некои отъ ннхъ бнли нечастиви преди Еруна, и Крунъ
нечастивъ бнлъ. Отъ Михаила [оанна перваго благочести- .

ваго царя, брата Нрунова, како ся крстилъ въ Терново,
вси бьгли благочестиви, отъ него си повлекло племн и родъд:
цари благочестиви Болгарскихъ, якоже рехомъ [5 32]. Той-„
блажени и велики царъ Михаилъ тако си назпвалъ: 1оаннъ-
Михаилъ; и пооно негово имя кои бнли отъ негово плЪ-ч
мн цари Болгарски, таквая титла именли: перво писали.-
1оаннъ, потомъ имя свое како ему било [5 117. т. 2]. Тако
и послЪдни Шишманъ царъ пишетсн Шоаннъ Шишманъ; и
де им он образи обретаютъ и печати и иревелегии, вси ся ,

тако подписували на имя своего праотца и прародителя,
блаженнаго царн 1оанна. Михаилъ некой [=Лаганъ? вж.
5 77] похищалъ царство Болгарское, отъ прости родъ; н0:
не успеили никои отъ ншхъ. По некое времн изгоннли ихън
господи и войнство Болгарское и паки иоставлили отъ цар-

"

ски родъ и плЪмн на царство Болгарское, и до послЪдняго
Шишмана. -

594. Знаменш на печатъ царски имени]?
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изображенйе лвово: то знаменуетъ како бнлъ народъ Бол-
гарскп силенъ на бранъ и войска, како лави; имали на-
родно славно имя 1 и отъ кесари многократи данъ взима-
ли. Рекохомъ за Болгари и цари ихъ и Греци, и Болгари;неписахомъ зде, що бн похваляли Болгаръ и Греци ху-лили. Смотри читателю; но како ся обрете дЪянйе ихъ, та-
ко и написася. Греци исперво не писали по реду, а нннъ
не имеютъ писано пзвъстно все за Болгари и храборствоихъ неколико время що имеяли; и не вЪруютъ що у ннхъ
не е писано: у ннхъ писано по ннхна прилика; въ наши
рукописнш много кннги и прЪвелегйи тако обретается ис-
перво время писато, како и написасн отъ начала зде.

% 95. Болгари имеяли и други крали и цари изоко-
ло Болгарйн: Татари, Маджари, Немци7 Латини, Сербйе; номало некогда именли съ ннхъ войска и бранъ, а со Греци
непрестанно: ни мало когда имеяли миръ, но все бранъ и
войска и злоба между ихъ бнло. Греци имеяли Болгари
прости и глупави и укоравали ихъ съ ннхна мудрость и
политика и радили всегда да ги покоратъ подъ своя властъ;но Болгари ако и прости били и глупави отъ Греческан
мудрость и политика, но на бранъ и войска бнли кртшкии храбри: не боилисн Грекомъ на бранъ ннкако.) но за то-
лико лига си противлнли Грекомъ. Греци именли мудростъи политика и церемонйй много; Болгари паки храбростъ и
согласйе на бранъ неуклонна. Тако не бьгли покорни нн-
како единьх другимъ7 докле привлекли на себъ гневъ Божйй
и погубили свое царство и госп0дство и стали ньнкайши ра-би Турски7 и до сего дне. Да су именли любовъ и согла-
сйе Греци и Болгари? не би могли Турци одолети ихъ нн-
како. Но оньг сами Греци позвали ихъ на помощъ, и пре-
далисн сами въ руце ихъ; и обтекли ихъ Турци отвсюду,
и покорили ихъ подъ свои властъ и иго.

1 народъ, 110 ("1188110 ПМЯ ПМВЯЛИ.
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Соврлше во кратце, коднко ньшн знаменити крали:
цари Бопгарсин.

5 96. Въ. началехъ бь1лъ иайсилни и знамени
краль Батоя, акожде речеся [5 18]. Онъ узелъ Ни

„

епархйя, Скопская и Охридскаи отъ Греци и Латинп,
изгналъ ихъ отъ тая земли и епархйя; и населилъ ту Бо!“
гари, и поставилъ престолъ кралевски и крЪпостъ Волга
скою въ Охридъ градъ. Покорилъ кесари Гречески Коста.
тина Погоната и Устинняна вторато и данъ отъ ннхъ
малъ за много время, въ лЪто шестаго Вселенскаго Собо “

[55 18, 22, 231.
*5 97. Св. краль Тривелйн по того Батоя кра,”

насталъ. Тако и онъ бьшъ благополученъ, веледушеп
мудръ7 послЪди и святн и велики угодннкъ Божйй. То

.

краль ишелъ на Маджари и покорилъ ихъ подъ свою властта 1».

и много наложилъ на нпхъ данъ и теготу за онн Болгар,-т.
що бьтли Маджари ивгнали и излобили исиерво7 нко ”

рехомъ; за то Много казнилъ Аваровъ или Маджаровъ тх
святн кралъ, велики предводитель и свЪтилникъ Болгаром
На велика полза даровалъ его Богъ народу Болгарскому-
якоже Мо1сен роду Еврейскому, и Костантина царя Дата]
номъ и Грекомъ7 тако и того Болгаромъ. Онъ постави
имъ и научилъ ихъ судъ царски и градски, и чинъ во, :д

ски уредилъ Болгаромъ: исперво то онн ннкако не знаят;
тако паки прйялъ свитое крещенйе и просвгвтилъ весъ н.;
родъ свой Болгарски свнтпмъ крщенйсмъ [% 111]. И 0
великйя ревности и усердйе, що имеялъ къ Христу Бо.;
оставилъ кралевство и всю славу мйрскою и воспрйялъ чи”.
и смиренйе монашеское, и скончалъ 1 свито и благоугод „,
свое житйе [5 117]. Всяки образъ и чинъ дЪломъ свитнн.
и богоугодннмъ показалъ всему Болгарскому народу [% 2".
25]. И царски чинъ, и христйански показалъ имъ-7 но 

1 и искоичалъ.
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гари, исперва прости и неискуснн писанйю, оставили безъ
памнтъ и правило и праздннкъ таковаго святнлнина вели-

”като Болгарсиаго, святаго и блаженнаго краля Тривелйя; за
*то недобре сотворили.

5 98. Тако паки вспоменемъ З цари святн и добро-
3; дЪтелнн: М их аил а блаженнаго царя по Тривелйя свята-
.."го. Егда по некое время Дунавски Болгари отстуиили иаки
? отъ Православйе въ поганство, Наки того блаженнаго царяМихаила избралъ Богъ народу Болгарскому, и просвътилъего св. нрещЪнйемъ; и показалъ чудеса святнмъ крестомъвъ руку ето) и услишалъ молен1е его въскоре, якоже ре-чесн исперво [55 32-34, 108]. Той паии втори просвЪти-телъ народу Болгарсиоиу во велику тишину и благочестйе
скончалъ свое житйе богоугодно и свято; нареченъ „1оаннъМихаилъ, праотецъ всемъ царемъ Болгарскимъ“. Нои по

“ него ца ствовали благочестйе его со е жали И отъ плЪмн ИР ) д Р 7

рода его били, и на негову титлу ся подписували [55 93,
117 . т. 2]. Нарицаютъ его въ превелегйи Изугравски: „Хоаннъ
Михаилъ7 нашъ прародитель, велик1й въ царехъ Болгар-,.
СКИХЪ; не МОЖВМЪ ПРЕСТУПИТИ ЗЗПОВГБДЪ его: ЩО ОНЪ НС-
перво повелЪлъ, то и ми подтверждаемъ“. Тако имеяли въ
велику почестъ цари Болгарсии того блаженнаго царя 1оан-
на Михаила, [40| Тако всиоменеиъ блаженнаго Давида
цари Болгарснаго. П онъ оставилъ волею царство и славу
шрсною и воспршлъ смирени чинъ иночаски; и сиончалъ

”свито и богоугодно свое житйе, и имеялъ мощи въ Охридъ
градъ? цвли и нетлЪнни [5 42]. Тако и свнтн царъ Вл а-
дпс а в ъ или В л а д и ми р ъ нареченъ [5 117. т. 4]) бнлъ

. и братанецъ святому царю Давицу: въ велииу добродЪтелъ* поживЪлъ. и зауправославною вЪру и за чистоту тЪлесною
”мученически сиончалъся, якоже исперва рекохомъ [5 45].
Греци много несогласно писали и во исторйю, и въ житйе его,
или по невЪденйемъ, или покриваютъ родъ его7 како е бнлъ
царъ Болгарсни, и отъ рода его цари Болгарскихъ [5 46].

5 99. Тако и Астънъ, перви царъ Болгарски7 зна-
менитъ и славенъ и благополученъ въ бранехъ бнлъ, яко-
же речесн [5 26]: иобедилъ и цобилъ толико хиляци Ара-

, повъ и покорилъ толико земля“ царству Гречесиому и прйялъ
ТрЪмъ, [. Папен. ?
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втанецъ и титла царскаяд. поживелъ благочестно и мирно
за многа лЪтае на царство Болгарское, въ Охридъ градъ,
и преставилсн съмиромъ [5 92. т. 1].-Добрица царъ,
втори царъ Болгарски. Онъ бнлъ въ бранехъ славенъ и „
непобЪдимъ; билъ отъ страни Дунавскйе, за то пренеслъ
престолъ. царски отъ Охридъ въ Преслава. Оградилъ Пре-";"
слава градомъ и поставилъ ту престолъ и крЪпостъ Бол-

гарскою. За то возненавидЪли его Болгари Охридскйе7 по-
неже принеслъ отъ Охридъ престолъ въ свою страну Ду-
навскою, и востали на него и убнли его по зависти и не-
согласйе [5 27]. .

