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Вместо предисловие
Този том е резултат от десетгодишната дейност на братство
то на Зографския манастир, на различни научни екипи и отделни
учени по опазването и проучването на културното наследство на
манастира. Всичко започна в далечната според понятията на ком
пютърната ера 2009 година, когато по идея на братството четирима
ентусиасти с научни интереси и научна кариера посетиха манасти
ра, за да обсъдят с ръководството му възможностите за съвместна
работа. Четиримата ентусиасти бяха Румен Бояджиев от Центъра
за славяновизантийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Дими
тър Димитров от Богословския факултет на Софийския универси
тет „Св. Климент Охридски“, свещ. Козма Поповски, понастоящем
научен сътрудник в Църковно-историческия и архивен институт
към Българската Патриаршия, и Димитър Пеев от Факултета по
славянски филологии на Софийския университет. През изминали
те оттогава години се извърши почти пълна първична дигитализа
ция на ръкописите и на част от документалния архив на манастира,
архивът получи ново модерно хранилище, а библиотеката – ново
помещение. Манастирът предостави електронен достъп до част от
своите архиви, като основá Зографската дигитална научноизследо
вателска библиотека към Софийския университет. Така започнато
то през 2009 г. дело придоби още по-ясни очертания: включиха се
много нови хора към проекта, през 2016 г. бе проведена работна
среща, а през 2017 г. международна научна конференция (и двете
в Софийския университет), представящи първите резултати от ра
ботата на научните екипи по различните направления. Паралелно
тече усилена каталогизация и реинвентаризация на библиотеката,
както и много други дейности.
В хода на научните дирения изкристализира съборният прин
цип на работа между отделните членове на различните научни
групи и между самите екипи, което всъщност е и единственият
възможен начин на съзидателно взаимодействие между хората
при едно толкова мащабно дело. Именно този стремеж към съв
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местен, „съборен“ труд и определи названието на настоящия Съборник.
В книгата са събрани доклади, изнесени на двата споменати
форума, както и други изследвания, отнасящи се до конкретни –
преди всичко късни – извори в Зограф или за Зограф. Акцентът
на международната конференция през 2017 г. бе върху методите
и подходите при описване на късни кирилски ръкописи (втората
половина на XVIII – първата половина на ХХ в.), върху подходите
при изучаване на органична манастирска сбирка, съдържаща сла
вянски, гръцки, влахо-молдовски, османски извори, върху възмож
ностите да се използват дигиталните средства за прилагане на хо
листични и интегрални подходи, когато се проучват различни по
тип исторически източници1. В научната конференция взеха учас
тие редица учени, световно признати специалисти по описване,
анализиране и издаване на извори. За плодотворните дискусии по
докладите и новите идеи и гледни точки бихме искали да благода
рим на Аделина Ангушева (Манчестър), Иван Билярски (София),
Дейвид Бирнбаум (Питсбърг), Вася Велинова (София), Доротей
Гетов (София), Антоанета Гранберг (Гьотеборг), Иван Добрев (Со
фия), Елена Коцева (София, † 2018), Жана Левшина (Санкт Петер
бург) Хайнц Миклас (Виена) и Анисава Милтенова (София).
Зографският Съборник нямаше да бъде възможен без генерал
ната визия за развитието и изследването на зографското и свето
горското културно наследство, която има братството на манастира,
в чието лице участниците в това съборно дело намираха и продъл
жават да намират разбиране, подкрепа и готовност за помощ и съ
трудничество. Също така бихме искали да изкажем благодарност на
нашите рецензенти, чл. кор. проф. дфн Иван Добрев и проф. дфн
Вася Велинова, а също и на колегите Василка Алексова, Йордан Ба
нев, Ралф Клеминсън, свещ. Козма Поповски, Никола Робев, Огнян
Стефанов, Орлин Събев и Лора Тасева, без чиято професионална
редакторска помощ много от текстовете и някои от изображенията
в Съборника нямаше да придобият завършения си вид. Съзнаваме
като хора и изследователи, че текстовете в сборника не могат да бъ
дат съвършени и наред с благодарността си към колегите и манас
Обзор на темите на конференцията вж. у Mariya Kiprovska and Margaret
Dimitrova. Thе Zograf Library and Archives: Research Approaches to Digitizing,
Cataloguing, and Editing the Sources, Sofia, 27–28 October 2017 – COMSt Bulletin
3/2 (2017): 128–130 (https://www.aai.uni-hamburg.de/en/comst/pdf/bulletin3/comstbulletin3-2-128-130.pdf)
1
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тирското братство носим отговорността за евентуални пропуски
или неточности. Вярваме, че читателят ще погледне с разбиране на
всяко наше, авторско или редакторско, недоглеждане. Вярваме също,
че съборното начало, което събра усилията ни в тази книга, е добър
почин и основа за продължаване на съвместните усилия на научна
та колегия и Светогорската света обител Зограф.
В сборника са публикувани 38 статии – за наша радост, както
на утвърдени учени, така и на млади изследователи, които с енту
сиазъм се заеха с проучване на различни страни от Зографското
културно наследство. Представени са, освен споменатите вече на
правления, такива непроучени и слабопроучени части от архива
като певческите ръкописи от XIX и XX век, османските документи
от XV–XIX век, кондиките от XVIII и XIX век, кирилски ръкописи от
XIX–ХХ в. и особености на тяхната украса, влахо-молдовските гра
моти и документи от XV–XIX век и запазените материали от руската
православна мисия в Япония от средата на XIX век. Обнародват се и
се коментират отделни документи за известни и по-малко известни
дейци на Българското възраждане като Натанаил Охридски, Васил
Априлов, преп. Паисий Хилендарски и йерод. Доситей Зографски.
Анализират се нови сведения за книжовното наследство на преп.
Паисий Величковски, за книжовната дейност на Милан Радивоев,
публикуват се текстове на един неизвестен досега книжовник – Тър
пе Вучидолов. Няколко статии са посветени на Зографското кул
турно наследство според данни в различни други книгохранилища.
Представени са нови гледни точки към историята на прославата на
св. Пимен Зографски, св. Димитър Басарбовски, св. Георги Янин
ски. Отделя се специално внимание на редица късни документал
ни податки около такива паметници и артефакти като Зографско
то евангелие, Драгановия миней, златния печат на цар Иван Асен
II, Зографския царски поменик и Кониковското евангелие, които
хвърлят нова светлина в изследователските интерпретации. Група
статии обсъждат начини на съхранение на ръкописни книги и до
кументи, методи на каталогизация, дигитализация и предоставяне
на достъп на изследователите до тях.
Тези и други важни приноси правят Съборника незаменимо по
собие при изследването на късната зографска традиция и предла
гат идеи за проучване на манастирски библиотеки въобще.
Статиите, написани първоначално на английски (2), гръцки (2),
румънски (1), руски (3) и френски (1), бяха преведени на българ
ски за този сборник от Екатерина Дикова, Александър Жабов, Явор
Иванов, Димитър Пеев и Анастасия Рашева.
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По-голямата част от публикувания илюстративен материал в
сборника ни беше любезно предоставен от братството на Зограф
ската света обител. Останалите снимки на архивни материали, на
миращи се във фондовете на други библиотеки, ни бяха предоста
вени от авторите на съответните статии.
Най-накрая, но не на последно място, изказваме благодарност на
Зографския манастир, Министерството на образованието и науката
на България и Софийския университет – Университетски комплекс
по хуманитеристика „Алма матер“ като организации, подкрепящи
и водещи проекта, в рамките на който се публикува настоящият
сборник.
Съставителите
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Евангелието като извор на вдъхновение
за работата в научен екип
Иеродякон Атанасий (Зографска света обител)
Ключови думи: Нов завет, лични взаимоотношения, екипна рабо
та, манастирски архив
Това, което бих искал да кажа по-надолу, няма научна стой
ност. По-скоро е нещо „около“ науката и „преди“ науката. Темата е
предизвикана от съвсем конкретния и екзистенциален опит, който
имам от общуването си със света на учените, работещи напоследък
с ръкописния и документален манастирски архив, както и в библи
отеката. Искам да споделя някои мисли, родени от този опит, които
навярно биха могли да им послужат в качеството им именно на уче
ни, без казаното от мен да се възприема като нравоучение.
Понякога Евангелието става предмет на науката. Филолозите
изучават граматичните форми в различните му преписи и прево
ди, броят еровете и носовките. Църковните историци го използват
като исторически извор. Изкуствоведите изучават украсите и ми
ниатюрите в ръкописите. Всичко това има своята несъмнена стой
ност, но тук ще се опитам да погледна по друг начин на него поради
факта, че през последните години около манастирския архив рабо
тят около 10 научни екипа, повечето от които постепенно се събраха
в единно научно съдружие. То се опитва да разработва органичен
и единен подход към различните архивни сектори. Това спонтанно
възникнало движение към единство ме насърчава да изкажа отно
шението си към него от гледната точка на монах и на библиотекар,
отговорен за съхраняването и изучаването на архива.
Откакто съм в манастира, постоянно наблюдавам как почти
всички български посетители искат да видят История славянобългарска, а немалко от тях – дори да ѝ се „поклонят“. По този повод у
братството ни се оформи идеята да направим в старата библиоте
ка една малка представителна експозиция от двайсетина експоната
11
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– ръкописи, документи, икони, чрез които да можем нагледно да
разкажем за историята на манастира и въобще на християнството.
Бих искал в една централна витрина да поставим старо ръкописно
Евангелие и да казваме на посетителите: „Мили братя, това е Еван
гелие от XIII в. Тази книга стои в основата на манастира ни, защото
повярвалите на написаното в нея са дошли преди единайсет века на
това място в гората и са направили този манастир, съставили са тези
документи, написали са тези ръкописи. Такива хора продължават
да идват тук и до днес. Един от тях преди 250 г. е написал ето тази
История, която също по своеобразен начин произтича от Евангели
ето“. (Това се постарахме да покажем в критическото издание на
Историята от 2012 г1.).
Ако някой иска да разбере нещо за един манастир, не бива да
изпуска от съзнанието си, че той е основан върху новозаветното От
кровение, дадено ни от приелия човешка плът Бог, от Богочовека
Христос. Че манастирът е една умалена жива Църква, умалено Тяло
Христово, което живее, пулсира, разболява се, обновява се и т.н.
Това е важно положение, за да можем да подходим адекватно към
манастирския архив (архив в най-общия смисъл на думата – като
всички артефакти, в които по някакъв начин се е отпечатала исто
рията).
Преди да изложа по същество мислите си за подхода към манас
тирската история, трябва да спомена още два момента. Първият от
тях – това е духът на индивидуализъм, на разчастеност, който власт
ва на всички нива в постмодерността. Той е така всепроникващ, че
властно напомня идеята на античния философ Емпедокъл за раз
членяващото действие на Враждата, която в наше време сякаш е ос
танала да господства без действащата съчленяващо Любов и тази
разпокъсаност е придобила космически измерения2. Този дух при
съства например в образованието ни чрез цялостната система за по
ощрения на ученици и студенти, които възприемат поведението на
открояващи се и успешни; той достига и академичните преподава
тели, които се стремят към нещо приносно, ново и неоткрито досе
га като към самоцел. За индивидуализацията на научната общност
Паисий Хилендарски 2012.
Според Емпедокъл Любовта и Враждата са вечни сили, начала, които ед
новременно събират и разделят елементите, от които е съставен светът. Възник
ването, раждането, както и унищожаването, смъртта на всичко в света е смесва
не на четирите основни стихии чрез Любовта и разделянето им едно от друго
чрез Враждата, като така се осъществява едно вечно кръгообръщение. Вж. Радев
1994: 142–147. Благодаря на Георги Николов за съдействието относно библио
графския източник, който не е наличен в манастирската библиотека.
1
2
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твърде много спомага според мен и утвърдилата се напоследък про
ектна организация на труда на учените. Негова основна цел става
доброто администриране на проекта с резултат успешно усвояване
на заплануваните средства, т.е. в основата на процеса се поставят
частни интереси. Получава се така, че съвместната работа в проек
тите до голяма степен е също на индивидуална основа, а извън по
добни проекти учените трудно се събират в екип – говоря пределно
обобщено, защото винаги има и изключения.
Другият момент е от по-общ характер – научноизследовател
ският процес като цяло се основава на субект-обектния подход. Су
бектът-изследовател наблюдава един вън от себе си и чужд нему
обект. За да го изучи, той „спира” движението му, т.е. „умъртвява”
го, а после започва да го „реже” на парченца и да го описва. Ди
секцията позволява едно много подробно описание, но колкото е
по-детайлна, толкова повече предметът на изследване е безнадежд
но умъртвен.
По същността си изследователският процес се развива в хори
зонтален план – натрупване на описания, на отделни графи-кутий
ки, които ученият съчетава в някакви комбинации според своето
вътрешно устроение и предварителна подготовка.
Без да отхвърлям значимостта на индивидуалния научен труд
(той има своето важно място в цялостната научна продукция) и на
натрупването на детайлни знания в хоризонтален план, твърдя,
че когато трябва да се изследва архивът на един манастир, който е
жив организъм (и жив по особен начин), тогава индивидуалният
подход и хоризонталният план са недостатъчни. За да може пред
метът на изследване да се съживи и да се покаже, доколкото е въз
можно, именно като живо тяло, е необходим и вертикалният план.
Неговата ос схематично би могла да изглежда така: надолу – към
себепознание, и нагоре – към Вдъхновителя на манастирския жи
вот. Тоест необходимо е вдъхновение, от което може да се поро
ди задълбоченост и цялостност на погледа. За да може детайлното
хоризонтално описание да бъде видяно като единна и триизмерна
картина, е необходим качествен скок, така да се каже, надхвърляне
на хоризонта. Именно вдъхновението може да извърши този скок
и да „види“ цялото, независимо от отделните кутийки. Чрез него
всички поотделно регистрирани факти се събират в цялостен об
раз, надхвърлящ и осмислящ всеки от фактите. То е бездоказател
ствен процес, неопосредствано знание. В истинското познание на
Бога, на съ₋човека, на себе си липсва моментът на субект-обектно
отношение. Пред нас не е „нещо“, а „някой“ и аз го познавам в общение с него – това познание е съ₋битиѐ и събѝтие.
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Чрез нашия аналитичен понятиен апарат не можем да изразим
цялостната картина-видение, получена при общението, но тя става
отправна точка, παράδειγμα, чрез която отделните факти се събират
и подреждат. Тя е истинен критерий за аналитичното дискурсивно
научно знание и му дава плодотворно направление, плодотворни
акценти. Мимоходом ще отбележа, че би могло да се говори за раз
лични „вдъхновения“ от различни „духове“, но на това сега няма да
се спирам.
В така очертания контекст вече мога да изкажа увереността си,
че едно добро вдъхновение за живото описание на манастирската
история, отразена в архива, може и е добре да дойде от Евангели
ето, защото то е извор на вдъхновение за самия манастирски жи
вот. Също така съм уверен, че добрият начин за пристъпване към
всеки от архивните сектори на манастира и към архива в цялост е
научният екип. Първо, заради огромния обем на работата, който е
непосилен за индивидуалния учен. Второ, заради самия принцип
на работа в екип, който е посилно уподобяване на съборния манас
тирски живот.
Животът в манастира (и въобще в Църквата) е живот в едно тяло.
Той е общ живот, обще₋жѝтие. Манастирският живот като идеал,
като замисъл (в емпиричния живот той е по-близо или по-далече
от идеала) е основан на първосвещеническата молитва на Христа:
да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те
да бъдат в нас едно (Иоан 17: 21) и после: Аз съм в тях и Ти в Мене, за
да бъдат в пълно единство (17: 23). Така поставената тема отваря без
крайно море от смисли и въпроси. Нека пределно синтезирано се
ограничим в следното. Ако говорим на езика на Вселенските събо
ри, двете основни новозаветни откровения могат да се изразят така:
1) Бог е един, но в три Лица (една природа-същност в три Ипостаси),
като всяко от Тях съдържа цялата божествена природа, без Лицата
да се сливат поради това помежду си, но и без да бъдат три отдел
ни същности; 2) безпределният и безплътният Бог Слово, втората
Ипостас, приема човешка плът, с която след смъртта и възкресение
то Си пребъдва и във вечността неразделно от Отца и Светия Дух.
Върху тези откровения, които са непостижими и немислими за
човешката рационална логика, се гради животът в Църквата и по
най-изчистен начин – в манастира. Те са в основата на аскетическата
и духовно-интелектуалната култура на Църквата. Следвайки мисъл
та на един от съвременните църковни отци, архим. Софроний Са
харов, който се опира върху цялостната традиция на православното
богословие, твърдим, че създаденият по образ и подобие (вж. Бит. 1:
26) човек е създаден именно по този троически образ – човекът, чо
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вечеството е една природа в множество (милиарди) ипостаси, „еди
носъщно съборно битие“3.
След падението на първозданния Адам и неуспехът му да осъ
ществи поставената му от Твореца задача за съединяване на целия
тварен свят с Бога4, идва новият, последният (ὁ ἔσχατος) Адам (I Кор.
15: 45), т.е. Богочовекът Христос, Който става Глава на святото Тяло
на Църквата. Присъединяващите се към това единно Тяло чрез
Кръщението и Евхаристията, оставайки уникални и неунищожи
ми личности-ипостаси, стават членове на този целокупен в Христа
човек, т.е. на Църквата. Затова и отделният отшелник е Христов от
шелник, когато в дълбоката пустиня носи в съществото си „целия
Адам“, молейки се с чиста и обилна на сълзи молитва за целокупно
то човечество и живеейки в тялото и душата си драмите и болките
на това човечество. И именно поради тази единна множественост
на човешкото битие е възможно спасението – то не е заплащане,
нито задоволяване на правосъдието на един юридически действащ
Бог (както е в други изповедания, християнски или не), но e при
съединяване на човешкия род към Тялото на Богочовека, Който е
възкръснал и се е възнесъл отдясно на Отца с човешкото Си Тяло.
Всеки, който свободно се присъединява към това Христово Тяло и
става член на Христовата Църква, с това става и съ₋наследник, съ₋телесник (σύσσωμος) и съ₋причастник на обещанието Божие, както обяс
нява свети Павел в Посланието към Ефесяни (вж. Еф. 3: 6).
В тази смислова рамка би могло да се говори, отново според
о. Софроний и други съвременни богослови, за индивида и лич
ността като за два полюса на човешкото битие5. Индивидът е затво
Софроний, архим. 2001: 53–60. Отец Софроний се опира върху дълбока
и дълга светоотеческа традиция. Например върху пряката аналогия, която св.
Григорий Нисийски прокарва между божествената природа и единната чо
вешка природа, като именно в своята цялост човечеството е „образ“ на Бога
– πᾶσα τοίνυν ἡ φύσις ἡ ἀπὸ τῶν πρώτων μέχρι τῶν ἐσχάτων διήκουσα, μία τις
τοῦ ὄντος ἐστὶν εἰκών (PG 44, 185 D). Или върху химнографското творчество на
св. Иоан Дамаскин, представящо по изумително дълбок начин Христос, „похи
щаващ“ от тлението „целия всероден паднал Адам“ – ὅλον τὸν Ἀδὰμ παγγενῆ
πεπτωκότα (Канон на Петдесятница, ирмос на шеста песен).
4
Според свети Максим Изповедник първият човек е бил призван да съеди
ни в себе си цялата съвкупност на сътворения свят, на тварното битие. Едновре
менно с това е трябвало да достигне до съвършено единство с Бога и по такъв
начин да доведе всичко сътворено до състоянието на обожение (θέωσις). Вж.
Лосский 2006: 143.
5
Софроний, архим. 2006: 30; Лосский 2006: 203–208. Тази антитеза меж
ду двете понятия следва да се разбира само в нравствено-етичен план, а не в
собствено богословски, където отношенията между ипостас-лице и атом-инди
вид са по-сложни.
3
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реното в себе си и за себе си съществуване на егоцентрирания атом,
а човешката личност, заложена като потенция в създадения по „об
раз и подобие“ човек, се актуализира само чрез пълното себеотда
ващо себе си отношение на човека както към личния Бог, така и към
останалите себеподобни личности, а също и чрез пълното възпри
емане в себе си на техните личности, без при това личностното им
битие да се унищожава в някакво „разтваряне“ една в друга6. Това
всъщност са и двете основни божествени заповеди – любовта към
Бога с всичкия си разум, сърце, воля и към ближния като към себе
си (вж. Мат. 22: 37–39). Единственият начин богоподобието у човека
да се актуализира, е това лично отношение на любов към Бога и
към съ₋човеците си. И начинът адекватно да се изследва миналото
на една такава общност, в която този идеал е в една или друга степен
въплътен, е от екип, в който отношенията са построени на подо
бен принцип (това също е идеал, който търпи приближение или
отдалечаване). Защото основният принцип на човешкото познание
е този на аналогията – човек не може да познае нещо, ако не му е в
някаква степен съпричастен, ако не е в подобно устроение.
Ако това виждане се развие максималистично, тогава идеал
ният научен екип за изследване на манастирския архив и история
(въобще на извори, произлезли в Тялото на Църквата) би била общ
ност от единомислени изследователи, които освен от научния си
потенциал са споени в съвместната си работа от личностни взаимо
отношения, от общ молитвен и евхаристиен живот, т.е. причастни
са в крайна степен на изучавания от тях живот и на неговия Вдъхно
вител. Неизбежните им човешки немощи, когато се осъзнават и се
води борба за превъзмогването им, не са непреодолима пречка за
адекватното познание, доколкото и в емпиричния манастирски жи
вот тези немощи също са налични и борбата с тях е основен момент
в личния подвиг на всеки монах. В подобна съвместна работа тяхно
то „видение“ за този живот би било най-цялостно и тяхната способ
ност за различаване (това, което у Отците се нарича διάκρισις7) би
ръководила разсъдъчното интелектуално познание в плодотворна
6
Понятието за личност, отнесено към човешкото битие, не е присъщо на
древните църковни отци. В православното богословие то прониква в началото
на XX в. от руската религиозна философия, където на свой ред се появява под
влияние на западната философия от Новото време. През XX в. се разработва от
Владимир Лоски, архим. Софроний (Сахаров) и др., а в настоящия век върху
него успешно работи о. Николай Лудовикос.
7
Духовното различаване (πνευματικὴ διάκρισις) не е разсъдъчен, аналити
чен процес, а способността на просветения от Божията благодат човешки ум да
схваща предметите в тяхната същност и цялост.
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посока, тъй като разсъдъчната логика сама по себе си не е достатъ
чен критерий за истинността на познанието – тя може да доказва
и А, и не₋А, както това е демонстрирано в историята на човешката
мисъл. В такъв съвместен процес до голяма степен се преодолява
разривът между ума и сърцето у човека, получил се вследствие на
прародителския грях, а именно – умът става „сърдечен“, а сърцето
– „умно“. Събраните по такъв начин учени биха могли да бъдат в ня
каква степен съ₋общници на изучавания от тях живот именно като
живот-тайнство, който е сърцевината на всичко останало, което по
принцип те са склонни да изследват – манастирска интелектуална
продукция, икономика, строителство и т.н.
Разбира се, този идеал е по-скоро неосъществим, у някого би
могъл да предизвика усмивки, но според мен той има своето зна
чение именно като отправна точка. Това, което твърдя, е, че по-го
лямата или по-малката близост до него съответства на повече или
по-малко задълбоченото познание на конкретния предмет, за който
говорим. Разбира се, към един такъв идеал всеки трябва да пристъп
ва свободно и ненасилствено.
Наистина поставената тема е безкрайна. Ще си позволя само да
спомена някои основни принципи за работа в екип, които практи
чески произлизат от изложеното досега.
– Личностни взаимоотношения. Всеки от участниците въз
приема останалите като свободни и цялостни същества. Не ги кон
сумира егоистично като средства за постигане на своя особена и
обособена цел, но им отдава всички свои таланти и способности.
Нормалното състояние на екипа е духът на съпричастност и взаим
ност. В подобна общност отделните личности не се обезличават, но
напротив, разширяват се, актуализират се именно като личности.
Ако това е просто сбор от атоми, където се преследват предимно
индивидуални цели и всеки върши (макар и грижливо) само своята
работа без поглед и съпричастност към останалите участници, тога
ва делото на екипа е обречено.
– Отношения на власт. Стремежът да властваш и преоблада
ваш над другия е всеобща болест на падналата човешка природа. В
съвремието ни тя се възпитава като „добродетел“ от най-ранна въз
раст. Христос в земния Си живот показва власт само над злите духо
ве и болестите (вж. Мат. 10: 1), както и да прощава грехове (Мат. 9:
6), но спрямо свободните човешки същества е удивително „безвлас
тен“. Перифразирайки Апостола, бих казал: „безвластен до смърт,
и то смърт кръстна“ (вж. Фил. 2: 8). Той възпира и учениците Си от
подобни отношения: който иска да бъде велик (μέγας), нека бъде вам
слуга (διάκονος, т.е. служител, който служи), а който иска да е пръв,
17

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

нека бъде на всички роб (вж. Марк. 10: 42–45). Това се отнася на първо
място за ръководителя на нашия идеален екип – той трябва да може
да носи немощите на всички останали (и човешки, и научни немо
щи). Тоест пирамидата на властта е обърната с върха надолу и по
този начин първият е най-отдолу. Ръководителят координатор е на
същно нужен като човек, който има способността да вижда цялото
и да направлява посоката на работата, но той остава в отношение на
пълна взаимност и готовност да възприеме мнението и схващането
на другия. Освен това отношенията на власт – било чрез талантите
си, било чрез напорист характер и т.н., са изключени и за остана
лите съекипници. На християнски език това се нарича смирение –
нещо срамно и странно за съвремието ни. Но смирението всъщност
е истинският израз на любовта, която дава сили на всеки от нас да
живее вдъхновено и пълноценно.
В един такъв екип талантите на всеки един стават общо достоя
ние в пълния смисъл на думата – при условие че всеки се стреми
към себеотдаване на другите, а не към „консумиране” на остана
лите. Изследователският процес в такъв екип ще бъде творчески и
градивен за познанието и от само себе си ще достигне до ново и
приносно познание, без това да бъде поставено като цел. Нещо по
вече, този процес ще бъде съграждащ въобще спрямо личностите
на участниците в него, а резултатите от него ще бъдат градивни за
аудиторията, пред която ще се представят.
– Отношения на търпимост. Онзи, който е видял себе си в
дълбочина, всъщност е познал с това и дълбината на падението си
– спрямо критерия за човечност, който е самият Богочовек. Такъв
род себепознание не допуска издигането на стена между себе си
и другия, изключването на другия от собственото си битие – това
по определение е немислимо, защото аз и другият сме съ₋човеци
изначално. Това предполага и συγχώρησις – етимологично думата
съдържа съ₋вместяване, т.е. възприемане на друго битие в себе си, а
самата дума означава прошка.
Казаното дотук е само опит да бъде поставен въпросът за пре
осмисляне на изследователския подход, когато става дума за една
жива клетка от църковното Тяло, каквато е манастирът. И да бъдат
очертани най-общо посоките, по които всеки от изследователските
екипи и лично всеки от учените да потърси вдъхновение за работата
си в живото слово на Бог Слово.
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The Gospels as a Source of Inspiration in the Work
of an Academic Team
Hierodeacon Athanasiy (Zograf Monastery)
The text concerns basic presuppositions for any scholarly research
in a monastery archive. As the monastery life is based on the gospel
principles, the text claims that each main part of the archive should be
examined by a team of scholars, whose relations are based possibly on
the same principles – personal relationships, lack of power relations,
real self-knowledge. That is an important prerequisite for achieving a
deep and overall picture of the historical and cultural processes in the
monastery.
Keywords: New Testament, personal relationship, team work, monas
tery archives
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ирилски ръкописи
в Зограф, XVI-XX век.
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изследването и
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Каталогизиране на кирилски ръкописи
от втората половина на XVIII до първата
половина на ХХ век, пазени в Зографския
манастир: трудности и перспективи
Маргарет Димитрова, Климентина Иванова,
Елисавета Мусакова, Андрей Бобев, Андрей Бояджиев,
Петко Петков, свещ. Козма Поповски, Любка Ненова
(София)
Ключови думи: Зографска света обител, късни ръкописи, славян
ски ръкописи, каталог
В този текст ще представим опита си, натрупан при описването
на стотина късни кирилски ръкописа, датиращи от втората поло
вина на XVIII в. до първата половина на ХХ в.: трудностите, които
срещнахме, и решенията, които взехме. Описанията са публикува
ни в Каталог 20171 и са направени, за да дадат начални сведения за
ръкописите, пазени в Зографската света обител под № 287‒405. Ди
гитални копия от тях бяха щедро предоставени от Зографската све
та обител на библиотеката на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и могат да се използват в библиотека „Филологии“.
Предстои данните от Каталог 1994 и настоящите кратки опи
сания да бъдат допълнени и включени в електронен каталог, кой
то се разработва под ръководството на Андрей Бояджиев от екипа
на проекта „Зографски дигитален архив в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ в рамките на няколкогодишна програ
В каталога са включени пергаментните фрагменти № 287, 288, 289, 290, 295
(от ХІІІ–ХV в.), някои от които бяха известни на изследователите и преди, но
никога не бяха попадали в описи или каталози. Тяхното издаване се подготвя
от Андрей Бояджиев, Петко Петков и свещ. Козма Поповски, затова тук няма
да говорим за тях.
1

23

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

ма, подкрепена от Университетския комплекс по хуманитаристика
„Алма Матер“ и Министерството на образованието и науката на Бъл
гария. Перспективата за тази електронна среда е постепенно в нея
да се интегрират наличните досегашни описания на ръкописи, като
към тях се включи в бъдеще и информация (структурирана по при
етата единна схема на каталогизация) за останалите над 150 все още
неописани кирилски ръкописа в библиотеката на манастира. Към
тези сведения ще бъдат добавени издания на текстове и на цялостни
ръкописи от Зографската света обител и ще бъде направен опит да
се създадат електронни „показалци“, като се направи връзка между
местните и личните имена в различните източници. Стремежът на
екипа е чрез свързването на различните извори да представи истори
ята на манастира според неговото книжовно наследство. В това отно
шение описанието и изданието на славянските ръкописни текстове е
само една част, макар и съществена, от цялостния модел на електрон
ното представяне на книжовното наследство на Светата обител.
Спецификата на Каталог 2017 е, че той съдържа описания на
късни ръкописи, от XIX—XX в. Срещата с такива паметници, по
падащи за първи път в полезрението на медиевиста археограф, го
поставя в сложна ситуация (за проблемите при описание на ръко
писи от ХIX—XX в. вж. Велинова 2008: 22–23). Част от привичните ни
знания за методите на описание и терминологичната систематиза
ция „не сработват“ при този тип книги, отразяващи, от една страна,
традиционния средновековен репертоар, а от друга – промените в
късното богослужение, навлизането на печатните служебни книги,
новите ситуации в диалога с книгата, преписването и притежание
то на текстове за индивидуално четене и още много фактори, влияе
щи върху външния вид и съдържанието на късните ръкописи. Дос
татъчно е да споменем, че част от тях са тетрадки, изписани с ново
ръкописно писмо, понякога на съвременни езици.
Факт е също, че медиевистът археограф рядко познава добре
творчеството на православните книжовници и писатели след XVII в.,
а повечето са предимно четени и размножавани на ръка, особено в
атонските манастири2. Всичко това ни провокира да споделим опи
та си и подходите, които избрахме след продължителни дискусии
2
Така например трудно се идентифицират автографите на св. Паисий Ве
личковски и на представители от неговата школа. За щастие, колегата Пьотр
Жгун ни предостави резултатите от проучванията си по тези проблеми, за кое
то му изказваме своята искрена благодарност (вж. и статията на П. Жгун и В.
Подковирова в настоящия сборник и цитираните там изследвания върху на
следството на книжовника и неговата школа).
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на екипа. В едно несъмнено бяхме единодушни – кратките каталож
ни описания са необходими за първична ориентация в ръкописите.
Надяваме се те да провокират всестранното им и детайлно изучава
не от наши колеги с различни подходи и от различни гледни точ
ки. Вярваме, че постепенно ще се натрупат нови знания за ценното
и специфичното в късния зографски книжовен репертоар, така че
след време да може да се изготви пълен опис.

