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Второ слово против арианите – честотен списък* 
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ааронь, адамовъ, азарилъ, александръ, александрьскъ, алъкати, аминъ, анания, ангеловъ, ангельскъ, 
архиепискоупъ, ассарии, астерии, аѳанась, басновати, баснословесиѥ, басньнотворъ, безбожиѥ, 
бездоушьнъ, безлѣпотиѥ, безмѣриѥ, безначѧльнъ, безначѧляемъ, безоумьствовати, бесловесиѥ, 
бесплътьнъ, бестрастьнъ, бестоудиѥ, бестоудьнъ, бесхвальнъ, бесчьстиѥ, бесѣдица, благоволениѥ, 
благоволити, благовѣстити, благовѣстовати, благодѣтель, благодѣяниѥ, благословьствьнъ, 
благочьстьно, блазнити, блазнъ, близоу, близъ, бльвотина, бльхьчии, блѧдьнъ, блѧсти, 
богоратьникъ, богоратьнъ, богословесьствовати, больми, брань, братоучѧдъ, бъшиѫть, бѣлъ, бѣсъ, 
вавилоньскъ, василидъ, величаниѥ, велѣти, вести, ветъхъ, вино, вирсавее, владычьство, 
властельникъ, власъ, вождениѥ, воѥводьство, вражьда, врѣменьнъ, въвести, въводити, възвеличити, 
възглаголати, въздвигнѫти, въздрьжаниѥ, въздыханиѥ, възиждати, възимати, възлагати, 
възлѣсти, възмьнѣниѥ, възненавидѣти, възьрѣти, вълагати, вълазити, въложити, въмѣнити, 
въмѣщати, вънезаапъ, вънѣшьнь, въобразовати, въпасти, въслѣдьнъ, въспомѧнѫти, въсприимати, 
въсынениѥ, въсѣяти, въчитати, въѥстьствьно, высокъ, высотьство, вышебышьнъ, вьдовица, 
вьселичьскъ, вьсецѣсарь, вьсячьскъ, вьчера, вѣроѩтьнъ, вѣщавати, вѣчьно, глава, главьнъ, 
глаголаниѥ, гнилъ, гнѣвьнъ, годити, гомора, гории, горькъ, господинъ, господовати, готовъ, гранъ, 
грызаниѥ, грѣховьнъ, гыбати, гыбнѫти, давьнъ, даниилъ, даниѥ, движениѥ, девтерономия, 
дивити сѧ, длъгъ, добролѫчимъ, доброта, довълѣниѥ, догматъ, доколѣ, достовѣрьнъ, 
достовѣрьникъ, досѧщи, дотолѣ, древле, дрьзовати, дрьзость, дъщи, дьгна, дьньшьнь, 
дѣиствьнъ, дѣлити, дѣтель, дѣтельнь, дѣяти, ева, евангелистъ, еврѣи, евсевии, единако, 
единьство, езекиовъ, езекия, еклисиастъ, еликоже, епомида, еретичьскъ, естьнъ, естьствьнъ, ефесеи, 
ефремъ, еѳиопьскъ, живосътворити, житиѥ, житьница, жрѣбии, жрѣти, жѧти, забывати, задьнь, 
зазорьнъ, заколениѥ, законодавьць, законьнъ, закрывати, запона, заря, застѫпити, затворити, 
захария, звѣздьнъ, змиинъ, знахорь, зоровавелъ, зракъ, зълоба, зъломышлениѥ, зълотворити, 