5 100. Чесо ради знаменитъ, бнлъ царъ Кардамъ?
Понеже прежде его четири цари бнли неблагополучни, и
въ мале не покорили Греци во время ихъ подъ своя властъ

царство .Болгарское; но той царъ Кардамъ бнлъ храбаръ
и благополученъ: много бранъ имеялъ бо Греци и много
"войнство побнлъ и генерали ихъ много поробилъ; на бранъ
ннкако немогли Греци победити его [5 29]. Тако за много

время свобождалъ землго Болгарскою отъ насилйе Римское,
и преставилсн. - Почто знаменитъ бнлъ царъ Ер унъ?
Понеже и онъ весма бьглъ славенъ и благополученъ во ,

бранехъ: отъелъ отъ Греци градъ Софйн, Самоковъ, Фе-
либе, Щипъ, Струмица, Едрене, и населилъ по тая землн

народъ Болгарски; и много Греци пленилъ и избилъ ихъ
за втвру христйанскою. Бнлъ нечестивъ, но попущенйемъ
Божйимъ много пакостъ дЪнлъ. Грекомъ; убнлъ царя Ни-
кифора, нкоже речесн исперво [55 30, 31]. Той перво со-

градилъ Терново, 8 града между реку Янтру7 и ту поста?
вилъ престолъ царски.

5101. Чесо ради царъ Симеонъ Лабасъ зна-
менитъ бнлъ? Понеже жестока бранъ и непрестана съ ца-
ри Гречески именлъ и восегда ихъ побЪждалъ; четири ре-
да съ войска на Цариградъ ходилъ и много мЪста плЪнилъ
П ПОКОРИЛЪ И ПОПЗЛИЛЪ. ВЪ ТО НВГОВО царство за ТРИДВСЯТЪ ..

и пятъ лЪтъ никако неимали миръ Греци и Болгари: отъ
то время велика вражда остала и порицанйе между Греци
и Болгарп, и до сего времене. Тако Снмеонъ царъ свобож-.
далъ землю Болгарскою крЪпко; идуще на пути преставилсяд
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5 102. Самоилъ царъ, исперво благоговъйнъ и

благополученъ за много лЪта, побЪждалъ [411 нрЪпко Ла-
тпнн и Греци и много земля отъ ннхъ взималъ и держалъ,
п престзлялъ народи по различнихъ страни, и бнлъ сла-
венъ и слншанъ по Вселеною. Последи ради убненйе, щоизбнлъ плЪмя царсное, казнилъ его Богъ: и побЪдили его
Греци и поразили войнство его, и ослепили, якоже речесн
исперво за царя Самоила [55 43, 45].

5 103. Чесо ради знаменитъ бнлъ царъ АсЪнъ
стари по премного ? Понеже самъ Богъ избралъ его и по-
мазалъ и утвердилъ его на царство Болгарское. Бнло пало
коначно и запустело отъ областъ Греческою: по того царяАстана панп Богъ воздвигнулъ и обновилъ въ руку его
скиптру и царство Болгарское и покорилъ цари и несари
Гречеснйе подъ ннмъ, и данъ давали сему царю и снну его
за много Мата, якоже ренесн исперво за сего благочестива-
го царя АсЪна стараго [55 50, 56; 92. т. 21].

5 104. По что знаменитъ бнлъ царъ 1оаннъ Еа-
л и ма нъ? Понеже бнлъ искусенъ и благополученъ на бра-ни, много крали побилъ и царя Оеодора Ласкара ослепилъ,

"И МНОГО села И гради ПОКОРИЛЪ ПОДЪ СВОЮ ВЛЗСТЪ. ОТЪ
вси цари Болгарскйе найвече землн той царъ держалъ,
преселевалъ Греци въ Болгарйю, а Болгари въ знемлю Гре-ческою, въ Драма градъ, то естъ Македонйн, исти етолни
градъ Филиповъ. Въ той градъ Драма, и Серезъ, и Мел-
ньгнъ, и Солунъ, - отъ вси епархии изгналъ народъ Гре-чесни и населилъ народъ Болгарсни“; и донннъ Болгари по
тйя епархии овдатъ и обретаются. Десятъ градове Гречес-кйе отъ основания разорилъ, и покорилъ Греци, Латини,
Сербйе, Маджари, Арбанаси, обе Влахии; всехъ тйн народии земля обладалъ и данъ отъ ннхъ взималъ. Тако напи-
сано за то въ Прологу и въ превелегии Изографски Не
бнлъ други царъ Болгарски подобенъ сему царю 1оанну
Калиману въ благополучйе и во славу царскою [55 57-60].

5 105. По чесому бнлъ знаменитъ Ко ст антинъ
Шишманъ? Понеже и той бнлъ отъ рода АсЪна царя и
толпко бнлъ красенъ лицемъ и возрастомъ; отъ много стра-ни нрнходили человЪци видЪти его, и поради велинаго его

7.
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ьвозраста нарекли его Шишманъ [% 62]. Той царъ много

бранъ имеялъ со цари Греческйе, но ннкако не могли по-
бедити его; но той много землю плЪнилъ Греческою. Два
царя Гречески дали ему свои дщери, церво ееодора, по-
слгвди Марио, въ женн, иако ся исперво за то рече [5 63],
-. да би имеяли миръ и любовъ съ ннми [55 ”72. 77].

5 106. По что царъ А 11 е ксан дръ знаменнтъ бнлъ?
Понеже егда убнли Сербйе царя Михаила, брата его, вос-
тали на землю Болгарскою и пришли до Мрака и Радомиръ,
воевали Болгарйн, тако востали и Греци отъ Черное море
на гради Болгарскйя и воевали ихъ, - но той царъ Алик-
сандръ мало войска имеялъ, но номощйю Божйею всехъ
одолелъ и иобедилъ. И изишелъ съ нова войска противо

. Сербйе, и одолелъ ихъ и прогналъ отъ Болгарйя, пак ся
обратилъ, и царя Греческаго сос десетъ ХИЛЯДИ войска (а
Греци осамдЪсятъ хиляди),-но победилъ и свободнлъ отъ

”много бащи землю Болгарсною. И предержалъ мирно и ра-
зумно за много лЪта царство Болгарское, якоже исперва
речеся 1 за царя Александра [55 81-83].

5 107. |42| То су бнли знаменити цари Болгарски,
13 цари. Зде воспоменухомъ святаго царя Давида, 1оанна

Владимира: ради святое и праведное житйе ихъ предпоме-
нухомъ зде, а прочи: Тривелтн святн кралъ и святн царъ
1оаннъ Михаилъ и житйемъ бнли свят, и благополуч1емъ
царскимъ “3 храбри и крЪпки бнли. Тако и други деветъ цари
бнли непобедимн на бранъ, и въ тешкая и усилная вре-
мена смотренйемъ Божйимъ свобождали своего нареда Бол-
гарскаго отъ велиное озлобленйе и плЪненйе инехъ язнковъ
и царство. За онн прочйи цари Болгарскйе что речемъ? Не-
кои отъ ннхъ бнли неблагополучни, и нобеждали ихъ Гре-
ци неколико врати, некои паки самоволно предаялися Гре-
комъ, а други не били отъ цлЪмн и родъ царски, и воста-
яли на ннхъ Болгари и прогонили ихъ отъ царство, други
убивали за некое несогласйе, некои паки отъ цари Болгар-
скихъ любили миръ и имеяли велика любовъ со Греци и

ПРОЧИ крали: ПОЖИВВЯЛИ МИРНО И ТИХО, не ИМЕНЛИ ННКЗКВЗ» *. 
1 речетсн; 2 а царскимъ.
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бранъ7 нн войска якоже исперво за всехъ зде по реди пи-
сасн. За некои цари весма во кратце напиеася, како да.
су за едно лито или за мало царствовали: по много су лъ-
та некои царствовали, но въ кратце ся обрете дЪянне ихъ;за то си тако и вократце и написа. Можаше отъ Гречес-

"

кан исторйя на много цари Болгарскии| изобрестися, по ко-
лико лЪта царствовалид но не всЪм царемъ обрЪтаетсн, за
то не иисахомъ лгвта ихъ7 по колико кои парствовали.

ГЛАВА 7111.
0 шитепхъ Словенскнхъ.

5 107. Воспомннути потребно во кратце за свя-
таго Ниртла и Мееодйя въ ное время составили
писмена и кньтги на Словенски язинъ.

Во время Михаила царя иконоборца бьшъ Ни-
рйлъ и Мееодйя. Родилисн у Солунъ градъ отъ отца
именемъ Левъ, оановита и богата и добродвтелна че-
ловувна. Святьт Мееод1н сталъ войвода Сдоввнски или
Болгарски и научилъ ся язикъ Словвнсни; по деснтъ
Мата оставилъ санъ воински и воспр1ялъ чинъ мона-
шасви. Ниршъ святш бьшъ помлади братъ Мееодйевъ:
учился посдежде философйя въ Цариградъ за едно съ
Михаила царщ малаго сьтна Неофиловщ и бъшъ фи-
лософъ изреденъ и славенъ во Цариградъ; и по 00-
вна брата его Меоодйн оставилъ мйръ п воспртялъ
п онъ монашески чпнъ и провождалъ свито житйе.

% 108. И во время то егда иаротвовалъ Мур-
тагонъ въ Болгарио, иришелъ Мееодйя въ ”Горново,

1 Болгарсни и.

 



понеже искалъ тогда Муртагонъ царъ писца иконаго

да му напише палати [вж. 5 32]. МееодЪя бьллъ зналъ
то дЪло; но вече тото ради прлишелъ, да би возмо-
галъ научити и уловити Болгари во вЪрЪ христлан-
стей. Тако1 ему заповЪдалъ Муртагонъ царъ да му на-

пишетъ на оная палата звЪрове и птици и подобйе

ловитвьл; но святш Мееодлн написалъ пришествйе Хрис-
тово, толино хитро и страшно. Ногда !43| впделъ царъ
оно написанте, устрашилея п пришелъ въ чувство и

умиленйе; тогда Мееодйя улучилъ время педобно п гла-

голалъ царю и поучавалъ его„ да прйпметъ вЪру хрис-
тйанспою. И обратилъ Муртагона на с1е. Послалъ въ
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царици Оеодори, п пришелъ изъ Цариградъ епископъ .
*

посланъ отъ царицп„ и престплъ царя Муртагона; на-

рекалъ имя ему Михаилъ. И много народъ Болгарски
престпльтся въ то время, понеже Мееоц1я глаголалъ
имъ и училъ ихъ язиномъ Болгарскимъ. После того

убеждени отъ царици и отъ глньлхъ2 Болгаровъ воспрйя-
ели Мееодля и Нирйлъ епископствщ да пдатъ да учатъ

Болгари п прочп Словвнп вЪру христйанскою, и на-

реплп пхъ апостоли Болгарснйе.
% 109. Поетился евятвг Нирйлъ 40 дни, и из-

ВЗДПЛЪ 40 слова И СЛОЖИЛЪ ПИСМО на словенски ,

язпнъ; перво написали отъ 1оанна ЕвангелЪе: (въ на-

чале бе Слово», и показали то царю и прочимъ и на.