Схема на описание
Макар че включените в Каталог 2017 ръкописи са различни по
тип, писмо и съдържание, опитахме се да следваме единна матрица
на описание.
1. Сигнатура. Описанието започва със съвременната (най-нова
та) сигнатура в библиотеката на Зографската света обител, напри
мер Зогр. 384, Зогр. 4053, и завършва с изброяване на по-старите сиг
натури, които се виждат на повечето от описаните ръкописи. Ако
кодексът е конволют, това се отбелязва непосредствено под новата
сигнатура. Сред описаните книги има 13 конволюта (Зогр. 297, 299,
308, 317, 319, 360, 369, 370, 371, 374, 377, 383, 387), които са различни
съчетания от ръкописни и печатни книги: в едно книжно тяло са
съшити два ръкописа, ръкопис и печатна книга, ръкопис и две пе
чатни книги и др. с различно съдържание и създадени по различно
време. Например Зогр. 299 е конволют – в едно книжно тяло са под
вързани ръкопис (Требник) и печатна книга (Месецослов), а липс
ващ лист в края на печатната книга е попълнен с ръкописен лист
с месецослов. В Зогр. 370 ръкопис, съдържащ Чудесата на св. Георги
и Житие на преп. Козма Зографски, е подвързан между две печатни
книги: Акатист за св. Богородица (Русе, 1866) и Сказание за йеросхимонах Серафим Саровски (Санкт Петербург, 1863).
В Каталог 2017 описахме само ръкописите, но не и печатните
книги, части от конволютите. В рубриката „Допълнителни данни“
цитирахме заглавията на тези книги, място и година на издаване
(ако са известни) без повече информация. Те ще бъдат описани в
бъдеще от специалисти според стандартите за каталогизиране на
старопечатни книги, които се различават от моделите на описание
на ръкописи.
3
Славянските ръкописи в библиотеката на манастира са каталогизирани
със сигнатури, съдържащи: Зограф (Зогр.) плюс пореден номер.
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2. Название на ръкописа – в каталога то се дава на съвременен
български език според нашата идентификация и избрана термино
логия, но не се цитира самоназванието на ръкописа. Например не
зависимо дали оригиналното заглавие е Чинъ или Послѣдованїе, използ
ваме термина последование. Тъй като много от текстовете са преписа
ни от църковнославянски печатни книги, важно е тези издания да се
издирят и посочат, но при подготовката на Каталог 2017 успяхме да
намерим само някои от тях, така че не навсякъде са направени точ
ни идентификации – в тази посока работата предстои и тя изисква
справки със старопечатните книги не само в манастирската библио
тека, но и в други хранилища, най-вече руски и украински, защото
не всички описвани ръкописи са създадени в Зографския манастир.
Част от ръкописите съдържат по няколко текста и най-лесно би
било да се нарекат сборници. В такива случаи по предложение на
Климентина Иванова се възприе следната практика: ако в един ръ
копис са преписани не повече от три различни текста, изброяваме
заглавията им в рубриката „Название“. Така например Зогр. 369 е
конволют, за название на чиято втора част избрахме Молебен за измъчвани от нечисти духове и Молитва за стадо, а за название на тре
тата част ‒ Молитва за домашните животни и Списък на османските
султани; Зогр. 376 има название в каталога Требник, Сказание за чудотворните икони на св. Георги и Повест за нашествието на латините
на Света Гора.
Когато даден ръкопис съдържа текст, принадлежащ обичайно
на известен тип книга, се дават и двете названия – на типа книга и
на конкретния текст, например названието на Зогр. 349 от 1932 г. е
Молитвеник: Молитви към св. Богородица и към Иисус Христос.
3. Датировка. Нерядко в ръкописите не е посочена точна година
на създаване – в повече от половината от описаните ръкописи. Тога
ва датировката е направена според палеографски, кодикологични,
съдържателни особености и други данни. При наличие в ръкописа
на непреки податки за времето му на поява (например споменат
е руски император или игумен на Зографския манастир или сме
идентифицирали печатната книга, от която е преписан даден ръ
копис), използваме обозначения от типа на „не по-рано от…“, „не
по-късно от…“.
Дори когато има посочена година от преписвачите, се вземат
предвид и допълнителните обстоятелства. Например в първата
част на конволют Зогр. 314, Последование на Панагията, е отбеляза
на годината 1851 (аѿна). Но същевременно от текста става ясно, че
ръкописът (без прибавените кондаци за зографските светци) е пре
писан от руско печатно издание ‒ на л. 5r се споменава император
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Александър Александрович. Като се имат предвид годините на
управление на Александър III Александрович (1881‒1894), видимо е,
че отбелязаната на л. 19v 1851 г. не може да съответства на годината
на създаване на ръкописа. Това се потвърждава и от споменаването
на л. 5v на „архимандрита и игумена“ Григорий (който управлява
Зографската обител между 1891‒19094). Първата част на конволюта
следователно трябва да се датира в периода 1891‒1894 г., а отбеля
заната 1851 г. или е годината на първообраза (антиграфа), или е до
пусната грешка.
Както отбелязахме, повечето ръкописи, описани в Каталог 2017,
са късни, най-много са от XIX в. Публикуваният в каталога показа
лец свидетелства, че разпределението им според времето на създа
ване е следното: от XIII—XV в. са запазени 6 фрагмента; от началото
на XVII в. има един Постен триод (Зогр. 293), а от втората половина
на това столетие ‒ един фрагмент от Часослов (Зогр. 297). От XVIII в.
са запазени 8 ръкописа, от XVIII‒XIX в. – 5, от XIX в. – 40, от XIX‒ХХ
в. – 5, от първата половина на ХХ в. – 8. Точната година на създаване
е известна за 51 ръкописа, като най-ранната регистрирана година е
1786 г. (Зогр. 373, Служебник дяконски), а най-късните са 1951 г. (Зогр.
335, Последование на Панагията) и 1952 г. (Зогр. 351, Песнопения от
литургията).
4. Физическо описание на книгите. Като изключим фрагмен
тите от XIII‒XIV в., останалите ръкописи, влезли в Каталог 2017, са
написани хартия и са добре запазени, макар че хартията в много
случаи не е с високо качество. В повече от една трета от описаните
ръкописи не се виждат водни знаци (например в Зогр. 291, 292, 294,
296, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 318, 335, 336,
338, 339, 342, 343, 344 345, 346, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 357, 362, 379,
380, 381, 382, 389, 391, 395, 396, 402, 404 и др.). Много от ръкописите
са малък формат, така че от водните знаци се вижда малка част; по
някога те не се виждат добре, тъй като хартията е некачествена или
е зацапана. Въпреки това са свалени всички филиграни по време
на научни командировки на колеги от екипа в манастира. Останаха
неидентифицирани водни знаци в Зогр. 340, 350, 361, 366, 373, 390 ‒
поради липсата на достатъчно информация за късните хартии. Бъ
деща задача е да се съпоставят водните знаци в различни ръкописи
и документи, славянски, гръцки, османски, влахомолдовски, пазени
в Зографския манастир. Изследването на филиграните в османски
те документи, които обичайно имат точна дата на създаване, би по
могнало за по-прецизна датировка и на кирилските книги. Стре
4

Според данните у Даскалов 2012: 411.
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межът на екипа е да разработим/издирим подходящи дигитални
инструменти, чрез които да представим резултатите от бъдещото
филиграноложко проучване на зографските архиви в научния пор
тал/сайт на зографския проект.
Един бъдещ каталог на водните знаци в зографската сбирка от
кирилски ръкописи ще бъде принос към проучване на късната хар
тия и най-вече на историята на използването на различните хартии
на Балканите – особено когато ръкописите са точно датирани спо
ред бележки на писачите, например корона и щит с кръст в Зогр.
319 от 1888 г.; герб с три звезди, корона и литери VС (?) в Зогр. 316 от
1841 г.; герб с ловджийски рог и литери SM; фирмен надпис SMITH
& MEYNIER FIUME в Зогр. 320 от 1872 г.; лъв и слънце с надпис SOLE
C. LEONE REGISTERE в Зогр. 323 от 1910 г.; три луни в Зогр. 363 от
1851 г. и в Зогр. 378 от същата година (три луни, контрамарка VC
‒ фрагмент); три шапки с букви А(С?) в Зогр. 375 от 1824 г. и три
шапки и букви VС в Зогр. 393 от 1868 г.; лъв и контрамарка ‒ корона
с литери СsC в Зогр. 388 от 1796 г.
Във физическото описание на ръкописите в Каталог 2017 се дава
още броят на листовете, забелязани липси, наличната фолиация
или пагинация ‒ както по-стара, ако има (някои ръкописи имат
оригинална фолиация и/или пагинация), така и последната по вре
ме фолиация с арабски цифри, направена при дигитализирането
на ръкописите – наричаме я нова фолиация. Много малко са ръко
писите с номерация на тетрадите, например Зогр. 293 от началото
на XVII в. Планираме описанието на тетрадите да бъде направено
в бъдещия електронен каталог. Някои ръкописи са всъщност само
една тетрада или част от тетрада.
Във физическото каталогизиране, както се очаква, присъстват
размерите на листовете и текста, броят на редовете на страница,
информация за броя на колоните (много рядко явление в изслед
ваните ръкописи е текстът да е в две колони, например във фраг
мента от Цветен триод от първата половина на XIV в. – Зогр. 287) и
за рамкирането на текста. Очертаването на текста в рамка е често в
ръкописите от XIX и ХХ в. – среща се в почти половината от описа
ните ръкописи, например в Зогр. 299, 301, 303, 306, 309, 311, 312, 314,
316, 317, 318, 319, 324, 325, 329, 330, 334, 335, 336, 339, 341, 344, 346, 347,
350, 351, 353, 354, 356, 358, 360, 361, 362, 366, 369, 373, 374, 375, 376, 379,
381, 383, 386, 388, 390, 391, 392, 394, 395, 397, 398, 403 и др. Понякога
рамката е двойноконтурирана, в повечето случаи е с черно мастило.
Красиви рамки е направил Иринарх Зографски: в Зогр. 294 (Канони
за св. Георги и др. песнопения) от 1895 г. ‒ рамката е с червено и синьо
мастило, а около нея се вие стълбло; в Зогр. 318 (Празничен миней)
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от същата година рамката е двойноконтурирана с виещо се стъбло
около нея.
Повечето ръкописи са малки по размер, голяма група са с висо
чина около 20 см (между 180 и 220 мм), друга голяма група са още
по-малки ‒ около 15‒16 см височина (между 145 и 160‒170 мм). Ръ
кописи с височина над 250 мм (Зогр. 315, писан от монах Мартиниан
през 1910/11 г. и съдържащ Житие на св. Козма Зографски, Зогр. 330 от
1793 г., Зогр. 323 от 1910 г.) и особено над 30 см са рядкост (например
Зогр. 322 от 1861 г., Зогр. 320 от 1872 г., съдържащ Житие на Онуфрий
Габровски, Зогр. 318 от 1895 г. ‒ Празничен миней, писан от йеродякон
Иринарх Зографски, а също и другият споменат ръкопис, писан от
него през същата година, Зогр. 294 с Канони за св. Георги. Ръкописът с
най-малки размери е Зогр. 405 (Ирмологий и духовни наставления) от
края на XVIII в., 105 х 80 мм са размерите на листовете, а на текста –
75 х 60 мм.
5. Подвързия. Сред описаните ръкописи има тетрадки без под
вързия, но по-голямата част от ръкописите имат или оригинална,
или нова, т.е. библиотечна подвързия. В каталога не сме отразили
(освен частично) стиловите особености на орнаментиката и случаи
те на идентична подвързийна украса. В бъдеще ще трябва да се гру
пират по-точно типовете еднакви подвързии и да се уточни, ако е
възможно, техният произход, за да бъдат очертани особеностите на
подвързиите ‒ дали те са правени в манастира, или в мястото, откъ
дето е дошъл ръкописът. Също като перспектива за бъдеща работа
стои съпоставката на подвързиите на ръкописите и на старопечат
ните книги в библиотеката на Зографската обител (с акцент върху
тези, които не са с оригинална подвързия, а са преподвързвани в
библиотеката на манастира).
6. Украса. В тази рубрика на описанието в Каталог 2017 се по
сочва наличието на миниатюри, заставки, концовки, инициали с
по-важните им черти (на съответните листове), както и на залепени
в отделни ръкописи гравюри. Използването тук на термина „ми
ниатюра“ е доста условно, тъй като обикновено виждаме рисунки,
правени най-вероятно от самия писач, който не притежава нуж
ните умения. В повечето случаи украсата на тези късни ръкописи
е повлияна от старопечатни – предимно украински – книги, но не
липсват и опити за собствени художествени решени5. Планираме в
електронния каталог значително да бъдат разширени описанията в
5
Проблеми при описанието на украсата са дискутирани в статията на Ели
савета Мусакова в настоящия сборник.
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съответните подрубрики, но характерът на наличния материал не
предполага издирването на връзки между художниците, работили
в Зографския манастир в края на ХVІІІ и през ХІХ в., и ръкописната,
като цяло бедна и непрофесионално изработена украса – особено в
ръкописите от началото на ХХ в.
7. Книжовници. В тази рубрика на описанията на ръкописи
те в Каталог 2017 се съдържа информация колко ръце са иденти
фицирани в даден ръкопис и на кои листове пишат. Има не само
ръкописи, в които се различават две или три ръце, но и четири-пет
– отбелязани са с главни кирилски букви. Например в Зогр. 395 от
XIX в. се разграничават пет ръце: А, Б, В, Г, Д. Редица писачи са ано
нимни. На този етап на проучване рядко сме идентифицирали пи
сач по почерк. Също така много рядко сме посочвали дали същият
книжовник е писал и в друг ръкопис освен в описвания. Това е друга
задача пред електронното описание. В Каталог 2017 са отбелязани
поименно само книжовници, оставили имената си в бележки. От
ворен въпрос пред бъдещите изследвания е издирването на други
техни ръкописи, както и очертаване на техния творчески профил и
житейска съдба на базата на други източници6. Особено плодотвор
ни ще се окажат съпоставките с певческите ръкописи7.
По-долу ще споменем кописти, оставили имената си в свои бе
лежки в ръкописи, влезли в Каталог 2017. Ще се ограничим до ня
колко примера, които набелязват мащабите на това бъдещо начи
нание.
Продуктивен книжовник през първата половина на ХХ в. в Зо
графската обител е монах Панарет Зографски, който дълги години
е бил и библиотекар на обителта8. Неговият писмен труд заслужава
да се спомене като пример за многолетна преписваческа дейност.
За такава задача на бъдещи проучвания говори например Христо Темел
ски (Темелски 1996: 161–163). Надяваме се, че включването на множество из
точници (книги и документи, публикации на учени и краеведи) на различни
езици в една бъдеща електронна интегрирана среда ще хвърли повече светлина
и върху образите на монаси книжовници от Зографската света обител.
7
За тях вж. статията на Гоце Ристески в настоящия сборник.
8
Монах Панарет (в света Петър Джуров от с. Загоричане, Костурско), р.
1888 г., постъпва в Зограф през 1909 г., става монах през 1911 г. (данните са от
Темелски 1996: 170 и Даскалов 2012: 412); умира през 1967 г.; за него вж. и Банев
2014. Както отбелязахме, тук не можем да привлечем други данни за книжовни
ците, които ще споменем, включително и за Панарет Зографски – за неговия
живот и дела, нито за негови ръкописи, които не са в разглеждания каталог.
Все пак се изкушаваме да цитираме едно описание на този монах, оставено в
спомените на свещ. Атанас Иванов Илиев, който през 1943‒1945 г. е бил по
6
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Между годините, в които са датирани запазените му автографи,
има дълъг отрязък време. В Каталог 2017 ръкописите, подписани от
него, са пет.
Най-ранният подписан ръкопис е от 1919 г. – Зогр. 354, съдър
жащ Акатист за св. 26 Зографски мъченици. Отец Панарет оставя за
пис с червенослов на л. 33r, оформен като бележка под линия: имени
св. Вл͠мчкъ Геѡ́ргїемъ посвѧще́нна ѻ҆би́тель Зѡгра́фскаѧ, а Косма̀ и҆ Пи́менъ оу҆го́дники Бж͠їи, подвиза́вшїисѧ въ се́й ѻ҆би́тель; по семꙋ̀ и҆ оу҆помина́ютсѧ въ се́мъ а҆ка́ѳїстъ,
напи́санымъ спецїа́лномъ за ѡзначе́нной ѻ҆би́тели. Датата е на л. 37v: Пи́санъ въ
л. 1919 м. Окто́мврїй 9 го дне ѿ монаха Панаре́та. Той пише с нов полуустав
и сам украсява, макар и скромно, но грижливо своята книга.
През 1939 г. монах Панарет създава още три ръкописа, чието
съдържание е свързано с чествани в Зограф светци и празници.
Празничният миней Зогр. 296 е дело на двама души – на неизвес
тен копист и на Панарет, който преписва няколко текста: Служба
на зографската икона на св. Богородица ‒ Предвъзвестителница в памет
на избавянето на Зограф от пожар; Тропар на св. Пимен Зографски;
Служба на св. Пимен Зографски. След службата за зографската икона
монахът оставя бележка: Писана ѿ монаха Панарета Зѡграфскїй.
Вторият кодекс от 1939 г. е Зогр. 325: Молебен канон към св. Богородица на глас 8-и от монах Теостирикт и два тропара за св. Георги.
Бележката на кописта на л. 10v гласи: Напи́санъ ѿ мона́ха Панаре́та: ноемⷡрıа
19-ий 1939 год. Бди́те и моли́тесѧ, помина́йте и моѐ ѡкаѧ́нство. Спасѝ ѿ бѣ́дъ рабы̀
твоѧ̀ прѣⷭта́я бцⷣе д͠во, ꙗкѡ всѝ по б͠зѣ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ ꙗкѡ нерꙋши́мѣй стѣнѣ̀ и
предста́тельствꙋ. Подобна е и бележката на л. 12r в Зогр. 353 – Молебен
канон към св. Богородица: Написанъ ѿ мона́ха Панаре́та мⷭⷭцъ ное́мврїй к͠г. де́нь.
1939 год. а.ц҃.л.ѳ. Бди́те и҆ моли́тесѧ, и҆ помина́йте моѐ ѡ҆каѧ́нство.
Дванадесет години по-късно ‒ през 1951 г. ‒ отец Панарет отно
во се е заел с писмен труд – в Зогр. 335 той преписва Последование

слушник в Зограф: „Монах ПАНАРЕТ – родом от Леринските села, 56-годишен;
мил, добродушен и религиозен старец беше, излишна дума от неговите уста не
излизаше. Всичко понасяше со кротце и со благо, като на 24 часа спеше само
4. Останалото свободно време от послушанието си прекарваше в стаята в ко
ленопреклонна молитва. Много хубаво пееше на левия клир. Беше член на съ
бора и придружаваше дядо игумен до Солун и България. Ходеше да наглежда
манастирските имоти в Лонгос и Тасос. Освен тези задължения изпълняваше
и длъжността библиотекар. Той описа и номерира всички книги и документи
в библиотеката“. Спомените на о. Атанас Илиев са публикувани от Христо Те
мелски (Темелски 1996: 165 и Темелски 1994).
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на Панагията; Молитви за благославяне на вечерната трапеза; Кондаци
за цялата църковна година, сред които има кондаци за голяма част от
местнопочитаните в манастира светци като св. Козма Зографски, св.
26 Зографски мъченици, св. Йоан Рилски, св. Иларион Мъгленски, св.
Димитър Басарбовски, св. Пимен Зографски, св. Онуфрий Български
и др. От следващата 1952 година е запазен Зогр. 351 – препис на хим
нографски текстове от църковнославянски печатни книги. Ръкописът
съдържа основно изменяемите песнопения на Литургията и др.
Като библиотекар отец Панарет оставя името си в приписки в
Зогр. 302 и Зогр. 372. Той е и книжовникът, възстановил оригинал
ната приписка на „окаяния Драган“ в Драгановия миней, среднобъл
гарски паметник от XIII в.9.
Естествено, може да се очаква, че делото на един толкова акти
вен писач не се изчерпва само с тези преписи, които са отразени в
Каталог 2017. Особено това обстоятелство, че той работи през пър
вата половина на XX в., обуславя съхранеността на голяма част от
неговото наследство. Със сигурност други ръкописи, части от ръко
писи или отделни фрагменти ще бъдат идентифицирани в бъдеще.
Несъмнено е също, че допълнителна информация за него може да
се открие след обработката на манастирския архив – също един ас
пект от комплексното проучване на културното наследство на Зо
графската обител, по който в момента активно се работи.
Монах Панарет е само един от мнозината книжовници от отра
зения в каталога период, за които научаваме от техните ръкописи.
Общо самоназовалите се писачи, творили в манастира, са повече
от десет; десетина са и тези, които са ни оставили своите имена, но
запазените им ръкописи или са написани извън Зограф, или не е
отбелязано къде са създадени. Някои измежду вторите са също зо
графски монаси, които обаче в дадения момент поради различни
обстоятелства са се занимавали с книжовна дейност извън обителта.
Ето още няколко примера за кописти, оставили имената си в
ръкописите си (списъкът не е изчерпателен):
‒ Акакий йеромонах, преписал през 1807 г. Молебни канони за св.
Богородица и за св. Георги (Зогр. 339);
‒ Гедеон Зографски, преписал през 1836 г. песнопения и молит
ви към св. Богородица (Зогр. 392);
‒ Христофор Зографски, преписал през 1841 г. Последование
за покойници (Зогр. 316), а през 1849 г. ‒ Последование на Панагията
9
Вж. по този въпрос статията на П. Петков, свещ. Козма Поповски, Д. Пеев
за бележката на „окаяния Драган“ в настоящия сборник.
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(Зогр. 314, ΙΙ), кратък вариант, и оставил колофон, в който се нари
ча послушник, на л. 32v: Сей чинъ творимый въ трапезѣ написасѧ въ мнⷭтырѣ
Зогравскомъ послушникомъ Христофору: в лѣто ѿ Р. Х. ҂аѿмѳ. мⷭцъ октѡврїй, въ в͠і
день; вероятно е бил българин, защото падежната форма на името
му е грешна;
‒ Аркадий Зографски, преписал църковнославянска граматика
през 1848 г.10 (Зогр. 300);
‒ Исихий Зографски, родом от Тутракан, преписал през 1860 г.
Подобни стихири, седални и ексапостилари (Зогр. 396) ‒ името Монах
Исихия Зографски се среща написано на задния форзац на един Мо
литвеник (Зогр. 301) от 1861 г., писан от 5 ръце. В приписка в същия
ръкопис се споменава и Зографската обител. Не е изключено да ста
ва дума за един и същи монах;
‒ Петър Георгиев Зографски от Татарпазарджик, преписал през
1872 г. Житие на св. Онуфрий Габровски (Зогр. 320)11;
‒ Иринарх Зографски, преписал през 1895 г. два ръкописа: Канони за св. Георги и други песнопения (Зогр. 294) и Празничен миней (Зогр.
318); както отбелязахме по-горе, това са ръкописи със сравнително
по-голям формат в сравнение с повечето ръкописи в каталогизира
ната сбирка, като текстът е грижливо рамкиран, има и украса;
‒ йеродякон Хрисогон Зографски, преписал Служба за св. Козма
Зографски през 1888 г. (Зогр. 319);
‒ Антоний Зографски, преписал през 1916 г. Канонизмъ святой
горы атонской (Зогр. 345);
‒ Йоасаф Зографски, преписал през 1932 г. Молитви към св. Богородица и към Иисус Христос (Зогр. 349); може би името на същия
монах се чете в Зогр. 305 (Песнопения за св. Георги) – според бележката
на л. 21r: Напи́са сѧ тъ́зи кни́жка въ лѣ̀то 1915 фев. 22 на Крьстопоклóнната Недѣ̀лѧ. ѿ трꙋдолю́б. І. Д. Іѡаса́фⸯ Зѡгра́ф (текстът е в червенослов, а името
на йеродякон Йоасаф е добавено по-късно с молив);
‒ В същия ръкопис Зогр. 305 има и страници, изписани от мо
нах Мартиниан – атрибуция по почерка. На л. 9r–11r той преписва
Нотирани песнопения за клира от Евхаристийния канон на литургията (на глас VI), като посочва, че нотацията е от архимандрит Ка
листрат. О. Мартиниан е оставил името си като преписвач на Жи10
Ако става дума за него в БВИ 1988: 46, то през тази година той ще да е бил
учител в Орхание (дн. Ботевград).
11
БВИ 1988: 258.
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тието на св. Козма (Зогр. 315 от 1910 г.) и Служба за св. Пимен Зографски (Зогр. 298), като той оставя в този ръкопис следната бележка (на
л. 16r): „Преписася настоящата Служба на св. Пимен въ манастиръ
Зогрáфъ отъ многогрѣшни М. Мартинианъ родомъ отъ многостра
далното Село Загоричани Костурска околия. въ 1942 година. М. Ап
рилъ 25й“ 12. Това е същият монах Мартиниан, чиято ръка Димитър
Пеев идентифицира като написала вмъкнатите листове в първо
образа на История славянобългарска (Зогр. 43)13.
Сред ръкописите на Зографската библиотека има и книги, за
които на този етап на проучване не знаем къде са писани, но в тях
има бележки с имената на копистите, например Кириак (Зогр. 366 –
Образци за подобни песнопения на осемте гласа от 1899г.), Герман, пре
писал през XIX в. Молитви към св. Богородица с тропар, три молитви
за избавяне от хулни помисли, заклинателна молитва срещу дяво
ла, просителна молитва към св. Богородица, обозначена като пета, и
Молитва към Бога, обозначена като шеста, и др. (Зогр. 308).
8. Писмо. Както бе споменато, идентификацията на преписвачи
по писмото предстои – при съпоставки с други ръкописи, особено
късните певчески ръкописи, от Зографския манастир и с материали
от други книгохранилища.
При характеризирането на писмото в Каталог 2017 ни бе трудно
да изберем единна и непротиворечива терминология за писмо от
XIX в. Ние използваме термините полуустав, нов полуустав и бързопис. Сред описваните от нас ръкописи се среща полуустав, подра
жаващ на църковнославянския тип писмо или на шрифта на цър
ковнославянските книги, печатани в Русия и използвани също и на
Атон (например у Иринарх Зографски в Зогр. 294 и 318). За късни
бързописни почерци от типа на днешното ръкописно писмо сме
приели определението „ново ръкописно писмо“, което виждаме в
Зогр. 311 – Константин Иванов Смолодович е преписал през 1865 г.
с ново ръкописно писмо текста за разликите между гръцката пра
вославна църква и римската църква от Мисаил Чирски (1761); също
в Зогр. 322 от втората половина на XIX в. с красиво ново ръкописно
писмо са преписани пространното житие и службата на св. Козма
Зографски; в Зогр. 379 и 380 са преписани на руски с ново ръкопис
но писмо различни молитви през XIX в.

Монах Мартиниан (в света Иван Гулев), р. 1876 г., влязъл в манастира през
1898 г., станал монах през 1900 г. (Темелски 1996: 170, вж. и 165 и повече у Темел
ски 1994); през 1962 г. е жив (Даскалов 2012: 414).
13
Паисий Хилендарски 2016: 38.
12
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9. Език и правопис. Свои предизвикателства предлага и кла
сификацията на ръкописите според техния език и правопис. В
каталогизираната сбирка преобладават ръкописи, написани на
традиционния за православната църква през XVIII–XIX век кни
жовен език (в основата си среднобългарски) с църковнославянски
правопис (с множество надредни знаци и руски фонетични черти).
Има и текстове обаче, писани на руски или на български език, оби
чайно с множество книжни елементи от традиционния книжовен
език. Срещат се, макар и рядко, текстове на гръцки (с гръцко или
с кирилско писмо). Например в Зогр. 304 езикът е новобългарски
със югозападнобългарски диалектни елементи и с църковнославя
низми, а правописът е най-близо до правописа, предлаган от Ма
рин Дринов, но се вижда и влияние на църковнославянския пра
вопис, елементи на Пловдивската или на Търновската правописна
школа.
10. Съдържание. Тематичен обхват на включената в каталога част от Зографската ръкописна сбирка.
За да улесним читателите на дигиталните копия в Зографската
електронна научноизследователска библиотека към библиотеката
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, направихме
сравнително подробно описание на съдържанието на ръкописите,
но отново – в рамките на краткия каталог – най-често не привежда
ме оригиналните заглавия (самоназванията) на текстовете, а дава
ме само заглавие на съвременен български книжовен език според
идентификацията на текста от изследователя. Стремили сме се да
назоваваме един и същи текст с едно и също заглавие, да използ
ваме последователно еднотипни синтактични модели например
Служба на…; Молебен канон към… и пр. В заглавията на текстовете
(и ръкописите) се обозначава авторството, ако то е известно, напр.
Житие на св. Йоан Рилски от св. патриарх Евтимий Търновски.
Както може да се очаква, най-често преписваните в Зографския
манастир книги са текстове на богослужението, често от църковно
славянски печатни книги, но има и текстове на традиционен език
или на новобългарски, които са посветени изрично на просияли
в Зографския манастир светци – св. Зографски 26 мъченици, св.
Пимен Зографски, св. Козма Зографски; чести са молебни канони,
молитви, песнопения за св. Богородица и св. Георги (както може да
се очаква за една светогорска обител с небесен патрон великомъ
ченика победоносец). Така например освен минеи има преписи
на служби: на Акатистната икона на св. Богородица (Зогр. 302 от
1910 г.), на св. Богородица за избавлението на Света Гора (Зогр. 348
от 1894 г.); на св. Георги (Зогр. 305 от 1915 г.), св. Козма Зографски
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(Зогр. 319 от 1888 г., Зогр. 322 от 1861 г., 360 I от началото на ХХ в.);
св. Модест (Зогр. 303, не по-рано от 1862 г.), св. Пимен Зографски
(Зогр. 298 от 1942 г.), св. Харалампий (Зогр. 321 от XIX‒XX в.), на
св. 26 Зографски мъченици (Зогр. 360 II от началото на ХХ в.).
На описаните 119 ръкописа не може да се гледа като на предста
вителна извадка за текстовете, които съдържа зографската ръкопис
на сбирка, но те са показателни за това какви текстове се преписват
най-често през периода от втората половина на XVIII до първата
половина на ХХ в. в манастирска среда и какви текстове се използ
ват и съхраняват – и то най-вече в контекста на светогорската тради
ция. Например Акатист за св. Богородица – 4 ръкописа, Акатист за
св. Георги – 3 ръкописа; Акатист за св. 26 Зографски мъченици
(Зогр. 354 от 1919 г.); Акатист за св. Йоан Предтеча (Зогр. 395 от XIX в.),
Акатист за св. Мина (Зогр. 342 от ХХ в.), както и Молебен канон към
св. Богородица – 12 преписа; Молебен канон към св. Георги – 9 преписа;
Молебен канон към св. Николай (Зогр. 386 от XIX в.), различни молит
ви – в 13 ръкописа; често се срещат части от требници (различни
последования и/или молитви) – общо 13.
Откриваме и само по един препис – например Златно съчинение
от Самуил Равин (Зогр. 401, не по-рано от 1778 г.), Основни разлики
между гръцката православна и римската папска църква (Зогр. 311 от
1865 г.), Просветител на Йосиф Волоцки (Зогр. 367 от първата поло
вина на XIX в.); Сказание за чудотворните икони на св. Георги (Зогр. 376
от XIX в.); Устав на Света Гора (Зогр. 345 от 1916 г.); Чудеса на св. Георги
(Зогр. 370 от XVIII в.).
11. Бележки и приписки. При подготовката на Каталог 2017
стремежът ни бе да представим бележките на книжовниците и
по-късните приписки най-близко до оригинала, но това понякога не
е възможно ‒ далеч не всички надредни знаци имат съответствие в
шрифтовете и затова не са предадени. Ако правописът е църковно
славянски и/или писмото е полууставно или подражание на шриф
та на църковнославянските книги, печатани през XVIII–XIX век, тек
стът е набран с шрифт Bukyvede (стара кирилица). Ако правописът
е нов (например Дриновски за български език или руски от XIX в.),
не се използва стара кирилица. Въвеждат се главни букви за собст
вени имена (nomina propria). Фoнетичните думи се пишат разделно
с изключение на възвратната частица сѧ, която се пише слято с пред
ходния глагол, ако правописът е последователно църковнославян
ски. Независимо какъв завършителен знак е използван в ръкописа,
предаваме го с точка.
Бележките и приписките съдържат важна информация не само
за писачите, но и за местата, където ръкописите са създадени или
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използвани и пазени. Най-често се споменава Зографският манас
тир, откъдето произхождат редица ръкописи или където са били
донесени, но се срещат податки и за други манастири и селища
Те свидетелстват за връзките между зографското братство и други
православни земи. Например Зогр. 365, съдържащ Ръководство за
изповед, е преписан през 1888 г. от йеромонах Стефан в Скопинския
Свето-Духов мъжки манастир (при гр. Скопин в Рязанска област,
Русия). Феодор Михайлов Протопопов, санктпетербургски гражда
нин, през 1838 г. събрал в един ръкопис (Зогр. 312) различни тек
стове: молебни последования и канони срещу болести и нечисти
духове; молитви, предпазващи от зло; молитви благодарствени за
оздравяване и отгонване на бесовете; молитви, извлечени от жития
на светци, включително на руските Зосима и Саватий Соловецки,
молитви към руските светители Кирил Белозерски, Антоний Дим
ски, Мартирий Зеленецки; към св. Богородица; Размишления за
смъртта; два поетически текста за смъртта ‒ духовни стихове и сти
хове с акростих от св. Димитрий Ростовски. Част от тези творби са
преписи от требника на Петър Могила от 1626 г.
В Зогр. 311 от 1865 г. се споменава Киприяновският манастир в
Бесарабия14. В бележка пък в Зогр. 375 (съдържащ текстове от св. Ди
митрий Ростовски) се казва, че този ръкопис е създаден през 1824 г.
в Клуцохор (квартал на Сливен). Не е идентифициран писачът, но
се знае, че по това време в Сливен има интерес към християнска
литература и тя е била набавяна по различни начини и пътища15.
В бележки на книжовниците четем имена на предстоятели на
Зографския манастир, преводачи, редактори. В два ръкописа се
среща почти една и съща бележка – за превода от гръцки на Житието на св. Козма Зографски и за редактирането му, както и за съз
даването на служба през 1802 г. – в Зографската обител с прилежа
нието, изправлението, одобрението и повелението на проигумен и
епитроп Евтимий, както и за по-късното, от 1861 г., редактиране от
архимандрит и игумен Антим, доктор по богословие на Атинския
университет ‒ вероятно Антим (игумен 1855‒1867) от с. Калково,

14
Този манастир е бил под управлението на Зографския манастир от 1698
до 1813 и от 1837 до 1873 г.
15
Например местният влиятелен чорбаджия хаджи Гендо Вълков, живял
в Клуцохор, е бил притежател вероятно на три ръкописа с поучения и жития,
преписани с гръцки букви от дамаскинарски сборници, като езикът е добли
жен много до говоримия език на онова време; а същевременно има предание,
че е пазел стари български ръкописи (вж. Димитрова 2005).