зълооумьнъ, зълочьстивъ, зывати, иякововъ, иѥремия, иѥроусалимъ, избавляти, избьраниѥ, 
избьрати, извѣщати, извѣщениѥ, изглаголати, издавьна, изити, излитиѥ, излѣсти, изметати, 
изнемощи, износити, издрѧдьнъ, исоусовъ, икоуна, инакъ, иосифъ, исааковль, исаовъ, искоупениѥ, 
искоупити, испльнениѥ, испльняти, исповѣдовати, исправениѥ, исправити, исправляти, испрьвьнъ, 
испытьнъ, издраилитьскъ, истаити, истещи, истиньно, исто, история, исходити, ищисти, исѣщи, 
каияфа, какожде, калъ, сѧ каляти, сѧ касати, кесарь, клеврѣтъ, клеоповъ, коли, колосаи, колосаискъ, 
колѣбати, колѣно, коньчати, коньчевати, копиѥ, корнилъ, красота, кринъ, кропити, крыти, крьстити, 
крьстиянинъ, крьстияньскъ, крьстияньство, крьстъ, коупля, кънижьнъ, лавляти, лакъть, ликъ, 
лицемѣръ, личениѥ, логии, лоука, лъгати, лъжеименитъ, лъживъ, лъжь, льсть, лѣнити, лѣнь, любы, 
людьскъ, лѫкавьство, сѧ лѫчати, мало, маловѣрьнъ, манаси, маное, маркионъ, междина, миловати, 
милость, мисаилъ, мльчати, можьно, молитва, море, мрьзъкъ, мъногашьди, мъногозвѧгомъ, 
мышлениѥ, мьзда, мьнѣниѥ, мѣнилы (sic!), мѣнити, мѣра, мѣрило, мѣсѧць, мѣхъ, мѫдръ, 
мѫчитель, мѫчительство, мѫчити, навгинъ, нагодѣ, надомъ, надъ, назарѣнинъ, назидати, 
назиждати, намѣняти, напастьствовати, напасть, написаниѥ, народъ, насаждениѥ, наставити, 
наставьникъ, настѫпати, насѣвати, насѣяти, начѧльнъ, наѳанъ, небесьнъ, небрѣжениѥ, небрѣщи, 
неволя, невѣриѥ, негодовати, недостатъкъ, недрьжаньнъ, недѣланъ, неестованиѥ, незаиморѣканиѥ, 
неизглаголанъ, неиздричемъ, неизмѣньнъ, неизмѣноуемъ, неизмѣняемо, неистовьство, нелѣпъ, 
немощевати, ненависть, ненаказанъ, необрѣтаемъ, непоречениѥ, непослоушавыи, непрѣѥмлемъ, 
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непрѣстѫпаемъ, непьщевати, нераздѣляемъ, неразлѫчьнъ, нерастворенъ, нерождьстьно, неслышавыи, 
нестроинъ, несъвратимъ, несъмысльнъ, несъмышлениѥ, нетьляемъ, нетьлѣниѥ, нечьстовати, сѧ 
низити, никакоже, никъдеже, ницати, ное, нынѣшьнь, обетъшати, обитѣль, область, обличиѥ, 
обновляти, обносити, обожениѥ, обояко, обоуяти, объходити, обычьнъ, обьщениѥ, обьщина, овьца, 
одъждити, одѣти, оживити, отити, окаянъ, окрыти, окрьстъ, сѧ ометати, онисимъ, онъгда, 
оправьданиѥ, оправьдати, опростити, опоустити, освѣщати, ослоушаниѥ, оснавати, особь, остати, 
осѫдити, осѫждениѥ, отъврьжениѥ, отъвыкнѫти, отъдати, отъдѣлити, отъкрыти, отъкѫдоу, 