трйарху Игнатйю; п оннгл то велми похвалилп п ре-
нли имъ. учити Болгари и Словеньг по язиву пхъ и

преводпти отъ Гречесни пиши на Словенски. ()ньг

прлишлп въ Охридъ при архйеписнопа Нлимепта: онъ

1 како; 2 ннхъ.



., . . тъч“ девиза???; 103 =. *

   

!. бь1лъ родомъ Болгаринъ, но по гречесни четалъ. И ту ,

ся собрали итатъ философе отъ болгарсии родъ, знали
Елински иремудрости и писанйе: Нлиментъ, Сава,.Наумъ, Еразмъ, Ангеларйя. То су вси святьт
мужи петъ отъ язина Болгарсваго, и таио съ Нирйла
святаго и Мееодйя бьтли седамъ даскали, иснус-ни и премудри. Тано собирали речи изредни и прави

, п отъ Болгари, отъ Сербйе, отъ Руси, отъ М[о]си[о]въ,
;

отъ Словвне, отъ Лехове! то су за много время ло-
Е.

вили речи отъ т1я нароци, доиле су составили псал-
;. тпръ и Евангелйе и други нньтги [5 117. т. 9-14];
*, п предалъ пхъ перво Болгаромъ, и наречени бьлли
“, нньгги Болгарски, како и доньтнв Грецш то
“ знаютъ. Весъ народъ и 4 патрйарси, [ерусалимъ и
:; Синая1, Свята Гора, - вси говорутъ: нньтга Болгар-ская или Воргарспа, а не Сербсна или Словенсна, по

святьл Нирйлъ" п Мееодйя.
5 110. Послежде бшли поставлени епископи въ

Морава Славяномъ; не Сербсва Морава, що иде презъ
.

Шумаида, но друга Морава при Окйанъ море, що си
., навива море Балтинсное, при Брандибура: оттамо су

псперво изишли Болгари, а они, що су тамо осталп,
нарицаются Славяни. Тамо бьтли за неволиио епис-
копствовали и учили оньт Славяньт вЪру христ1ан-
сною; и тано послежде по ради того народа нарекли
писмо и иньтги словенски. И тано, вой нароцъ чатп
тйя кньтги, тако ся нарицаютъ общо словенски; но
Греци, пано исперво знаютъ, Болгарсни ннглги иажутъ,
а не пиано, и донглнъ. Тано перво Волгари воспрйяли 

1 1ерусалимск1я.
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, писмеНа и ниши славенскйя и святое крещенйе от

”
всего1 народа славенскаго. (

. ;
5 111. Ако си и надносатъ Москалш и Руси;

и Сербйе, и прочи да су поперво оиьг прйяди писмо.”,
на Словенски и крещеше, но нестъ тако: не иогут
поставити на то никакво свидетелство; ако и ищ-

шутъ Москали и Руси за то, но Гречесви п Латинск“
лЪтописи известно изявлиютъ, въ кои времена Водна

гарски краль святвг Тривелйн прйялъ крещЪШе съ свои
народъ Болгарски, въ Мато 703, мало нечто по шеод;
таго Вселенскаго Собора. И держали благочестге |44Ц|5>5

Болгарн 78 Мата. Неимеяли писмена по своему изпих,”
по Латински и Гречески читали и писали, не същи”;
крЪпко утверждени въ върв; тсго ради отступилг].
паки въ поганство цари Болгарскщ но не весъ н

родъ. Въ Охридъ градъ поставленъ бьглъ на иетиОод”
боръ архйепископъ самовластенъ, за що ИустйншаНд
царъ бьшъ отъ Охридъ роцомъ (иерво звалц Охрид

”“

Дарданйя). И. на пети Соборъ Вселенскпхъ уиолиид
Иустипьтавъ царъ святьг отци и поставили архйеии“
копа самовластнщ да му незаповеда ншкой патр1архд,
и оградииъ градоиъ ()хрида; но въ та времена Бо
гари узели отъ Греци Охридъ градъ и тамо именит
столница царская. Въ ()хрндъ прйнлъ свитое крещенГ
святш краль Тривелйн. „„

% 112. И Докле именни въ ()хрпдъ престодъ на”.

ски при арх1еппокопа, пребивани въ благочестйе; а е]:

превели престолъ царски въ Загорйс въ Терново, отстр
пили отъ благочест1е цари Болгарскиш и били въ Ц.

ганство деветдеснтъ и две Мата. Наки въ Што (БаронТ

1 своего. ,
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листъ 908)1 845 Муртагонъ или Михаилъ, а не Бо[лга]-
рисъ, како Баронь пишетъ [% 34], прШлъ святое креще-
нйе со всЪмъ народомъ Болгарскимъ; отъ она времена и
доньшъ народъ Болгарски неотступно въ благочестивою
вЪру пребИваютъ. Олга княгина Русийская прляла кре-
щенле въ лЪто 958 (Баронйя листъ 1033), но съ
некп мало человЪков отъ рода Русийскаго; свнще-
ниши греческйя имЪнли, а не словенск1н: не уменли
Руси тогда еще ньшако читати славенски. Послъ 0лги
княгиньл Владимиръ князъ Русийски и Ньтовски пртнлъ
святое крещенйе въ лЪто 1008 (Баронйй листъ 1079);

- весъ народъ Русийски и московски крестьтлися. Ту из-
вЪстно естъ, како Болгари прежде Русийскаго п Москов-
скаго народа за 183 лЪта прдяли со всехнародно кре-1

щенйе; тако и писмена и кньлги славенски тогда прд-
ялп. А Сербйе бьтлп подъ папа, и Римска вЪра дер-
жали: ньлкако нема? път у Латински, ньд у Гречески
лЪтописи за Сербйе писано, въ кое время крестпли
ихъ Римлнне; но въ лЪто 1130 Неманле жупанъ Серб-
ски прйнлъ святое крещъше, но не весъ народъ Серб-
скп, но мало народъ. Послежде свнтшй Сава архйепис-
конъ, сьтнъ Неманлевъ, во лЪто 1190 обратилъ весъ
народъ Сербскп въ Правосланою ВЪру; тако п Сербйе
послъ Болгаровъ за 345 лЪтъ прйяли вЪру право
славною. -

5 113. Тако Болгари отъ Словенски всп народи
преъкде прйнлп Православйн, прежде имеяли себъ па-
тршрха и пари и по своему нзику читати почели;
но Болгарйя посреде Турчиномъ, блпву Цариградъ: за

1 лЪто; 3 не ма.
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то су весма озлоблепьл и попраньт Болгарп отъ Тур.
нов, яноже видится; за то не могутъ нълнанову хи-Е

тростъ или мудростъ ннижною воспрйнти. Руси п Мос"

нали имеютъ царство и свобода церновнан за много

время, поставили школи, и тано по мало отъ Греци

и отъ Латини и ”отъ прочи нзици воспрлнли мудрост

писмена, понеже возможно имъ естъ, п щампают

Словенснйя нньлти; за то на свой нзинъ много ре

обращаютъ и пишутъ, нано е [451 ньлмъ прилично

Тако и Сербйе, нои су подъ Турци даньлцъл, горе су:

прости, нищетнп отъ Болгари; а кои су под Нед;
мечна держава, оньт мало поиснусни читати п ппсати,чх”ев

за що имеютъ свобода цервовная; и отъ сноран вре-
мена почели учитисн на школи, и имеютъ архлереи отъ
свой нзпнъ и прилежни су своему народу учитисяд?

Ненои отъ ньлхъ и ругаютсн Болгаромъ, за ще су
прости и ненншжньл въ Писанйе; но оньл Руси п Сер-2.3”

би да блат0даратъ Бога„ де ги е понрилъ отъ попра-Г

н1е Агаренсное и отъ Гречеснан властъ архлерейснан:
що Болгари страдалотъ, да су оньл то мало нскусили..
то бът весма Болгаромъ благодарили, за що въ толп-ь],

но страдание и насилле держатъ свою вЪру непремено. д

ГЛАВА 1:52.

5 114. Внемли, зде опасно читателю: да ном-?»

ниши, въ ное время поставили Болгарснле царп себв-

патрларха въ Терново и нолино святьт обретаютсяд

отъ язина Болгарснаго. Симеопъ нарицаеми Лаоасъйд“

царъ Болгарсни воспрйялъ царство по Михаила, пано:

псперво наппсахомъ [% 35]. При Михаила заповедалъд

Ъ."
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Згапа Римски З лЪта БолгарЕя, за що и Пацини епис-
Рвопи Павелъ и Формосъ много народ Болгарспи прес-

ьгли; но въ то время отступилъ Папа Римски отъ
Ълагочест1е: за то Греци изгнали изъ Болгарйя Папи-
...ни епископи. И поради Болгари, кои да бъг ихъ име
Шъ педъ своя властъ, много распра и преийе бцло
.“иеякду Греци и Римляне; за то си вонечно провлели
и разлучили Греци и Римляне, и остали Болгари п0дъ
Цариградская патргаршгя неполипо вреня. Но Грени
на поставленйе архйеписвопа Терновснаго искали много
злато и дани отъ цари Териовсаия. Но Сииеонъ 1а-
*басъ имеялъ велика брапъ п жестока войска на Гре-
ци за много время за то святонупсво, що зимали за
.поставленйе за архйереп; и за други гпЪвъ, що инеялъ

а Греци, отступшлъ отъ патр1арш1я Цароградснйя и
хотелъ пристатп въ Римляноиъ. Того ради Гречески

“патр1арсп вси четири ово да учпнатъ миръ и согла-
е се Болгари друго да не отпущатъ ихъ въ Рим-

вою ересъ, олагословили и поставили въ Терново Бол-
аропъ патрйарха самовластна.