37

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

Струмишко16 (Зогр. 315 от 1910/11 г., подписан от монах Мартиниан,
и Зогр. 322, писан с ново ръкописно писмо през втората половина
на ΧΙΧ в.). Ето текста на бележката според двата преписа:
Зогр. 322 Житiѐ Преподо́бнагѡ и Богоно́снагѡ Отца̀ на́шегѡ Космы̀, во свяще́нной, ца́рской и патрiа́ршеской славенобо́лгарской оби́тели Зогра́фской просiя́вшагѡ, Новопреведе́нное съ Гре́ческагѡ язы̀ка, и со мно́гимъ прилежа́нiемъ испра́вленное и ѡдобре́нное всечестнѣйшимъ господи́номъ тоя̀ святы́я оби́тели проигу́меномъ и
епи́тропомъ Еви́мiемъ его́же повелѣ́нiемъ сочини́ся и бдѣ́нная слу́жба свята́гѡ въ
лѣто 1802. Ны́нѣ же вторицею исправися до́кторомъ богословiя Аинскаго богословскаго факултета Архимандритомъ и Игуменомъ сея Зографскiя обители Ани́момъ
1861 года 25 Августа
Зогр. 315 Житїѐ Преподобнагѡ и Богоноснагѡ О͠ца̀ на́шегѡ Космы̀, новопреведе́нное съ Гре́ческагѡ ꙗзы́ка, и со мно́гимъ прилежа́нїемъ испра́вленное и ѡдобре́нное, всечестнѣ̀йшимъ Господи́номъ тоѧ̀ ст͠ыѧ оби́тели проигꙋ́меномъ и епи́тропомъ
Евѳѵ́мїемъ, егѡ́же повелѣ́нїемъ сочини́сѧ и Бдѣ́ннаѧ слꙋ́жба Ст͠агѡ: въ лѣ́то 1802.
По́слѣ втори́цею испра́висѧ до́кторомъ Богосло́вїѧ Аѳи́нскаго Богосло́вскаго факꙋлте́та, Архимандри́томъ и Игꙋ́меномъ сеѧ̀ Зогра́фскїѧ Оби́тели, Анѳи́момъ: 1861 го́да
25 А́вгꙋста.).
В друг един ръкопис – Зогр. 304 от 1912 г. ‒ откриваме данни, че
Последованието за пострижение в малкия монашески образ (Мантия) е
преведено на български от „славянски“ в манастира Зограф с благо
словението на игумена свещеноархимандрит Калистрат (вероятно
Калистрат от Струга, игумен на обителта 1909–1912), но самият ръ
копис е завършен при игумен свещеноархимандрит Теодорит Зо
графски (от Горно Броди, Серско, игумен 1912–1921, 1929–1933)17, а
преводът е направен от йеромонах Антим Зографски (съименник
на игумена Антим от XIX в.).
В ръкопис Зогр. 294, ръкопис на йеродякон Иринарх (Канони за
св. Георги на осемте гласа и светилен тропар за съботните дни от Октоиха), писан в 1895 г., в бележка е споменат игуменът на обител
та архимандрит Григорий Болутов (сщенноархимандри́та и҆ ’Игꙋ́мена Григо́рїа). В друг ръкопис на Иринарх Зографски от същата година, Зогр.
318 от 1895 г. (Миней), отново в бележка е споменат същият игумен:
Во Сла́вꙋ Ст҃ы́ѧ Единосꙋ́щныѧ, животворѧ́щїѧ и҆ нераздѣли́мыѧ Трⷪⷪцы, Ѻц҃а̀ и҆ Сн҃а,
и Ст҃а́гѡ Дх҃а: бл҃гослове́ниемⸯ всечетна́гѡ (!) Ѻц҃а на́шегѡ сщ҃еннаархи́мандрита и҆
В света Атанас Ризов, р. 1797 г., образован монах просветител; за него вж.
БВИ 1988: 41 и Стоилов 1907, който отбелязва съществуването на непубликува
ни негови преводи от гръцки за Бигорския манастир; още Зографски 1943: 92;
153; Даскалов 2012: 411.
17
Годините на игумените са дадени по Даскалов 2012: 411.
16
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Игꙋмена Григо́рїа, собра́ сѧ настоѧ́щїи Мине́и҆: въ свѧще́нната Славѧно Бо́лгарска Ѻбщежи́тельна Зѡгра́фска Ѻби́тель, въ лѣ́то хилѧ́да и҆ ѻсмьстотини и҆ деветдесѧть и҆
пѧ́то. Ст҃а Го́ра Аѳѡ́нска Монасты́рь Зѡгра́фъ. Юлїи 25 – 1895 год. Трꙋдолю́бецътъ… (л. 1r) – с молив е добавено името „Иринарх“.
В бележки на книжовниците, както се очаква, присъстват имена
та и на други предстоятели на Зографската света обител например
Йосиф в Зогр. 361 (Молебни канони към св. Богородица и св. Георги) от
1890 г.: Во слав́ꙋ с͠ты́ѧ, е҆диносꙋ́щныѧ, животворѧ́щїѧ Трⷪц
 ы, ѻ҆ца͠ ,̀ и҆ Сн͠а, и҆ с͠та́гѡ Дх͠а:
При Всечетнѣ́мъ (!) ѻ҆тцѣ̀ на́шемъ Iгꙋ́менѣ Iѡ҆сїфѣ; и҆ при преподо́бнѣмъ ѻ҆цѣ
͠ Сїмеѡ́нѣ
Тыпика́рѣ: на писа́сѧ сїѧ кни́жка съ кано́ни на с͠та Бг͠оро́дица и҆ на с͠та́гѡ великом͠чнка
Геѡ́ргїа въ Зѡгра́фска ѻ҆би́тель въ лѣ́то ѿ сотворе́нїе мї́ра ҂зтчи. въ лѣ́то ѿ Хрⷭт͡ а ҂аѿч.;
архимандрит Акакий Зографски18, по чието време в сравнително кра
тък период са преписани два ръкописа според бележките на книжо
вниците: Зогр. 330 (Последование на изменяемите текстове в Литургията от 1793 г.) и Зогр. 373 (Дяконски служебник от 1786 г.).
От приписки и бележки научаваме имена на други зографски
монаси – за жалост, приписките е трудно да се датират и иденти
фикацията на монасите е несигурна. Ето няколко имена: Ананий
Изугравец (Зогр. 340, до 1747 г.); Вениамин, йеромонах на общежи
телната обител Атоно-Зографска (Зогр. 311 от 1865г.); Геласие Зо
графски (Зогр. 387 от XIX в.); Димян (Зогр. 396 от втората половина
на XIX в.); Йоаким монах Зографски и Василий Зографски (Зогр. 366
от 1899 г.), може би същият монах Йоаким е оставил подписа си на
гръцки заедно с Партений Зографски в ръкопис Зогр. 383 от XIX в.
(Молебни канони към св. Богородица и св. Георги, различни тропари
и други богослужебни текстове): „Иоакимъ Μοναχοῦ Ζουγραφίου
Παρθενιος Μοναχος Ζουγρα[…]“ (л. 43r). На останалите празни ли
стове Партений Зографски пише различни тропари.
Бележките на книжовниците съдържат любопитна информация
и за пътя на книгите, за използването им, за читателите им. Откри
ваме следи за даряване и заемане на книги, включително на изгубени
днес ръкописи, които очертават облика на манастирската библио
тека в миналото, както и интересите и книжовните занимания на
монасите. Така например Паисий, йеросхимонах Зографски, дарил
ръкописа си на монах Аркадий (според бележка на л. 1а в Зогр. 404,
не по-късно от 1862 г.)19. Същият ръкопис Зогр. 404 съдържа припис
За архимандрит Акакий и подписани от него документи от 1795 г. и
1796 г. вж. Павликянов 2005: 119‒120, 143‒146.
19
Може би това е същият монах Аркадий Зографски, който е преписал
църковнославянска граматика през 1848 г. (Зогр. 300).
18
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ки от периода 1862–1869 г. за заемане на книги от един монах на друг
например на л. 71v: „1867 априлїа 26 Поликарпа зема митарствата
на прочитанїе; февруарїа 5 денъ дадохъ на Сергїа ѡбѣти монашескїѧ
или Тїхона Вороженскаго (!); Лаврентїѧ зема катїхїзисъ на прочи
танїе 1869“; също и на л. 72r: „дадох на о(те)цъ Мартинїана чудесата
[на] Пр[есвета] Б[ого]р[одица] до времѧ 1867 аvгоста 19“.
В още един ръкопис (Зогр. 392 от XIX в.) има приписки за даване
на книги на братята. Записано е на кого (на монаси, послушници
или миряни, вероятно от Зографския манастир) какви книги са да
дени: Кныга Лыцїдарь ѹ Їѡвана Даколовъ; идна астъ Библия ѹ ѡтца Дамаскїна и книга стаго Григорїя Бгослова; книга Агатаангенъ (!) ѹ ѡтца А[… скъсано]
папꙋ… [поправяно и неясно] антонїе папꙋїꙋ; Книга Каменъ вѣри ѹ ѡтца […
скъсано] Филарета терзiе; книги Бгослововъ ѹ ѡтца Василїя посника, и Дрꙋгая
Книга стагѡ Кїрила се ѹ негѡ; Книга Лѣствиникъ ѹ ѡтца Вїкентїя [А] терзїя;
Книга стагѡ сщенномника Iгнатїя Бгоносца, ѹ попа Венїяминъ и стагѡ Еѵⷢлїста
Iѡанна Бгослова тꙋлкованїе Iѡанна Златаꙋста и Патерiкъ; Книга Тестаментъ ѹ
ѻⷮца Севастїана попꙋїетъ. Както се вижда дори от това изброяване на
нищожна част от книгите в манастирската библиотеката, кръгът на
интересите на обитателите е бил широк – от Свещеното Писание
(включително тълкувания от св. Йоан Златоуст) до Луцидар, от слова
и поучения на светите отци (св. Григорий Богослов, св. Йоан Лест
вичник) до Патерика и катехизиса на Камен вери. Интересно и за нас
‒ и надяваме се, за читателите ‒ е, че се споменава и кои са четящи
те. Разбира се, те са най-вече духовни лица (отците Дамаскин, отец
Василий постник20, Викентий, поп Вениамин), някои от които са из
вестни със занаятчийските си умения – папукчии са отец Севастиян
и Антоний, а терзия е отец Викентий.
В приписка пък в Зогр. 385 от XIX в. се съобщава, че монахът Йов
от „малорусийския“ град Самара е чел тази книга и пише припис
ката с лявата си ръка.
12. Показалци. Каталог 2017 завършва с показалци: показалец
на личните имена (книжовници, монаси и други хора, споменати
в приписките, автори на текстовете, светци), показалец на географ
ските имена (най-често споменаваният топоним е Зографският ма
настир), списък на ръкописите по названията им и хронологичен
списък. Тези показалци, особено на собствените имена, както и са
За него вж. Письма с Аѳона о современныхъ подвижникахъ Аѳонскихъ, Сочинение монаха Русскаго на Аѳонѣ монастыря Пантелеимона (Кіевъ, 1871), 77–100;
както и вж. Антоний Святогорец 2010: 368–379 и Антоний Светогорец 2002:
319–327.
20

40

Екип

Каталогизиране на кирилски ръкописи ...

мите описания на ръкописите, ще дадат, надяваме се, тласък на нови
идентификации на монаси и книжовници, ще помогнат за осветля
ване на връзките на Зограф с други средища и като цяло ще обогатят
историята на светата обител и на духовния живот на Балканите.
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Cataloguing Zograf Monastery Cyrillic Manuscripts
Dated to the Second Half of the Eighteenth –
First Half of the Twentieth Century:
Difficulties and Prospects
Margaret Dimitrova, Klimentina Ivanova, Elissaveta Moussakova,
Andrey Bobev, Andrej Bojadzhiev, Petko Petkov,
priest Kozma Popovski, Lyubka Nenova (Sofia)
The authors share their experience of cataloguing more than 100 late
Cyrillic manuscripts housed in the library at the Monastery of Zograf. They
discuss problems and peculiarities of these late manuscripts’ physical,
language, and content descriptions, of colophons and marginalia. Many
of these manuscripts were copied in monastic milieux, and indicate the
love for reading and learning of the monks and their spiritual searches.
Various texts (most frequently chants, prayers, and rites) were copied from
printed Church Slavonic books. Some manuscripts contain hymns (in
Church Slavonic) and vitae (both in Church Slavonic and in the Bulgarian
vernacular) dedicated to saints venerated particularly at Zograf, such as:
St Kozma Zografski, St Pimen Zografski, the twenty-six Zograf martyrs as
well as hymnic texts dedicated to St George, the patron of the monastery,
and to the Theotokos, the patron of Mount Athos.
Keywords: Zographou Monastery, late manuscripts, Slavonic manu
scripts, manuscripts catalogue
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Украсата на късните ръкописи
от библиотеката на Зографския манастир
Елисавета Мусакова (София)
Ключови думи: ръкописна украса, късни ръкописи, изображения
на св. Георги, Зографска света обител
Един от първите проблеми, с който се сблъскват българските из
следователи на славянските ръкописи от ХVІІІ до началото на ХХ в.,
е неустановената терминология и типология, необходима за описа
нието на тяхната украса. В каталозите, описите и други типове пуб
ликации най-малко внимание се отделя на украсата в късните ръко
писи, тъй като упадъкът на това изкуство спрямо предшестващата
средновековна традиция е несъмнен1. Освен това непрофесионално
правената украса и лошите рисунки не само не са особено привле
кателни от естетическа гледна точка, но често са и най-трудно по
датливи както на описание, така и на идентификация. В редица слу
чаи, ако не и в преобладаващата част от тези паметници, украсата,
както и писмото, имитират или копират образци от различни пе
чатни книги2. Не по-малко проблематична при каталогизирането е
1
Изключенията се отнасят най-вече до илюстрирани ръкописи като Сбор
ника на поп Пунчо от 1796 г. (НБКМ 693), сборниците на изключително продук
тивния даскал Тодор Пирдопски от първата половина на ХІХ в., Сборника на
даскал Първан от 1847 г. (НБКМ 1005) и др., в които изображенията, правени от
книжовниците, крайно наивно и несръчно, носят прелестта на примитива с не
говите своеобразни решения и загадки (вж. Стоянов 1973; Стоянов 1984); също и
редките у нас публикации върху украсата на късни ръкописи (Караджова 1992,
Караджова 1994, Гергова 2009).
2
Печатната орнаментика е предмет на обстойно изследване най-вече от
страна на руските изследователи, макар че голяма част от изданията обхващат
края на ХVІІ и ХVІІІ в., вж. например такива основни трудове като Зернова 1952;
Зернова 1963; Зацепина 1959. За т.нар. старопечатен орнамент в ръкописната
книга е все още актуална статията на Дианова 1974; между по-новите публика
ции могат да бъдат споменати Мухина 2008, Мухина 2009.
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индивидуалната „писаческа“ украса, сведена до прости декоратив
ни мотиви, композирани според вкуса и умението на книжовника.
Съответно, авторите на каталози обикновено се задоволяват с общи
формулировки и препращат към старопечатни издания, но без да
конкретизират3. На свой ред съществуващите описи на славянските
кирилски печатни книги от българските сбирки регистрират укра
сата само в най-общи линии4, съобразно приети стандарти, които
вече се оказват остарели. Дори само тези факти са достатъчни, за да
очертаят необходимостта от извънредно добро познаване на късна
та църковнославянска, най-често руска и украинска, печатна про
дукция от ХVІІІ до началото на ХХ в., но и българската от ХІХ и на
чалото на ХХ в., от която са могли да черпят своите образци късните
книжовници. В българската научна литература, която би могла да
послужи като основа, се броят на пръсти авторите, които познават,
едва ли може да се каже, в пълнота тази материя5.
Затова със съзнанието колко широки познания са необходими
при научното обработване на пренебрегваната украса както в къс
ните ръкописи, така и в техните подвързии, още повече, че в слу
чая достъпът до оригиналите de visu е невъзможен за автора на този
текст, той е ограничен предимно до бележки върху украсата на ня
колко ръкописа, съпроводени от първоначално набелязани пробле
ми и изследователски насоки.

Образът на св. Георги
Сред множеството ръкописи без украса или с твърде посред
ствено художествено оформяне изпъква изящно рисуваното допо
ясно изображение на св. Георги „Изуграфски“ върху лист, изрязан
и залепен в ръкописа Зогр. 294 от 1895 г. откъм лицевата страна
на първия неномериран лист в ръкописа (ил. 1). Книгата съдържа
Канони за св. Георги на осемте гласа и светилен тропар за събот
ните дни от Октоиха, а писачът е йеродякон Иринарх, чиято ръка
се открива в още няколко ръкописа от сбирката. Изображението
3
Повече внимание към украсата на късни ръкописи, но също без прилага
не на терминология вж. у Джурова, Станчев, Япунджич 1985; Džurova, Stančev
1997; Христова, Караджова, Вутова 1996; Христова, Джурова, Велинова 2000;
Джурова, Велинова 2002; Атанасов и др. 2012; списъкът не е изчерпателен.
4
Повече информация е дадена у Минчева 2013.
5
Атанасов 1959; Атанасов 1980; Атанасов 1986; Караджова 1992. В сръбската
научна литература за връзките между украсата на старопечатни книги и юж
нославянски ръкописи вж. например Петковић 2001; Ракић 2002.

44

Елисавета Мусакова

Украсата на късните ръкописи ...

представя младия и красив великомъченик, облечен с хламида и ту
ника, с щит, украсен с растителни орнаменти върху лявото рамо.
Светецът държи трираменен кръст (често наричан руски) с дясната
си ръка и ръкохватката на меч – с лявата ръка. В левия горен ъгъл
е представен в облак Христос, който спуска мъченическата корона
към главата на св. Георги. Рисунъкът с мастилени контури е май
сторски, а в оцветяването на акварелен принцип лекото тониране на
лика и изсветляването на цвета в одеждите придават пластичност на
изображението. Около залепеното изображение Иринарх е офор
мил декоративна рамка от сини и малинови линии, около които се
увива стъбло – такива рамки той прави и за текста в страниците на
ръкописа6. В полето отдясно на листа с нови главни букви, изписани
с молив, е отбелязано: „Взето отъ руската кондика“. До този момент
не са установени ръкописът или книгата, от която е взет този лист,
респективно датата, към която може да се отнесе тази рисунка. Под
рамката на образа върху самия залепен лист друг надпис, с мастило,
гласи: „писанъ въ лѣто 1269. А тꙋкъ тꙋренъ“. Отново извън залепе
ния лист, под изображението друга ръка е добавила пак с мастило:
„въ лѣто 1896“.
Същата иконография – на св. Георги Победоносец, както гласи
надписът около образа – се открива на л. ІІІv в Зографския поме
ник с най-ранни вписвания от 1857 г., Зогр. 2747 (ил. 2). Двойнокон
турната рамка е запълнена с богати растителни мотиви от цветя и
листа, а в ъглите са разположени четири мотива „раковина“. От
двете страни на главата на светеца е изобразена обърната към него
благославяща десница. Нимбът, ръкавите на двете ръце и отделни
цветя в растителния орнамент са оцветени със злато, пъстрите бои
са също акварелно полагани, но тонирането с размито мастило е
използвано само в лика, а в растителния орнамент се използва и
щриховане. В свитък над главата на светеца е поместен тропарът му
на Малка вечерня, гл. IV: „Подвигомъ добримъ поⷣⷣвизаⷧсѧ еси страстотерпче
хрⷭтовъ Геоѡргїе, вѣры ради ѡбличилъ еси мꙋчителеи нечестїе, жеⷬтва же б҃гови
б҃лгопрїѧтна принеслсѧ еси, тѣмже и вѣнецъ прїѧлъ еси побѣди, и м҃лтваⷨ ꙵ сте
твоиⷨ ꙵ всѣмъ подаеши прегрѣшенїи прощенїе“. Последната отбелязана дата
в списъците с имена е 1928 г. И техниката, и стиловите особености
на образа в този ръкопис се отличават от неговия аналог в Зогр. 294,
но за сметка на това те се откриват в друг, по-ранен зографски по
меник, Зогр. 230, наречен епархиален и съдържащ имена на руски
6
7

Вж. и неговия ръкопис Зогр. 318.
За ръкописа вж. Каталог 1994: 139, табл. 274.
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царе8. Изображението там (ил. 3) е правено от същата ръка, със съ
щите бои, включително със злато, а отделни разлики в общото оф
ормяне включват увиващите се ленти с два текста9, които обграж
дат лика на светеца, разполагането на тропара под изображението,
поместването на благославяща ръка в горните ъгли на композици
ята между нейната външна рамка и вътрешната рамка, съставена от
лентите, както и свеждането на растителната орнаментика до две
розети в долните ъгли. Вписванията на имена в ръкописа са ограни
чени между 179210 и 1821 г., а писмото в лентите и под оформеното
като икона изображение е от ръката на първия книжовник, който е
започнал поменика.
Логично е да се очаква, че в образеца, използван в двата по
меника, ликът на патрона на манастира възпроизвежда почитана
чудотворна икона, но той не съответства на прочутите икони, из
вестни като Фануилска11, Аравийска и Молдовска12. В Молдовската
и Фануилската икона светецът държи копие и меч, а в Аравийската,
За изображението вж. Божков, Василиев 1981: обр. 200; за ръкописа – Рай
ков и др. 1994: 125. На същата ръка, включително украсата, трябва да се припи
ше Молитвеник, принадлежал на архимандрит Акакий Зографски от 1788 г.
(НБКМ 1175), чиято начална страница е украсена с рамка, съставена от същия
вид и тип растителни мотиви, вж. Караджова 1992: фиг. 13. В същата публи
кация е посочено, че този начин на украса, обикновено наричан в руската па
леография „заставка-рамка“, идва от руската печатна орнаментика, а самият
ръкопис е характеризиран като рядко художествено оформен (Караджова 1992:
142–143), което се отнася в пълна сила и за двата поменика.
9
Текстовете са части от службата на светеца; първият, изписан с черно
мастило и вървящ отгоре надолу, гласи: Оукраша[..]а геѡргїе вопїетъ ти, оугодниче
хрⷭтовъ и предстателю тепльіи не престай молѧсѧ ѡ рабѣхъ твоихъ. Днесь вселеннаѧ всѧ
стⷬасто.терпца просвѣ.щаетсѧ зарѧми и хрⷭтова црковъ цвѣти (Утринна, самогласна сти
хира на Пс. 50, гл. VI); вторият, с червено мастило, започва в долния край и вър
ви нагоре: Воⷥдѣлаꙵ ѿ бга показаⷧсѧ еси, блгочесⸯтїѧ дѣлатеⷧ честнѣишїи доⷡродѣтелеи рꙋкоѧти
собраⷡ себѣ сѣѧвъ бо вⸯ слезаⷯ, веселїеⷨ жнеши, страдалчетⷭвоваⷡ же кровїи хрⷭта прїѧⷧ еси моливами
сте твоими всѣⷨ прегрѣшꙴнїи прощенїе (Утринна, кондак след Песен VІ, гл. IV, подобен).
10
Ще отбележа, че тази дата е вписана от друга ръка, вероятно като уточне
ние към името на Леонтий, епископ Ефески, и не следва да се приема като дата на
самия ръкопис, както смятат авторите на първия каталог (Райков и др. 1994: 125).
11
Вж. детайл от изображението у Божков, Василиев 1981: обр. 202.
12
В главната църква върху позлатен дърворезбен проскинитарий при се
верозападния стълб; според преданието тя била дарена от молдовския воевода
Стефан Велики (Стефан ІІІ) при направеното от него обновяване на манастира
през 1484 г. Вж. за нея, както и за другите две чудотворни икони – Божков, Васи
лиев 1981: 92–93, 310–313; за изображения на трите икони вж. Кратка история на
Зографския манастир на: http://sveta-gora-zograph.com/manastira/slova.php?id=1
(достъп: 15.04.2018).
8
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където и типът лице е друг, светецът, облечен в ризница, държи ко
пие и щит. Тези съпоставки обаче се основават на изображенията
върху скъпоценните обкови на Фануилската и Молдовската икона,
които не позволяват да се види живописното изображение отдолу
и оставят открити само ликовете. Типът лице в ръкописните изо
бражения отговаря на този във Фануилската и Молдовската икона.
За двете дати под миниатюрата в Зогр. 294 можем само да допус
нем, че годината „1896“ се отнася до самото изображение, следващо
по-ранния ръкописен модел, докато датата „1269 г.“ съответства на
Палеологовата епоха във Византия, към чийто стил е отнесена Фа
нуилската икона, но изследователите я датират от ХІV в.13. Следова
телно, ако иконографският тип на обковите14 съответства на изобра
женията под тях, миниатюрите свидетелстват или за загубена днес
светиня, или за композиране на нов образ, предвиден за украсата
на ръкописи и/или печатни книги, свързани с манастира, в който
светецът е представен едновременно като воин и мъченик. Други
възможни източници са икони или гравюри с изображението на
светеца, чието издирване предстои.
Иконен тип изображение на св. Георги (ил. 4) намираме и на
неномерирания втори лист (verso) в ръкописа, представляващ, както
гласи заглавието (в съвременен превод)15: „Книга на Светата Атон
ска планина, на Зографския манастир, дадена на йеродякон Пар
тений за записване на имената на благотворителни особи за вечно
поминание. Август, ден [празно място], 1840 година“. Книгата16 съ
държа 79 листа, прошнуровани и скрепени с червения восъчен пе
чат на манастира, които обаче са останали празни. Текстът, в който
е изложено прошението, е подписан от архимандрит Лаврентий и
игумена Аверкий. Уводната му част представлява кратка история на
манастира, включваща и чудото с Фануилската икона, а по-нататък
е посочено, че упълномощените да събират помощи лица са събор
ният старец Викентий монах и Анатолий йеромонах. В края, където
13
Прашков, Шаренков 1987: 155. Димитър Пеев, на когото благодаря за спо
делената идея, предполага и привежда аргументи за възможността годината да
е дадена по мюсюлманското летоброене, отговарящо на 1891 г.
14
Датата върху ризницата на тази икона е 1784 г. (Божков, Василиев 1981:
315).
15
То е писано с по-обработен почерк, който виждаме и накрая, където е
посочен броят листове.
16
Според данните на библиотекаря на Зографския манастир йеродякон
Атанасий, на когото благодаря за съдействието, ръкописът, или по-точно доку
ментът, който не влиза в издадения каталог (Каталог 2017), все още няма нова
сигнатура.
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е и печатът, стоят подписите (имената) на епитропите: проигумена
Методий, съборния старец Викентий и архимандрит Аверкий.
Изображението е на син фон, в двойноконтурна рамка, запълне
на със злато. Светецът е представен фронтално, малко под пояса, с
ризница и червена хламида. В дясната ръка държи диагонално по
ставено копие, а в лявата – палмова вейка. Надписът с името е на
гръцки. С изключение на лика, който по тип отговаря на „палеоло
говския“ и чието моделиране също е близко до описаното при оста
налите ръкописи, иконографията и пластично предадените гънки
на хламидата сочат друга ръка. Както и в горните случаи, образецът
на това изображение предстои да бъде уточнен.

Други изображения
Втората част на конволюта Зогр. 394 започва с фронтиспис, съ
държащ изображение на Христос Цар на царете на трон, със скип
тър в дясната ръка и разтворена книга в лявата, над облаци. Баро
ковият трон, както и цялото изображение са доста опростени, а
нанасянето на щрихи в отделните форми репликира техниката на
гравюра върху метал. Миниатюрата е оцветена на акварелен прин
цип, с наситено и размито синьо, зелено, жълто, червено. Двойната
геометрична рамка, в чиито ъгли се образуват квадратни издатъци,
е използвана и за ограждане на текста.
С наивизъм, но и със стремеж да се постигне разнообразен гра
фичен ефект чрез удебеляване на контурите в определени места,
се отличава графичната украса в Зогр. 405 от края на ХVІІІ в. (Ир
мологий и духовни наставления). Фронтисписът (л. 3v) с рамка от
геометрични и растителни мотиви представя седнал на богато ук
расен стол и пишещ в книга св. Йоан Дамаскин на фона на орна
ментирани завеси с пискюли (ил. 5). Книжовникът, украсил бога
то, макар и несръчно целия ръкопис с графични заставки и тънки
инициали с растителна орнаментика, за жалост, е анонимен. Част
от лентовидните заставки, имитиращи печатен образец, съдържат
сцени, илюстриращи големите църковни празници: Благовещение,
Рождество, Кръщение, Сретение, Преображение, Успение Богоро
дично, Възкресение, Неверие Томино, Възнесение, както и изобра
жение на Новозаветната Троица и Разпятие.
Изображение на архидякон Стефан в цял ръст (ил. 6), израбо
тено с перо и мастило, на места тонирано по контурите с молив,
изпълнява ролята на фронтиспис (върху verso страна на третия от
началните неномерирани листове) в Зогр. 334, Дяконски служебник
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от ХІХ в. Св. Стефан в църковни одежди държи кадилница в дясната
си ръка и книга – в лявата. Рисунъкът тук, както и в лентовидните
заставки от типа с централен медальон и растителни орнаменти от
двете страни, е несръчен.
Фронтисписната миниатюра на л. 2v в требник от края на ХІХ в.
(Зогр. 310) представя лаически изпълнено акварелно изображение
на разпънатия Христос над малък хълм. Трудно е да се прецени
дали то е дело на самия книжовник, чието име остава неизвестно,
или той го е поверил на някого, за когото е смятал, че има художест
вени умения.