отълияти, отъложениѥ, отъложити, отълѫчениѥ, отъпасти, отърада, отъригнѫти, отърѣзати, 
отъстояньнъ, отъстояти, отъстѫпати, отъстѫпити, отьчьнъ, оцѣщати, очищениѥ, очѧдити, 
падати, пакостьнъ, пасти, патриархъ, пещь, печаль, пилатъ, писаниѥ, пища, плаваниѥ, плакати, 
плѣвелъ, побѣждати, подавати, податель, подражатель, подроужиѥ, подълагати, подъпьрѣти, 
позазьрѣти, поздѣ, позьрѣти, поимъ, показаниѥ, поклоняниѥ, покорити, покрывати, положениѥ, 
полъ, польза, пользьнъ, помазаниѥ, помолити, помощи, помыслити, понеже, поновлениѥ, 
попрѣщати, порабляти, сѧ порѫчати, посагати, посвѣтити, послоушаниѥ, послоушати, послѣдь, 
послѣди, поспѣшьникъ, постигнѫти, постизати, посъланиѥ, пооущати, пооучати, пооучити, 
почисти, почѧльнъ, правость, при, прибывати, прибыти, прибытъкъ, привлѣщи, приводити, 
прикланяниѥ, прикрывати, прилежаниѥ, приложениѥ, примыслити, примышлениѥ, примѣшати, 
приплѣтати, приснодѣвица, приставлениѥ, притворениѥ, притворити, притоуканиѥ, притыканиѥ, 
притыкати, причѧстиѥ, причѧщати, пробости, прогънати, продаяти, прознаменавати, прозьрѣти, 
проити, пропинати, проразоумѣти, простирати, простити, прострѣти, простыни, сѧ противити, сѧ 
противляти, прьстьнъ, прѣвъзити, прѣвъсходити, прѣвышьнь, прѣграда, прѣдъготовити, 
прѣдъставити, прѣдъстати, прѣдъстояти, прѣдътечениѥ, прѣдъчрьтаниѥ, прѣждь, прѣзьрѣти, 
прѣимѣти, прѣити, прѣльщати, прѣльщениѥ, прѣминѫти, прѣобразити, прѣподобиѥ, прѣподобьнъ, 
прѣстѫпити, прѣстѫпьникъ, прѣтыкати, прѣоумѣти, прѣчистъ, прѧсти, поустъ, пытаниѥ, пьря, 
пьсъ, пьстръ, пьстрость, пѧтыи, раба, разбоиникъ, раздаяти, раздрѣшати, раздрѣшити, разлагати, 
различати, различиѥ, различьно, разложениѥ, разломити, разлѫчати, разлѫчениѥ, разлѫчиѥ, 
размѣрити, разоумичьнъ, разоумьнъ, разоумѣниѥ, разьньствиѥ, разьньствовати, сѧ раскаяти, сѧ 
распространити, растояниѥ, растрьзати, расыпаниѥ, ратьнъ, ребро, речениѥ, римляне, родьнъ, 
родьствьнъ, роувимъ, роувинъ, ръпьтати, рѫгати, саваоѳовъ, садъ, самовидьць, самовластьнъ, 
сампсонъ, сарра, свиния, свѣтьлость, свѣтьнъ, свѣщати, свѧщениѥ, свѧщеньнъ, свѧщеньство, 
себоимъ, седмыи, сильновати, синаискъ, сираховъ, сияти, скарядовати,  скврьна, скврьнити, 
скврьньнъ, скотьскъ, сластиѥ, словесьце, слоухъ, слъньчь, слѣпъ, смрьдѣти, содома, солоуняне, 