5 115). Довле царствовали, Болгари поставляли
”атрйарха и епископи отъ свой язивъ болгарсви; и

въ София пиеяли Болгарсвп цари палати царски и
”едели барони велики, содержали воинство болгарское

собирали данъ народни; ту ппеяли архйеписнопи
ерво по патрйарха. Тано и у Видинъ бьглъ баронъ

елини, архйеппснопъ четверти по Софисваго архйепис-
.опа. Тано су ииеяли цари 4 барони или беглеръ-бе-

ъ Охридъ Терновсяи патрйархъ поставлялъ архйепис- ,

опа; по патрйарха бьтлъ перви Охридски, по него.
”Преславски, пакъ Софисвп. Въ Охридъ, въ Преслава

.

..г
.

яд;

л
.

1

5.1“

“.:,-



”г.е- „„ >-.- . д : . .. .-108-
1 .

,

гове по царя, що су строили воинство Болгарсном
тако и четири арх1епископи или митрополити, що, „

бьгли по патрйарха Тернавскаго, що су имеяли пол”
собою по много1 епископи по Болгар1я надъ Болгарсъ.
язикъ. Тако имеяли чинъ и правленте. А когда пич.;
ли и Греческая земля неколико крати подъ собою ад

ри Болгарски, воинство болгарское и барони 146] 535
ставляли надъ оньт страни и места Гречески, а в.

*

дицьл и священици Греческте не дирали ньткако,

что2 заповЪдалъ патрйархъ Тарновски на гречески епиу
"

копи и священици, но точпо надъ Болгари заповедалъ.„ надъ свои епископи и священнци, а на чужд;
епархйи духовни не са владели, но царско воинство
Тано и Греци когда зимали на время отъ Болгари пр
кои места, воинство поставляли царское, а не епис )

им и священицъл. ;]
5 116. Послежде когда узели и попрали Тур

Болгартя, тогда са патрйарси Цароградскп съ Турска"
поиощъ и насилие паки освоилп Терновская патрйан“
шйя подъ своя властъ; и на пакостъ и злоба, нд?

имеютъ на Болгари еще исперво время, не постав
ютъ отъ болгарскаго язика епископи Болгаромъ, ?

све отъ Гречески язикъ. 11 не радатъ отнгодъ за

гарски школи или ученте, но обращаютъ все на Гр .

чески язпкъ, за то су остали Болгари прости и не»
чени и неискуснъл писантеиъ, и много си отъ път,“,

обратплп на Греческая. политика и тчен1е и за оваа.-

ученйе и язика слабо бреъкатъ. Тая вина Болгар0нд.
отъ греческая духовная властъ “приходитъ. И мно 33
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”..„насилге неправедно отъ Гречески владьши терпатъ но

си времена, по Волгари прйимаготъ ихъ благпговЪино”

и почитаютъ ихъ за архгереи и сугубо плащаютъ имъ

”должное; за то по ньтхна простота и незлобйе воспрти-

;?съ Турска сила, а не со арх1ерейское правило творатъ
:!Болгаромъ велика обида и насилте, - и син по свое

йддБло и безсовсстйе воспртпмутъ мзду свою отъ Бога,

по реченому: ако ти воздаси номужду по деломъ его!

ГЛАВА Х.
Тв соврлхомъ но които имени свитмхъ Бомирскнхъ,

колнко просшлн отъ волтарскн изпит. къ послтдпм
поемем.

.

5 117. [1.] Перви свнтн краль Т р и в е л 1 и, наречени
Веоктистъ монахъ, бьглъ въ Шато 703 мало по шестаго Со-

бора Вселенскаго пртнлъ святое крещеше-,и крестнлсн въ

то негово царство весъ народъ Болгарски. То первое кре-
щЪнйе болгарсное бьгло при того святаго краля Тривелйн.
,Опъ по мало время, что имеялъ ревностъ и усердйе нъ

[Христу Богуд оставилъ кралевство и млрснан слава, согра-

„дилъ себъ монастиръ велики блнзу Охрида, и въ той мо-

.настиръ пртнлъ монашаски чинъ. И пребнвалъ жестоннмъ
*житгемъ и скончалъ свято и богоугодно свой животъ, и

;“преставилсн къ Богу въ той монастиръ [55 24. 25, 97, 111].
, 2. Царъ Терновсни блаженнн и достопамятнп Ми-
*х а илъ или 1оаннъ. Отъ него си повлеило плтзмн и род-
на цари Болгарски до Шишмана 1оанна послщнаго; вси

" си на то негово имя и титла подписували7 кои бнлн отъ
“ негово плЪмя: перво писалъ свое има7 каное е1 му било, по-

! какое.
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тла и почестъ цари Болгарски своего прародителя Михаид»
"

1оанна, отъ което имеяли свое плЪмя царско и правосла
ною вЪру: въ ннхъ отъ него си почела. Паки въ Терновйьтой царъ [47[, якоже рекохомъ, втори просвЪтителъ бп
Болгаромъ по краля Тривел1я [5 98]. Въ Шато 845

кръг“

Болгар1ю отъ велики гнЪвъ Бож1и,якоже пишется 0 не“
въ Баронию втор1я части, на листе 908. [55 32-34]. ПО
живелъ благочестно и мирно на царство Болгарское 45 лв ,.
и преставился въ вечною жизанъ.

З. Святъ царъ Давидъ: оставилъ царство воле ,
брату своему Самуилу, отишелъ въ монастиръ и воСпр11 .

монашаски чинъ, и поживелъ свято и богоугодно. Въ мал“
"

время преставился къ Богу, и били мощи его нетлени из.»
вадени ? и въ Охридъ принесенн [55 42, 98]. ?

4. Свнтьг царъ 1оаннъ Владимиръ, сннъ Аро; „

новъ: царствовалъ въ Охридъ 3 лЪта, имеялъ свято и бо- ?

гоугодно жит1е и убиенъ отъ жени и шура своего ради?
чистое и воздержателное свое жит1е и ради православно
вЪру. И донннъ почиваютъ нетлтзни святня мощи его в“
Елбасанска страна, якоже исперва за него речеся [55 4 ,

46, 98]. То су отъ Болгарски царове 4 цари святн и 60,
гоугоднн. .,

5. Святнй Хоаннъ иатр1архъ Терновски: во вре
*

царя Астана стараго бнлъ. Онъ вЪнчалъ его на царство"-якоже речеся исперво [5 50]. Скончалъ св. свое житт1е в
Терново на томъ патр1аршаскомъ престолъ. .

6. Святн 6 е 0 ф и л а к т ъ, толкователъ Евангелски“
учителъ церковнн велики и премудри вЪт1йя на три язикад
писалъ кннги полЪзнн церкви, истор1и много по греческ

"

латински, болгарски, много книги нревелъ на болгарск”,
язикъ. Великъ бнлъ житиемъ, учен1емъ славенъ, Грекомъ
и .Чатнноиъ и Болгаромъ бнлъ на велика полза и локва“,
ла. Таковаго великаго святнтеля и учителя воздвигалъ Бо

1 и избавилъ; 2 изъ Вадени.
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Болгаромъ отъ рода ихъ, и просвЪтилъ своимъ житйемъ и
ученйемъ вся Болгарйн. Призвалъ его царъ Астънъ и царшца Марш, супруга АсЪнова, отъ Охридъ съ велико моле-
нйе, и поставили его въ Терново патрйарха. И бнлъ замного время ту, живелъ и красилъ престолъ Терновски и
прогналъ ересъ Новатйанску и Армянскую отъ Болгарйя,тако и Латинская отъ Влахйя [55 52, 53]. На томъ престо-лъ скончалъ святое свое житйе.

7. Святьг Евеимйя патрйархъ Терновски, ученнкъсвнтаго отца Оеофилакта : тако ученъ “бнлъ и мударъ Исвнтнй житйемъ, како и учитель его. Ученнкъ святаго учи-тела, по всему подражателъ житйе и труди и ученйе Оео-
филактово; по немъ и наместникъ престола его. Много кнн-ги написалъ и житйя святнхъ превелъ на болгарски язикъи похвали свнтьтмъ многимъ, написалъ святогорскимъ ка-
логеромъ много правила, и чинъ церковни показувалъ, иза све его вопрашали: онъ имъ на то премудро отписувалъ.И донннъ обретается въ рукописннхъ кннги писанйе его.
При 1оанна снна Астънова [48] после бнлъ; и ходатайствомъи настоннйемъ его много монастири зградилъ царъ1оаннъвъ Болгарйю по различннхъ места и по пустини [5 60]:онъ въ тйя монастири поставлялъ и монаси много, и пре-давалъ имъ чинъ и уставъ монашаски, и много умножилъславословйе Божйе на много места по вся Болгарйн. И бнлъна велика полза Болгарскому своему РОДУ, якоже и учителъего, и преставилъсн въ старости глубоцей на своемъ пре-столъ въ Терново.

8. Святн 10 акимъ. Тако и онъ бнлъ патрйархъТерновски и имеялъ свято и чисто шитйе. Неправедно убненъотъ Святослава царя ради Перское войнство, що побнли
Болгаровъ: тая вина налагалъ Святославъ на святаго 1оа-
нима, за коя онъ не бнлъ никако повиненъ, и свергалъего царъ съ висока гора и скончалъся мученнчески [5 79].Тип четири патрйарси сввтй Болгарски имеяли цЪлпи нетлЪнн свои мощи въ Терново, якоже писано въ книга
Кормчйн на петомъ листе.

9. Святн Нлиментъ архйепископъ Охридски, ве-лики чудотворецъ; и донннъ почиваютъ мощи его въ Охридъ
цЪлокупни.
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10. Святи Наумъ: близу при;0хридъ въ монасти-дд."
ре его и донинъ цЪли святия мощи его, подаваютъ исцъЦ :
лете, и много народъ приходитъ ту на иоклонеше.

11. Святи Еразмъ.
12. Святи Ангеларйя.
13. Святи Савва.

:

Тйи петъ святи: Климентъ, Наумъ7 Еразмъ7 Савва,"д,
Ангеларйя били во время св. Кирйла и Мееод1я,родомъ”
Болгари7 но учени били Елински. П имеяли свято и слав-
но и слишано житйе иовсгодуз били въ страну Охридскою,
по различни места живеяли. Еъ ннмъ поишли Нирйлъ и *;
Мееодйя въ Охридъ, собрали ихъ, и имеяли написани Ки-

%
рйлъ и Мееодйя букви Славенскйя, но не могли совокуииги. да!