Ръкописи с орнаментална украса
Сред късните зографски ръкописи се отделят според своята
украса няколко групи, част от които съответстват и на определени
книжовници17.
Серафим монах Ески Загорец, който се е подписал с калиграф
ско писмо в края на ръкопис Зогр. 456 от 1785 г., очевидно не е бил
напълно лишен от художествен талант. На л. 1r той прави с мастило
заставка, в чиято среда е символът на Троицата – триъгълник с впи
сан надпис Ο ΘΕΟС, под който е изобразен херувим – лик с крила.
Около този централен мотив симетрично се разгръща растителен
орнамент от дълги стъбла със заоблени листа, турски лалета и мал
ки розети, всички деликатно „засенчени“ с щрихи (ил. 7). Двойно
контурният инициал П, затворен в рамка, е на фон от дребни расти
телни мотиви, с използване само на червено мастило. На гърба на
последния лист, над колофона, отново използвайки черно мастило,
книжовникът е запълнил почти цялата страница с богата компози
ция, чийто център е кръст на високо, тънко стъбло, с увита около
него змия. От основата на кръста вляво и вдясно се извиват две стъб
ла с листа, всяко завършващо с едър цвят на турско лале. Над кръста
е поместен мотив, напомнящ плод (ананас?) с две птици отстрани
(?), а цялото поле около него и кръста е запълнено от отделни розе
ти в няколко разновидности.
Растителен орнамент, в който основният мотив е роза, е отли
чителна черта на ръкопис Зогр. 330 от 1793 г. Заставката на л. 2r е
лентовидна, с рамка, и е запълнена с розово стъбло с един едър и
няколко по-дребни цвята и пъпки. Контурите са очертани с черно
17

Атрибуциите на техните почерци не са предмет на тази статия.
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мастило, цветята – оцветени с червено, като оставените бели иви
ци в тях придават известна пластичност на изображенията. Листа
та, съставящи стъблото, са запълнени със ситни щрихи. На същата
страница едрият инициал Б, двойноконтурен, с форма, характерна
за печатен шрифт, е обграден от виещо се около него като рамка
розово стъбло с цветове; цялата композиция е рисувана с червено
мастило. По подобен начин са украсени по-малките инициали вът
ре в текста. Лентовидните заставки на л. 10r, 10v, 13r, 13v, 16r (неоц
ветена) са украсени със същия мотив, с малко вариации в компози
циите и са рисувани по описания начин.
Молебен канон към Пресв. Богородица и към св. Георги (Зогр. 388) е
писан през 1796 г. от монах Иларион, който прави в началото на този
ръкопис червен инициал в рамка, явно повтарящ или имитиращ пе
чатни образци и една заставка (л. 1r) от графичния тип украса, обе
диняващ го със следващите по хронология ръкописи. Концовката
на л. 30v е съставена от цветчета, разположени в сърцевидна компо
зиция, с щрихово разработване на мотивите и фона.
На ръката на Акакий йеромонах принадлежи ръкопис Зогр. 339
от 1807 г. За украсата му са характерни лентовидните заставки, изра
ботени с перо и мастило, в които растителният орнамент от виещо
се стъбло с допиращи се едно до друго плоски листа, напомнящи по
форма „рог на изобилието“, е оформен с мастило, с грубовати щри
хи вътре в мотивите, така че да наподобява гравюра (Ил. 8). В някои
композиции стъблата се разгръщат около централен мотив, който
понякога е кръст. Такава е украсата, освен в ръкопис Зогр. 33918 от
1807 г., също и в Зогр. 369 (втората ръка), Зогр. 383 (основният кни
жовник) и Зогр. 470 от 1801 г. Една от композициите (л. 107v) в по
следния ръкопис, който се отличава с по-майсторски изпълнената
си украса, е необичайна – от основата на заставката се подава кръ
гъл лик, представен до устата и в двуредово сияние или обграден
от облаци (?), около който се разполагат от двете страни заострени
листа или пламъци19. Прави впечатление и заглавният лист, укра
сен с рамка, в която на черния мастилен фон е вписан бял растите
лен орнамент от барокови акантови листа, графично разработени
(вж. по-долу). Стилов аналог на описаната за тази група растителна
украса представлява фино изработеният орнамент в рамката около
заглавието на л. 1r в Общия зографски поменик от 1801 г., Зогр. 22920.
Според моите наблюдения Зогр. 388 и 339 са писани от една ръка.
Изображението предшества Ектенията на литии с икони.
20
За ръкописа вж. Каталог 1994: 124–125 и табл. 231. Не е изключено тази
страница да е направена от същия книжовник, писал и ръкопис Зогр. 470.
18
19
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Към същата група може да се прибави и руският ръкопис Зогр. 408,
съдържащ Служба на Неопалимата къпина, която се изпълнява на 4
септември в чест на чудесата, извършени чрез молитвите към Бого
родица във Велики Новгород, в Юриевия манастир, посветен на св.
Георги21. Еднаквите заставки на л. 3r и л. 5r в горната част на рамката
около текста съдържат познатия мотив с кръст в средата – тук той
е поставен върху сфера – и разгърнати около него виещи се стъбла.
Щрихите са фини, на места в два пласта, създаващи светлосенъчен
ефект. С подобен мотив е запълнена и рамката около инициала В
на л. 1r, маркиращ увода. Ръкописът, писан от калиграф, с писмо,
наподобяващо по-стар кирилски устав с отчетливо изразени тънки
и дебели части на буквите, няма точна дата, но петото чудо, описано
в увода, се отнася до обновяването на манастира и увеличаването на
братството от 1827 г. насетне.
Подобни по композиция и смисъл, макар и с друга стилистика,
са ръкописите, обединени от рисувани с мастило заставки, компо
зирани от центричен мотив и симетрично разположени от двете му
страни едри, пищни растителни мотиви – също бароков вариант на
акантовото листо. Освен неговата форма и начините, по които се
извиват листата, другият техен стилов белег са черните мастилени
фонове, върху които се открояват белите мотиви – такава стилисти
ка характеризира голяма част от руските (московски) и украинските
печатни издания от ХVІІ и ХVІІІ в.22. Лентовидните заставки в Зогр.
373 от 1786 г. включват: кръст в кръгъл медальон, гълъб – символа на
Светия Дух – в сияние и облаци, Божието око в триъгълник – сим
вола на Светата Троицата – със сияние около него, вписано в кръгъл
медальон. И двете са точни копия от Алфавит духовный, отпечатан
в Киев през 1741 г.23. В Зогр. 382 мотивът в средата е равнораменен
21
В този увод се изброяват общо седем чудеса, първото от които е самата
икона „Неопалима къпина“, а другите са свързани с обновяването на манасти
ра и въвеждането от отец Фотий на нов устав, който е даден и на всички руски
манастири.
22
Срв. примери у Зернова 1952, Альбом: № 70, 76, 138, 164 и др. По-специ
ално вж. заставки в московски издания от ХVІІІ в., напр. Ирмологий, Москва:
Печатный двор, 10.1711 (№ 18), л. 1, в: Харебова, Шилов 2005. Д. Караджова по
сочва, че за украинските печатни заставки са характерни символичното изобра
жение на Троицата в средата с надпис Θεος или на кръст в кръг слънчеви лъчи
(Караджова 1992: 142) .
23
Троицко-Сергиева лавра, кат. № 342: http://old.stsl.ru/manuscripts/
staropechatnye-knigi/342 (достъп: 15.04.2018). За заставките с растителен мотив
около кръст в кръг вж. и по-късното киевско издание на Алфавит духовный от
1747 г.; сходно изображение у Вдовин и др. 2016: Лот № 7.
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кръст с разширяващи се рамене, само контуриран или запълнен с
черно мастило (л. 6r, л. 10r). Симетричният растителен мотив от две
те страни е образуван от по едно голямо, пересто, завито почти в
кръг акантово листо, графично третирано с щрихи и точки. Сходна
по изработка и стил, отвеждаща към киевските издания, е заставката
в Зогр. 443, която има в средата голям кръгъл медальон с осемлъчево
сияние и вписани вътре едри, двойноконтурни черни букви: ΙΣⷭ ΧΣ24.
Част от украсата на споменатия по-горе Зогр. 470 го поставя и в тази
стилова група – с бели листа на черен фон е оформена рамката на
заглавната страница, а композицията с кръст маркира Последова
нието на вечернята (л. 7r), Преждеосвещената служба (л. 79r), Чина
на облачение на архиерей (л. 97v) – където, както и в следващите
заставки на л. 109r и 118v, вместо черния фон се появяват щрихи. В
същата стилистика са направени и част от концовките, съставени
от единичен растителен мотив. Изглежда, че книжовникът, който е
писал ръкописа, е направил и украсата в двете ѝ разновидности. На
л. 2r в Зогр. 347 заставката от този тип е печатна, изрязана по конту
ра и залепена. Много опростен и грубоват вариант на описания тип
украса – като композиция и иконография – представя заставката на
л. 1r в Зогр. 261 (Житие на московския и всеруски патриарх Никон)
от края на ХVІІІ в.25.
Проигумен Софроний Иверски, преписвач на ирмологий от
1810–1811 г. (Зогр. 399), го е украсил с множество тесни лентовидни
заставки, очертани с мастило и оцветени на места в червено. Част
от тях са от плетеничен тип в две разновидности: при първата усу
каните плетенични стъбла образуват т.нар. бодливо стъбло (шнур с
малки шипчета по външните контури), завършващо вляво със схе
матизирана змийска глава. Другата разновидност е плетеницата
от „катарами“, през които се промушва лента. И двата варианта са
много разпространени в непретенциозно украсени гръцки ръкопи
си от ХVІ и ХVІІ в. Освен тях книжовникът рисува и геометрични
заставки от тесни, рамкирани ленти с вписан прост мотив от реду
ващи се, косо поставени бели и червени ивици, понякога с малки
кръстове върху горната линия на заставката. Подобна плетеница от
„катарами“, както и тънки заставки с „шнур“ виждаме и в Зогр. 450
(л. 2v), писан от друга ръка.
24
Същата композиция, но с кръгъл медальон и усложнен растителен ор
намент от цветя и листа вж. в Библия, отпечатана в Киев (1799), напр. Троиц
ко-Сергиева лавра, кат. № 8, URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnyeknigi/8.
25
За ръкописа вж. Каталог 1994: 135 и табл. 262.
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Ръкописът, съдържащ Заклинателни молитви от Требника на
Петър Могила от 1626 г. (Зогр. 312), е руски, преписан през 1838 г. от
Феодор Михайлов Протопопов от Санкт Петербург, както се вижда
от бележката на книжовника (л. 3r–3v). Украсата в червено и охра
се състои от фронтиспис на л. [2]r и концовка на л. 206r и засега не
е ясно дали следва някакъв образец. Може да се каже, че фронти
списът е подчинен на соларната символика, широко използвана в
средновековното „богословие на Кръста“: цялото поле е заето от
стилизиран кръст, чиито рамене в горната част завършват с трой
ни разклонения, оформени от малък ромб и розети или звезди в
кръгчета. Кръгът (или медальонът) в пресечната точка на раменете
е запълнен със стилизирано слънце с голямо око в средата, лъчите
на което излизат извън кръга. Над кръста, от облаци се спуска Све
тият Дух, представен като гълъб, а в основата на кръста стоят съвсем
дребните по мащаб Оръдия на страстите. Композицията е затво
рена в орнаментирана рамка, чиито ъглови орнаменти са сегменти
от кръг, разделени на редуващи се червени и охрови ивици, които
завършват по ръба с малки звездовидни мотиви. Концовката също
изобразява Голготския кръст, но във вариант, по-опростен от фрон
тисписа, с черепа на Адам и Оръдията на страстите.
Кузман Личев е писачът на катехитичния сборник Зогр. 343 от
1852 г., чиято оригинална украса върху началната страница е полу
чена от размита мастилена рисунка по дължината на целия лист.
Композицията напомня вертикално растително стъбло с птици, но
симетричните петна от разливането на мастилото, както и прегъв
ката на листа по дължина сочат, че писачът е сгънал намокрената,
приблизително оформена рисунка, а с перото е дооформил напо
добителни детайли – клонки и някои акценти, вмъквайки във верти
калното стъбло и името си.
От 1862 г. е ръкописът, включващ Служба за св. Модест и Сказа
ние за св. Георги Нови Янински (Зогр. 303), който ярко се откроява с
цветната си украса, състояща се от заставки, една концовка и инициа
ли в черно, оранжево, светлосиньо и жълто. Орнаментът е подчинен
на геометрична стилизация, включително в композицията с трите
кръста върху хълмове на л. 11r. Началната заставка е лентовидна, с
рамка, разделена на три полета, от които средното е запълнено с
кръст, а двете странични – с геометричен мотив, получен от диаго
налите в правоъгълните полета. Същата ръка, със същата украса, но
с някои променени мотиви, включително графичната концовка от
ваза с цветя на л. 23v, се открива в Молебни канони към св. Богороди
ца и св. Георги (Зогр. 361 от 1890 г.). Двата ръкописа разкриват една
продължила във времето работа на анонимен засега книжовник.
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Партений Зографски, подписал през 1873 г. Акатист на св. Георги (Зогр. 357), е украсил само титулната страница със заставка над
заглавието. Тя е обрамчена с редуващи се черни и бели полета в тън
ка рамка, а вътре в заставката мотивът е разцъфнала роза и клонки в
червено, черно и бледозелено, допълнени с графични щрихи.
Йеродякон Хризогон Зографски е преписал през 1888 г. ръко
пис Зогр. 31926, като без съмнение той е и авторът на украсата, със
тояща се от две заставки. На л. 1r тя е лентовидна, с черно мастило,
като долният ред е запълнен с геометричен орнамент, а горният е
от типа на описаните композиции от централен мотив с кръст и
растителен орнамент от двете страни. Другата заставка (разделител)
и концовката, за разлика от уводната заставка, са доста небрежно
изработени с черно и оранжево мастило и представят щриховани
геометрични и растителни орнаменти.
Йеродякон Иринарх, чийто индивидуален маниер се проявява
в изящните рамки около текстовете в Зогр. 294 от 1895 г.27 и в Празничния миней Зогр. 318 от същата година (в случая рисувани само
с черно мастило), не е особено добър орнаментатор, ако съдим по
тесните, елементарно рисувани с черно и малиново (или оранжево)
мастило заставки разделители в минея. Част от тях са оформени с
хоризонтална линия, върху която се разполагат кръст и орнамент
от двете му страни. На л. 26v тази композиция е обърната на 180° (!).
Малко повече умение Иринарх показва в концовката на л. 12r, пред
ставляваща ваза с цветя, рисувана с черно мастило.
От 1899 г. е ръкописът на Кирияк дякон, съдържащ подобни
песнопения (Зогр. 366). Скромната украса с червено и черно масти
ло включва лентовидни заставки с мотиви, напомнящи плетенични
фигури (или шевици) и инициали, чиито двойноконтурни стъбла
най-често са запълнени с червено мастило, открояващо в „негатив“
бяла, виеща се лента.
Ръкопис Зогр. 372, съдържащ образци на подобни песнопения,
е датиран от ХІХ в. Характерни за него са заставките разделители
(Ил. 9), оформени с тънка рамка, и вписан в заставката плетеничен
мотив при използване на два цвята – черно и червено (реално оран
жево по цвят мастило). Може да се каже, че в този случай е налице
далечен отглас от украсата на ранни средновековни ръкописи, но
неговият източник, ако има такъв, предстои да бъде установен. По
същия начин са украсени и ръкописи Зогр. 387 (частта на първия
Служба на св. Козма Зографски.
Ръкопис, съдържащ Канони за св. Георги на осемте гласа и светилен тро
пар за съботните дни от Октоиха.
26
27
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писач28) и Зогр. 40029. Към същата „архаизираща“ група принадле
жи Зогр. 396 с много близката по тип концовка на л. 19v, рисувана с
черно и червено мастило, докато останалата му украса, ако изобщо
може да се нарече така, е от най-прости, неоцветени плетеници тип
„шнур“. Ръкописът е подписан от „Исихий монах грешен Зограф
ский родом от Тутракан“ и е от 1860 г.
Богата украса от заставки разделители, концовки и инициали
съдържа ръкопис Зогр. 305 от 1915 г., подписан от „трудолюбеца I. д.
Iѡасаф Зѡграф“30. Тя е направена с мастилата на текста и свидетел
ства, че книжовникът се е старал да наподоби средновековната тра
диция, преработвайки по своеобразен начин и печатни, и ръкопис
ни образци (Ил. 10). На л. 2v, 3v, 20v декоративните ленти са съста
вени по образеца на „писаческите знаци“ от редуващи се в червено
и черно S-образни знаци, разделени от точки, така че като цяло ор
наментът напомня шнур. На л. 5r и 8r между извивките на вълниста
линия са вписани дъгички и точки. Заставката разделител на л. 7r е с
рамка с вписана вълниста линия, а през цялата форма, като излиза и
извън нея, преминава червен зигзаг. С подобен геометричен мотив е
украсена рамкираната концовка на л. 21r – около средната хоризон
тална линия зигзагообразните линии в червено и черно образуват
композиция, напомняща плетеничните мотиви от ленти, каквито са
познати от старобългарските ръкописи. Растителен мотив от тънко,
виещо се стъбло с лаврови листа оформя разделителя на л. 6r, до
като концовката на л. 4r представлява потир, от който се разгръщат
клонки с дълги листа, цветя и пъпки. И в двата случая орнаментът
е разработен с тънки черни щрихи. Във втората част на ръкописа
имат украса единствено инициалите: те са геометрични по форма,
двойноконтурни, запълнени с разнообразни мотиви, следващи сти
ла на печатни образци и/или завършващи с растителни мотиви по
подобие на особено разпространена по-стара ръкописна украса. Бу
квеното тяло най-често е очертано с дебел черен контур. Придружа
ващите мотиви включват клонки от типа на описаните и знака на св.
Троица (л. 17r). На л. 20v на мястото на инициала, което е останало
празно, са изобразени месец и слънце в оформящо квадрат сияние.
През 1915 г. архимандрит Калистрат Зографски преписва и ук
расява с двойноконтурен кръст, придружен от Оръдията на страс
Вероятно същият писач както в Зогр. 372.
Във втория от двата ръкописа началната заставка (л. 1r) е от описания
по-горе графичен тип (срв. Зогр. 339), но с доста по-груб рисунък и щрих. Чер
вените инициали в рамки, с орнаментиран фон, са от типа на печатните.
30
Името е вписано с молив между „трудолюбец“ и „Зограф“.
28
29
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тите и два змея в основата на кръста, началната страница на Служба
и житие на св. Панарет Пафски (Зогр. 432). Рисунката е направена с
молив, със светлосенки и с отделни детайли, оцветени със син мо
лив. Концовката на л. 33r, която заема почти цялата страница, е
рисувана само с черен молив и светлосенки и представлява компо
зиция с потир в средата, кръст и копие, оплетени с пищна лозница.
Монах Панарет Зографски, преписал ръкопис Зогр. 335 (1951 г.),
е украсил заглавната му страница и началото на Чина на панагия
та по доста примитивен начин, използвайки няколко цвята. Загла
вието на ръкописа (л. 1r) е дъговидно оформено и пресича просто
начертан двойноконтурен кръст с „подножие“ (двураменен). Цве
тен венец, съвършено елементарно нарисуван, образува арка върху
горната част на кръста. Заставката над началото на чина е оформена
като люнет, в чиято рамка с цветни мастила е вписано съответно
то заглавие, а вътре в полето книжовникът е изобразил победния,
„разцъфнал“ кръст в жълто и зелено.
В ръкописната част на Зогр. 370, датирана от ХVІІІ в., книжов
никът е украсил с растителна орнаментика няколко инициала, от
вида тънки, писани с червено мастило, изобилстващи в различни
варианти в ръкописната украса от ХVІ и ХVІІ в. Тяхната стилистика
води началото си от византийски ръкописи и се обозначават като
неовизантийски в славянската ръкописна традиция, където те на
влизат осезаемо през ХІV в.
Наивистична, но със стремеж да придаде красив вид на ръкопи
са, е украсата в Молитвеник от ХІХ в., Зогр. 308, в частта на първия
от двамата книжовници. Той обрамчва с декоративна рамка целия
текст върху началните листове на двата основни дяла на книгата
(л. 3r, 11r), далечно наподобявайки начин на декориране, познат
най-вече от украински ръкописи от ХVІ в., както и от печатни кни
ги. Растителните мотиви, запълващи рамките и рисувани с червено
(керемиденочервено) и черно мастило, са много силно опростени,
но с нанесените щрихи книжовникът се опитва да имитира ефек
та на гравюрата. В горната част на рамката е оформена заставка с
различни в двата листа изображения на цветя и растения, очертани
с черното мастило и оцветени в ярко жълто, зелено и червено. В
средата е залепено по едно малко, допоясно изображение на Пресв.
Богородица с Младенеца, изрязано от две различни гравюри. На съ
щите начални листове инициалите са подчертано едри, в рамки31,
Инициалите в рамки с орнаментиран фон се определят като „барокови“
и са извънредно разпространени в българските ръкописи от втората половина
на ХVІІІ и началото на ХІХ в., вж. Караджова 1992: 143.
31
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на фон, орнаментиран по същия опростен начин с червено и черно.
В текста има по-малки и по-големи инициали, отново двуцветни,
някои от които са също в рамки. Към съчетанията от черно и чер
вено се прибавят и червено и зелено, а някои букви и заглавия са
запълнени с жълт или зелен цвят. Тяхната своеобразна украса от
прибавени към буквите растителни мотиви и кръстове е съставена
от точки. По такъв начин са оформени и малките клонки, с които
книжовникът украсява отделни букви в текста, например Г и В на
л. 12v в обръщението към „Госпожа Владичица Дева Богородица“.

Изводи
Разнородният материал, неизвестният произход на голяма част
от ръкописите, както и необходимостта тепърва да бъдат иденти
фицирани използваните в украсата модели не позволяват поне на
този етап извеждането на обобщения. Оформянето на неописвани
те досега или слабо познати късни ръкописи от манастирската биб
лиотека потвърждава неведнъж излагания в научната литература
възглед за залеза на изкуството на ръкописната книга след края на
ХVІІ в. Той идва с отстъплението от средновековната традиция по
отношение и на визуалния израз, и на самите „школувани“ умения
и техники. Както беше показано, в повечето случаи украсата е не
сръчно изработена от самите книжовници, които очевидно нямат
изявен художествен талант и се задоволяват с копиране или напо
добяване на образци от печатни книги. Първоначалните наблюде
ния са в полза на украинската печатна книга от ХVІІІ в. като един от
използваните и харесвани модели в ръкописи, които е възможно да
са писани в Зограф. Отделни зографски книжовници се открояват
със специфичен стил в украсата, но доколко тяхната работа отразя
ва съзнателно търсен собствен облик на манастирската ръкописна
„продукция“, засега е трудно да се установи. Самостоятелна изсле
дователска тема се открива в двата поменика, съдържащи иконния
тип изображения на св. Георги, които бележат върха на художество
то и калиграфията в ръкописи, правени в манастира или специално
за него в късната епоха.
Погледнати в тяхната нееднородна цялост, късните ръкописи
са продукт на неизбежната модернизация, белязала българското
култура през Възраждането и Новото време с коренна промяна на
вкусовете и очакванията, на художествените възгледи и средства,
най-ярко проявена в църковната живопис. В последните години тя
става обект на все по-голям изследователски интерес и в прилага
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ните към нея интерпретативни подходи анализът на собствено ху
дожествените качества е само част от общия контекст. Това е перс
пективата, в която трябва да бъдат гледани образите и орнаментите
в непроучваното досега зографско книжовно наследство от края на
ХVІІІ до ХХ век.
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Illumination of the Late Manuscripts
in the Zograf Monastery Library
Elissaveta Moussakova (Sofia)
A certain problem that Bulgarian researchers encounter, when
dealing with the illumination of Slavonic and Bulgarian manuscripts of
the period between the late eighteenth and the early twentieth century,
is the lack of a sound terminology particularly needed for electronic
cataloguing. It is due to the usually poor and “not aesthetical” appearance
of these early modern manuscripts, affecting the scholars’ interest to
them. Also, the unprofessionally made illumination, the naïve or rude
images or ornaments are often hard to recognise and difficult to describe.
As a result, one becomes aware of the good knowledge that one should
have at least about the production of printed books – Russian, Ukrainian,
and others – which were most often used as artistic models by the late
scribes. Hence, no matter of the few exceptions, there is insufficiency in
the study of the “decadence of manuscript illumination”. In particular,
the Zograf collection of late manuscripts has not been studied from this
point of view.
On these grounds, the author preferred to rather represent than
analyse a selection of examples in order to make known some intriguing
artistic attempts of scribes who signed themselves or remained
anonymous. At the first place, miniatures and drawings are considered,
beginning with the masterly images of St George of Zograf in a manuscript
of hierodeacon Irinarh and in two beadrolls. Then follow a number of
manuscripts with ornamental decoration, put into preliminary defined
groups. Certain Zograf men of letters demonstrate specific decorative
styles but whether their work reflected an intention to give a face to the
monastery “production” is not clear yet.
Keywords: illumination, early modern manuscripts, images of St
George, Zographou Monastery
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Сбирката от певчески ръкописи
на Зографската света обител
Гоце Ристески (Охрид)
Ключови думи: Зографски манастир, музикални кодекси, цър
ковнопевческа традиция
Сбирката от певческите ръкописи на Зографската света обител
е почти неизвестна за научните среди и практически непроучена,
но пък е особено ценна както за историята на църковнопевческото
изкуство и книжовно-певческите центрове на Балканите, така и за
църковнославянската певческа традиция и миналото на Зографска
та света обител през XIX и XX в.
Певческите ръкописи от Зографската света обител за момента
са напълно неизвестни, липсват и публикации по проблема. Те не
са включени в описа на славянските ръкописи от Зографския манас
тир1, издаден през 1985 г. В предговора на „Каталога на славянските
ръкописи в библиотеката на Зографския манастир на Света гора“2,
издаден през 1994 г., за първи път получаваме някаква информация
относно зографските музикални ръкописи. Там четем: „Той (ката
логът) обхваща данни за 286 ръкописни книги. В него не са включе
ни само описанията на псалтикийните сборници (около 30 на брой),
които ще бъдат предмет на отделна публикация, както и няколко от
най-късните паметници (от XIX–XX в.)“3. За съжаление, това наме
рение остава неосъществено.
В Зографската света обител от певческите ръкописи и певчески
те ръкописни фрагменти (събрани и каталогизирани през послед