соманитяныни, сотона, сполинъ, стати, стлъпъ, стоикъ, страдати, страстьно, строи, строинъ, строити, 
строупъ, стрѣляти, стѣна, стѣнинаписаниѥ, стѣнописати, соуи, соухъ, съблѫдити, съблѫждати, 
съболѣти, съборъ, събьраниѥ, съварити, съвъкоупениѥ, съглаголати, съгрѣшати, съгрѣшити, 
съдати, съдравъ, съдѣиство, съдѣтельникъ, съказаниѥ, съконьчаниѥ, съкращениѥ, сълаганиѥ, 
сълогъ, съложьнъ, съмѣниѥ, сънарицати, сънъ, съпасьнъ, съпати, съписаниѥ, съплесканиѥ, 
съповѣдати, съповѣдовати, съприсно, съпричитати, сърѣсти, съставьнъ, сѧ състати, състроениѥ, 
състроиникъ, сътворичьнъ, сътворьникъ, съхранити, съчлѣнити, сѣмѧ, сѫбота, сѫмьнѣниѥ, сѧ 
сѫпротивляти, сѫпротивьно, сѫпротивьнъ, сѫпротивѫ, сѫщьнъ, таина, тварьнъ, тина, тольма, сѧ 
троудити, трьзати, трьсть, трѣба, тоуждевѣрьнъ, тъгдажде, тъщесловесиѥ, тѫтьнъ, оубивати, 
оубльваниѥ, оубогъ, оубѣжати, оувѣщати, оугаждати, оугодьникъ, оугыбати, оудлъжати, 
оудобизна, оудобьнъ, оудрьжати, оужрѣбити, оукрасти, оукрашати, оумрьтвити, оумѫдряти, 
оупивати, оуравьняти, оурѫгати, оустаяти, оуста, оустьна, оусънѫти, оусынениѥ, оусыняти, 
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оутваряти, оутро, оутѣха, оутѣшити, оучинениѥ, фараонъ, фарисеи, филимонъ, фрѵгяне, хвала, 
хождениѥ, хранити, храняти, христовъ, хромъ, хоудъ, хоула, хоульнъ, хытрьць, црьковьница, 
црькъвьнъ, цѣсаревъ, цѣсарьство, часъ, чловѣколюбьнъ, чловѣколюбьскы, чловѣколюбьствовати, 
чловѣколюбьць, чловѣкослоужьникъ, чинъ, чловѣчь, чоуиство, шестыи, шесть, шоуи, шьпътати, 
ядро, якъ, якы, ѫза, ѳалии, ѳома, 
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авва, авраамовъ, адъ, апокалупси, ариѥвъ, баня, безакониѥ, безоумьникъ, благословесити, близно, 
боуиство, бѣда, велииство, вещь, видѣниѥ, висѣти, влѣщи, воиньство, въдати, въдъхнѫти, 
възвѣщати, въздаяти, възлюбити, възьдати, вълѣсти, въмѣтати, въносити, въобразити, 
въписати, въпрашаниѥ, въселити, въсияти, въскрѣсити, въстаниѥ, въстаяти, въсхвалити, 
въсходити, въсынити, въсыняти, въчловѣчениѥ, въчѧти, вьсѫдоу, вѣрьникъ, глѫбина, 
господьствиѥ, гробъ, даровати, диявольскъ, достаяти, дроугоици, дьньсь, ефесьскъ, женити, 
животьнъ, жьзлъ, заблѫдити, зависть, замышляти, запрьва, защитьникъ, звѧщи, зъло, 
зъловѣрьнъ, зълочьстиѥ, извести, изнести, изобрѣтати, издраилевъ, издречениѥ, исаакъ, 