толико речи изредни отъ Славенски нзикъ: и составилидН
псалтиръ перво; но тия петъ святи много помагали имъ а
и разспратили повсюду, где ся говори славенски. И собира-дд
ли речи по граматика Греческая: колико има тамо1 речи %написани, съ прости они речи собрали отъ весъ Славенски
язикъ; и составили перво псалтиръ и евангелие въ Охридъ
и въ Солунъ. За го Греци известно знаютъ, и тако напи-
сано обретается въ Гречески стари Отечници рукоиисни.
И даскали Гречески иконописци вси седамъ за едно пишатъ
на икони и именуютъ ихъ даскали Словенския7 кои :

извадили и составили книги Славенскйя [5 109]. Ту заедно”-.
съ нимъ и святий Еирйлъ и Мееодйя [% 108].

14. Святи Николая архтепископъ Охридски: мно-
го чудееа сотворилъ въ животе своемъ. Нему ся явила;
ПресвЪтая Богородица и повелЪла ему поставити Иларйона
святаго епископа Меглйи, якоже пишется въ житйя ихъ. И *

иреставился святи Николае въ Охридъ на своемъ престоле.
15. свити Пларйонъ Меглински епископъ: ве-Ч;

лики и святи житйемъ и учен1емъ билъ, много бранъ со 33

еретици Новатйани и Армени имеялъ, но |49 помощно Бо-*”
ж1его всех одолелъ и посрамилъ7 и искоренилъ отъ своют:
паству. Ту ся било найвече умножила оная ересъ въ Ме-[Цд
глинская епархйя. И Гречески царовъ много наказувалъ,и“„„

:;
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удержалъ отъ ереси своимъ премудримъ ученйемъ, нноже
написалъ въ житйе его пространо Евеимйя патрйархъ Тер-
новски [5 117. т. 7]. Въ то время принелъ мощи сего свя-
таго Иларйона царъ 1оаннъ сннъ АсъНовъ-отъ Меглйи въ
Терновъ [5 60]. Святй Еввимйя многими похвалами убла-
жаетъ и похваляетъ его.

16. Святй Никодимъ мироточецъ: бнлъ въ стра-
ну Охридскою, поживелъ и скончалъ свое теченйе. Последи
пренесени мощи его въ Белиградъ Арнаутски, и донннъ
подаваютъ много исцЪлвнйе и пребиваютъ нетлени.

17. Святй 1оаннъ Рилски [% 89]: въ Рилскую
пустнню за много лЪта богоугодно и святое житйе препро-
водилъ и много напасти отъ бЪСОВЪ иретерпЪлъ, и екон-
чалъ свое течеше въ той пустини, и святня мощи егоидо-
НШГБ нетлЪнп и цЪли почиваютъ въ монастире его. И отъ
всея Болгарйя приходатъ народи на поклоненйе мощей свя-
таго отца 1оанна, и прйемлютъ много исцелйзнйе и душев-
ну ползу Болгари, кои съ усердйемъ приходятъ къ нему
во ”святую обнтель его на поклоненйе. Отъ вся слава Бол-
гарская, що били исперво толико монастири по Болгарйявелики и царски, въ тая наша времена единъ той монас-
тиръ Рилски оставилъ Богъ цЪлъ пребнвати, молитвами
святаго отца 1оанна. И на велику ползу е той всемъ Бол-
гаромъ: за то су должни вси Болгари прилежно чувати
и милостину давати въ той святи Рилски монастиръ, да не
угаснетъ толиная полза и похвала Болгарская, що црте-млютъ отъ той монастиръ Рилски молитвами святаго отца
нашето 1оанна, славнаго свнтаго Болгарскаго. „

18. Святй Гаврилъ Лесновски: поживелъ въ
пустиню Лесновскою, въ епархйя Щипск1я, много лЪта пре-
проводилъ постннческо и свято жипе, и преставился къ
Господу.

19. Святй Прохоръ Пщински: въ пустиню
Пшинсною, въ епархйи Скопснйя поживелъ ботоугодно и
свято и дивно житйе, имеялъ даръ пророчески и за много
вЪщи предсказовалъ, како писано пространо въ житйе его.
И донннъ святне его мощи точатъ миро цЪлъбное.

Трвмъ, 1. Нанси. 8
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20. Свитй 1оакимъ Сарандапорски1 пусти-.
ножителъ; Въ той пустини за много лЪта препроводилъ И.

сконЧалъ святое свое житйе. Но отъ скоран времена мо-

настиръ его запустЪлъ, и мощи его или во землю лежатъ,;-.
или ненуде ихъ пренели кологери; за то неизвЪстно естъ, „„

де ся обрЪтаютъ.
““ ""

. 21. Святй 1оаник1я Девичаски: живеялъ въ

гору Девичу, на пределъ Сербйски и Болгарски, въ епархйи ,.

Грачанскйе на Бело-поле; ту поживелъ и скончалъ свое
теченйе. И донннъ святия его мощи изъ гроба точатъ миро,
и приходатъ много народи ради исцЪлен1е и поклоненйе въ

монастиръ Девически нъ нему.
“

За тйя четири святнхъ преподобннхъ отци наши
Гаврила, Прохора, 1оакима, 1оаник1я глаголется и обрета-
ется писано во 50 славословйя людскаи и мйрская, „за що

су бнли ученици преподобнаго отца 1оанна Рилскаго: онъ
ихъ научилъ и просвЪтнлъ святимъ житйемъ и правиломъ
монашасвимъ. За много времн въ Рилсною пустини) пре-

* -”

бивали съ ннмъ; последн пратилъ ихъ свити отецъ 1оаииъ
по оин пустини составляти монастири и собнрати человЪци, 4

” кои ка ньтмъ приходятъ и желаютъ бнти монаси7 предавати
имъ чинъ и правило монашаско. И тако молитвами отца
1оанна святаго просйнли како звЪзди четири ученици его

тня свитьш. Отъ инхъ ся почело въ Болгарпо перво чинъ
монашаски и много монастири ся соградили во время ихъ
въ Болгарио, и вси держали правило и предаийе ихъ, како
що бнли прйяли отъ святаго отца1оаннаисперво. Тако
святй отецъ Рилски началннкъ инокомъ въ Болгарйю бнлъ;
а по немъ много отъ ученици его просгяли и чудньгмъ жи-
тйемъ, аще и не обретается за то7 и нннъ отъ много время
преишла въ забвенйе безъ писанйе.

22. Святй преподобни отецъ Оеодосйя
Тернов-хт!4.

„7!

а

 

:.-..-.ь,

:...-А

ски7 ученнкъ святаго Григори! Синаита; во время царя 1оаииа

снна АсЪнова и патргарха святаго Евеимйя иросйялъ въ.
гору Сливенскую. Ту соградилъ царъ много монастири на по-

добйе святия Гори Анонстей, и бнлъ иадъ вси онн монастири .?“..,

1 Сараида, полски.
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иачалникъ и наставннкъ святн отецъ Оеодосйя Терновски.

“

Бнлъ родомъ отъ Терново благороденъ “и честно; оставшгьвсЪхъ мйрское пристрастйе и вдался Богу вседушнои все-сердечно; просйялъ чуднимъ и святнмъ шийемъ. Тано и не-гови ученици много просшли святимъ жипемъ отъ ти: ме-настнри: негови ученици поставляли патрйарси Терновскимного епископи по Болгарйя и красили свои епископйи чуд-ннмъ своимъ жптйеиъ и ученйемъ. Отъ ннхъ бнлъ:23. Овнтй М е р к 07 митрополитъ П р е с л а, в с к и:.онъ принеслъ мощи преподобнйя матери нашеи Параскевиотъ Епифатъ въ Терново [5 60]. Бнлъ велики святн житйемъи ученйемъ, и на томъ своемъ престоле “въ Преслава 1 пре-ставилсн къ Господу.
24. Свитй преподобни отецъ Козма Изуграфски.25. Свнтн преподобни отецъ Симонъ Петровски.26 Свитн преподобни отецъ Ф и л 0 т е й с к и т с к и.Тия три святи преподобни отци отъ рода Болгарскогопросйяли во святия Гори Аеонскйя: свити Козма близу

„ Изуграфъ въ едину пещеру жестоку и страшну за многолЪта поживелъ; имеялъ велики даръ прозорливи и многопредсказувалъ братйямъ хотящаи бити, како пишетъ въжитйе его. Святи Си мо нъ шивелъ во единъ каменъ въмалу пещерицу жестоко “3 житйе и свято, И бнло ему явленйеотъ Бога многократи звЪздою на той каменъ, де нниъ мо-настпръ 3г11>адилъ и нарицаетея Симонъ Петаръ, то естъСимоновъ наменъ; пмеялъ даръ исцелевйя и много человвциотъ различни болезни исцелилъ и Маджврскаго краля дщеръотъ беса свободилъ; той краль и монастиръ ему соградилъ.Свитй Филотей бнлъ за много время последн; соградилъна ]512 томъ месте монастиръ и по имени его нареченъФиат-гей Нинако хлвба не вкушалъ свнтй Филотея, нокостени билъ снедъ его во вся дни живота его. Последимного нацисти претерпелъ отъ сноихъ монаси и изшелъотъ Свнтаи Гора въ Едрепе, и тамо преставмлсн. Братъ егоДйописйя бнлъ митр(.>политъ въ Едрене; тако писано во гре- 
1 Преславна и; 2 жестоку.

8.



,- 116 %

    
    

    
 
 

чески святогорски отечникъ за Филотея и Д1онис1н,како Су;
бнли оба святн мужи родомъ Болгари.