Кодов и др. 1985.
Каталог 1994.
3
Каталог 1994: 11.
1
2
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ните години) досега са запазени 3304 самостоятелни архивни едини
ци, от които 235 славянски, 89 гръцки и 6 влашки, писани на кири
лица. Настоящият обзор е всъщност първата публикация за тази
сбирка, в него предлагаме кратък преглед на зографските славянски
певчески ръкописи с акцент върху типологията и съдържанието им,
както и върху книжовниците, формирали тази колекция5.
Гръцките музикални ръкописи в момента се описват от проф.
Г. Статис.
Влашките (румънските) музикални ръкописи, писани на ки
рилица, са 6 и са отбелязани със сигнатура Пс. Р. Според бележ
ките на писача тези ръкописи произхождат от края на XIX в. и са
написани в скрипториума при скита „Продромос“ на Света Гора от
книжовника монах Яков, най-вероятно ученик на Нектарий (Влах)
Продромит6.
Славянските певчески ръкописи в зографското книгохрани
лище чисто формално биха могли да се разделят на 4 основни
групи:
– Първата група включва ръкописи и ръкописни фрагменти, от
белязани със сигнатура Пс.7 (181 самостоятелни архивни единици).
Според начина им на съхранение се разделят на три по-малки гру
пи: а) ръкописи с подвързия, т.е. подвързани ръкописи; б) ръкопи
си без подвързия и в) ръкописни фрагменти.
– Втората група включва ръкописни добавки в печатни книги от
Зографското книгохранилище. Общият им брой е 46, те са отбеля
зани със сигнатура Пс. Печ.
– Третата група включва ръкописни добавки в славянските и
гръцките ръкописи, намиращи се в Зографското книгохранилище.
Броят на ръкописите не е окончателен поради факта, че при подредбата
на книгите в новата манастирска библиотеката често се намират нови ръкопис
ни фрагменти или притурки в печатни сборници.
5
Текстът няма за цел да анализира изчерпателно ръкописната певческа
колекция, а да представи първоначални наблюдения върху една малка част от
певческото ръкописно наследство на Зографската света обител.
6
Чрез подробен анализ на тези ръкописи бихме могли да разберем дали
една част от тях е създадена в Зографския манастир, или всички са излезли от
скриптория на скита „Продромос“. Основание за горното допускане ни дава
една бележка на писача в Пс. Р. 3., където се чете името на схимонах Алексей
Зографски като поръчител на службата на св. Георги на румънски (влашки)
език. Описание на тези 6 ръкописа ще бъде включено като приложение в описа
на славянските певчески ръкописи от Зографската света обител.
7
В сигнатурите на ръкописите съкращението Пс. означава Псалтикиен
сборник. В други случаи със същото съкращение се означава книгата Псалтир.
4
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Тези ръкописни притурки са отбелязани с оригиналната сигнату
ра на ръкописа от съответния ръкописен архив или каталог, а при
описанието им в аналитичния каталог се предава само съдържание
то им.
– Четвъртата група включва ръкописи на петолинейна нотация.
Те са отбелязани със сигнатура Пс. П и са 4. Два от тези ръкописи са
антологии с подвързия, написани на т.нар. квадратни ноти, а дру
гите два, без подвързия, са написани на съвременна петолинейна
нотация.
***
Всичките ръкописи със сигнатура Пс. и Пс. печ. (включително
и влашките на кирилица) са написани на т.нар. нова метода или
Хрисантово-Хурмузиева нотация, въведена през 1814 г.8, а само два
от тях (и някои фрагменти) са написани според старата метода на
до-Хрисантово-Хурмузиева нотация.
В колекцията от изследваните ръкописи на Зографското книго
хранилище тематично (и от четирите групи) – най-често под фор
мата на конволюти9 – са застъпени всички типове певчески сбор
ници: Антология, Възкресник, Псалтикийна литургия, Славник,
Минейник, Триод/Пентикостар, Ирмологий и др., необходими за
извършване на богослужебните последования от денонощния бого
служебен кръг според светогорския устав.
Най-разпространени са певческите сборници с еклектичен ха
рактер (антологии)10. Причината за това е тяхната практическа при
ложимост, т.е. те са писани, събирани и комплектувани съгласно
богослужебните нужди на манастира: някои са с практическо бо
гослужебно приложение (за левия или десния певчески лик или за
През 1814 г. тримата музикоучители – Хрисант Мадитски, Хурмузий Кни
гохранител и Григорий протопсалт реформират невменото писмо и създават
т.нар. нов метод на аналитична нотация, известна под името Хрисантова или
Хрисантово-Хурмузиева. Тя се използва и до днес в Православната църква –
там, където се изпълнява едногласно източно пеене.
9
Разнородни по тематика ръкописи, подвързани в едно книжно тяло.
10
Тук наименованието антологии не се използва с тесен смисъл на певче
ския сборник Антология, а в преносен смисъл, за да предаде идеята на: китка,
съборъ или цвѣтособраніе, където това определение има общ характер и се отна
ся до нещо еклектично. Поради тази причина повечето еклектични сборници
в каталога са определени с названието: Антология (избрано), където има части
от класическия тип на Антологията, или пък: Сборник с песнопения (избрано)
при другите случаи, за да може автентично да се предаде идеята за еклектичния
характер на този тип сборници.
8
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някои от параклисите, килиите, скитовете или метосите); други са
чисто с педагогично приложение, като учебни помагала (или чер
нови), а трети са за частно ползване (обикновено фрагменти). В този
контекст не е без значение и фактът, че в Зографската света обител
някъде от началото на XІX до средата на XX в. е съществувала кни
говезница с широка дейност, като една част от монасите са се зани
мавали с подвързване на книги, а други са преподавали книговезно
изкуство11.
Въз основа на запазените певчески сборници може да се говори
за създаването на Зографски празничен миней12, в който за нуждите
на манастирските празници са събрани и нотирани с невми всички
празнични богослужебни последования, необходими за извършва
не на всенощните бдения в Зографския манастир. Пример за това е
ръкопис Пс. 87, озаглавен от автора като Служби бденни, преписан от
иеромонах Григорий [игумен] Зографски през 1901 г.
В този тип певчески сборници основно са поместени служби
те на св. Георги Победоносец (23 април и 3 ноември), Службата
на 26 Зографски мъченици (10 октомври), на св. Козма Зографски
(22 септември), Стихири за „Акатистната“ Зографска чудотворна
икона, Служба на иконата на Пресвета Богородица – Достойно ест
(11 юни), Служба на преподобните Атонски Отци, както и служ
бите за почти всички Господски и Богородични празници и някои
по-особено почитани светии.
Подробен анализ на типологията, както и на всички подроб
ности, засягащи сбирката от Зографската света обител, ще бъдат
изложени в „Славянски певчески ръкописи от Зографската света
обител – аналитичен опис“ (под печат), издание на Зографската све
Сведения за това намираме в една приписка в Пс. 18 – Антология от
даскал Николай (Дохиарски) иеросхимонах Хилендарски, на л. 412б, където е
отбелязано името на подвързвача на ръкописа, о. Панарет монах Зографски:
„В знакъ памяти съ подвърза тая псалтика ѿ отца Панарѣтій монахъ Зогра[ф
ски].“. Този факт ясно говори за съвместната работа в духа на братската любов и
нелицемерната обич в Христа между Хилендарския, Дохиарския и Зографския
манастир, базирана на личните контакти между монасите. За Зографската кни
говезница свидетелства и самият Неофит Рилски в писмо № 83/162 (от зограф
ския архив) от 14 март 1859 г., чрез което се обръща с молба до Зографските
отци да приемат един брат от Рилския манастир (иеродякон Агапий, родом
из София), за да се научи на книговезното изкуство, понеже, според думите на
о. Неофит, зографци са били едни от най-добрите книговезци.
12
Това определение в ръкописите не съществува, ние сме го добавили, за
да подчертаем зографския произход (редакция) на тези песнопения, както и за
да се направи разлика с другите типове певчески сборници с подобно съдър
жание.
11
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та обител. Тук ще очертаем само най-общите принципи на типоло
гизиране на певческите сборници според това, дали съдържанието
им следва утвърдените образци в чист вид, или е еклектичен сбор от
различни по тип сборници.
1. Ръкописи с класическо по тип съдържание (означават се само
номерата на ръкописите според каталога) например:
– Антология: Пс. 1, Пс. 9, Пс. 10, Пс. 11, Пс. 18 и др.;
– Възкресник: Пс. 88, Пс. 119 и др.;
– Зографски празничен миней: Пс. 40, Пс. 60, Пс. 67, Пс. 81, Пс. 87,
Пс. 96 и др.;
– Ирмология: Пс. 28, Пс. 62, Пс. 64, Пс. 112 и др.;
– Славник (минеен): Пс. 6, Пс. 111, Пс. 113 и др.;
– Славник (Триод и Пентикостар), Пс. 100, Пс. 106 и др.
2. Ръкописи с еклектично по тип съдържание (отбелязват се за
едно с номерата на ръкописите също и листовете, които съдържат
материали от определния тип), например:
– Кратък възкресник: Пс. 23, л. 1а – л. 11а, Пс. 33, л. 36а – л. 42б,
и др.;
– Славник (триод): Пс. 54, л. 79а – л. 86б; и др.;
– Зографски празничен миней: Пс. 8, л. 13а – л. 34б и др.
Разглежданите ръкописи са създадени в периода от края на
XVІІІ до втората половина на XX в.13 и носят в себе си тривековно
то изкуство на непрекъсната творческо-преводаческа и певческа
традиция на Зографската светогорска певческа школа като част от
славяноезичната певческа традиция. Датираните ръкописи според
бележки на писачите обхващат периода от първата половина на
XІX в. до средата на XX в.
Най-ранният запазен ръкопис с Хрисантово-Хурмузиева нота
ция, датиран според бележката на писача, е Пс. 110 – Антология (ил.
1), писана от даскал Спиридон Хилендарец през 1837 г., а най-рано
датираният славянски ръкопис от Зографската певческа школа спо
ред бележката на писача е от 1853 г. – Пс. 107 – Антология (Сборник
с песнопения от светата Литургия, Достойно ест и Задостойници),
събран и написан от стареца схимонах Григорий, първопевец Зо
графски (ил. 2) – в него са запазени песнопения, съчинени от него са
мия. Като интересна подробност, засягаща Рилската книжовно-пев
ческа школа, може да се отбележи това, че в зографската ръкописна
Посоченият времеви обхват засяга само новокаталогизираните славянски
певчески ръкописи и не включва певческите ръкописни фрагменти от средно
вековните славянски паметници на Зограф, описани още през 1973 г. в книгата
„Старобългарски музикални паметници“ от Стоян Петров и Христо Кодов.
13
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сбирка са съхранени най-рано написаните ръкописи на монах Ксе
нофонт Рилски от 1855 г., датирани също според бележка на писача.
Най-късно датираните ръкописи от колекцията на зографски
те певчески ръкописи произхождат от средата на миналия век и са
написани от ръката на монах Агатангел Зографски, един от най-из
вестните по онова време певци на Света Гора14. Ще ни се да обър
нем внимание на написания от ръката му ръкопис Пс. 98 – Зографски
празничен миней, л. 71а – л. 74, в който в службата на св. Георги Побе
доносец е редактирал „Славата“ на Господи воззвахъ през 1956 г., както
и на преведените и редактирани от него херувимски песни с автор
Харалампи поп Николаев (Хараламбос Папаниколау) в Пс. 53.
Най-многобройни са ръкописите, написани в Зографската света
обител и в зографските келии, метоси и скитове: Св. Никола, Кала
мария, Лонго, Черни вир и др.
В колекцията се пазят и ръкописи, писани и на други места –
манастирите Хилендар и Дохиар на Света Гора, Рилския манастир
и др. Особено внимание заслужава ръкопис Пс. 124, Антология (из
брано), озаглавен като Пҍснопҍние, написан от В. Цветков, ученик ІІ
курс при семинарията в Скопие през 1905 г., както и два ръкописа
(Пс. 54 и Пс. 93), които са прегледани и одобрени за прочит в Стара
Загора през 1908 г. В тях се намират авторски произведения на ар
хим. Амвросий.
В репертоара на разглежданите ръкописи наблюдаваме един
завършен цикъл не само на преводни, но и на авторови творби, ха
рактерни за светогорската богослужебна практика, където водещи
са произведенията на зографските отци. Същевременно обаче тя
отразява певческата традиция и на различни други школи на Бал
каните.
Досега от Зографската певческа школа беше известно само
името на иеросхимонах (и игумен, 1909/12 г.) Калистрат Зографски
(†1914) най-вече с част от неговите собствени и преводни произве
дения, приложени в зографския четиритомен певчески сборник от
1905 г.
Към Калистрат ще добавим и имената на още четирима зограф
ски игумени, по-малко известни книжовници, занимавали се с пев
ческо изкуство и творческа, преписваческа и преводаческа дейност.
– Архимандрит и игумен Григорий Зографски (†1909). От него
вата ръка са запазени преписи на песнопения, по негово време са
издадени четиритомните Зографски псалтикии;
14
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– Архимандрит и игумен Теодорит Зографски (†1929), запазени
са негови и преводни песнопения;
– Архимандрит и игумен (1925-26) Софроний Зографски (†1950),
автор и преводач на песнопения;
– Архимандрит и игумен Прокопий Зографски (†1963), запазе
ни са приписки и други сведения за неговата певческа дейност.
В резултат на работата ни върху Зографската певческа школа,
съществувала в периода от началото на XІX до средата на XX в., мо
жем да предложим следния списък от зографски книжовници –
автори и преписвачи на славянските песнопения от Зограф, които
са събрали, създали и превели пълното богослужебно последова
ние за нуждите на обителта. Имената са подредени по азбучен ред:
Агатангел Зографски, Акакий Зографски, Анатолий иеродякон Зо
графски, Антим Зографски, Антоний Зографски, Артемий Зограф
ски, Атанасий Зографски, Василий Зографски, Владимир (Делев)
Зографски, даскал Григентий Зографски, архимандрит Григорий –
иеромонах и игумен Зографски, Григорий – старец, схимонах, пър
вопевец Зографски, Даниил монах Зографски, Евтимий Зографски,
Иоасаф Зографски, Иринарх, иеромонах Зографски, Калистрат
иеродякон Галактионович, архимандрит Калистрат иеромонах,
иеросхимонах, игумен Зографски, Кесарий Зографски, Мартиниан
монах Зографски, Неофит иеродякон Зографски, Нефталим монах
Зографски, Паисий, духовник Зографски, Партений монах, иеро
дякон Зографски, Партений (от XX век) монах Зографски, Порфи
рий Зографски, Симеон монах Зографски, Софроний иеромонах,
игумен Зографски, Теодорит, иеромонах, игумен Зографски, Хри
зостом Зографски, Хрисогон иеродякон Зографски, Юстин монах
Зографски и др.
В колекцията са запазени песнопения на автори15 от XIV до
XІX в. като Иоан Кукузел, Иоан Клада, Мануил Хрисаф, Анастасий
Рапсаниота, Баласий иерей, Герман Неон Патрон, Петър Берекет,
Петър Лампадарий, Хрисаф Нови, Хурмузий Книгохранител, Яков
Протопсалт, Константин Първопевец, Георгий Критски и др., но
също така и на автори от XІX и началото на XX в., чиито произве
дения в повечето случаи за първи път се срещат в превод на сла
вянски и са принос на Зографската певческа школа като например:
Анастасий Писидийски, Василий Григориев Икономедонигрита,
Василий Николаев Занкливерин, Г. Сарандаеклисиота, Георгий Бе
тас Касториан, Георгий Зафиропулас, Георгий Скофара, Георгий
15

В правописа на имената е запазена оригиналната форма от ръкописите.
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Хийски, Дионисий Светогорец, Зафир П., Иоасаф Дионисиатски –
Светогорец, Кесарий Казанлаклия(та), Киракс Хрисополит, Косма
Фласкадис, М. Мисаилов, Мелетий Сисаний, Нектарий Фриму, Ни
колай Ндуска, Николай Протопсалт Смирненски, Панайот Прус(а),
Петру Филантиду, Стамули Панайот Заркина, Т. Хр. Георгиана, Ха
раламби Папаниколау, Христодул Георгиев – известен като „атин
ския доктор“ и много др.
Плод на Зографската певческа школа са и славянските преводи
от влашки певци и протопсалти като: Варлаам, протосингел (Влах),
Димитрий митрополит Молдавски, Макарий иеромонах (Влах),
Нектарий Продромит (Влах) и др.
От светогорските мелотворци на славянски са превеждани: Ма
тей (Ефески) монах Ватопедски, Стефан Светогорец, Нектарий Про
дромит, Дионисий Светогорец, даскал Николай Дохиарски, иеросхи
монах Хилендарски, Иоасаф Дионисиатски – Светогорец и др.
В колекцията са запазени неизвестни досега авторски произве
дения16 на солунския протопсалт Димитрий Вулгаракис (Димитър
Златанов Градоборски): в Пс. 11 – Достойно есть и Задостойници на
различни гласове, Херувимски и Причастни (осмогласен цикъл),
които допълват картината за неговото творчество и са в превод на
славянски. От славянските автори се пазят авторски произведения,
преписани от печатните сборници на Николай Триандафилов,
х. Ангел Севлиевеца, даскал Николай Търновски, Иоан Хармосин
Охридски, както и напълно неизвестните досега авторски произ
ведения на Михаил Скопаков (Миле Скопаче от Охрид, учител на
Калистрат Зографски) – също в Пс. 11; херувимска песен на глас 8
от Христо поп Стоянов, преподавател по източно църковно пеене в
Българската семинария в Цариград – в Пс. 108, и много други.
Особен интерес представлява т.нар. Старобългарски полиелей
(нотираните псалми: 134 и 135) на глас 4, легетос, в кратък мелос,
който е може би единственият запазен от този вид, написан според
новата метода на Хрисантово-Хурмузиева нотация, в единствен пре
пис, намиращ се в Пс. 80.
Нещо, което прави тази сбирка особена, е това, че в нея се нами
рат и едни от първите (може би и единствени) нотирани песнопе
ния на съвременен български език от Последование за монашеското
пострижение. Те са в две различни редакции в ръкописи № 304 и
№ 502 съответно от 1909 г. и 1912 г. Тези ръкописи биха предста
Тези редки песнопения са подготвени за печат и в най-скоро време ще
бъдат публикувани в отделен певчески сборник.
16
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влявали интерес както за музиколозите при проследяване на пър
вите опити за превод и нотиране на богослужебни песнопения на
говорим език, така и за езиковедите – за изследване на промените в
езика.
Особено споменаване заслужава ръкопис Пс. 108 – Антология,
в който са събрани песнопения от Светата Литургия на грузински
език, изписани с кирилица, като първоизточникът на грузинските
песенни формули е славянски, т.е. те най-вероятно са преведени от
славянски на грузински.
Зографската сбирка е особено ценна за проследяване на разви
тието на новата метода (ил. 3), тъй като съдържа многобройни пре
води от старата на новата метода. Всъщност издаването на четири
томния певчески сборник от 1905 г., издание на манастира Зограф17,
където срещаме множество подобни примери, е плод именно на
този труд. В сборника има и много песнопения само според новата
метода, първоначално подбрани от ръкописите и многообразното
творчество и богатия опит на певческите школи, формиращи сла
вянската певческа традиция на Света Гора и Балканите. Тук има как
то преводи, така и собствени песнопения на братята от Зограф.
Зографската песенна сбирка за момента наброява 330 ръкописа.
Те са гръцкоезични, славяноезични, двуезични, влашки (румънски
на кирилица), песнопения на грузински език, изписани с кирилица,
ръкописи с квадратни ноти и на петолинейна нотация. В тази едва
ли не най-богата за славянската псалтикийна традиция сбирка са
събрани най-добрите произведения на автори от различни епохи
и различни певчески школи, характерни за източноправославната
певческа традиция, обхващащи периода от времето на св. Иоан Ку
кузел до средата на миналия век.
Тук на първо място ще отбележим неизвестните досега автор
ски и преводни произведения на Зографската певческа школа спо
ред старата и новата метода, представени в лицето на повече от 30
напълно неизвестни монаси книжовници, автори и преписвачи на
певчески ръкописи от Зографската света обител18. На второ мяс
Восто́чно Церко́вно Пѣ́нїе Цвѣтособра́нїе На д҃ части: а҃. ч. Воскре́сникъ; в҃.
ч. Аниѯанда́ри; г҃. ч. Вече́рнѧ и ѹтренѧ. д҃. ч. Литургі́ѧ. Ѹрѣди́ се ѿ зѡгра́фскытѣ
Церкѡ́вни Пѣвцы̑, изда́ва со свое иждиве́нїе Бо́лгарскїй Монасты́рь СВ. ГЕѠРГИ
ЗѠГРАФЪ во СВ. Го́ра 1905 год.
18
За авторската дейност и плодовете на Зографската певческа школа по
дробно ще бъде оповестено в предговора на каталога: „Славянски певчески ръ
кописи от Зографската света обител – аналитичен опис“, издание на Зографска
та света обител (под печат).
17
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то стоят особено ценните ръкописи от Рилската музикална школа
(Пс. 6, Пс.9, Пс. 10, Пс. 28, Пс.88, Пс. 100, Пс. 101, Пс. 112, Пс. 113,
Пс. 114, Пс. 115), в които са запазени най-ранните редактирани и
систематично подредени славянски певчески сборници за целия
годишен богослужебен кръг. Това само по себе е едно пряко сви
детелство за активната преводаческа и творческа дейност на рил
ските монаси и връзката им със Зографската света обител. Особено
ценен е най-ранният и единствен досега известен ръкопис автограф
на Неофит Рилски (Пс. 100, Славник – Триод и пентикостар), който
е първият и най-ранен славянски превод на Триода и пентикоста
ра (най-вероятно завършен през 1857/58 г.). В зографската сбирка
от Рилската певческа школа са застъпени известни и по-малко из
вестни авторски и преводни песнопения на рилските отци: игумен
Иосиф Рилски, Кирил Рилски, Прокопий Рилски, Неофит Рилски,
Атанасий Рилски, Аверкий Рилски, Ксенофонт Рилски и др. Тук
се пазят и едни от най-ранните ръкописи от ръката на монах Ксе
нофонт Рилски, писани в Рилския манастир през 1855 г., поръчани
от зографци. За това черпим сведения от богатата корепонденция
между двата манастира от средата на XIX в.
От ръкописите с хилендарски произход особена ценност пред
ставляват ръкописите на даскал Николай Дохиарски иеросхимо
нах Хилендарски (Пс. 18), както и най-рано датираният ръкопис
(според бележка на писача) от зографската колекция – ръкописът
на даскал Спиридон Хилендарски, датиращ от 1837 г. Редом с тях
трябва да споменем и творческо-преписваческата дейност в ръко
писите на монах Викентий Хилендарец и монах Вартоломей Хи
лендарец, по-късно известен като схимонах Сава, пазени в зограф
ското книгохранилище.
Друг от светогорските автори е монах Теодосий Иверски
(най-вероятно живял и творил в края на XІX в.), който превежда от
гръцки на славянски вероятно в Иверския манастир – неговото име
е засвидетелствано в един от зографските ръкописи (Пс. 14, л. 25а).
Представянето на посочените ръкописи е породено и от чув
ството за дълг към книжовно-певческото дело на братята на Зо
графския манастир, които векове съхраняват и преподават богослу
жебно-певческото предание на източното православно пеене, като
целта ни бе да посочим как това дело се разгръща и в отношенията
с другите църковно-певчески средища на Света Гора и Балканите.
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доровъ, София, 1905.

71

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

The Collection of Musical Manuscripts
in the Monastery of Zograf
Goce Risteski (Ohrid)
The collection of musical manuscripts in the Monastery of Zograf has
not been well-known so far, but it is particularly valuable as indicating
not only the development of Church singing and of the centres of
literacy and music in the Balkans but also οf the Church Slavonic singing
tradition and the history of Zograf during the nineteenth and the
twentieth centuries. The article proposes a short overview of the Zograf
musical manuscripts with an emphasis on their typology and content as
well as on the men of letters who formed this collection.
Keywords: Zographou Monastery, church singing tradition, Slavonic
musical codices
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Ръкописите от школата на преподобния
Паисий (Величковски) в библиотеката
на Зографския манастир
Пьотр Жгун, Вера Подковирова (Санкт Петербург)
Ключови думи: творения на светите отци, преводи на славянски,
библиотека на Зографския манастир
Преп. Паисий (Величковски) (ил. 1) заема особено място в ис
торията на православната писмена култура от втората половина
на XVIII в. насам и по-точно ‒ благодарение на него тази история е
такава, каквато я познаваме днес. С „молдовския старец“ се свърз
ва цяло едно направление в православната ръкописна книжовност,
което осъществява връзката между живата светоотеческа писмена
традиция и Новото Време1. Търсейки надеждна основа за истинския
аскетически монашески живот, преп. Паисий организира най-голя
мата преводаческа „школа“ на своето време2. Възникналото около
стареца „общество“, както са се наричали учениците му, е имало
за основна задача да събере и препише запазените ръкописи с про
изведения на светите отци, а перспектива и да преведе максимално
количество от тях на църковнославянски и румънски език. Тексто
вете са имали практическо приложение сред монашестващите при
устрояването на духовния им живот. Преводаческите занимания
на бъдещия преподобен започват по-рано и вървят паралелно със
съставянето на гръцката Филокалия на св. Макарий Нотарас, мит
рополит Коринтски, и преп. Никодим Светогорец3. При това ма
щабът и обхватът на събраното и преведеното от школата на преп.

Плакида (Дезей) 2006: 66–67.
Тахиаос 1987.
3
Добротолюбие 2007: 501.
1
2
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Паисий многократно надхвърля състава на венецианското издание
от 1782 г.4.
Юношеството на стареца протича през онзи период от истори
ята на Русия, когато на общонационално равнище се води политика
за секуларизация на всякакъв тип социални отношения. Тези мерки
значително променят устройството на манастирския живот посред
ством пълното му и твърдо регламентиране5. Това е направено със
специален „Духовен регламент“, разработен през 1721 г. по заповед
на Петър I от Теофан Прокопович6. Студентът на Киевската Духовна
академия Петър Величковски не приема онзи образ на християн
ско житие, който му предлага държавната образователна система7,
и я напуска. Той изоставя, ако цитираме прот. Георги Флоровски,
„полицейската“ църква на Русия в търсене преди всичко на духовен
ориентир за устрояване на истинно християнско житие8. В своите
скитания из Влашко той си намира наставник – стареца Василий
Пояномерулски9 (ил. 2). Именно духовният му наставник показва на
младия послушник кои са истинските учители – писанията на све
тите отци.
Много от необходимите книги обаче просто не били преведени
на славянски, а преводът на голяма част от наличните бил крайно
неудовлетворителен. Именно по тази причина се започва дългого
дишна работа по превеждането и преписването на светоотеческото
наследство. Старецът Паисий и учениците му, водени от причини
от различно естество, неведнъж сменят манастирите, в които преби
вават10. Част от осъществените от тях преводи са написани за нуж
дите на собствената им монашеска общност, а част – биват препис
вани по молба на монаси от други обители11. Ръкописите, написани
от новите монаси исихасти в периода на все повече налагащото се
книгопечатане, се радват на изключително търсене от стремящите
се към истинно духовен живот християни в различни манастири в
различни страни, с което се обяснява и широкото им разпростра
нение в православния свят12. Огромна част от ръкописите на препо
Жгун, Подковирова 2018.
Лисовой 2002: 186–222.
6
Духовный Регламент 1724: 117–130.
7
Tachiaos 1986; Майнарди 2007: 933.
8
Флоровский 1988: 125–127.
9
Четвериков 1976: 82–101; Mihail 1983; Raccanello 1986.
10
Леонид (Поляков) 1956: 64.
11
Флоровский 1988: 127; Илия (Читтерио) 2004: 310; Паисий (Величковский)
2014: 371.
12
Добротолюбие 2007: 504–505, 508–509.
4
5
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добния и на учениците му се пазят на Света Гора Атон, включител
но и в Зографския манастир. Преди да очертаем тяхното значение,
ще припомним основните моменти, свързани с пребиваването на
бъдещия старец на Атон.
През 1746 г., на 4 юли 24-годишният расофорен послушник
Платон пристига на Света Гора в Лаврата на св. Атанасий. Не след
дълго той се заселва недалече от манастира „Пантократор“ в една
килия със славянски монаси, наречена „Кипарис“. Неприелият още
окончателен монашески постриг младеж живее сам без каквато и да
било материална подкрепа в най-буквалния смисъл на тази дума,
съчетавайки борбата за оцеляване с изнурителни духовни дирения.
До голяма степен тези търсения са свързани с четене на текстове от
светите отци, тяхното обсъждане и преписване13.
През 1750 г. от Влашко пристига бившият наставник на Платон –
старецът Василий, и го постригва за монах под името Паисий. По
настояване на стареца младият инок изоставя своето предишно уса
мотение и започва да живее с още един монах от Влашко на име
Висарион14. Двамата иноци се подвизават в аскеза и се занимават с
разискване на светоотеческа литература, свързана най-вече с умното действо. Около станалия известен с подвижническия си живот
Паисий започват да се събират монаси. Общежитието расте и пър
воначално се преселва в килията „Св. Константин“, а през 1757 г. –
в изоставения по онова време скит „Св. Илия“15. Братството прави
неуспешен опит да откупи затъналия в дългове (към турската власт)
манастир „Симонопетра“. Материалните и социалните проблеми
пречат на спокойното уреждане на духовния живот и общежитието
на преп. Паисий през 1763 г. е принудено да напусне Света Гора и да
се премести в Молдова16. Братството напуска Атон и отнася със себе
си голям брой преписи на гръцки светоотечески текстове. Както ни
е известно от едно от писмата на преп. Паисий до предстоятеля на
Софрониевата пустиня Теодосий, къмто това време от гръцки са на
лични множество преводи най-вече на румънски език, направени от
стареца Макарий и даскал Иларион17. Самият Паисий усъвършен
ства на Атон знанията си по гръцки език, занимава се със събиране
и преписване на текстове, като същевременно поръчва множество

Леонид (Поляков) 1956: 354.
Четвериков 1976: 81.
15
Леонид (Поляков) 1956: 64.
16
Леонид (Поляков) 1956: 64.
17
Паисий (Величковский) 2014: 359.
13
14

75

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

копия на гръцки ръкописи18. През 1767 г. на румънски език излиза
съставеното от монах Рафаил Драгомирнско Добротолюбие, в което
влизат най-важните филокалически текстове19.
След оттеглянето си от Атон старецът продължава да поддър
жа връзки със светогорските манастири. Чрез своя ученик – монаха
Григорий, останал на Атон след оттеглянето на братството – преп.
Паисий поддържа връзка с издателите на Филокалията20. По него
во поръчение схимонах Йоан, който от 1783 г. нататък се е познавал
лично с преп. Никодим Светогорец, а впоследствие става игумен на
манастира Нямц, не само ходи няколко пъти до Атон, но и остава
да живее там известно време21. Мнозина от учениците на преподобния
– схимонасите Платон, Климент, Митрофан, Атанасий (Охлопков) и
др. – вече след кончината на своя учител донасят на Атон преписи от
преведените от него и школата му на църковнославянски текстове22.
И така със сигурност можем да твърдим, че старецът е имал дос
татъчно тесни връзки със Света Гора през целия си монашески жи
вот. Така и не можахме да открием обаче каквито и да било сведе
ния за някакви връзки на преп. Паисий с братството на Зографския
манастир. Възможно е в ранния период от своето пребиваване на
Атон инок Платон, впоследствие Паисий, за когото знаем, че е по
сещавал всички славянски обители, да е присъствал там на неделни
служби. Както знаем, той е живял в изключително тежки условия
и е ходел по околните манастири на неделни и празнични служби,
а заедно с това и да похапне малко. За живота на преподобния от
този период черпим сведения основно от писмата му до молдовския
старец Атанасий и архим. Теодосий, в които се казва „мы [ПлатонПаисий – бел. на авторите] ходили во все монастыри общего с нами
языка за хлебом“, а малко по-нагоре конкретно са изброени килия
та „Св. Константин“, Ивирон, Великата Лавра и Хилендар23.
Може да се предполага обаче, че в Зограф бъдещият старец е
бивал не толкова често. А ако и да е ходел, не е завързвал близки
отношения с никого от монасите. Най-малкото нямаме никакви све
дения преп. Паисий да е бил в течение на извършваната именно в
Зограф от 1752 до 1761 г. сверка на славянския и гръцкия текст на съ
чиненията на светите отци от руския йеромонах Яков (Блоницки)24.
Илия (Читтерио) 2004: 309.
Ciprian (Zaharia) 1996: 49.
20
Жгун 2017: 32.
21
Жгун 2017: 33.
22
Жгун 2018.
23
Паисий (Величковский) 2004: 154–155.
24
Шишкин 1988: 95–96.
18
19
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От друга страна, не е изключено Яков като монах беглец просто да
се е криел и да е избягвал каквито и да било контакти и съответно
информацията за престоя му в Зограф да не е получила гласност25.
Сама по себе си обаче преводаческата дейност на Яков Блоницки е
симптоматична, тъй като демонстрира още една паралелна на про
вежданата от школата на преп. Паисий дейност по превода на све
тите отци от гръцки на църковнославянски.
За характера на работата на стареца Паисий на Атон над сла
вянските преводи на писанията на светите отци и нейните хроно
логични рамки ние знаем най-вече от второто му писмо до архим.
Теодосий, което датира от периода преди 1787 г. В него се казва, че в
началото монасите са работили над поправката на славянските тек
стове и едва през 1761–1763 г. са започнали да поръчват преписи на
гръцки ръкописи с цел нов превод:
Чaсть из нихъ перевел брaтъ Макaрий еще во Святей Горе
Афонской, а чaсть въ Драгомирне: тaкожде и честный дaскалъ
отец Иларионъ чaсть некую из нихъ преведе въ соборе нaшемъ.
Таковый ихъ преводъ азъ, аки по всему истиненъ безъ всякаго
сумнения вменихъ быти: начaхъ обретaющиеся у мене, дрeвле
переведенныя книги на славeнскиий языкъ съ эллиногрeческаго,
исправляти: а иныя и вновъ преводити: прилежно же взирaя и на
эллиногрeческия оныя писанныя мне во Святей Горе26.