искоусити, исповѣдѣти, истовьнъ, ицѣлити, казнь, каинъ, краи, красити, кръмити, коупити, лъжа, 
льстити, мати, мимоити, мимоходити, мозгъ, морьскъ, мыслити, мѫдрьць, мѫжьскъ, мѧсти, 
надежда, назнаменати, назнаменовати, назьдати, напльняти, наприсьнѣ, наслѣдовати, 
наслѣдьникъ, настояти, настѫпити, находити, небышьнъ, невъзможьнъ, невѣрьнъ, недостатъчьнъ, 
недооумѣниѥ, немощьновати, неподобьнъ, непорочьнъ, неразоумивъ, нерождьнъ, нерождьствьно, 
нечьствовати, нечьстьнъ, ниѥдинъже, никъде, никъто, нѣкъде, обнавляти, обоѭдоу, обьщити, 
обьщь, обѣщаниѥ, одежда, отрокъ, отъврьнь, отълѫчати, отълѫчительнъ, отълѫчити, отъпоустити, 
отъпоущати, отьчьскъ, отѧти, очистити, паданиѥ, памѧть, плавати, плесканиѥ, плодъ, плътьскы, 
повелѣвати, погодь, подати, подиръ, подражати, подъножиѥ, подъпоръ, подъѩти, пожрѣти, 
поминати, помощьникъ, помышлениѥ, понести, поносити, попоущати, послоужениѥ, поставляти, 
потваряти, потрѣбьнъ, похвала, почоудити сѧ, правьдьнъ, прибѣжище, приготованиѥ, призывати, 
приложити, пририцати, присносѫщьство, притѧжати, приходити, пришьствиѥ, приѩтиѥ, прокыи, 
проповѣданиѥ, пророчьствовати, просвѣтити, просвѣщати, просвѣщениѥ, просити, протлъковати, 
проходити, прѣдъготовати, прѣдълежати, прѣдъложити, прѣдъоуготовати, прѣлагати, 
прѣмльчати, прѣмь, прѣнести, прѣобидѣти, прѣспѣти, прѣстѫпати, прѣтлъковати, прѫгъ, прѫтиѥ, 
пѣвати, раздѣляти, различь, распытати, расти, рать, ращениѥ, родитель, самосатяинъ, саоулъ, сѧ 
сварити, свободь, свободьнъ, свобождениѥ, свѣтити, свѣтьлъ, седмь, сиць, скотьство, словесьнъ, 
словьце, слоужити, слѣпьць, сѧ срамляти, срьдьчьнъ, старѣишина, стенати, соугоубь, съвратити, 
съвѣдѣтельство, съвѧзати, съдѣланиѥ, съдѣльнъ, съдѣяти, съкладъ, съмотряти, съмрьтьнъ, 
съмѣти, сънитиѥ, съпасати, съпасовъ, съставляти, състояниѥ, сътворяти, сътѣлесьнъ,  съчлѣняти, 
сѣно, сѣяти, сѧ сѫмьнѣти, сѫтьствьнъ, сѧти, таити, такоже, творъ, трепетати, третии, триѥ, сѧ 
троуждати, тысѧща, тьля, тьма, тьмьнъ, оуалентинъ, оудъ, оуклонити, сѧ оукоренити, оумирати, 
оумльчати, оумышляти, сѧ оусрамяти, оусынити, оутврьдити, оутврьждати, сѧ оутроудити, 
оуѩти, ходатаити, христоратьникъ, че(твь)ртыи, четврѣногъ, члѣнъ, чистъ, чрѣво, чьстьнъ, 
чьтениѥ, ядъ, ѩзыкъ, 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