27. Свнтн И и м и нъ преподобни: въ Изуграфъ восз
ир1нлъ монашество 11 преживелъ за много время во Изут.
графъ; бнлъ 11коноп11сецъ.11меялъ свято жит1е но потаено
отъ человЪци: покривался мудро 11 хитро прЪдъ человЪци
последн изишелъ въ Софиская енарх1н. Въ т1н лЪта дал
царъ Турски христ1аномъ волю правитп церкви: той святн
Пиминъ настоплъ и трудился много церкви 11 монастиРИ..
обновилъ въ Софискую епарх1ю (отъ тамо и родомъ бнлъ),
Последи обновилъ Черепинъски монастиръ при край реки
Искра. Ту се преставилъ къ Господу. По многа лЪта об-
рЪли свнтьгн мощи его въ гробе цЪли и нетлЪнни 11 били
пренесени въепарх1ю Видинскою въ монастиръ Суходол-
ски. Той свнтн Пиминъ бнлъ въ лвто 1610. 4

28. Свнтн Михаилъ воинъ: отъ село Потука ;
бнлъ по Сливенстей епискупищ родомъ Болгаринъ, но Гре-д

*

комъ воевалъ. И именлъ велики чинъ воински7 и бнлъ хра-
баръ во бранехъ 11 святн жит1емъ: молитвою и мечемъ
убнлъ зм1я страшнаго. И царъ 1оаннъ [% 60] отъ Потука
въ Терново въ церковъ 40 мучениковъ принелъ мощи его. 4

29. Свий Д им итр 1 11 н о в 11. Въ лЪто Господне
1685 живелъ просто и человвкъ мйрянинъ бнлъ. но духъ
Божи идЪже хощетъ, тамо дишетъ и пребиваетъ. Той святн *

“

бнлъ именлъ неколико овци и при едина река и стена1 пре- .

бивалъ; и начиннлъ себлв мало виноградецъ и ископалъ но-“ 7

либа въ оная стена, 11 тако весъ животъ преживелъ самъ* ”

единъ на онно место. Но имеялъ свито 11 просто жит1е и
угодилъ Богу въ то свое просто жит1е и нреставилсн къ
Господу въ оно место. Ту 11 погребенъ бнлъ. Последи от-чЦ
крилъ Богъ некоимъ человЪкомъ мощи его 11 принели ихъ
въ сето Басарбово близо Свищовъ. въ епархпо/ Тернов-чь
скую, 11 ту подаваютъ много 11сце.111н1е. Тако прос1нлъ въ -"

послЪднн времена сей святй Димитр1н въ Болгарстей земт“
ли простимъ жит1емъ простому народу Болгарскому7 но
Богъ прославилъ его по смерти миогими чудесмп
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нуются иерво во Синай Гор! Атеми, въ ” Зо-
графъ: отъ Латини, когда попитали и разорен 03. с а :
избили много свнтвн отци, ирйишп въ Изугрф. Ту а."
Нома игуменъ, муигь святнй цийемъ :: рев-житен». по 6.10-
гочесгнвою и православното виру; глагола.“ сюити. мо-
иахомъ: ...ако си боите смерти, свритеси въ гору, : вон
хощстс за православиою вару умрети, да постинги п“.
Тако поишслъ на пиргь, и съ ннмъ полици 25 част:,
4 52 били мйрскп, не били еще стан монаси; а други
побЪгли по горахъ и снрилисн. Опитни отсцъ (Зона пиеш
обличавалъ отъ пиргъ Латнни ради ереси: от закони отъ
всюду ннргь, тано въ пнргу свнтни отци имеялн прилежно
молитва и нсходна нъ Богу. П пришелъ гласъ съ небесв

страшни - вссмъ с.шшанъ, н Латиномъ-сшгввъ: „раду!-
тесн ц вссслнтесн, нко мзда ваша многа есть на небе-
свхъ“. Тано предали святня своя души въ руце Бонин 25
мученицн; писна имъ нерви и начални: 1. Зона свят:”! игу-
менъ. 2. Варсуноесй, З. Кирйлъ. 4. Михей, 5. Симонъ, 6.
Иларйопъ, 7. 1ановъ, 8. Мартимйянъ, 9 10въ, 10. Кипрйанъ,
11. Савва, 12. 1аковъ, 13. Козма, 14. Сергйн. 15. Мина, 16.
Хосифъ, 17. 1оаннпк1я. 18, Павецъ, 19. Антовйи, 20. Евеиийн,
21. Дометйанъ. 22. Партенйя. Еще на троицачтс писали
имена. То су Пзографски свнтн мученицн. Но по
Святан Гора. въ то время много побнени отци отъ рода
Болгарскаго. п „стадо неписаиио. колико ихъ било; и ние-
на нхъ Богь вестъ, и онъ ихъ написалъ нъ кннгахъ жи-
вотннхъ.

5 118 6. Бнлн 12 ионастири въ то время, читали по
болгарснн, и по коани и по саитове много монаси болгар-
ски пробивали въ то время, повече (щати но Святан "Гора
Болгарн отъ Грсцн. Н донннт. стонть по монастири и не-
лйи н снитове стари кинти болгарсни и превелегии царски,- по монастнри, що са цари Болгарски въ та времена
много прилагалн села и метоси н отвсюду прихоуь монас-
тиреиъ Болгарскимъ и монахомъ на потребнос житйе. Въ
то время найвече ся обновила и прославила Святан Гора
Аеонсная. Ннвъ точйю осталъ Болгаромъ ту единъ монас-
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тиръ Изуграфъ, въ кой пострадали тня сВятни 25 му
ци, ихже святую крошю пхъ и молитвами хранимъ ес

единоязичнимъ ихъ и Болгаромъ.
5 119. Во градъ София обретаются три святн муч ,

пици: перви св. Г е о р г1я32. святц Н и н 0 л а й, З. свя;
еерапонтйя: бнлъ свящЪникъ въ Тернъ, де нннъ при”
ходитъ много народъ ради исцелЪнйе; де посекли его тур„т"
израсалъ дубъ, и молитвами его подаются при той ду”,

“много исцелъще. Тако и святьт Георгйя и Николая отъ
божннхъ Турци пострадали въ царство Селимово, и свяШ
ихъ мощи подаютъ исцелвнйе въ томъ граде София.

5 120. Въ лЪто 1750 въ Битолъ, гдъ седитъ Турски
и Македонски паша, мучили и посекли Турци за вЪру хрид
стйанскою единаго юноша, краснаго лицемъ и возрастомъа:
много его нудили и мучили отврещися Христа, но онъ“ пре-
мудро и дерзновено обличавалъ безбожною вЪру ихъц Мит
го ответп его написалъ владика Битолски-, по гречески
язикъ написалъ страданте его. И показалъ Богъ велиио;„
знаменйе надъ мощи его. Име ему Ангелъ, отъ село Фло-
рина. Тако тнй святнй мученикъ Ангелъ въ наша време

за!“на просйялъ въ Болгарскою землю. . .
5 121. |53! Толико възмогохъ святнхъ мученпковсвь-

имена изобрести, що су били отъ Болгарски родъ и язикъ:
29 мучениковъ имена обрЪтеся въ Болгарйя. Исперва врет
мена много народъ Болгарски побнли Турци по "градове:“
ради вЪру христтанскою, но человЪци отъ простота и нед.,

раденйемъ неписали страданйе ихъ. П тако прейшло от
рода въ рода въ забвенйе страданйе и имена ихъ. Такождедде
якоже многажде речеся исперво въ смо исторййцу, Болгари;
отъ простота и нераденйемъ невнимали исперво .собиратич”
и преписовати життя святьтхъ Болгарскихъ и правила и-
деяшя царская и аршерейска, тако и страданйя мученичесг
кая, но на мало ся места обретало, а потомъ и погибло“
отъ много время, и неможетъ се на вси святн Болгарск
и цари найтися пространо на деянйе ихъ: некоим си от
ннхъ находитъ пространно и известно, некой едва во врата„
не по различни исторйп, щампи рукописни, 1 - по мало-:Л-:.,!ч

: рукопосни.
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редно. Азъ вен монасшри Святогорскйп истражпхъ, где
пмсетъ Болгарски стари книги и царски превелегпп. Тако
по Болгарйп по много места. стари книги Болгарскп повпше
не обретеся за цари Болгарски писано; некоцмъ святнмъ
жппн пмеетъ простра-но, по по кратно написахъ зде. коли-
ко штокупптп пхъ всп въ купе въ сйю нсторйнцу краткою,
да ::наютъ вон Болгари, колико пмеютъ святнхъ отъ рода,
Болгщюкнхъ Потдеснтъ п осамъ свптнп написахасн “3 зде:
толпко ся оорог41ъха.

[послъсловив].
% 122, Изъ паши Теромшбхъ и пот

г8менъ Хиаандарски совок8пйхъ и написахъ-
(б рЗски рбчн прости Сопратйхъ на нбагарски
прости рбчи и саовбнски. По мало снедаше МЕ

рбкностъ и жалость по рода своегф Ббагар=
скаго, за що не ймбжгъ истори за дмно со:
вок8па6нна за пресабвнаа деАнТ/ь испбркаА врв:
мана рода нАшега и стил/къ и цбй. Тбко и

откарах8 насъ многаждш СЕрвТе и Грбци, за
шо неимгема еко/“А истори. нМЙЗЪ зрбхъ по
многи кньйга и истормхъ радова/три много
извбстй напйсано; того ради коспрмхъ трйдъ
много за двд айта совирагги по мдао (В много
йсторТи. И оу Пбмска земаА повече за то на:
мерЕнТг ходйхъ. Тамо швретохъ йсторТА Шан:

1 написали-я.
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рЗвировл зл ОЕрвТг и Б6лглри: въ крЗтцГК за,

цби, А за СЪН нШклко неписллъ; ллтйнмнъ
вшлъ, неиспокГКАЗЕГгъ стм Б6лглрски и дфн:
ски, кои просЕАли послГКди ш клко сА шдГК=
лили Алтиии ш Греци. Но и за Сервски стм
злЕ пишетГь и покриклетъ; а за Б6лглрски ша;
клко непоменЗетГь. Тбко Хзъ презрбхъ свод глл=
ков6лй, йко зл ми6го кр6МА стрлдбхъ; Ггдко
и оутр6вою волбхъ келми: и % (”6 желлнй мн6го,
ц|6 икиеАхГь, презрбхъ. И (6 мн6го=крбл|Аннл 1
погревбнлА и злввенлА една совакЗпихъ заедно ,

"

-рЕчи и слова нлпислхъ. НеоучихсА ни грама:
тикл, им политика ншклко, но пр6стимъ Б6л=
глролгь пр6ст6 и нлпйслхъ: не вьЧсть миг тш6=
нТЕМГь зл рЕчи по граматика сллг6ти и сл6кл
помешлти, 154 но соклк8пити зледно сьиь исто=
рТйц8- .