По време на пребиваването си на Атон преподобният и учени
ците му не правят преводи на славянски, поради което ръкописи,
възникнали в неговата школа, са могли да се появят в светогорски
те манастири едва по-късно, донесени от манастирите извън Света
Гора, където и работи школата му. Днес такива ръкописи на Атон
има в архивите на скита „Св. Илия“ (16), манастира „Св. Пантелей
мон“ (24), Хилендарския (30) и Зографския манастир (19)27. Само
в скита „Св. Илия“ се пазят преписи от преводи на преп. Паисий,
правени приживе28. По време на най-големия разцвет на братството
ръкописи с преводи на стареца и преписи със собствените му про
изведения се появяват на Света Гора и биват копирани вече от мест
ни монаси за нуждите на славянските атонски манастири.
Във връзка с името на преп. Паисий и Зограф ще споменем един
стенопис от съборната манастирска църква „Св. вмч. Георги Побе
РГИА, фонд 796, година 1761, опис 42, дело 69, л. I, 12.
Паисий (Величковский) 2004: 280.
27
Жгун, Родионов 2018.
28
Жгун, Родионов 2018.
25
26
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доносец“. Добре известен факт е, че и досега сред светогорските мо
наси битуват устно много истории за живота на светците, посещава
ли и просияли на Атон. Така са се формирали знаменитите атонски
предания. В Зограф съществува такъв разказ за стареца Паисий: в
съборния храм на обителта има стенопис от XIX в., на който група
монаси слушат с внимание словата на необозначен учител с нимб. В
манастира се смята, че този неизвестен светец е старецът Паисий, и
тази легенда се предава устно от едно поколение монаси към след
ващото29. Така в Зограф, още преди да бъде канонизиран, преподоб
ният е бил причислен според делата си към лика на светците.
Преди да започне това изследване, ръкописите на стареца, па
зени в библиотеката на Зографския манастир, не са били иденти
фицирани. Тази работа е извършена от Пьотр Жгун по време на
неговия престой в Светата обител през 2012 г. Тогава са иденти
фицирани отделните преписи на трудовете, плод на „Паисиевата
школа“, и е съставен чек-лист. Тази работа продължава през 2017 г.,
когато Зографската библиотека по предварително изготвен списък
предоставя на изследователя цифрови копия от нужните за про
дължаване на започнатата работа ръкописи30. Първоначално ръко
писите на „Паисиевото общество“ се идентифицират de visu чрез
преглеждане на всички преписи с „подозрително съдържание“ от
периода 1750–1850 г. Под „подозрително съдържание“ ние разбира
ме сборници, включващи текстове от Добротолюбието, или от авто
рите на Добротолюбието, както и текстове на светите отци със сходна
тематика – т.е. разглеждащи темата за умното действо. Намерени са
общо 22 отговарящи на тези критерии ръкописа, от които 19 при
надлежат на „школата на преп. Паисий“ (вж. таблица 1 тук). Всички
те са описани в Приложение 1 към статията.
Търсенето на ръкописи от школата на преп. Паисий сред кни
жовната продукция от втората половина на XVIII и първата поло
вина на XIX в. беше извършено по няколко признака. Най-лесно и
очевидно е по почерка на стареца и неговите ученици, които Пьотр
Жгун добре познава. Автографи на преп. Паисий в библиотеката
на Зографския манастир няма. Има обаче автографи на учениците
му. Например в неголемия по обем (45 л.) ръкопис Зогр. 166 на л. 2,
на обратната страна четем: „Сия книга святаго Иоанна Дамаскина
Авторите благодарят на иерод. Атанасий за информацията относно това устно
предание.
30
Авторите изказват своята огромна благодарност на иерод. Атанасий, библиоте
каря на Зографския манастир, за ангажираното участие и помощта, оказана при тяхната
работа.
29
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о Богословии, писанна иеромонахом Пахомием. Грехми исполнен
ным. В святом мн(с)теры Брадическом года 1790. М(с)ца ноемврия.
Дня 12“ (ил. 3). Тази бележка е оставена от писача, ученик на препо
добния. За двата ръкописа Зогр. 240 и 246, написани от о. Климент,
ще стане дума по-долу.
В случай на недостатъчна информативност на почерка за атри
буцията на съответния сборник се обръща внимание на неговото
съдържание, както и на типа редакция на преводите в него. Пре
водите на преп. Паисий освен по прякото съответствие на текста с
други вече идентифицирани ръкописи може да бъдат разпознати
по комплекс от външни белези в оформянето на ръкописите: това
са специфично рамкиране на маргиналиите, които често биват въз
произвеждани и от преписвачите (ил. 4); особени надредни знаци,
разработени от преподобния за по-доброто предаване на гръцкия
език със славянска графика (ил. 4); специфични препратки към
гръцките извори (ил. 5); повторно изписване на превежданите думи
в полето на гръцки; специално изброяване в полето на синоними на
превежданите думи (ил. 6) и др. Освен изброените признаци, ако
атрибуцията на текста го изисква, почеркът на ръкописа се сравнява
с наличните издания или факсимилета на произведенията на старе
ца и неговите ученици.
Какъв е съставът на идентифицираните книги? От 19-те ръко
писа повече от половината – 10 ръкописа – са аскетически или мо
нашески сборници. Двете названия са синоними, донякъде условни
и традиционно се използват при описание на ръкописи. Разликата
между монашеския и аскетическия сборник се състои в наличието
на богослужебни текстове в монашеския сборник. В останалите си
части техният състав до голяма степен е близък до този на Добротолюбието и включва преведени от стареца произведения на същите
свети отци. Има обаче и допълнителни глави – преводи от произ
ведения на Исаак Сирин, Нил Сорски и др. Останалите ръкописи в
общи линии включват писания на светите отци, невлезли в Добротолюбието, поучения отново на преп. Исаак Сирин, Исая Отшелник,
авва Доротей, Исихий Йерусалимски и Петър Дамаскин.
От ръкописите, преписани от най-близките ученици на преп.
Паисий, ще отбележим два сборника, излезли изпод ръката на схи
монах Климент – Зогр. 240 (ил. 7), съдържащ поучения на преп. Нил
Сорски, и Зогр. 246 (ил. 8), съдържащ слова на преп. Исаак Сирин.
Това са изключително важни ръкописи, тъй като те съдържат прево
ди, правени по подбор на преподобния и невлезли в гръцкото вене
цианско издание на Филокалията от 1782 г. Ще се спрем специално
на един от почерците в ръкопис Зогр. 246 (ил. 8 – на илюстрацията
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отляво). Неговият собственик е преписал голям брой текстове, но в
нито един не е оставил името си. Това не е учудващо за един монах и
в никакъв случай не е изключение за кръга от ученици около старе
ца Паисий. Ние разграничаваме няколко многократно повтарящи
се в ръкописите почерка, чиито собственици не са оставили имена
та си. Намиращият се отляво почерк обаче е специфичен, среща се
често и се отличава с редица особености: преди всичко той е близък
до (по-точно подражава на) почерка на преп. Паисий. Освен това в
манастира Нямц именно с този почерк са надписани етикетчетата
на голяма част от книгите. Поради това условно наричаме книжов
ника с този почерк „библиотекаря“.
Освен преводите в библиотеката на Зографския манастир се
пазят и оригинални съчинения на преп. Паисий – това са препи
си от: 1) „Посланието към йерей Димитър за монашеския живот“31,
съдържащо се в ръкопис Зогр. 269 (ил. 9) и Зогр. 389; 2) „Поучение
на пострижение монашеского чина“ (ил. 10) от ръкопис Зогр. 389 (л.
18–19), в което старецът дефинира и класифицира основните видове
монашество.
Някои сборници съдържат подробни, в по-голямата си част при
тежателни приписки, удостоверяващи собствеността на Зографския
манастир. Например в аскетически сборник Зогр. 117 има няколко
такива приписки: л. 3–6. „Сия книга словеса преподобнаго Исайи От
шельника куплена мною Гедеоном за 6 грошей 1823 м(с)ца иулия 23“.
На л. 78 четем: „Сие слово о злых помыслах обретается напечатано в
книгу святаго Димитрия Ростовскаго, в первая часть, на лист 91” (ил.
11). На л. 101 друга приписка: „Сии словеса преподобнаго Кассиана
Римлянина обретаются печатани у Добротолюбия книга часть чет
вертая, на лист 174“. По този начин за връзките с Паисиевата школа
свидетелства тук и приписката за използването като източник на пе
чатното руско Добротолюбие. На л. 117б – следната приписка: „Пре
писано у монастыр Изограф: в лето 1831, августа 1“ (ил.12).
В ръкопис Зогр. 129, Аскетически сборник, на л. II се намира
оградена с немарлива рамка следната глоса: „Сия книжица на Ав
густина иеродиакона Зографскаго постриженика сей бяше от града
глаголемаго Ниш“ (ил. 13). Този неголям сборник съдържа общо
24 глави, включващи текстове, разясняващи същността на органи
зацията на монашеското битие. В края на ръкописа има бележки
със стопанско и историческо съдържание. В състава на сборника
влизат най-различни текстове, тематично свързани с назидателните
наставления към монашестващите. Част от текстовете са в превод
31
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на преп. Паисий – това са: „Слово св. Каллиста патриарха о таин
стве умнаго делания“ и „О молитве вкратце“ също от патриарх Ка
лист, „Святаго Нила постника о молитве“, „От книги святаго Григо
рия Синаита, глава 13“, „Предисловие о тричастии души“ също от
Григорий Синаит; „Поучение“ на Петър Дамаскин с начало: „Рече
святый Петр Дамаскин, аще хощеши спастися, бегай от человек и
спасешися“. Трябва да отбележим, че в този сборник са представе
ни както Паисиеви, така и непаисиеви преводи. И още един такъв
пример – ръкопис Зогр. 405: на л. І–ІІІ – Слово на Петър Дамаскин,
непаисиев превод, а на л. 91об.–125 – избрани места от Добротолюбието в превод на стареца Паисий.
Какви са пътищата на проникване на ръкописите от школата
на преп. Паисий в Зограф? Те са приблизително едни и същи за
всички славянски обители на Атон – текстовете са представлявали
интерес за атонските монаси и са били набавяни за четене и използ
ване в практиката. Що се отнася до Зограф, можем да отбележим
един по-различен път на „набавяне“ на Паисиеви ръкописи. Имен
но в Зограф постъпва известна част от ръкописите на молдовския
Свето-Успенски Киприановски манастир. Проучването на припис
ките и етикетчетата на ръкописите от „Паисиевата школа“ обаче,
за съжаление, не ни дава основание да отнесем дори част от тях към
постъпилите именно по този път.
Ако трябва да дадем обща характеристика на ръкописите от Паи
сиевата школа, пазени в Зографския манастир, трябва да отбележим,
че почти всички се съотнасят не с най-близкия кръг от ученици на
преподобния. Такъв подбор на ръкописите ясно свидетелства за раз
пространението, авторитетността и най-вече достъпността на славян
ските преводи на преп. Паисий за славянските монаси на Света Гора.
Описанието на споменатите в това съобщение сборници ще
влезе в подготвяния своден каталог на всички отнасящи се към шко
лата на преп. Паисий ръкописи, пазени в архивите на Русия, Ук
райна, Румъния, Молдова, Гърция, България, Сърбия и Австрия. За
момента те са повече от 70032.
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Таблица 1:
„Паисиевските“ ръкописи в Зографския манастир
Зогр. 117

Аскетически сборник

Зогр. 129

Аскетически сборник

Зогр. 140

Исихий Иерусалимски и Петър Дамаскин

Зогр. 166

Богословие на Иоанн Дамаскин

Зогр. 173

Авва Доротей

Зогр. 176

Аскетически сборник

Зогр. 197

Аскетически сборник

Зогр. 198

Монашески сборник

Зогр. 199

Аскетически сборник

Зогр. 200

Исаак Сирин

Зогр. 225

Аскетически сборинк

Зогр. 239

Аскетически сборник

Зогр. 240

Поучения на Нил Сорски

Зогр. 246

Исаак Сирин

Зогр. 269

Аскетически сборник

Зогр. 277

Монашески сборник

Зогр. 300

Сборник монашески или аскетически

Зогр. 359

Слова на Нил Сорски

Зогр. 385

Сборник с поучения

Зогр. 389

Писмо на стареца Паисий до йерей Димитрий (1-во,
1766), начало: Авраамских дел подражателю.
Поучение за постригване в монашество, фрагмент, край.

Зогр. 403

Сборник с отделни глави от Добротолюбието

Зогр. 405

Сборник
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Каталог на ръкописите от библиотеката на Зографския манастир,
свързани с школата на преподобния Паисий (Величковски)

Настоящият каталог дава кратко описание на ръкописите, ука
зани в заглавието на статията. Отсъствието на редица рубрики, ха
рактерни за едно академично описание, е обусловено от краткостта
на каталога. Главното различие от публикуваните досега описания
на зографски ръкописи се състои в това, че в предишните не е отбе
лязвана атрибуцията на ръкописите към школата на преп. Паисий,
а също така не е правено описание на съдържанието им, освен това
с настоящото описание се въвеждат в научен оборот три до момента
никъде неотбелязвани ръкописа. В края е поместена библиографска
справка за печатните каталози (1994, 1999 и 2016) на Зографските ръ
кописи, препратки към които има в края на всяко описание. Насто
ящият каталог следва следната схема: заглавие и външно описание
(понякога се отличава от данните в предходните каталози), актуална
сигнатура, датировка, размери и формат, брой листове, обща ха
рактеристика на почерка (тъй като това е важен елемент при атри
буцията). Описание на съдържанието включва пълно описание по
листове без библиография към отделните текстове; ако названието е
в кавички, става дума за самоназвание на произведението.
1.
Аскетически сборник. Зогр. 117. 1831 г. 4о, (235х170 мм). 119 л. Полуустав,
четири почерка.
Съдържание:
Л. 1–2 об. „Словеса. Преподобнаго отца нашего Исайи Отшельника“. Ог
лавление.
Л. 3–77 об. „Преподобнаго отца нашего Исайи Отшельника заповеди от
рекшимся“, слова. (1–24). Нач.: „Хотящии пребывати со мною, слышите
Бога ради, и аще кийждо сядет в келии своей со страхом Божиим“.
Л. 78. Слово на Димитър Ростовски за злите помисли (извадки). Нач.: „Не
кто от отец велик часто в себе глаголаше слово сие, не соизволяю“.
Л. 79–92 об. Акатист на св. Николай Мирликийски.
Л. 93–100 об. Димитрий Ростовски. „Поучение в день чуда святаго ар
хистратига Михаила“. Нач.: „Изображенное на иконе чудо святаго ар
хистратига Михаила зря“.
Л. 101–117 об. „Святаго Кассиана Римлянина о осмии страстных помы
слех“. Нач. : „Пред сим о образе общежитий сочинившее слово“.
Библ.: Каталог 1994: 82, № 117; Каталог 1999 – липсва; Каталог 2016 – липсва.
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2.
Аскетически сборник. Зогр. 129. Края на XVIII в. 4о. (190х140 мм) . II+65 л.
Полуустав, южноруски, eдин почерк.
Съдържание:
Л. 1–4. „Сказание о митаревем житии“. Митарства на Теодора от Житието
на Василий Нови. Нач.: „Горе души, егда будет согрешила и не покаялася“.
Л. 4–7. „Поучение собранное святым отцем“, от Патерика. Нач.: „Брат во
проси авву Алимпия презвитера лавры святаго Герасима, глаголя: рцы ми
слово еже на ползу“.
Л. 7–11. „Три части суть душе“. „Книга Фисаврос. Слово пятое“. Нач.: „И
несть такова человека, котором бы сих триех не имел“.
Л. 11–14. „Иже во святых отца нашего Илариона о уединеннем житии на
казание“, поучение на св. Иларион Велики. Нач.: „Потщимся братие, паче
сего безмолвно работати Господевы“.
Л. 14–16 об. „Слово святаго Каллиста патриарха о таинстве умнаго дела
ния“. Нач.: „Прежде всех начинает в телеси подвизающагося и внимающа
го молитве, подвыжения некая, якоже взыграния под кожею, еже мнится
неким прелесть…“.
Л. 16 об.–17 об. „Тогожде святаго о молитве вкратце“ от св. патриарх Ка
лист. Нач.: „Молитва непрестанна есть, еже призывати имя Божие выну“.
Л. 17 об.–20 об. „Святаго Нила постника о молитве“ от св. Нил Синайски.
Нач.: „Не иже безстрастие получивый, уже и молится истынно, может бо
в худих помышлениих быти“.
Л. 20 об. „Слово Ангела, пишуща входящия в церков на молитву“. Нач.:
„Поп Амоний литургисая в церкви виде Ангела стояща одесную олтаря“.
Л. 21–24. „Поучение о спасении душевнем. Слово святаго Анастасия“.
Нач.: „Иже в вере суть христианстей, всякому человеку дается от Бога на
сохранение“.
Л. 24. „Слово святаго Симеона Новаго Богослова“. Нач.: „Аще отрещися
хощеши и евангельскому житию научитися“.
Л. 24 об.–25. „Святаго Афанасия Александрийскаго“, поучение. Нач.: „Всяк
человек приеми разсуждения от Бога“.
Л. 25 об.–27 об. „Поучение 6 святаго Дорофея“. Нач.: „Ничтоже сице
прогневает Бога, и ничто же тако обнажает человека“.
Л. 27 об.–28. „Слово святаго Иоанна Златоустаго“. Нач.: „Чисти будем гне
ва ибо не живет Дух Святий идеже есть гнев“.
Л. 28 об. „От книги святаго Григория Синаита, глава 13“. Нач.: „Се же на
вик глаголю, яко кроме добродетелей сих инок“.
Л. 29–34 об. „Повесть дивна отца Пиора, глава 37“. Нач.: „Поведа нам авва
Пиор глаголя: яко юну ми сущу, идее старец мой ко отцу Лонгину, поим
и мене с собою“.
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Л. 35–39. Повест от Патерика. Нач.: „Прииде брат ко старцу и рече ему“.
Л. 39–43. „Предисловие, святаго Григория Синаита о тричастии души“.
Нач.: „Душа разделяется на словесное и яростное и на словесное похотное“.
Л. 43 об. –49 об. „Поучение иже во святых отца нашего Афанасия великаго
патриарха Александрийскаго“. Нач.: „Возлюбленнии попецемся о спасе
нии нашем яко время сокращено есть прочее“.
Л. 49 об.–52. Поучение на Петър Дамаскин. Нач.: „Рече святый Петр Да
маскин, аще хощеши спастися, бегай от человек и спасешися“.
Л. 52–55 об. „Слово святаго Иоанна Златоуста“. Нач.: „Лепо есть монаху
имети в животе своем, паче всего да небрежет имения“.
Л. 55 об.–59 об. „Поучения и повести от святых отец“, поучения „От Стар
чества“. Нач.: „Востав от сна своего, в первое слово прослави Бога усты сво
ими“.
Л. 60–60 об. Задостойник на Пасхалния канон на славянски и гръцки. Нач.:
„Ангел вопияше Благодатней, Чистая Дево, радуйся“.
Л. 61–62. „Святии от болгарскаго народа“. Списък на българските светии.
Нач.: „Преподобный Феоктист краль“.
Л. 62 об.–63. Молитви към Богородица. Нач.: „Богородице Дево, радуйся“.
Библ.: Каталог 1994: 88, № 129; Каталог 1999: 287, № 730; Каталог 2016: 336,
№ 730.
3.
Сборник с произведения на Исихий Йерусалимски и Петър Дамаскин. Зогр. 140.
Нач. XIX в. 4о. (160х100 мм). 162 л. Дребен полуустав, преминаващ в бързо
пис, един почерк.
Съдържание:
Л. 1–28. „Исихия презвитера к Феодулу словеса душеполезна о трезвении
и добродетели, главизны. Начало просвещения души истинно изложе
ние делания глаголемая отвещателна и молитвенные главы“, глави 1–100.
Нач.: „Трезвение есть, художество духовно от страстных помисл и словес и
лукавых дел“.
Л. 29–86. „Преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина, смиренноинока и
пророка воспоминание к своей ему души“. Нач.: „Многих и великих бла
годатию сподоблся от Бога дарований окаянный аз“.
Л. 87–109 об. Диадох Фотикийски преп., Подвижническо слово. Нач.: „Вся
каго духовнаго братие видения...“.
Л. 110–157, 134 об.–156. Беседи на Макарий Египетски (1–150). Нач.: „Благо
датию убо и даром Духа Божественным кийждо нас спасение приемлет“.
Библ.: Каталог 1994: 93, № 140. Каталог 1999 – липсва. Каталог 2016 – липсва.
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4.
Иоанн Дамаскин. Богословие (Точно изложение на православната
вяра). Книга 1. Зогр. 166. 1790. 4 о. (165х125). II+45 л. Полуустав, един по
черк. Писач — йеромонах Пахомий.
Съдържание:
Л. 1–2об. „Оглавление книги первыя Иоанна Дамаскина“.
Л. 3–45. Иоанн Дамаскин за Православната Вяра. Книга 1 (глава 1–15).
„Книга Иоанна Дамаскина. О Божестве слово…первая“. Нач.: „Бога ник
тоже виде николиже: единородный Сын, иже сый в недрех Отчих, Той ис
поведа“.
Библ.: Каталог 1994: 102, № 166; Каталог 1999: 52, № 7; Каталог 2016: 85,
№ 79.
5.
Поучения на авва Доротей. Зогр. 173. Кр. на XVIII – нач. на XIX в. 4 о. I +
69 л. (210х140 мм). Полуустав, един почерк.
Съдържание:
Л. 1–14. „Послание о книзе сей к брату, просившу послатися к нему…“
на преп. Доротей Газски. Нач.: „Хвалю твое усердие, блажу еже о благом
тщание“.
Л. 15–194. „Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа, поучения различ
ная к своим ему учеником“, преп. Доротей Газски. Нач.: „Исперва егда
сотвори Бог человека, положи его в раи, якоже глаголет Божественное и
Святое Писание“.
Библ.: Каталог 1994: 105, № 173; Каталог 1999: 226, № 580; Каталог 2016: 273,
№ 580.
6.
Аскетически сборник. Зогр. 176. XIX в. 4 о. (210х160 мм). 163 л. Полуустав,
бързопис, два почерка.
Съдържание:
Л. 1–1 об. „Оглавление настоящия книги“.
Л. 2–88. „Преподобнаго отца нашего Исайи Отшельника. Заповеди отрек
шимся. Слово 1“, слова 1–24. Нач.: „Хотящии пребывати со мною, слыши
те Бога ради, и аще кийждо сядет в келлии своей со страхом Божиим...“.
Л. 88 об. „Слово о злых помыслех“ от св. Димитрий Ростовски. Нач.: „Нек
то от отец велик часто в себе глаголаше сие слово не соизволяю…“.
Л. 89 об. Тълкувание на св. Иоанн Дамаскин на Евангелието „Иго бо мое
благо и бремя мое легко есть“. Нач.: „О рекших мне, во дворы внидем Гос
подни...“.
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л. 90. Поучение на св. Иоанна Златоуста за молитвата (откъс). Нач.: „Якоже
тело сие наше...“.
Л. 91–92 об. „Предословие в книгу [към Патерика]“.
Л. 93–135 об. „Патерик или отечник алфавитный, или словеса исправле
ний святых преподобных отец“. Нач.: „Знамение 1. О авве Антонии. Свя
тому Антонию великому, седящу иногда в пустыни, и бывшу во унынии и
мраце мнозе помышлением“.
Л. 136–163 об. „Собрание от различных святых отец. Святаго Иоанна Зла
тоустаго от слова 1, о исповедании грехов“. Нач: „Исповедайте своих гре
хов: исповеданием бо струпи душевнии исцеляются“.
Библ.: Каталог 1994: 106, № 176; Каталог – липсва; Каталог 2016 – липсва.
7.
Аскетически сборник. Зогр. 197. На границата на XVIII–XIX в. 4 о, (220х170
мм). 108 л. със значителни липси в средата на кодекса. Полуустав, няколко
почерка.
Съдържание:
Л. 1–24 об. „Патерик“. Азбучен Патерик (без начало и край). Нач.: „Рече
авва Афанасие, яко множицею глаголют нецыи от вас где есть гонение на
мучительство“. Край: „…молися уже и мы смиритися о Христе даже на
страшнем судище Его обрящемся во славе Его“.
Л. 25–27. „Часть первая: камень православныя веры“. Камень веры на Сте
фан Яворски (1 глава, краят липсва). Нач.: „Душа святых преставльшихся
ныне суть уже в небе“. Край: „…иже о малых своих ленив есть, не веруй
ему в великих просияти“.
Л. 27 об.–34 об. Слова на Калист и Игнатий (превод на преп. Паисий) глави
83, 85, 40, 41, 42, 43 (без край). Нач.: „Сих же ради, о всех убо тщися речен
ных…“. Край: „…и мира яже от Бога, и помысл целомудрия“.
Л. 35–38 и 43–46 об. „Евагрия главы“. Евагрий Понтийский. Глава 18–22.
Превод на преп. Паисий, преписано от печатното Добротолюбие. Москва,
1793.
Л. 35–38об. За разпознаването на страстите и помислите. Нач.: „И сие есть
еже глаголет Павел: аще умрохом со Христом“.
Л. 39–42 об. „О безпристраствии“ (без начало), от „Лествицата“ на Иоанн
Синайски, слово 2 и 3, превод на преп. Паисий. Слово 2 кр.: „…венценося
внидет не первым, а вторым и третиим отречением отрекся“. Слово 3. [„О
уклонении от мира“], без начало и край: кр.: „… но рать и мечь разлучити
боголюбивых от миролюбивых: вещественных…“.
Л. 43–46 об. „О подвижничестве и безмолвии“ на Евагрий Понтийски.
Нач.: „Мира сего, и кротость, и тщание, да возможеши“, кр.: „…самому бо
Спасителю во Евангелии запрещающу…“.
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Л. 47–69 об. „Преподобнаго отца нашего Макария Египетскаго некоторыя
беседы виписано вкратце“. Извадки от беседите на Макарий Велики. Нач.:
„Должен убо есть кийждо подвизатися, и потщатися всеми добродетельми“.
Л. 69 об. „Блаженнейшаго архиепископа Фессалоникийскаго Симеона
О спасительном именовании и призывании Господа нашего Иисуса Хри
ста Сына Божия, священной воистину и боготворной молитве“. Нач.:
„Суть убо множайшыя молитвы, от нихже и по части речем, якоже воз
можем“.
Л. 70 „Премудрейшаго и славеснейшаго Марка Евгеника митрополита
Ефесскаго…о молитве“. Нач.: „Подобаше убо по повелевающей заповеди,
непрестанно молитися“.
Л. 70 об.–77 об. „Филофея монаха и игумена обители Купины Пресвятыя
Богородицы Синайския“ (без край). Нач.: „Есть мысленна рать в нас самех
чувственыя лютейша …“.
Л. 78–81 об. Нил Синайски. Слова (62-148). Нач.: „Аще и выше видения
телеснаго естества будет ум“.
Л. 82–88. „Святаго Иоанна Златоустаго послание к монахом и игумену не
коему…“. Нач.: „Понеже писал ми еси возлюбленнейший мой брате, да
правило ти предам постническое“.
Л. 88–89 об. „В день воньже облечеся во ангельский образ. Слово“ на Ники
фор Теотока за пострижение на монахиня (събрано от различни тетради,
без край). Нач.: „Позорище небесное и превеселое и вещь многовысоку и
славну, видеша во днешний день очи наши“.
Л. 90–108 об. Исаак Сирин. Подвижнически слова, фрагменти (превод
на преп. Паисий, 1-ви вариант). Слово 58 (без начало)–59, 67–76, 77. Нач.:
„…всякой молитви и жертви: и воняя пота их паче всех аромат“.
Библ.: Каталог 1994: 113, № 197; Каталог 1999: 317, № 798; Каталог 2016: 368,
№ 798.
8.
Аскетически сборник. Зогр. 199. Края на XVIII – началото на XIX в. 4 о.
(220х160 мм). 198 л. Полуустав.
Съдържание:
Л. I об. „Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу святителя Дитмитрия
Ростовскаго чудтворца“. Нач.: „Господи Иисусе Христе Боже мой, постра
давый за мя грешнаго“.
Л. I об. „Молитва пред чтением книг“.
Л. 1–55 об. „Святаго Григория Синаита предисловие на книгу сию. О еже
яко несть наша брань к крови и плоти“, преводът не е на преп. Паисий,
предисловие, слово 137: 15 глави, същият обем като в Добротолюбие (до

90

Пьотр Жгун, Вера Подковирова Ръкописите от школата на преподобния Паисий

„О теплоте благодати“). Нач.: „Станище есть, добродетелей разстояние,
позорище же, ангелом и бесом собрание“.
Л. 55 об. – 56. „Нила постника от 4 книги, о молитве“. Нач.: „71. Не возмо
жеши чисто молитися“.
Л. 56–58. „Каллиста патриарха Цариграда о таинстве умнаго делания“.
Нач.: „Прежде всех начинает в телеси подвизающегося“.
Л. 58 – 59 об. „Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго, о молитве“.
Нач.: „Молю вас, братие, правило молитвы...“.
Л. 59 об. „Святаго Григория Синаита о самоукорении“. Нач.: „Взыскую
щим смирения, с разумом подобает“.
Л. 60–67. „Каллиста и Игнатия иноков, о безмолвии и молитве. Глава 24“,
глави (24–26, 30, 59, 63, 74, 77–79). Нач.: „Яко прежде всех непарение уму“.
Л. 67. „Петра Дамаскина от книги первия“. Нач.: „Обаче, егда кто восхо
щет, паки полагает“.
Л. 68–69 об. „Феолипта митрополита от слова о сокровенном делании“.
Нач.: „Научит тя чистей молитве“.
Л. 69 об. „О бдении святаго Исаака“. Нач.: „Коемуждо подвигу противу
греха и похоти...“.
Л. 70–71 об. „Евагриа монаха образ иночества“. Нач.: „Не оженивыйся, гла
голет, печется о Господних“.
Л. 72–75 об. „Петра Дамаскина от книги первия“. Нач.: „Никтоже есть ви
новен погибели“.
Л. 76–83. „Преподобнаго отца нашего Феодора епископа Едесскаго слово
умозрителное“. Нач.: „Колико велий есть подвиг“.
Л. 83. „От Каллиста Катафигиота главизни умозрителни“. Нач.: „Егда ум
во многих“.
Л. 84–90. Предисловие на Василий Пояномерулски към Филотей Синай
ски – „Предисловие на главизны блаженнаго Филофея Синайскаго“. Нач.:
„Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и властем“.
Л. 90 об.–91 об. „Святаго Григория Синаита о молитве“. Нач.: „Ино сквер
на молитве“.
Л. 92–100 об. „Преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова о мо
литве. Слово 24“. Нач.: „Вход обрете враг диавол со бесы своими“.
Л. 101–101 об. „Блаженнаго Нила Сорскаго пустынника. Слово 15“. Нач.:
„На вся же помисли злыя“.
Л. 102–104 об. „Святаго Кассиана Римлянина о осми страстных помыслех“.
Нач.: „Первоначальне о воздержании чрева нам речется, противолежа
щем чревообъядению“.