арионеистовьнъ, архангелъ, архиѥреиство, бесъмрьтиѥ, бесъмрьтьнъ, бесѣдовати, благословешениѥ, 
блѧдь, блѫдити, блюсти, сѧ бояти, сѧ брати, боуи, виноградъ, власти, воле, волити, врагъ, 
възвѣстити, възнести, възѧти, вънити, въпити, въсприѩти, выинѫ, вьседрьжитель, вьселичьскы, 
грѫбъ, даръ, двьри, дияволь, доселѣ, доходити, древльнь, доуховьнъ, дъва, дъвои, еда, единаче, 
елинъ, елиньскъ, жьдати, зазирати, зазоръ, зазьрѣти, замыслити, заповѣдати, земьнъ, зъваниѥ, 
ияковль, избавениѥ, избавити, изобрѣсти, изобрѣтениѥ, издрещи, искони, издраилъ, камениѥ, 



3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

коньць, личити, лѣпота, любити, лѫкавъ, междоу, мечь, мъножьство, мѫдрость, нагъ, 
назнаменавати, недостоинъ, сѧ неистовити, некъли, несъврьшенъ, нога, ноудити, нѣкоторыи, 
облачити, обѣщавати, сѧ осрамляти, отъврѣщи, отъвѣтъ, отъкрывати, отъпадати, петровъ, 
плескати, племѧ, пльнъ, повелѣти, погыбнѫти, подъ, помиловати, порѫчити, послѣдьнь, посрамити, 
привести, прилѧщи, примышляти, примѣсити, приснъ, присньство, приставляти, причѧстьникъ, 
приѩтивьнъ, прозѧбати, промышлениѥ, пронарещи, прославити, прѣдати, прѣдълагати, прѣстати, 
прѣстаяти, прѣстолъ, поустити, пѣснь, радость, раздѣлити, разьновати, растояти, рицати, рѫда,  
самопрѣмѫдрость, свобождати, своиство, сельнъ, сильнъ, сионъ, скотъ, страсть, стѣнь, събирати, 
съврьшати, съглѧдати, съдѣтельство, сълагати, сълати, сълъгати, съложити, съмысльнъ, 
съмѣрити, съмѣсити, съмѣшати, съставениѥ, състенати, сътрьпѣти, съчетаниѥ, такъжде, тамо, 
тврьдъ, трѣбѣ, тъщь, тьлѣниѥ, оуготовати, оумаляти, оучити, оучитель, хытрость, щоуждь, 
црькы, чаяти, чоудо, ясно, ѫсѣница, 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

астеръ, безоумьнъ, благочьстиѥ, възможьно, въпросити, въселеная, выкнѫти, выше, вѧще, гонити, 
давыдовъ, деснъ, десѧть, достоинъ, дрьжава, дѣяниѥ, евангелиѥ, животъ, жрьтва, змии, 
изгънати, излияти, измѣняти, исповѣданиѥ, источьникъ, какъ, коликъ, крьщати, коурѣлъкъ, 
манихеи, мария, милостивъ, начѧло, недооумѣти, неизмѣняемъ, сѧ неистововати, никыиже, 
носити, нѣкакъ, нѣкъто, нѣчьто, облюданиѥ, сѧ обожити, обычаи, обѣщати, осрамити, погоубити, 
поити, послоужити, послоушьствовати, посрѣдѣ, пострадати, посълъ, правъ, причисти, пропѧти, 
пропѧтиѥ, прѣди, прѣстѫп(л)ениѥ, различьнъ, разьнъ, риза, рождьнъ, свобода, сирѣчь, слоуга, 
страна, сѧ стыдѣти, сцѣгълъ, съвъкоупити, съготовати, съкрыти, съложениѥ, съмышляти, 
съмѣрениѥ, съставити, съсѫдъ, сътваряти, сътѧжаниѥ, сѣсти, тваряти, творениѥ, тврьдость, 
толикъ, тъчьнъ, тѣлесьнъ, оумыслити, оустроити, оученикъ, хлѣвина, христоратьнъ, чоудьнъ, 
ясти,  ѫжичьство, упостась, 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

адамъ, арианьскъ, варити, вельми, вънѣѫдоу, вьсьде, вѣщати, глаголъ, грѧсти, дияволъ, 
длъжьнъ, дрьзати, дрьзнѫти, дрѣво, дѣиство, дѣланиѥ, единочѧдьнъ, звѣзда, зѣло, исаия, 
испльнити, ити, ковьчегъ, кръвь, къде, навыкнѫти, неже, нерожденъ, обавити, обличениѥ, 
обновити, огнь, око, основаниѥ, остръ, отъвѣщати, полагати, помышляти, помѧнѫти, 
привидѣниѥ, притъчьнъ, пришьстиѥ, проповѣдати, пътица, свѧщати, срѣдьнь, стояти, страхъ, 
съвѣдѣти, съвѣтъ, съвѣщати, съзьданиѥ, съказати, сълѣсти, сѫдити, тоу, тоуждь, тъкъмо, сѧ 
оубояти, оуказаниѥ, хвалити, ходити, хотѣниѥ, хоулити, чловѣколюбиѥ,  