5 123. И совлк8пихъ с"|"|6 къ Хиллндлръ
”

,

жиоилстШрГь, при СтЗ/иска АлкрбнтТА, врата мог:
г6 едино р6днлго и старейшлго МЕНГК: КЕ ний
тощл лГКГгл шестдесАтъ, л МЕНГК четмдАсАтъ.
ЕГь Гго врЕМА длАше Хиллидлръ длнъ ТЗр: %.

комъ три ХилАди гр6шл, и задолжилсА БА=
ше АВААЕСАГГЪ и сгдлмъ ХилАди гр6шл, и
КЕ мн6го см8ш6иь|е и несоглбсТе врлтско; зл
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те немогбхъ стерпбти к”том53 нъ Химндбръ.
И изйдохъ и пргидбхъ къ ИзЗгрбфъ, и т8
Ешд мнбго швргьтбхгь йзийтй и писма ради
Бблгари. И присещкЗпйхъ и скончбхъ рече/над
въ шъ истбрТйцЗ на п6дз8 “90:48 нбшемЗ Еда:
гарском8, но слава? и похват/18 ГХЗ нбшемВ 1йс8

ХбтЗ, Ем8же подовбетъ ват/дим. слава, чбстъ
и пон/женен?! со вбзначмньнмъ Егф ОЦЕМЪ и

пр-йсвгьтимъ й ийгймъ й животиорАшимъ
Егф Ако/мъ, щанги й прйсно й не итйки в-икбвъ

ИМИНЪ. 
Бълъжки и оправки.

1. Числата. пачатани у Лонгинова съ черковни букви. сл. въ това
издание или изиуснлти съвсЪмъ, ако са стояли до ттхъ сжщитъ числа и
съ арабски цифри. или иъкъ сж. пртзииеини само съ арабски цифри.

2. БуквитЪ
” :: ][“ отъ никои д ми си и *Едадени съ обикно-
23 , У Р

веиптй; но, те, и и в. .

3. При печатаиьето си се замйнили - подъ влиянието на. се-
гашния ни ираноиисъ и граматика - тукъ там; буквптт; е, 2", ъъ, ъ съсъ
%, и, ь; намйзстъ е станало и обратното. на се изиуснллъ и крийииятъ ъ.

Сжщо така ел. се раздтлили итжои частици и думи отъ други думи, съ
които сл. писани у Лонгинова слЪто, или пъкъ споени съ чъртичка -.

4. Тръби да се оправщтъ иечатнитй; грЪшки по страници и ре-
дове (г :: отгоръ. д : отдолу) както слгьцва: 23, 3 д поживше. - 24,
ъ г и без безчисленого; 11 г и честнии. 26, 6 д :” городе. - 28, 3 г вре-
мя отъ свой родъ % язикъ; 12 д Болгари2; ! д 2Болгаринъ. - 29,11г
на много; 1? г рукоиисни; 1 г обретализ; 1 д 806ерта.ли;12 д латинипъ;
6 д но: 3 д [и]. - 31, 2 г :" едемъ; 8 д на[и]перво. - 32, 1-1 д произ-
ишли4: 1 д 4ироизиишли. - 37, 7 д лЪш. - 42, 5 г иеисцъ.. - 43, 5

г нъ; 9 дго: Т д ишлнЗ: 1 д 3 и тили. - 47, 7, г погубНлъ. - 50, 11

г ничииилъ1: О д 1иичиналъ. - 52, 9 г Онъ. .- 53, 10 г Гречаски. -
55, 5 г Роминъ. - 60, 15 г тако. - 63, 14 г Болгаромъ; 8 д иосланъ.- 65, 13 г прйяли. - 68, 4 д Иванково. - 72, 5 г много въ. - 74, 7

г -ли по море. - 75,1 д но несть. - 82, 10 д болгарскос. - 84, 2 д

крнйну. - 90, 9 д покарали? и скончили. * 94, 12 д пие-„шъ. -- 96,
17 д озлобили. -- 105, 12 г Московски. - 108, 3 г Терновскиго: 4 д ученйе.

- т



Показалец-ь
на по-характернитъ думи отъ езика
имена. (главно на. български владЪтели),
паша, или ойравка. При имената: ” показва.: кое лице 8 ТО СПОРВДЪ сегашната
раграфътъ отъ текста. Въ азбучния редъ са. пар

ипъъ;тивдъиъ.
Абйе веднага.
Азотъ 43 :: Ашотъ.
акиожде вж. якожде; -и както;-и би като че
вманетъ залогъ.
Асень 1.. велики 26, 92, 99."
ще ако, ако и (да), при все че.

Баронъ войвода.
Батоя 18, 22, 23.*
бевсовестйе безсрамство.
Белое море Егейско, Срйдиземно

13; Адриатическо 1.9.
Берцестая 28 Берсития.бесед-ую,-я говорна, разгова-

рямъ се.
"

Бечъ Виена.
бнтйе случка.
благо-получйе щастие; -полу-

ченъ иеститъ; -честйе права
евра,- -честивъ правоввренъ.

блюду ся пазьв се, водьв се.
60 а, защото. .

Болгарии-ъ 34, 112 : Борисъ.
бол-е нд-добъръ, по-вече; -шп по-

голдмъ.
Борисъ 21.*
брань бой, сражение.
брежу марш, имамъ грижа.

Веденйе знание.
вел-едушенъввликодушенъ; -мп

много; -мужъ велможа.
вемъ (весть) знаьв.
веселйе ниръ.веси!) яко, много.
ВЪтййя ораторъ.вече повече.
ВЪщь нйщо.
взпщу издирьъ.вина бода, вина.

.Владпмиръ [оаннъ 45,

              
     

             
  
  

     

      

Попова и на. некои еобстц
които пвпсвватъ некоя за

че името е въздействие
българска История; цифрата -„-„ ,

звненп буквптЪ е и й::

на.

висовоумйе шсокоморне.
витевскп юнашка, съставки.:
више на”-вече. .

“, „АГ
Влади

славъ 43, Владпсавъ 98”
Владиславъ; .

власть владение, украса. „:

внемлю. внимаю слушаме
внимамъ.

”

воз-двпзаю пижами-любят
обишрмпю помниш,- могу
могат; замазка,-растъраста; *

воин-етно войска, воюванъс ;
-ствую служат въ войска, под:; ..

чуненъ съмъ; -ъ войникъ.
вон-па битка; -ска вой/на.
волхованйе врачуванъе, влшбада ;

вопрекдд наопаки, противно. .

воскраи покрай, въскрай.воспетъ, воспятъ навадъ.
воетаву -стан.в, дай

гамъ се.
воюю вдигам война.
восхпщу грабна, отнема.
всеконеч-енъ свършенъ,

шенъ; -Н0 окончателно.
Вукичъ 20.*

да,-4110 еди-;;

.!тип1,

Горе таа-зло, по-вече.
3?господ-ие велмолш; -етвую Ага

нодарувамъ. 33 „

государ-ство държава; -ь госнт .

дарь. >

градъ градъ, замъкъ, градищ
крйпость. ,

Даже дори, та не.
дан-ь данъкъ; -пкъ нв

данникъ.
дебра лвсъ, ддбрава, дебъръ.
держава владение, държава.

двластен

 впноград-ъ,-ецъ лозье. де-ю върша,- -янйе работа, Мид  
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дпрю задйаамъ.
добрица 27.*
Доаруджа 43 = Драч-ъ.довлею стигамъ, доста съмъ.
должное щото се дъллш.
дондеже докле.
доселе досега, досенова.
Драгичъ 20.*
Дунавйя 4.9 Дунавска, България.
Егда, еда когато, щом-ь.
едва тепърва, едвт(мъ).
елпко колкото.
Еравмъ 109 : Горавдъ.

Желаю жажда.
жестокъ суровъ, жестокъ, стогъ.жп-запь, -тЕе живот-:..

За да, слйдъ, прйзъ; -т0 затуй;
-1цо че, понеже.

забвение забрава.зажегу запали.
зазоренъ позоренъ.закопъ зора, законъ.
закоснею забавни се, закъснен.
Заморп! 27-- Месемврия.
ваповедаю вдаден, обладамъ.
запущу опустоша, запустьв.
заседу обсади», заприщьв, засади.
застану залови-ь, завзема.
затеку настигна, възпрт.
зде тукъ.
вЪло про-,много.
врю виждам-ь, гледамъ.

И. ихъ гц; -же който, които.
пдеже дето.
иждену. пзждену изгонва.
пзважду измисли.
пз-вестепъ ясенъ;

ясньн.
излиха прймного, яко.
изнесу изкарамъ, издигна.пзобпленъ нлодовитъ.
пзреденъ лаченъ, азреденъ.пконьпп ппсецъ живописецъ.имение имотъ, иманье.пн-п друга,- -окъ монаасъ, ннокъ,

калугеръ; -очаскп калугерски.
пс-перва изпърво, по-наирйжъ; -

прежде нзпредн.

-вещу об-

 
истп свщщ ноти..
пстражу разгледаш, апотеоз. “

походен-ь прощалепъ.

На къмъ.вав-ап], наказание,
махаш.

како че, как-ъ, както, като.Калиманъ 18, 57 =.Калоянъ.
карабчвя корабната. морякъ.
Ъафпль 26 : калифъ.
кесарь императоръ.колико колкото.
Комистопулъ 42 комитопулъ,=

Шишманъ.
попдива списъкъ, таблица.кон-ачпо, -ечно, окончателно,

докрай.,- -ецъ край.
корпетъ плйнъ, плячка.
Ностантппъ Шпшмнпъ 62,

72 : К-нъ АсЪнь.
костапъ кестенъ.
кралица страна, земя, кранна.
крамола размирие, крамола.кратъ твть (за броенье).
креп-ко силно; -ость замъкъ,

градище.Крунъ 18, 30 : Крумъ.купля търговия, купила.