91

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

Л. 104 об.–114. „Преподобнаго отца нашего Нила постника главы о молит
ве“, 153 глави. Нач.: „Аще кто восхотел бы благовонный фимиам устроити“.
Л. 114 – 115 об. „Блаженнаго Диадоха главизны деятелны“. Нач.: „Ум очис
тити единому Святому Духу“.
Л. 115 об.–123. „Преподобнаго отца нашего Симеона Нового Богослова
главы деятельны и богословския 152“ (само 35 глави). Нач.: „Вера яже Хри
ста истиннаго Бога...“.
Л. 123 об.–125 об. „Петра Дамаскина, слово 12...“ (слова 12 и 13). Нач.: „Уму
не стяжавшу умерщвления от страстей“.
Л. 126–127 об. „Смиренный архиерей Димитрий честной монахине Вар
сонофии Евфимиевне Божие благословение“. Нач.: „Един Отец всех нас“.
Л. 127 об.–132. „Молитва исповедания к Богу повседневнаго“. Димитър
Ростовски.
Нач.: „Уединенное место обрет и сам един быв“.
Л. 132 об.–133 об. „Слово 20. Святаго Исаака“. Нач.: „Некий от братий на
писа сия“.
Л. 134–188. „От яже суть Каллиста Катафигиота“, глави (1–92). Нач.: „Всяко
животно, от рожденнаго лучшим естественным своим действом“.
Л. 188 об.–189. „Исповедание пред отцем духовным“. Нач.: „Исповедаю
Господу Богу“.
Л. 189 об. „Преподобнаго отца нашего Макария Великаго о свободе ума“.
Нач.: „Многажды случается с лукавством разглаголствовати“.
Л. 190–193. „Блаженнаго Иоанна Карпафийскаго слово постническо...“.
Нач.: „Никогдаже да восхощеши паче инока“.
Л. 193–193 об. „От слова 1 Иоанна Лествичника“. Нач.: „Телесныя доброде
тели, пост, бдение“.
Л. 194–194 об. „Петра Дамаскина от книги 1 о безстрастии вкратце“. Нач.:
„Безстрастия же есть знамение сие“.
Л. 194 об.–196 об. „Иже во святых отца нашего Василия Великаго послание
к ученику своему Хелону...“. Нач.: „Истинный брате! Я учиню спасителное
для тебя дело“.
Л. 197–198. „О велией благодати Божией на грешных человек. От патерика
скитскаго“. Нач.: „Брат некий побежден бысть от беса блуднаго“.
Библ.: Каталог 1994: 114, № 199; Каталог 1999: 57, № 94; Каталог 2016: 92,
№ 95.
9.
Исаак Сирин. Подвижнически слова (превод на преп. Паисий). Зогр.
200. Кр. на XVIII в. 4 о. (220х150 мм). 177 л. Небрежен полуустав, премина
ващ в бързопис. Незавършено.
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Съдържание:
Л. 1–11. Предисловие. „Надписание со Богом о молчании и безмолвии“.
Нач.: „Величайшая согрешения и зело неудобоцелна“.
Л. 11 об.–14 об. Оглавление. „Оглавление иже в книзе обдержимых“.
Л. 16–178 об. „Иже во святых отца нашего Исаака Сирина, постника и от
шельника“, подвижнически слова (1–57). Нач.: „Страх Божий начало есть
добродетели“.
Библ.: Каталог 1994: 114, № 200; Каталог 1999: 347–348, № 873; Каталог 2016:
398, № 873.
10.
Сборник аскетический. Зогр. 225. Кр. на XVIII в. 4 о. (195х135 мм). 192 л.
Небрежен полуустав.
Съдържание:
Л. 1–45. „Преподобнаго отца нашего Дорофея поучение о смиренномуд
рии“, преп. Доротей от Газа, извадки. Нач.: „Рече некто от старец, прежде
всего требуем смиренномудрия“.
Л. 46–51. „Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина, слово о отцех скон
чавшихся и в посте просиявших. Слово 112“. Нач.: „В сей день первый бла
гознаменитый“.
Л. 52. „О укорении самаго себе“. Нач.: „Горе мне окаянному, грешному,
горе мне нечистому и непотребному“.
Л. 52 об. „Метофраста святаго Симеона Метофраста“. Нач.: „Иже покаря
тися словеси Божию хотящим“.
Л. 53–56 об. „Преподобнаго о[тца] н[ашего] Исаака Сирина епископа Ни
невийскаго, постника и отшелника о чине новоначальных, и уставэ и при
кладных тем“. Нач.: „Сей есть чин целомудренъ, и Богу любезен“.
Л. 57–84. „Патерика египетскаго. О смирении и плачи. Глава 4“. Нач.:
„Отец некий сидяше в луцэ близ блаженаго Антония“.
Л. 84 об.–102 об. „Святаго отца нашего Каллиста патриарха. Како подобает
мирну бытии тебе“. „Стословец“ на Калист Цариградски и Игнатий Ксан
топул (без начало и край, извадки от следните глави: 16, 21, 22, 23, 54, 25,
29). Нач.: „О третием же, сиречь мирну бытии тебе со всеми“.
Л. 102 об.–106 об. Нил Синайски, преп., извадки от различни глави на не
гови съчинения от състава на печатното Добротолюбие. Нач.: „Аще помо
литися желаеши, отрецыся всех“.
Л. 107–122об. „Иже во святых отца нашего Василия архиепископа Кесарии
Каппадокийския, слово постническо и совет о отречении мира и совер
шенстве духовнем“. Нач.: „Приидите ко мне вси труждающиеся и обреме
неннии, и Аз упокою вы“.
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Л. 123–126 об. „Поучение во святых отца нашего Василиа Великаго, архие
пископа Кесарии Каппадокийския, како подобает украшену быти иноку“.
Нач.: „Достоит монаху прежде всех, нестяжательное житие имети, телесе
особность и украшение образа“.
Л. 126 об.–127 об. „Тогожде Василия Великаго толкования на псалом 33“.
Нач.: „Благословлю Господа на всякое время“.
Л. 128–146 об. „От Маргарита Иоана Златоустаго некоторыя словеса зело
сладки и душеполезны“. Маргарит (извадки). Нач.: „Приведе от первыя
заповеди, глаголя“.
Л. 147–192 об. „Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго Слово о
покаянии“. Нач.: „Присно убо поминати Бога добро и зело благо“.
Библ.: Каталог 1994: 123, № 225 (Монашеский сборник); Каталог 1999: 285,
№ 725; Каталог 2016: 334. № 725.
11.
Аскетически сборник. Зогр. 239. 1834 г. 4 о. (230х175мм). 46 л. Полуустав,
бързопис, две ръце (от л. 28 нататък – схимонах Гедеон, Зографски манас
тир)
Съдържание:
Л. 1. „Елико присный есть царь всех“.
Л. 2–27 об. „Преподобнаго отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго,
ко иноком иже во Индии, писавшим ему, утешительны главы, 100“, пре
вод на преп. Паисий. Нач.: „Сущим на земли царем весенны цветы прино
сяще нецыи просители, не токмо отвержени не быша множицею: но убо
и некия восприимаху дары“.
Л. 28. „От завещания божественных апостол, и от жителства свв.оо.преда
ние, како подобает иноком и христианом жити“. Не е от преп. Паисий.
Нач.: „Повелеваем всякому христианину...“.
Библ.: Каталог 1994: 128, № 239; Каталог 1999 – липсва; Каталог 2016 – липс
ва.
12.
Поучения Нила Сорского (препис на Паисиевската школа). Зогр. 240.
Кр. на XVIII в. Едър полуустав, преминаващ в бързопис, един почерк. Пи
сач – схим. Климент. 4о. (230 х 170 мм). 72 л.
Съдържание:
Л. 1–4. „Блаженнаго Нила пустынника Сорскаго оглавление еже от киих
речеся о мысленном делании“. Нач.: „Понеже мнози от святых отец реко
ша о делании сердечном“.
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Л. 4 об.–5. „Сказание главам“.
Л. 5–67. „Списание словес, тогож святаго старца Нила Пустыника. О еже
тщаливо противитися страстем. Слово 1“. Нил Сорски, глави (1–12). Нач.:
„Различная убо на нас борба мисленния брани“.
Л. 67 об.–72. „Тогож святаго старца Нила Пустынника, предание учеником
своим и всем прикладно имети сие“, Нил Сорски – Завет към учениците.
Нач.: „Вседействием Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа“.
Библ.: Каталог 1994: 128, № 240; Каталог 1999: 227, № 584; Каталог 2016: 274,
№ 584.
13.
Исаак Сирин. Подвижнически слова. Зогр. 246. Нач. XIX в. 4 о. (210х170
мм). 458 л. Полуустав, преминаващ в бързопис, два почерка.
Съдържание:
Л. 1–16об. „Надписание со Богом о молчании и безмолвии“. Предисло
вие. Нач.: „Величайшая согрешения и зело неудобоцелна“.
Л. 17–24. „Оглавление иже в книзе обдержимых“.
Л. 24 об.–426 об. „Иже во святых отца нашего Исаака Сирина, постника
и отшельника“. Подвижнически слова (1–91). Нач.: „Страх Божий начало
есть добродетели“.
Л. 427–457об. „Толкование некиих неудоборазуменных словес святаго
Исаака Сирина“. Тълкование на словата му. Нач.: „Слово 1. Иже от чело
век почести приемляй, едва возможет гордыни убежати сетей“.
Библ.: Каталог 1994: 130, № 246; Каталог 1999 – липсва; Каталог 2016 – липсва.
14.
Аскетически сборник. Зогр. 269. Кр. на XVIII в. 4 о. (195х145 мм). 137 л.
Акуратен полуустав, един почерк.
Съдържание:
Л. 1–3об. „В ползу сие боголюбцем от писании святых отец о мысленнем
делании и о различии еже на нас мысленныя борбы победы и побежде
ния. И еже тщаливо противитися страстем. Блаженным Нилом Сороарс
ким (так!) пустынножителем в свою ему книгу списанное“. Предисловие.
Нач.: „Понеже мнози от святых отец рекоша о делании сердечном“.
Л. 4–4 об. „Сказание главам“.
Л. 5. „Списание словес тогож святаго старца Нила Пустынника“. Слова на
Нил Сорски (1–12). Нач.: „Различная убо на нас борба мысленныя браны,
победи и побеждения, рекоша отцы“.
Л. 56–81об. „Слово душеполезно и досточудно Паисия старца ко иерею
Димитрию в Полтаву 1766 писанное. О триех монашескаго жития и свой
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ствах их <…> и отсечении воли и разсуждения <…> молившему много
кратне о всех сих уразумети тонкочастнейше“. Послание (1) на преп. Па
исий (Величковски) до йерей Димитрий. Нач.: „О имени Господа нашего
Иисуса Христа“.
Л. 82–85. „Из книги именуемой Иконион, или образ Евангельскаго иноче
скаго общаго жития от святых отец вкратце собранное“, извадки (превод
на преп. Паисий). Нач.: „Зде скопцы иже девства чистоты хранители“.
Л. 85об.–95 об. „Пр[еп.] о[тца] н[ашего] И[оанна]. Лест[вичника] от слова
еже о послушании“. Нач.: „К подвижником прочее и Христовым страдал
цем“.
Л. 96–118. „Преподобнаго отца нашего Петра Дамаскина изъявление о
семи телесных деланиих“. Превод на преп. Паисий. Нач.: „Первое. Без
молвие, сиречь безпопечително пребывание“.
Л. 118–125 об. „Слово о памяти смертной“ на Никифор Теоток, Слово 4 –
за пострижение на монахиня. Нач.: „Отец твой и мати твоя оставиша тя“.
Л. 126–132. „Преподобнаго отца нашего Иоанна епископа Карпафийскаго
Слово постническое и зело утешителное ко иноком иже от Индии“, пре
вод на преп. Паисий. Нач.: „Никогдаже да восхощеши паче инока миря
нина ублажити, имуща жену и дети“.
Л. 132 об.–137 об.. „Повесть о избиенных преподобных отцех наших во свя
тей горе Афонстей от Михаила царя латиномудреннаго и от иже с ним ла
тин и латиномудренных“. Нач.: „Михаилу первому Палеологов греческий
скипетр управляющу“.
Библ.: Каталог 1994: 137, № 269; Каталог 1999: 288–289, № 734; Каталог 2016:
337, № 734.
15.
Монашески сборник. Зогр. 277. Нач. на XIX в. 4 о. (170х120мм). 76 л. Полу
устав, преминаващ в бързопис, няколко почерка.
Съдържание:
Л. 1–6 об. „О тричастии души: уме, слове, и дусе, еже есть образ Пресвятыя
Троицы. Иосифа Вриенниа“. Нач.: „И яко да и в нас самех нашего познава
ем Бога: яко Единица и Троица есть тойжде“.
Л. 7–9 об. „Отъ книги святаго отца нашего Григория Синаита. О душевном
тричастии“.
Нач.: „Душа разделяется на словесное и яростное и похотное“.
Л. 10–16 об. „От книги блаженнейшаго Симеона, архиепископа Фессало
нитскаго (главы 257–262). Како подобает приемлющему исповедь сидети и
в коем устроении быти, и како исповедующемуся“, извадки. Нач.: „Но не
подобает сице быти. В месте же честнем и священнем и особно безмолвно
подобает приемлющему исповедь сидети со благоговением“.
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Л. 17–19. „Отъ книги святаго отца нашего Григория Синаита. О еже како
подобаетъ взымати милостыню безмолвнику“, поучение „От старчества“.
Нач.: „Иже на едине седяй, и ядый любовь“.
Л. 19 об.–20. „От старчества, о лекарстве душевнем“. Нач.: „Старец некий
во Египте вниде во врачебницу“.
Л. 20 об.–22. „От жития преподобнаго Арсения“, извадки. Нач.: „Един
брат вопроси святаго Арсения“.
Л. 22 об. „Иже во святых отца нашего Максима Исповедника слово постни
ческо по вопросу и ответу“. Нач.: „Брат вопроси старца, глаголя: молю ти
ся отче рещи ми, что смотрение Господня вочеловечения?“.
Л. 23–24 об. „От книги Петра Дамаскина, глава 8“. Нач.: „Понеже душа от
сего паче печалится“.
Л. 25–27. „Святейшаго Каллиста патриарха Константинополскаго. От
главы 76“. Нач.: „Отвратилъ еси глаголет лице твое и бых смущен“.
Л. 27 об.–28 об. „Божественныя и духовныя глубины исполненнаго богат
ства, тогожде святейшаго патриарха Каллиста. От книги первой глава 44.
О покаянии чистоте и совершенстве“. Нач.: „Совершенство всякаго тече
ния в триех сих есть: в покаянии и чистоте и совершенстве“.
Л. 29–29 об. „Тогожде. Глава 52“, поучение на патриарх Калист. Нач.: „Гла
голет И.С. хотящий? Увидети Господа“.
Л. 30–30 об. „От книги преподобнаго Исайи Постника, от слова 4“. Нач.:
„Аще немощь постигнет тя безмолствующа“.
Л. 31–45. „От книги святаго Иоанна Лествичника, от слова 4 О послушании“,
Лествица, извадки. Нач.: „Сущее всякаго убо плода предваряет цвет“.
Л. 45 об.–51об. „От жития преподобнаго Арсения“, извадки. Нач.: „Брат
един рече преподобному: отче святый“.
Л. 52–52об. „От книги блаженнаго Диадоха Фотикийскаго“, извадки, Глава
36. Нач.: „Никтоже слыша чувство ума, видимо тому славе Божией“.
Л. 53–54 об. „Тогожде, глава 38“. Поучение на Диадох Фотикийски (извад
ки). Нач.: „Рехом мы, яко отъ иже во искусе бывшихъ слышахомъ“.
Л. 55–61. „От книги Петра Дамаскина. Слово 16. О Божии разуме въ крат
це“, глави 16–21. Нач.: „Вся убо елика сотвори Бог имутъ начало“.
Л. 61 об.–72 об. „О памяти смертной и о суетной, и маловременном жи
тии, и о умилении“, Иоанна Златоустаго. Нач. : „Иже поведуемых благих
небрегий“.
Л. 73–74. „От книги преподобнаго Макария Египетскаго от беседы девятой
надесять, глава 3-я“, извадки. Нач.: „Подобает же первее приступлшу кому
ко Господу…“.
Л. 74. „Тогожде глава пятая“, Макарий Египетски, беседи. Нач.: „Подобает
первее иже Христови пришедшему и понужде привлачити себе ко бла
гому“.
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Л. 74 об.–76 об. „Тогожде. Глава 6-я“, Макарий Египетски, беседи. Нач.:
„На вся сия должен есть понуждати себе“.
Библ.: Каталог 1994: 140, № 277; Каталог 1999: 289, № 735; Каталог 2016:
337–338, № 735.
16.
Сборник монашески (или аскетически). Зогр. 300. 1848 г. 4 о. (140х193
мм). 66 л. Полуустав, бързопис, различни почерци.
Съдържание:
Л. 1–4. „О чине новоначальных, и установлений, и подобающих тем“.
Исаак Сирин, подвижнически Слова. Слово 9 (превод на преп. Паисий,
2-и вариант). Нач.: „Сей есть чин целомудренный, и Богу любезный“.
Л. 4–9. „Повесть дивна отца Пиора“, от „Отечника“. Нач.: „Поведаше нас
авва Пиор, яко сущу ми юну, идох аз и старец мой ко отцу Лонгину“.
Л. 9–11 об. „Слово о исходе души зело душеполезно от святых отец раз
личных собрано, святаго Анастасия Синаита“, откъси от слова на Исихий,
Ефрем, Василий. Нач.: „Приидет убо наш день и час братие“.
Л. 12–57. Граматика на Аркадий Зографски. „Аркадия Зогравскаго. О гла
голе“. Нач.: „Глагол есть часть слова скланяемая“.
Л. 57 об.–66. „Слово о исходе души зело душеполезно от святых отец раз
личных собрано, святаго Анастасия Синаита“, продължение. Нач.: „Увы
мне скверны неомывшему“.
Библ.: Каталог 1994: 128, № 239; Каталог – липсва; Каталог 2016 – липсва.
17.
Писмо на стареца Паисий до йерей Димитрий (1-е, 1766), „Авраамских дел подражателю“. Зогр. 389. Нач. XIX в. 4 о. (123х186 мм). 19 л. Не
брежен полуустав, един почерк.
Съдържание:
Л. 1–18. Преп. Паисий, писмо до йерей Димитрий (1-е, 1766). Нач.: „Авра
амских дел подражателю“, поучение за пострижение в монашество, фраг
мент, край. Нач.: „О Господе радоватися. О имени Господа нашего Иисуса
Христа“.
Л. 18–19. „О добродетелех иноческих и о послушаний“, преп. Паисий, от
поучението за пострижение в монашество, край. Нач.: „И отселе послуша
ний в церквы Христовой славной“.
Л. 19–19об. „Слово от патерика“. Нач.: „Брат некой пратен с благослове
ние на служба“.
Библ.: Каталог 1994 – липсва; Каталог 1999 – липсва; Каталог 2016 – липсва.
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18.
Сборник с отделни глави от Добротолюбието. Зогр. 403. Кр. на XVIII
– нач. на XIX в. 4 о. (100х157 мм). 45 л. Небрежен полуустав, един почерк.
Съдържание:
Л. 1–28. „Главы добродетелны преподобнаго отца нашего Феодора...“. Св.
вмч. Теодор Едески, наставления за добродетелен живот. Глави от печатно
то Добротолюбие, 1793–99 г. Нач.: „Понеже убо благаго Бога благодатию“.
Л. 28–45. „Главы трезвителны о хранении сердечнем красны, Филофея
инока обители Купины иже в Синаи“. Филотей Синайски. Глави за трез
вението, превод на преп. Паисий, различен от печатното Добротолюбие,
1793–99 г. Нач.: „Есть мысленна рать в нас самех чувственныя лютейший“.
Библ.: Каталог 1994 ‒ липсва; Каталог 1999 ‒ липсва; Каталог 2016 ‒ липсва.
19.
Сборник. Зогр. 405. Кр. на XVIII в. ІІІ+240+1 л. 4 о. (78х106 мм). Бързопис.
Съдържание:
Л. І–ІІІ. „Петра Дамаскина“. Слово, непаисиевски превод. Нач.: „Трех суть
бо человецы устроений...“.
Л. 1–91. Ирмологий. „Ирмологиа за всего лета катавасий...“.
Л. 91об.–125. Добротолюбие, превод на преп. Паисий, извадки.
Л. 91об.–93. „Симеона Новаго Богослова главы богословския“, откъси от
различни поучения. Нач.: „Молю тя послушника, да сия обращаеши часте
в мисли твоей“.
Л. 93– 96. „Антония Великаго“, Глави 3, 4, 44, 49, 67, 75, 87, 105, 145. Нач.: „3.
Воздержание. незлобие, целомудрие, крепость и терпение“.
Л. 96–102 об. „От зде Маркови глав“, преп. Марк Подвижник, избрано от
226-те глави. Нач.: „Известная веры столп есть крепкий“.
Л. 102об.–105 об. „Главы деятелныя богословския“ на Симеон Нови Бого
слов, избрани глави. Нач.: „Болезнует тщеславный, зря смиренномудра,
проливает слезы“.
Л. 106–111об. „Григориа. Лествица 5 степеней“. Григорий Синаит – избра
ни глави. Нач.: „120. Малая и великая и сокращенная повинующихся лест
вица пять имать степеней“.
Л. 111об.–115. „От зде на святаго Исихиа пресвитера“. Исихий Синаит,
презвитер, избрани глави. Нач.: „24. Но не может ум победити мечтание
бесовское собою токмо“.
Л. 115 об.–116 об. Филотей Синайски, избрани глави. Нач.: „21. А иже има
ть память смерти по всяк вечер нашествия бесов“.
Л. 116 об.–117. „От жития аввы Агафона“, от Отечника. Нач.: „Брат вопро
си авву Агафона“.
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Л. 117об.– 119 об. „Аввы Марка от послания к Николаю иноку“, или авва
Марк, послание към Николай инок, откъслек. Нач.: „Аще убо хощеши,ча
до светилник свой умнаго света“.
Л. 119 об.–120. „Карпафия“. Преп. Иоанн Карпатийски, подбрани глави.
Нач.: „Многий подвиг и труд потребен в молитвах“.
Л. 120–120 об. Теолипт Филаделфийски, митр., от Словата за съкровеното
действие, извадка. Нач.: „Аще знаеши, яже поеши,то познание прием
леши“.
Л. 119об.–120. „Блаженнаго Каллиста, из Слов“. Нач.: „На новоначалных и
нравоучимых и деятелных, бес звуками неясными“.
Л. 120 об.–123. Калист II, патриарх, За молитвата. Нач.: „Молитва непрес
танна есть, еже призывати имя Божие выну“.
Л. 123об.–125. Преп. Теодор (Эдески), Глави деятелни. Нач.: „Три убо суть
рождественныя страсти, ихже ради бывают вся“.
Библ.: Каталог 1994 ‒ липсва; Каталог 1999 ‒ липсва; Каталог 2016 ‒ липсва.

Превод от руски език: Димитър Пеев

The Manuscripts of Paisij Veličkovski’s School
in the Zograf Monastery Library
Petr Zhgun, Vera Podkovyrova (St. Petersburg)
The paper proposes a survey of those manuscripts kept in the Zograf
Monastery Library that contain translations of patristic texts by St Paisij
Veličkovski and his disciples. The dissemination of the copies of these
translations is studied. Also, the information on the life of St Paisij is
considered especially in connection with Mount Athos. As an appendix
to the paper, a short catalogue is provided that is comprised of the
descriptions of nineteen manuscripts associated with Paisij Veličkovski’s
School and kept at Zograf.
Keywords: Translations of Holy Fathers, Slavonic translations, Zogra
phou Monastery library
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Нови сведения за историята на Зографското
глаголическо евангелие от Х в. според гръцка
приписка от XIX в. в старопечатна книга
от библиотеката на манастира Зограф
(Инв. № 19023)1
Димитър Илиев (София)
Ключови думи: Зографски манастир, Зографско евангелие, при
писки в старопечатни книги, десети век, деветнадесети век, Провлака

Обстоятелства около откриването на приписките
През лятото на 2015 г., между 1. и 15. юли, бях част от работ
но посещение в Зографската света обител на Света Гора. Групата
ни се състоеше от двадесетина студенти и преподаватели от Бого
словския факултет (БФ) и Факултета по класически и нови филоло
гии (ФКНФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
водени от доц. Павел Палов и д-р Венцислав Каравълчев от БФ. За
част от студентите по богословие това беше и своеобразна учебна
практика, съчетана с поклонническо пътуване и помощ в текущите
стопански и други работи из манастира. От своя страна, преподава
телският състав заедно със студентите филолози работеше в библи
отеката под ръководството на библиотекаря на Зографския манас
тир о. Атанасий. Задачата ни тогава беше част от текущите проекти
на манастира по подреждане и каталогизиране на библиотечния
фонд и се състоеше в това, да описваме и въвеждаме в електронния
Изказвам благодарност за споделените наблюдения и бележки от страна
на Димитър Пеев и Генчо Банев, на които настоящата статия дължи окончател
ния си облик.
1
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каталог на библиотеката наличните неописани книги на гръцки,
славянски, румънски и други езици. Тъй като по образование и на
учен профил съм класически филолог, интересът ми към диахрон
ното развитие на гръцкия през вековете и гръцката палеография
ме караше – което тогава не беше част от възложената ми работа
и дори по-скоро я забавяше – да се зачитам в приписките, особено
на гръцки, понякога оставяни от монасите върху кориците и под
вързиите на някои старопечатни книги. Някои от по-интересните
за мен бележки съм снимал на място с фотоапарат, включително и
тази, която е предмет на настоящата статия. Поради извънредната
си професионална заетост и може би поради недооценяването на
потенциалната важност на тази конкретна приписка за слависти
ката, както и ‒ със смирение трябва да призная ‒ вероятно поради
известна лична немарливост, публикувам научното съобщение за
нейното съдържание едва сега, три години след намирането ѝ. Но
макар и с не толкова широк отзвук, приписката беше представена
от мен пред научната общност за пръв път на следващата година в
доклади на 23-я Международен конгрес по византинистика в Бел
град, Сърбия (август 2016 г.) и на Десетите Цар-Шишманови дни в
Самоков (октомври 2016 г.), организирани от Асоциация по антро
пология, етнология и фоклористика „Онгъл“. Тези доклади обаче
не бяха последвани от публикации и разглежданата приписка се
обнародва за пръв път в настоящото съобщение.

Изданието, в което са открити приписките
Книгата, в която са поместени интересуващите ни приписки, е
едно доста разпространено в края на XVII и през XVIII в. издание ‒
гръцко изборно евангелие, съдържащо четения, подредени според
богослужебния цикъл (вж. ил. 1)2. Отпечатано е в гръцката печат
ница на Николаос Гликис във Венеция през 1671 г. и е посветено на
тогавашния православен гръцки митрополит на Филаделфия (Ве
неция) Мелетий Хортацис. Гликис, родом от Янина, отпечатва това
изборно евангелие като едно от първите издания на своята венеци
анска печатница. Митрополитът, на когото е посветено изданието
и към когото издателят се обръща с Омиров поздрав (οὖλέ τε καὶ
μέγα χαῖρε: Hom. Od. 24.402) в посвещението на книгата, е роден в
гр. Ретимно на остров Крит със светското име Михаил и е потомък
2
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на знатен критски род благородници и интелектуалци. Той заема
епископската катедра на Венеция в продължение на двадесет годи
ни между 1657 и 1677 г.3 Евангелието, издадено от Гликис, явно се
е радвало на широка популярност из църквите и манастирите, къ
дето се е служило, а вероятно и до днес се служи на гръцки език,
включително и на Света Гора. Немалко копия от тази богослужебна
книга са попаднали и в българския Зографски манастир и понастоя
щем са част от библиотечния му фонд. Копието, в което се намират
интересуващите ни приписки, след като беше описано и въведено
в електронния каталог на манастирската библиотека в началото на
юли 2015 г., е записано под инв. номер 19023, рест. 16418 (ил. 2).

Първата гръцка приписка
Разглежданите приписки са две на гръцки и две на български
език. Българските са видимо по-късно добавени преводи на гръц
ките. Най-ценната измежду всички тях е втората гръцка припис
ка, в която всъщност става дума за Зографското евангелие. Но за да
разберем повода и контекста ѝ, се налага да разгледаме обстойно
предхождащата я гръцка приписка – първата гръцка приписка в
тази печатна книга. Първата приписка е по-обстоятелствена и е да
тирана, разположена е в долното поле на един от началните листове
на печатното евангелие4. Текстът на приписката, предаден тук със
запазен правопис и диакритични знаци, гласи следното (вж. ил. 3):
1786
ἐν μοινη
ἀπριλίου
25

ἐτούτο τω θόιον κ’ ἰέρον εὐαγγέλιον· ἀφυερόθη
παρα τό οικονόμου τού πρόβλακος κύρ κοσμα ἐις
τον θόιον κ’ ἰερὸν ναὸν του αγιου νικολαου κ’ ὀποιος τό α
ποξοινοσι να εχη τον αγιον νικολαον αντιδήκον εν ιμερα
κρίσεος κ’ ιν το αναθεματα κ’ οι μερις του μετα του προδότου
ἰούδα

Почеркът е небрежен, делови. Текстът е в две колони, като по
следният ред от втората колона, съдържаща повече текст, продължа
ва вертикално отдолу нагоре в страничното поле на книгата поради
липса на място. Особеният правопис ще бъде коментиран по-долу.
Χατζηδάκης 2014: 139.
При работата си на място през 2015 г. не съобразих да преброя и опиша
номерацията на страниците, където се намират въпросните приписки, но би
дейки в началото и в края на книжното тяло, те не би следвало да са трудни за
откриване от бъдещи изследователи.
3
4
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Ако нормализираме така предадената дипломатически при
писка според стандартите на политоничния гръцки правопис от
онази епоха, текстът ще изглежда по следния начин:
1786
ἐτοῦτο τὸ θεῖον κ(αὶ) ἱερὸν εὐαγγέλιον ἀφιερώθη παρὰ
ἐν μηνὶ
τοῦ οἰκονόμου τοῦ Πρόβλακος κὺρ Κοσμᾶ εἰς τὸν θεῖον
ἀπριλίου 25. κ(αὶ) ἱερὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Νικολάου κ(αὶ) ὅποιος τὸ
ἀποξενώσει νὰ ἔχῃ τὸν ἅγιον Νικόλαον ἀντίδικον ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως κ(αὶ) <νὰ>5 ᾖν(αι) τοῦ (?) ἀναθέματα
κ(αὶ) ἡ μερὶς τοῦ μετὰ τοῦ προδότου Ἰούδα.

Преводът на целия текст гласи:
25 април 1786 г. Tова божествено и свето Евангелие беше посвете
но/дарено от иконома на [метоха] Провлака кир Козма в божест
вения и свети храм на св. Николай и който го присвои, нека да
има свети Николай като обвинител в съдния ден и анатема да му
е и участта му [да е] заедно с предателя Юда6.

Втора приписката на гръцки
за Зографското евангелие
Следващата приписка започва на следващия лист оттам, където
свършва първата, послужила ѝ като повод. Почеркът е също така
делови, а правописът – все така небрежен. Но вторият текст очевид
но е дело на друга ръка, както показва сравнението на отделни бук
ви и на цели повтарящи се думи – вж. ил. 4, където предлагам сним
ково сравнение на това, как двете ръце изписват думата „евангелие“
(εὐαγγέλιον).
Дипломатическата транскрипция на приписката изглежда по
следния начин (ил. 5):

В случая изпозвам триъгълните скоби, ограждащи подчинителния съюз
<νὰ> като сигла за издателска добавка към оригиналния текст съгласно кон
венциите по-скоро на тексткритиката, отколкото на папирологическите и
епиграфски издания. Но не смятам така предложената от мен емендация за
окончателна и това място в текста продължава да ми се струва донякъде неясно
като изказ, макар че общото послание е недвусмислено.
6
Т.е. да е предаден на анатема и участта му да е обща с участта на предате
ля Юда.
5
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Επίησεις ἐις αὐτήν τήν ἐκλησιαν Ἄγιος Νικόλαος
ἀφιερώθη το Σλαβικόν Ευαγγέλιον (τετραευαγγέλιον)
με γλαγολικὰ γράμματα ηπῷ τῷν Σλάβον κτινοτρόφον
vac. X. ἐὼνος

Текстът се нормализира така:
Ἐπίσης εἰς αὐτὴν τὴν ἐκκλησίαν Ἅγιος Νικόλαος ἀφιερώθη τὸ
Σλαβικὸν Εὐαγγέλιον (τετραευαγγέλιον) με γλαγολικὰ γράμματα
ὑπὸ τῶν Σλάβων κτηνοτρόφων Χ. αἰῶνος.

Преводът му гласи:
Също така, в същата църква „Св. Николай“ беше посветено/даре
но славянското евангелие (четвероевангелие) с глаголически бук
ви от славяните скотовъдци от Х век.