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

ааронъ, безоумиѥ, благодать, веселити, възбранити, въскрѣшениѥ, въставити, въсхотѣти, 
господьнь, господьство, градъ, доньдеже, дѣти, егупьтъ, елико, епистолия, забыти, зълъ, ияковъ, 
изволити, камыкъ, лежати, лице, лоуна, немощь, облишь, обрѣтати, овогда, оснывати, сѧ пещи, 
познавати, сѧ покланяти, сѧ поклонити, поставити, прочь, прѣбыти, прѣмѫдръ, работа, равьнъ, 
срьдьце, съврьшениѥ, съдѣяниѥ, съпасти, съплести, състроити, съчетати, оуподобити, цѣлъ, 
цѣ(са)рьствовати, чловѣчьскы, сѧ чоудити, яковъ мест., якъже, 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

авраамъ, благословествити, болии, великъ, владыка, въкоупѣ, въторъ, вѣчьнъ, доити, еретикъ, 
заповѣдь, зъвати, извъноу, казати, крьщениѥ, молити, мѣсто, назнаменаниѥ, наоучити, 
начрьтаниѥ, начѧльникъ, николиже, обличати, повелѣниѥ, покланяниѥ, положити, прѣльстити, 
пьрѣти, работати, раздѣлениѥ, рѧдъ, свѣтило, съмыслити, съплескати, сѫдии, тврьдь, оузьрѣти, 
хлъмъ, чисти, 

8 

8 

8 

архиѥреи, въздати, жена, жити, жьрьць, знамениѥ, зьрѣти, имьже, малъ, нощь, нѣкъгда, оба, 
обновениѥ, оставити, плътьскъ, повиньнъ, помощь, приносити, противѫ, прѣмо, псалмъ, сѧ 
радовати, събьрати, съвѣщавати, съконьчати, оумрѣти, оумышлениѥ, цѣсарьствиѥ, чловѣчьство, 



9 

9 

9 

9 

братръ, власть, вѧщии, до, довълѣти, доуша, именовати, инако, истиньнъ, къгда, къжьдо, 
мъногышьди, мьнимыи, начѧти, невидимъ, нечьстивъ, нечьстиѥ, нѣкыи, повѣдати, принести, 
причѧстити, прѣдъ, пытати, размышляти, свободити, сыновьнъ, ѩти, 

10 

10 
блаженъ, въстати, вѣровати, гора, дрьжати, естованиѥ, исповѣдати, мьнии, немощьнъ, обличити, 
показати, прѣдьнь, развѣ, съврьшити, сътѧжати, сьжде, оунии, оупразнити, ходатаи, 

11 

11 
благъ, бытиѥ, гласъ, домъ, егдаже, живъ, мысль, небесьскъ, несыи, подобиѥ, послѣжде, 
причитати, рабии, разьньство, съдѣлати, съпасъ, творьць, оуслышати, 

12 

12 
ариани, благодѣть, брат(р)ия, въпрашати, довольнъ, какоже, лѣпо, мѫжь, поне, приимати, слъньце, 
старъ, съмотрити, сьде, оувѣдѣти, чѧсть, 

13 

13 
бъшиѭ, добръ, жидовинъ, законъ, идеже, клѧтва, любо, обаче, остаяти, пѣти, рождьство, 
строѥниѥ, сѧ състояти, сѫдъ, оучениѥ, 

14 

14 
вашь, ельма, есе, еште, обрѣсти, познати, посълати, правьда, прирещи, присносыи, присносѫщьнъ, 
пророкъ, рѫка, чѧдо, 