ватъ; ”-цю

Лаганъ 77 : Ивайло (Лагана)
латпв-ъ, -пнъ католикъ.
лето година.
Лех-Ен Полша; -ове поляци, леви..
лоза потекло, родъ, лоза

Магистрйя магистър-ь, военачал-
накъ.

мил-о. въ -е малко (врйме); въ
-е не смаль не.

мановенйе воля, повеля.
морски мръсенъ, поганъ.
место моста. страна.
мзд-а отплата, мъзда;

даяше награда.Милошъ Момчпла 85 : Ми-
лошъ Обилнчъ.

милую обичамъ, милувамъ.Михаплъ 18. 32 : БорисъМичо 61 : Мицо (Миааилъ А.
сони.
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 мнптся струва се.



 
мног-ажде, -аждь1, -о вратъ"

много пати.
Мойсей 91:
Муртагопъ 31

(Омормагъ).
Мортагонъ

Павожденбе вж. насважденйе.
надношу жали, надигамъ.
паказую нардчвамъ, поучавамъ.налагаю свалямъ, товари..нацасть нападъ, изкушение, на,-

пасть.
напрасно насилно, ненадййно,

нат/сто.
народъ множество, свйтъ, човеци.
наеважденйе подукц, наайтъ, на-

спада,.
натрагъ сърб. назад-ь.
начертаю напиша.
начпню направи.нечастпвъ вж. нечестивъ.
небоязнено безъ строга-ь, безъ

боязкнь.
не-брегу немарьв;

немарливость
неведенбе незнание.
невоеванъ запазен-ь отъ война.
невозбранно без-ь прочит.
не;:угъ болестъ, недтгъ.

-бреженйе

незабптепъ незабравенъ, неза-
битенъ.

незлоб-пвъ искренъ, незлобивъ;
Че незлобивость, незлоба.

неигкусенъ неопитенъ, неумйлъ.
непотребенъ невреденъ, него-

денъ.
непременно неизменно.
непреодоленъ ненадвитъ.
пейюбенъ несгоденъ.
нечестпвъ поганъ, невйрнцкъ,

езичникъ.
Нпсбау 59 Пелопонесъ.
нищетенъ безпомощенъ, нище-

тенъ
по а то, защо, затуй.
новесмо новата, измислица.Нога 77 Ногай.
нужду насилямъ, нуди.
0 за.
обе двете.
обетъ обйщсъние, обетъ.
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облад-аню еладушнье;
влцдамъ.

область вмсть
облежу обсади.
облич-авати вини.

улови.
обнищаю изпадна, сбъднат. -

“

образъ дело.
обрещу намйрьв.
обручппвъ годеникъ. ,.

об-седр, току обсадьв, обико »

ова-друго еднодруго.
“ “

оглащу прогласи.
одею ся облйка се.
одолею надвива, наддйльв.
оже за, което.
овлобл-ю разгнсвн, обиди., овла-

бьв, -енпе негодуванье, недотам-:
ства, глина. ,

окрестнп околенъ; окошость.
окйанъ море Балтийско,

верно море.онп оня, ония.
опасно важно.
осмотренйе провидение, угода,
от-вергу отфърльв, отвъргнв,

отвърна,- -вержу отворьв.
отвещеваю отговарямъ.отпмаю отннмамъ.
отложу мадона, напусна,

метна.
отнюдь никакъ, доц/щъ.-отчаянпкъ отчаенъ, отчаеникъ.
ошуею ет./идва.

бйдьв;
.

"

съ.”

от-д“

Пагуба погуби.пак-п пакъ, па,
„И! на

патрпкйя боляринъ, първенецъ.
перси гърди.
персона снага, стасъ.
Петаръ !Н. 78, 92 : Тертеръ.ппсанйе писмо.
пптомъ родовитъ.ппргъ кула.пленю ирйвзема, ограбва.по за, слйдъ; -что съсъ що, по ще,] *

ионеже.
повесть разказъ. .

поганство езичество, невйрство,т
поганство.

пън-ъ; -ъ пакъ, .::.,

 подзрю под(о)зрьв:
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подоб-епъ сгоденъ; -|е образ-ъ,-ца- кат, подобно на.
позорпще сцена, гледка, пот.поиму улови, ваш, поема..
покараю покорявамъ,
покорлпвъ покорен-ь, покорят.покрпю укрил-ь, завардьв.полита-ко нъравъ,-ченъ възпитаиъ.
помену смисльв се за.понеже защото, понеже.
понощу ругамъ, :сулн.попираю тъпча, гнета.
попранбе поробянье, робия.попрежде вж. прежде.попру потъпча, смажаь.
попущ-енйе позволете, воля; -Удопусна, папрати.
цорабощепйе робство.поревную зарадва, загорьв.порицаю корьв.
после-ди послЪ“; -жде по-послд,

сетнд.
поемотраю обръщамъ внимание.поступва случка.патеку ватена се, търтц.потераю погна, потирт.потреблю изтрйбьв.похищ-аю гроба,- -у заграби.правлю управямъ, води.
пребуду траш, прйбаддь.превожду прйкарвамъ, мйстш.
предавано учих.
предержу продържа.прежде ирйди, по-прйди.препду привика, прдкарамъ.прекостъ, у-сърб. напукъ.пре-ластъ измама, лъсть;щаю мамьв, излъстямъ.
премного. по - най-вече.
преставл-еппе смърть; -ю ся

умрт.
претолкую прйведд, изложа.прпбптокъ печалба, добивъ.
привпденйе привидность, за очи..прилагало дарьв.прплеженъ ревностеиъ.при-лика случай, сгода,-лпчпо сгодно, угодно.> приложу вж. прилагаю.“прилучп ся случи се.
прппцппъ принцъ, дворянинъ.

обичай;

.да-

угода;

- л , ""!

“прпобщу сам да учат,
приобщи.прпивну повода се, пратиштъ.

притеву дойда стигна.
притворю себе приети св.
провожду прйкирвамъ.прозорлпвъ првдшдмт,

пр-Вдричапье.
прое|яю прослави се. проводими.про-стру,-тру пазари.
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Работа робство; -ю служа.ражду грш се, родя, залйгамъ.
ради ва, заради.Радоипръ 45 : Ромапъ.развоева-въ разбитъ; -ю об-

явьв война, разбиц.разнесу пръст, разпеса.
ровхожду ся рашдшъ се.
распра прйпирня, свада.
расточенъ разпелгднъ.рат-ую враждувамъ;

война.
редъ тить, редъ.[Ючь дума.

-ь борба,

Самовластевъ жзашсцмъ, са-
мовластенъ.

самоинено произволно, отъ свой
умъ.“сан-овптъ съ шсокъ чинъ, сано-
штъ; -ъ звание, чинъ.

Селевкйя 42.*
свержу свали., фърльв.
свобожд-аю държа въ свобода,

|

избавямъ; -у освободи.

 

;свояси, во - дома си.
святокупство подкупъ, свето-

купство.се, сей, си, сйя това, тоя, тая,тия.
синклитъсъвет, чинове, власти.
свазую приказвамъ, разправямъ.скопчаю свърша.
Скандавйя 14 Скандинавия.слпщано чутно.слово буква, слово.

Усмертоносйе моръ.смет-еще смущение; -у са по-
бъркамъ се, смаьв се.

»смотр-аю гледамъ; -елпвъ съ- 

 



образителенъ, тдвидливъ; -ен1е
опрйддление; -ю забфлдзвамъ.

снедь ястие, лдиво.
снизкаю добива.
соблазню помамьв, съблазньъ.
сова-купиш, вово - събера.
совершено съвсдмъ.
со-держу държа,- -жегу изгорьь.
сокров-енъ скритъ;

кровшце, съкровница.
сокрущаю ся разбивамъ се.
солгу слънца.
сосвою подсебьв, обсебва.
со-творюсторьв;-храпю спазьв.
стежанйе придобивка.
стена спала, стена.
стпдъ срамота.
стократоръ севастократоръ.
столнппрдстолни; -ца столиина,

столица.
стрежу вардьв.
стрпа стрико, чичо.
строю реди, управямъ.
студио безсрамно. позорно.
Суботинъ 42.“
сугубо двойно, дважъ по-вече.

Таганъ 27- Боянъ.
тако тогазъ; -жде вж. тоЖде;-п също и, така, затуй, та.
твержду утвърди.
творю прави.тегота тегоба.
теж-ва голдма, тежка; чеп, -окъ

лошъ, зълъ, лютъ.
Телезвйя 27 : Телецъ.
Тербалъ .91.*
теченйе животъ, адкъ.
тожде сащо.токмо еж. точйю.толико, за - пръзъ толкова.
точйю само, тока.
точу изпущамъ, струьъ, точат».
тражу дири.
Тривелйя 18, 24, 97"* Тервель.
ту тукъ, тогава.
тщанйе трудъ. усилие, грижа.

-ница съ-

   
   

  
    
  

  
 

26 ;.
. 1.

У, -нпхъ 0 (за, по,
споредъ)

:
*

360 а, на, ала. .
"“

удариш удуш.
уже оше.
уви окови.
укорпзна тила, укоръ.
улучу сполучд, улица,
умно умствено. “

упованю надежда.)рочпше прйддлъ.
усердствую имам.?»-

радова.
всрещу срйщна
уставлю нареди, отреди, уста

(наши.
устпжду ся засрами се.
утекуите.:гб/Ъгамъутракъ, велики -- 82 -.9

Фортуна лат. съдба; „,

Хитр-и изкусни,- -о *умйло; -остц
изкуство, умйийе.

"

хожд) потегЛЯМъ;
хризъ доброчестъ.

-по слушамъ: .,

Церемония потватъ, . етикет!!!" 3 “.

Чесо, -радп за що, за Какво.
чествую тача. “

чпвъ началство,
чинъ.

что вж. що; пп --нито „дидо
чуваю пази., чувамъ.

постъпка, на-

Щампа образъ, печатъ; -юизь
писвамъ, печатим-ь. „

що що, Мато, че, като; 4511 3

да; по - понеже. .

Юнейщи по-младъ.
юродъ глупакъ.

х
 

Яве явно е, вижда се.
пзикъ езикъ, племе, народъ.
яко. -жде, -же както,

ако, че.
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