15 добрѣ, ельмаже, жизнь, зиждитель, лѣто, людиѥ, отъметати, павьлъ, петръ, 
16 кыижьдо, новъ, ноужда, соломонъ, 
17 иоанъ, кромѣ, прѣбывати, съпасениѥ, 
18 абиѥ, дати, ересь, мощьнъ, съдѣтельнъ, трѣбовати, 
19 възмощи, давыдъ, даяти, достояти, испрьва, кыи, никътоже, подобати, расыпати, 
20 ангелъ, воля, нынѣ, почьто, явити, 
21 врѣмѧ, искати, мрьтвъ, нарицати, прѣдърещи, разоумѣвати, свѣтъ, 
22 бесѣда, доухъ, дьнь, из, написати, подобьнъ, присньнъ, сияниѥ, слава,   
23 вѣдѣти, даже, дѣлати, знати, исоусъ, моиси, нарещи, небо, небонъ, отънѫдъ, простъ, сегда, цѣсарь, 
24 вѣкъ, имѧ, прити, разоумъ, 
25 грѣхъ, разоумѣти, съдѣтель, 
26 ѥдиночѧдъ, основати, сила, оу, чьто, 
27 божьство, вѣра, сѧ мьнити, потомъ, потрѣба, такъ, 
28 вина, миръ, присно, раждати, 
29 свѧтъ, оумъ, 
30 ради, хотѣти, 
31 облѣщи, сице, 
32 вьсякъ, мои, овъ, рабъ, таковъ, 
33 дроугъ, притъча, съмрьть, 
34 твои, 
35 истовъ, ничьтоже, прѣжде, явѣ, 
37 слышати, 
38 кънигы, 
39 тѣло, 
40 бышьнъ, тъгда, 
41 апостолъ, без, 
42 прьвѣньць, тъчиѭ, 
44 истина, ты, 
45 земля, прьвъ, 
46 мъногъ, онъ, писати, пѫть, родити, 
47 вѣрьнъ, сѫтьство, 



48 отьчь, такожде, творити, 
49 чловѣчьскъ, 
50 являти, 
53 занеже, къто, породъ, 
55 паче, 
56 мощи, нашь, 
57  егда, 
58 родъ, 
60 видѣти, 
61 христосъ, 
62 тварь, тѣмьже, 
64 за, тако, 
65 дѣльма, како, 
66 то, 
68 тъжде, 
69 образъ, 
71 приѩти, оуже, оуказати, 
75 а, плъть, прьвѣѥ, 
83 инъ, 
85 къ, 
86 бывати, съ, сътворениѥ, 
89 съзьдати, 
90 ѥстьство, ли, 
98 пакы, 
99 или, 
100 вы 
104 себе, 
111 начѧтъкъ, 
126 на, 
128 дѣло, 
131 оубо, 
139 прѣмѫдрость, 
146 зьдати, 
147 чловѣкъ, 
153 свои, 
154 азъ, божии, 
155 имѣти, 
164 ѥдинъ, 
185 самъ, 
190 мы, 
191 по, 
194 господь, сътворити, 
202 тъ/ тыи, 
206 ни, 



212 отьць, 
235 да, 
253 отъ, 
254 яко, 
260 рещи, сь, 
262 аще, 
263 сынъ, 
276 зьданиѥ, 
285 о, 
321 якоже, 
356 богъ, 
358 глаголати, 
375 слово, 
377 нъ, 
412 бо, 
444 иже, 
474 въ, 
595 и, мест. 
705 не, 
763 вьсь, 
780 же, 
1910 и, съюз 
2144 быти 

* Честотният списък към Второ слово против арианите е изготвен по приложения към 

изданието на П. Пенкова индекс на словоформите1. Той е приложение към 

лингвостатистическо изследване на старобългарския превод на Второ и Трето слово против 

арианите от Атанасий Александрийски. Вж.: 

ИЛИЕВА, Т. (съавт.) Статистически наблюдения върху старобългарския превод на Второ и 

Трето слово против арианите от Атанасий Александрийски. – В: Пенкова, П. Свети Атанасий 

Алесксандрийски (Велики). Трето слово против арианите. Новобългарски превод от 

старобългарски и коментари към превода на Константин Преславски. София: Изд-во „В. 

Траянов“, 2018,  279-318. 

 

                                                           
1 Пенкова, П. Св. Атанасий Александрийски. Второ слово против арианите (в старобългарски превод). 

Първо издание. Т. 1. София, 2015. 