Българските приписки
След втората приписка на гръцки език на следващ лист на кни
гата откриваме българска приписка на близък до говоримия език,
изпъстрен с църковнославянизми. Тя представлява сбит превод на
първата гръцка приписка, разказваща за освещаването на гръцкото
изборно евангелие в Провлака. Вероятно нуждата от приписка и на
български е възникнала поради преценка за недоброто познаване на
гръцки език, особено в писмена форма, от всички монаси, послуш
ници и потенциални посетители на църквата „Св. Николай“. Пра
вописът на този текст не е така колеблив като в гръцката версия и в
по-голяма степен се доближава до съответната езикова норма. Из
ползваното мастило показва, че е възможно тази приписка да е дело
на същия човек, който е писал по същия въпрос на гръцки малко
преди това в книгата. Не е изключено и в двата случая това да е сами
ят Козма, споменат поименно в текстовете. Той е оставил по-нататък
в книгата в долното поле по дължината на няколко страници една
трета приписка на гръцки в същия смисъл като първата гръцка, но
тя няма да бъде пряк обект на вниманието ни в настоящата статия.
Първата българската приписка гласи (вж. ил. 6):
1786 мц҃ъ апрїля 25
сїе ст҃о еуагг҃҃елые преложиго (?) кѡзма монахъ їзографецъ ииконом҃
да слѹжи ѹхрамъ ст҃омѹ николаю наметохѹ нашемѹ именъ
провлака икѡторы дерзнѣ да го ѿлѹчи ѿметоха ст҃и николаЯ
дамѹбѹде сопротивенъ въденъ сѹдны
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Прави впечатление, въпреки като цяло по-високото ниво на гра
мотност на църковнославянски и български в сравнение с гръцкия,
характерното за епохата изписване на някои букви, най-вече в и ж,
а също типичното неравномерно спазване на междусловните раз
стояния. Особеностите на използваните тук кирилски шрифтове не
позволяват докрай отразяването и на всички диакритични знаци по
гръцки маниер, които добре се виждат на фотографията – например
грависът върху е в сїе, ленисът върху лигатурата ѹ в предложния
израз оухрамъ (но въденъ!) и грависите върху втория елемент от ы в
икѡторы и сѹдны. Интересно е да се отбележи също, че последната
буква в името николаЯ на р. 4 е изписана с граждански шрифт, но
това не е последователен навик на писача, както се вижда от апрїля
на р. 1. Заслужава особено внимание фактът, че авторът на текста
предава на български гръцкото ἀφιερώθη „беше (п)осветено“ с фор
ма от глагола прѣложити, сиреч – „донесе го“ или „премести го“.
Този преводачески избор от страна на писач, който е бил по-наясно
с описваната ситуация, отколкото може да бъдем ние, е от значение
за нашето тълкуване на текста и съответно за информацията, която
имаме за съдбата на Зографското евангелие. Впечатление прави и
опитът да се оформи началното с на текста като заглавна буква от
ръкопис. Това показва известно старание при оформянето на при
писката.
Втората българска приписка, по всичко личи, е по-късна от
всички останали, намира се в края на книгата и е изпълнена със си
ньо мастило, което доста напомня на използваното и днес в хими
калките. Трудно е да кажем каквото и да било за отношението на
този текст (ил. 7) към всички предходни. Единственото, което мо
жем да предположим, е, че в някакъв момент във времето, може
би доста по-късно, някой писач, видял, че едната гръцка приписка
е преведена на български, е решил да добави превод и на другата.
Ето какво гласи текстът:
vac. на сѹщата церковъ
е подарено глаголическото тетраеваггелие нареченѡ Зографското
ѿ славѧните скотопитатели ѿ
vac. десѧти вѣкъ

В тази транскрипция по технически причини не са поставени
акутите над всяка дума, бележещи, по всичко изглежда, навсякъде
реално произносимо ударение, а не използвани с декоративна цел.
Почеркът е по-сигурен, шрифтът е прегледен и последователен (ви
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наги вместо гражданското я стои църковнославянското ѧ със същата
фонетична стойност, но не на етимологичните места на старата мал
ка носовка). Ортографията е далеч по-нормативна, езикът е обагрен
по църковнославянски, но също така по-съвременен. Сигурно е, че
тази по-нова приписка датира от времето, когато Зографското еван
гелие вече е било известно на науката, изследвано и публикувано.
Това със сигурност не може да се твърди убедено за първата гръцка
приписка, тази с датировка от 25 април 1786 г., и не е ясно в каква
степен важи за втората гръцка приписка и първата славянска.

Коментар към изпълнението и съдържанието
на гръцките и българските текстове
За да вникнем докрай в това, което тези приписки ни казват за
историята на Зографското евангелие, трябва да вземем предвид дос
та страни на проблема. Сред тях например сведенията за бедствия
или набези в региона в размирния край на XVIII в., които може
да са наложили пренасяния на книги между различни библиоте
ки и скриптории; историята на гръцкото и славянското образова
ние в манастира Зограф и свързаните с него центрове през годи
ните, както и на богослужението на гръцки и славянски; история
на взаимоотношенията на манастира с неговите метоси и владения,
по-конкретно с този в мястото, наречено Провлака7, и т.н. Оставяме
по-голямата част от такива въпроси за бъдещи проучвания от стра
на на специалисти слависти, палеографи, историци и въобще из
следователи на миналото, архивите и библиотеките на Света Гора.
Понастоящем ще си позволим да се спрем преди всичко на възмож
ните заключения, които можем да изведем от вида и съдържанието
на самите цитирани текстове. Надявам се тези наблюдения да дадат
своя принос в осветляването на миналото на един от най-важните
старобългарски писмени паметници.
По-горе вече се спряхме на езика и правописа на двете българ
ски приписки. Сега ще обърнем повече внимание и на гръцките, ня
кои особености на които вече отразихме. И двете гръцки приписки
показват сравнително добро владеене на говоримия гръцки език на

Провлака (на гръцки Πρόβλακας, вероятно топоним с български произ
ход) се е наричала тънката ивица суша в района на Йерисос. Зографският ме
тох „Св. Николай“ се е намирал на няколко километра южно от Йерисос.
7
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ред с някои църковни и богослужебни формули, както е нормално
да очакваме от монаси, движещи се в силно гръкоезичната среда на
Атонските манастири. Но авторите на текстовете очевидно са били
слабо образовани в писмената употреба на гръцкия език, което по
казват редица правописни особености: итацизъм и неспазване на
етимологичната употреба на омега и омикрон в κτινοτρόφον вместо
κτηνοτρόφων (при това в граматически важната позиция на падеж
ното окончание, където различаването на -ον за акузатив ед. ч. и -ων
за генитив мн.ч. е значещо); неетимологична и почти произволна
употреба на всички букви и диграфи, които могат да имат звукова
стойност [i] в новогръцки (θόιον вм. θεῖον, ἀφυερόθη вм. ἀφιερώθη
от първата приписка, но изписано правилно във втората, επίησεις
вм. ἐπίσης и др.); неспазване на правилната употреба на диакритич
ни знаци като ударения и придихания; силно аномални изписва
ния като ηπῷ τῷν = ὑπὸ τῶν и др. Това свидетелства, че и двамата
автори на гръцките текстове не са били особено грамотни на гръцки
и най-вероятно не са го владеели като първи език. По всяка вероят
ност те са български монаси и свещенослужители от манастира или
неговия метох, оставили посланията си на гръцки език като lingua
franca на епохата.
Някои правописни особености навеждат на мисълта, че автори
те на гръцките текстове, най-вече на първия, може би са носители на
някой от българските диалекти със силна редукция на неударените
гласни. За това говори изписването αποξοινοσι, което би трябвало
да се прочете [apoksi‘nosi] вм. ἀποξενώσει с ε. В същия смисъл може
да се изтълкува и обратното изписване на ο вместо диграфа ου в
παρα τό οικονόμου вм. παρὰ τοῦ οἰκονόμου. Евентуално тук можем
да добавим и ιν το αναθεματα = εἶν‘ τοῦ ἀναθέματα, „нека му бъде
анатема“ (с новогръцкия балканизъм на смесването на генитив и да
тив), ако четенето ни на този пасаж по такъв начин е правилно.
Както вече споменахме, двата гръцки текста не са дело на една и
съща ръка. Освен от различните изписвания на едни и същи букви и
думи това се вижда и по нееднаквото разпределение на правописни
те грешки. Вече беше отбелязано, че във втората гръцка приписка, за
разлика от първата, формата ἀφιερώθη е предадена коректно. Това
поставя интересния въпрос за датирането на втората гръцка при
писка, която ни съобщава ценното сведение за местонахождението
на Зографското евангелие. Първата има ясна дата и тя е 25.04.1786 г.
Можем да приемем това като terminus post quem за по-късната ръка,
писала на гръцки. Вторият писач е взел повод от първата припис
ка на гръцки и допълва съдържащата се в нея информация, въвеж
дайки новата си вметка с ἐπίσης „също така“. Остава въпросът колко
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по-късно е писал вторият монах и откога датира неговото сведение,
че Зографското евангелие е било посветено в църквата „Св. Николай“
в Провлака. Трудно е да се даде безспорен отговор на този въпрос,
но според мен двата текста не изглеждат твърде отдалечени във вре
мето един от други. Изцяло въз основа на вътрешните особености на
самия текст би било напълно възможно втората гръцка приписка
за Зографското евангелие да датира още преди края на XVIII в. Някои
външни свидетелства, които ще разгледаме по-долу, дават основа
ние датировката да бъде изместена към XIX в.
Не е ясно и как трябва да разбираме ἀφιερώθη „беше посвете
но/дарено“8 в двата текста. Първо, значението на глагола е твърде
общо и не разкрива характера на конкретния акт, чрез който кни
гите са били придобити в църквата на метоха. Важна подробност е,
че във втория текст „посвещаването“ на Зографското евангелие става
ὑπὸ τῶν Σλάβων κτηνοτρόφων, „от славяните скотовъдци“. Употре
бата на предлога ὑπὸ, макар и изписан по твърде странен начин в
текста, сочи въпросните славяни като извършители на действието.
Те са донесли ръкописа в църквата „Св. Николай“ и ако вярваме
на преводача на това гръцко сведение във втората българска при
писка, актът им е даряване (е подарено) – за разлика от печатната
книга, където се намират приписките, която в българския превод
на първия гръцки текст се представя просто като „донесена“ или
„преместена“ (преложи го). Дали двамата монаси, предали гръцките
сведения на български, са избрали тези начини да отразят значение
то на ἀφιερώθη в единия и в другия случай, защото са разполагали с
информация от устно предание какво точно се е случило с книгите,
или просто са превеждали свободно по смисъл според разбиране
то си? За мен въпросът остава все още открит. Също така не е ясно
как се съотнасят във времето двете „посвещавания“, на Зографското
евангелие и на нашата книга, за което ще стане въпрос по-нататък.
Не може да остане незабелязано, че втората гръцка приписка,
както и нейният превод във втората българска, дават доста изчерпа
телни сведения за характера на Зографското евангелие като паметник,
неговата датировка от X в. и т.н. Интересен е въпросът дали такава
информация, съобщена по такъв начин, може да бъде изцяло плод
на устното монашеско предание в манастирските среди, или вли
яние тук имат пътешествениците и изследователите слависти, пъ
Глаголът ἀφιερώνω от старогръцкия ἀφιερόω означава „освещавам“ и от
тук „посвещавам“ и често се използва едновременно за означаване и на двете
действия.
8
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тували до Света Гора и домогвали се до изследването на ръкописа.
Загадъчните „славяни скотопитатели“ носят в епитета си нещо от
устната легенда, но влиянията върху останалата част от сведението
предстои да бъдат изяснени. Известно е, че българинът Константин
Петкович, дипломат на руска служба, е осигурил препис, по който
И.И. Срезневски издава части от текста на паметника през 1856 г. с
кирилска транслитерация. През 1857 г. евангелието е фотографира
но от П.И. Севастианов, по чиито снимки текстът е издаден две го
дини по-късно от Ханка. През 1860 г. паметникът е дарен на руския
император и от този момент нататък се намира в Санкт Петербург9.
Срезневски съобщава, че през 1843 г. австрийският консул в Солун
Миханович при посещение на Света Гора за пръв път обръща вни
мание на Зографското евангелие, описва го и покрай това то започва
да се пази от зографските монаси по-грижливо10. Вероятно на това се
дължи и новата подвързия на Евангелието, която датира от XIX в.11
Според Срезнeвски преди посещението на Миханович монасите не
са обръщали особено внимание на ръкописа и едва неговите настой
чиви молби са ги направили позодрителни и са ги накарали да се
замислят за ценността на съкровището, което притежават в библио
теката си, „добито от тях по неведоми случайности“ („доставшагося
имъ по невѣдомимъ судьбамъ“)12. Ако това сведение е достоверно,
нашата втора гръцка приписка, описваща Зографското евангелие
като принадлежало на църквата „Св. Николай“ в Провлака, датира
от времето след 1843 г., когато вече сред монасите е било налице
разбирането за стойността и характера на паметника. Към такава
датировка навежда и използването на научния термин „глаголиче
ски букви“, най-вероятно привнесен от наблюденията на някой из
следовател13. Но към чисто научните сведения за него, споделени им
от някой като Миханович или Петкович, е добавено монашеското
предание по какви точно „неведоми случайности“ Зографското евангелие се е озовало в манастирската библиотека – детайл, който не е
бил споделен с никого от изследователите на паметника от открива
нето му досега и доколкото ми е известно, не присъства в научната
литература по въпроса.
Добрев 1985: 739.
Срезневский 1856: 155–156.
11
Добрев 1985: 735.
12
Срезневский 1856: 159.
13
Прави впечатление и изписването на века с римската цифра X, свиде
телстващо за влияние на светска научна литература. Малко вероятно е такова
изписване да се появи в контекста на осемнадесетото столетие.
9

10

110

Димитър Илиев

Нови сведения за историята на Зографското глаголическо ...

Остава въпросът кога точно Зографското евангелие се е озовало в
тази църква и откъде е донесено. Ако четем двете гръцки припис
ки (или двата им български превода) последователно, се получа
ва приблизително следният свързан наратив: „На 25 април 1786 г.
това евангелие беше посветено в църквата „Св. Николай“... също
така в същата църква беше (e било) посветено славянското четверо
евангелие...“. Един монах, вероятно самият иконом Козма, оставя
богослужебна книга за ползване в храма на метоха със съответни
те предупреждения тя да не бъде крадена. След него друг монах се
сеща да отбележи това, което знае за същата църква и Зографско
то евангелие. От самата приписка, отразяваща устната монашеска
традиция, не става ясно какво означава това сведение само по себе
си за историята на създаването на Зографското евангелие и место
пребиваването му през дългите векове преди неговото откриване за
науката. Това, което можем да твърдим със сигурност, е следното.
Сред монасите в края на XVIII – средата на XIX в. e съществувала
памет за това, че Зографското евангелие е пребивавало в някакъв
момент в метоха „Св. Николай“ в Провлака, преди да бъде открито
от Миханович в манастира през 1843 г. И причина за озоваването му
там са били славяноезични, тоест българоезични скотовъдци. Моя
та компетентност се простира до разчитането и обнародването на
гръцката приписка, която ни съобщава този факт. Отговорите на
възникващите оттук насетне въпроси оставям на други след мен.
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New Information about the History
of the Tenth-Century Glagolitic Codex Zographensis
According to a Nineteenth-Century Greek Marginal Note
in an Old Printed Book in the Monastery of Zograf
(Inv. No. 19023)
Dimitar Iliev (Sofia)
In the summer of 2015, together with a team of scholars and students
from the University of Sofia, I worked at the library of the Bulgarian
Monastery of Zograf on Mount Athos. I took part in the cataloguing
of the books in the library, some of them previously unavailable and
stored only in the library repository. Among the volumes, there are
various early printed books on liturgical or theological subjects in Greek
or Church Slavonic. Many of these editions are standard and come in
significant quantities, as they were obviously much needed in everyday
liturgical and monastic life. Usually, the individual copies belonged to
different monks, or to different chapels and churches in the vicinity that
were connected with the monastery. This was often reflected in various
marginal notes, condemning any person who would steal the book. I
came across one such marginal note in a copy (inv. no. 19023) of the
widespread liturgical compilation of evangelical texts printed by Nikolaos
Glykys in Venice in 1671. Apart from the usual curses against stealing,
the copy which in 1786 belonged to a certain Cosmas, oikonomos of the
nearby chapel of Provlaka, casually mentions the tenth-century Codex
Zographensis. According to Cosmas, its provenance was from the same
chapel: a previously unknown fact about the history of this Glagolitic
manuscript, which, if true, can add new chapters in the history of its
transmission. The present paper deals in detail with the content and the
peculiarities of the marginal note that mentions this piece of information.
Keywords: Zographou Monastery, Codex Zographensis, marginal notes
in old printed books, tenth century, nineteenth century, Provlaka
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Зографският царски поменик
(ръкописи № 228 и 234)
Георги Парпулов (Пловдив)
Ключови думи: Зографски манастир, поменици
В своя дарствена грамота от 1466 г. молдовският княз Стефан
Велики заръчва на зографските монаси „прѣжде въсего да упишут
господство ми у святои прохомидïи, по прѣданию святых ѡтец и по
уставу святыя цръкове, и да упишут и госпожду мою кон господства
ми а наша Богом дарованная детца Александра и Елену, и у святомь
поменнику да стоить якоже ест и уписанно”1. Поменикът предста
влява списък – в книга, на стена или върху дъсчица – с имената на
живи и покойници; свещениците изреждат тези имена в хода на
нарочни възпоминателни служби или ги включват в молитвата си
над Светите дарове (хляба и виното) по време на проскомидията –
началната част на Светата литургия2. „В нѣкои цркви и монастири”,
отбелязва Паисий Хилендарски, „въ поменици ѡбретают се имена
царемъ болгарскимъ повече ѡт четиридесетъ, и не по реду писа
ти”3. Твърде възможно е при своя престой в Зограф (1762)4 наши
ят пръв възрожденец да е видял именно ръкописа, за който става
дума в настоящата бележка, но все пак негов откривател в същин
ския смисъл на думата е посетилият Света Гора деветдесет години
по-късно (1852) Константин Петкович. Наистина последният не спо
менава царски поменик в собствените си статии5, обаче съобщава
за него на Александър Гилфердинг (1831‒1872), който въз основа на
това го прави известен на науката: „В помяннике Зографского мо
Şimanschi et al. 1976: 192.
Гергова 2006: 5, 11-15, 165.
3
Паисий Хилендарски 2012: 264. Вж. също Иванов 1982.
4
Пеев 2017: 155.
5
Петкович 1853а; Петкович 1853б; Петкович 1865.
1
2
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настыря (писанном на бумаге, в лист, и переплетенном в 1504 году),
помещен был в 1592 году заимствованный из другого, древнейше
го помянника список болгарских царей...“6. В продължение на още
деветдесет години никой друг не забелязва поменика. „Жалко е“,
пише Йордан Иванов, „че тоя ценен паметник, сега изгубен, не е
бил на времето точно обнародван“7. През 1937 г. ценният паметник
е преоткрит от Михаил Ковачев8, но и той не успява да издаде из
цяло текста му9. Новите цифрови фотографии на зографските ръ
кописи, достъпни сега в библиотеката на Софийския университет,
дават най-после възможност сведенията на Петкович и Ковачев да
бъдат проверени и допълнени.
В Зограф се пазят поне девет различни поменика10. Петкович
е видял навремето този, който днес носи сигнатура 234 (ΙΙΙ.з.8) и
съдържа следната (необнародвана преди) бележка на преписвача
(обр. 1)11:
Слав(а) давшому позачело и концъ. Исписа мнѡг(о)грѣшни Спи
ридѡн типикар ѡт Изѡграф. Въ лѣтѡ З и Р.

Седем хиляди и стотната година от Сътворението на света от
говаря по нашето летоброене на времето от 1 септември 1591 до 31
август 1592 г.12 Спиридон е номерирал (сигнирал) колите (тетради
те) на своя ръкопис в долното поле на първия и на последния им
лист. Тази кола, която завършва с приведената по-горе бележка, по
изключение не е номерирана в края си. Тя се състои от шест листа
(132 – 137), а предходните петнадесет коли – от по осем (1 – 8, 9 – 16,
17 – 24, 25.32 – 38, 39 – 46, 47 – 54, 55 – 62, 63 – 70, 71 – 78, 79 – 86, 87 – 94,
95 – 102, 108 – 115, 116 – 123, 124 – 131). Деветнадесет листа (26 – 31,
Гильфердинг 1859: 118.
Иванов 1931 (1970): 489. Вж. също Иванов 1982: 149.
8
Ковачев 1938.
9
Ковачев 1942: xvi-xviii; Ковачев 1943а; Ковачев 1943б: 144-156, 160-161.
10
Каталог 1994: 63, 124-126, 139, 223-224, 375-378, 381-382, 419-421, 446.
11
При транскибирането на текста въвеждам съвременни препинателни
знаци и главни букви, ограждам с кръгли скоби буквите, добавени от мен в ня
кои съкратени думи, и печатам с курсив онези букви, които в оригинала са из
писани надредно.
12
Срв. Каталог 1994: 126. Авторите на този каталог предупреждават, че съ
браните от тях данни „не са с еднаква пълнота” (14). Те не са видели, че ръкопис
№ 234 съдържа скрипторска бележка от 1591/2 г., и датират този ръкопис при
близително (вероятно въз основа на водните знаци в хартията) ‒ към началото
на XVII в.
6
7
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143 – 148, 154 – 158 и 213 – 214) са вмъкнати и добавени към поме
ника в по-късно време. Останалите листове (103 – 107, 138 – 142, 149 –
153, 159 – 212, 215 – 225) изглежда принадлежат към първоначалния
състав на книгата, обаче Спиридон само е надписал страниците им
с рубриката „Помѣни, Г(оспод)и, д(у)шя рабь своихь въ ц(а)рстви
си” и ги е оставил по-надолу празни, за да бъдат едва впоследствие
запълнени с нови имена за помен – вероятно по тази причина ко
лите, коите тези листове образуват, не са номерирани. Първата по
ред, номерирана с „А” кола на Спиридоновия ръкопис (обр. 2 и 3),
сега не е на мястото си13, а е запазена във вид на разединени листове
(1, 105, 112, 113, 108, 104, 111, 114)14, подшити към друг един поменик,
пазен в Зографската библиотека под сигнатура 228 (II.д.1). Това е
поменикът, намерен през 1937 г. от Ковачев. Той съдържа следната
бележка от януари 1709 г. (обр. 4)15:
Помѣни, Г(оспод)и, мене грѣшнаго раба своего, трудивша
го се прѣписати сïю с(ве)тую проскомидïю съ великым трудѡм,
и родителих моих въ ц(ар)стви с(и): Кѷрïла монаха, Сïмеѡна
ермо(на)х(а) ѡтца, Василïа дïакона дѣда, Стамену м(а)т(е)рь, Ми
хаила дѣда, Драгану бабу и прочея съродникы мое въ ц(а)рстви
своем н(е)б(е)снѣм͛. Исписах при игумена попа Сумеѡна лѣто
ЗCЗI, ѡт Рождьства Х(ристо)ва АѰѲ, м(есе)ца генуарïа. И тогда
бѣше лѣто КВ тѣкущея, ѡтнелиже16 изыде харач17 на ѡкаанныя
инокы. И бѣше тогда архïереи кѷр Анѳимь ѡт келïа пантократор
ска „С(ве)ты Никола”. И мнѡго подехь искушенïе ѡт мастило зло
и хартïа, и ѡт немирь18.

Само някои от листовете в книгата (2 – 6, 15 – 21, 23 – 36, 39 – 70)
са изцяло или отчасти изписани с почерка на монах Кирил. Осем
са от по-старо време: шест (9 – 14) датират най-вероятно от 1639 г.
Вж. също Каталог 1994: 126, 382.
Изреждам листовете в тяхната първоначална ‒ по моя преценка ‒ после
дователност, но със сегашните им номера.
15
Срв. бел. 11 по-горе.
16
Т.е. откакто.
17
Този харач (harç) трябва да е някакъв извънреден данък, с който светогор
ските монаси били обложени през 1687 г. във връзка с войната на Турция срещу
европейските държави (1683 – 1699); ср. Фотић 2000: 66-69, 72, 76, 446-447.
18
Бележката е издадена в печатен и фототипен вид от Ковачев 1942: xviii;
1943б: 143, но въпреки това не е влязла в полезния сборник на Христова и др.
2004. Този сборник обаче включва под № 363 друга една бележка на същия мо
нах Кирил ‒ от 1713 г.
13
14
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(обр. 5)19, а още два (109 – 110), ако се съди по писмото им, също са от
XVII ст.20 Много други (7 – 8, 22, 37 – 38, 71 – 103, 106 – 107, 119 – 120) са
били постепенно запълнени с имена в течение на XVIII в. Петнадесет
(1, 104 – 105, 108, 111 – 118, 121 – 124) ясно се различават от останалите
по оформление и по почерк (обр. 2 и 3) и без съмнение произхождат
от Спиридоновия поменик със сигнатура 234 (ΙΙΙ.з.8) (обр. 1)21.
Сегашните картонени корици на двата гореспоменати поме
ника датират от около 1866 г., когато зографският библиотекар о.
Нефтилин е преподвързал наред почти всички пазени в манастира
ръкописи. За този негов усърден труд съобщава посетилият Зограф
през 1902 г. Антон Попстоилов. „Много бележки са изрязани и по
вредени в краищата”, добавя ученият. „Има много разместени ли
стове”22. Явно началната кола и друга една малка част от Спиридо
новия поменик (№ 234) са били придадени към Кириловата „прос
комидия” (№ 228) тъкмо от Нефтилин, понеже през 1852 г. Петко
вич намерил списъка с царски имена все още на първоначалното му
място – в ръкопис, датиращ не от 1709, а от 1592 г.
Описанието, дадено от Гилфердинг – който дословно цитира
рубриката „Помени, Господи, в православной вѣрѣ царе блъгар
скые”23 – несъмнено отговаря именно на сегашния първи лист в ръ
копис № 228 (обр. 2). Все пак може това описание да е малко неточ
но: „В поменика на Зографския манастир (писан на хартия голям
формат и подвързан през 1504 г.), бил поместен през 1592 г. един
заимстван от друг, древен поменик списък на българските царе...”24.
Някъде по защитните листове или от вътрешната страна на кори
ците в старата, сега загубена подвързия на Спиридоновия ръкопис
от 1591/2 г. сигурно е била отбелязана датата ЗРВ (7102 / 1594), но
вспоследствие тази година ще да е била разчетена или набрана от
словослагателите погрешно. Във второто издание на Гилфердинго
19
През тази година зографският игумен Паисий посетил за пръв път Мос
ква; вж. Леонид 1867: 75; Бантыш-Каменский 2001: 74. От 1639 г. датира и руски
ят поменик на Зограф със сигнатура 77 (II.б.16).
20
Срв. Каталог 1994: 124. Авторите на този каталог са пропуснали да от
бележат (срв. бел. 12 по-горе), че ръкопис № 234 е конволут, т.е. състои се от
няколко преписани независимо една от друга, но подшити заедно части.
21
Срв. също издадената по-рано фотография на л. 1а от ръкопис № 234;
вж. Каталог 1994: 382.
22
Попстоилов 1903: 120. Вж. също Каталог 1994: 16. Съобщеното от Попсто
илов име Нефтилин отговаря на старозаветното Нефталим (Битие 30:8 и 49:21).
23
Гильфердинг 1859: 118.
24
Пак там.
25
Гильфердинг 1868: 270.
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вата книга цифрата 1504 не е променена, но пък за да се избегне
хронологическото несъответсвие (не може поменикът да е бил под
вързан, преди да бъде написан!), 1592 е поправено на 150225. Тази
последната дата – 1502 година – от втора ръка съобщава на свой ред
и Йордан Иванов26.
И така, двата най-стари ръкописни поменика на Зограф, запа
зени до наши дни, са били започнати съответно от манастирския
типикар27 Спиридон през 1591/2 г. и от монах Кирил през 1709 г.
През втората половина на ΧΙΧ в. една част от Спиридоновия поме
ник е била отделена от подвързията ѝ и прибавена към поменика
на Кирил. Повод за това разместване явно е дало обстоятелството,
че и двата поменика започват с възпоминателен списък на някогаш
ните български царе (обр. 2 и 6). В този смисъл и двата могат да се
нарекат „царски”; и двата сочат, че паметта за средновековната бъл
гарска държава е пазена столетия след завоюването ѝ от османците.
Но тези ръкописи са важни далеч не само като свидетелства на едно
жизнено, ала смътно предание – наред с това те съдържат богати до
кументални сведения за историята на самия Зографски манастир и
на многобройните населени места, с които той е поддържал връзка
през вековете.
Надявам се настоящата моя бележка да даде известен подтик за
подробно изследване на двата поменика. Необходимо е да се опи
ше внимателно съставът на хартията, на която те са написани; да се
отъждествят и датират водните ѝ знаци; да се разграничи и опреде
ли хронологически всеки един от многобройните почерци, които се
виждат по страниците им и най-сетне – да се състави подробен ука
зател на всички записани в помениците географски и лични имена,
като този указател бъде допълнен навсякъде, където това е възмож
но, със събрани и от други източници просопографски данни.
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Two ‘Royal Beadrolls’ at the Monastery of Zograf
(MSS 228 and 234)
Georgi Parpulov (Plovdiv)
The leaves of a few Slavonic codices at the library of Zograf were
intermixed while their bindings were being replaced ca. 1866. My note
establishes the original composition of two such manuscripts, currently
numbered 228 and 234. The former was copied in September 1709; the
latter (according to a previously unpublished scribal colophon) – in
1591/2. Both open with lists of medieval Bulgarians rulers, whose names
were to be commemorated during the Divine Liturgy. They also contain
plenty of other commemoration entries, which would repay detailed
study because of the ample light they throw on the history not only of
the Monastery of Zograf itself but also of various regions with which it
maintained religious and economic ties.
Keywords: Zographou Monastery, beadrolls
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Още веднъж за историята на почитта
към св. Димитър Басарбовски
в Зографската света обител
Андрей Бобев (София)
Ключови думи: български светци, славянска агиография, Зограф
ски манастир, Хилендарски манастир, св. Паисий Хилендарски, Ис
тория славянобългарска, славянски литургически текстове
През последните три десетилетия образът на св. Димитър Ба
сарбовски (или още св. Димитър Нови) е обект на поредица от из
следвания, които в значителна степен разшириха обхвата на позна
нията за светеца в българската култура.
На първо място трябва да се отбележи редицата статии на Тодор
Моллов, които възраждат в секуларната наука интереса към образа
на светеца1. Специфичната етноложка методика на събиране, систе
матизиране, проучване и интерпретиране на изворовия материал
не е напълно конвертируема към методологическите перспективи
на други хуманитарни дисциплини като историята, палеослависти
ката или богословието, което прави идейните инвенции на учения
не във всеки един случай лесно съпоставими или аргументируеми
чрез други, паралелни средства на научно дирене. Статиите на Т.
Моллов очертават редица ключови проблеми пред проучването на
култа към св. Димитър Нови и предлагат техни решения, чиято ва
лидност е обусловена от изследователския инструментариум. Там,
където тези решения са провокативни спрямо традиционната ху
манитаристика, разбира се, се поражда нуждата от допълнителни
изследвания.

1
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През 2000 г. излиза книгата на архим. Виктор (Мутафов), посве
тена на светеца2. Въпреки неголемия си обем тя обобщава известни
те до момента данни за светеца в перспективата на християнската
агиология и агиография. Основна цел на книгата е разпространява
не на богослужебната прослава на св. Димитър Басарбовски – и тази
цел е постигната.
През 2013 г. е публикувана статията на Любка Ненова, която
прави обзор на историята на текста на кратките агиографски данни
за св. Димитър в История славянобългарска от св. Паисий Хилендар
ски3. Като основа за колацията е взет т. нар. Музеен препис (или
Белова), съпоставен с 14 други преписа. Откроени са малко над 80
текстови възела, в които се наблюдава развой на текста. Данните са
обобщени и е предложено групиране на преписите според тексто
логическите им характеристики.
Сред най-сериозните приноси за проучването на култа към све
теца е сборникът „Свети Димитрий Басарбовски – светец на два на
рода“ със съставители Радослав Спасов и Симеон Хинковски4. Из
данието представя на три езика (български, румънски, английски)
исторически документи, свързани с развитието на култа. Приведе
ни са данни от шест османски данъчни документа, съставени между
1479/1480 и 1663 г., които съдържат информация за състоянието на
селото Басарбово и разположения край него манастир5. В пълнота
са предадени откъсите, отнасящи се до св. Димитър Басарбовски,
от два преписа на Паисиевата История славянобългарска – от т. нар.
Зографска чернова (Зогр. 43) от 1762 г. и от т. нар. Първи русенски
(Пантелеймонов) препис от 1809 г. Приведени са и редица пътепис
ни фрагменти, които очертават отделни аспекти на историята на
култа: от пътни бележки на католическия епископ Николо Пулиези
от 1764‒1765 г., на полк. И. Липранди от 1829 г., на Найден Геров от
1846 г., на автор с инициали Д. К. П. от 1895 г. Препечатано е Житието на св. Димитър, адаптирано на съвременен български език от
Натанаил Охридски през 1858 г. Включени са в превод от румънски
откъс от книгата „Свети Димитър Басарбовски и светите му мощи
в Букурещ“ (2009), както и от официалния бюлетин на Румънската
патриаршия, съдържащ акта за провъзгласяването на светеца за по
кровител на Букурещ (1955). Като притурка в края стоят и няколко
снимкови изображения по темата на сборника.
Мутафов 2000.
Ненова 2013.
4
Спасов, Хинковски 2014.
5
Липсват обаче оповестените данни от Ковачев 2001.
2
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Публикациите, отбелязани дотук, не очертават граници, а тра
сират направления на проучването. Нека посочим няколко пробле
ма, коментирани и от посочените автори, за които вече са предлага
ни различни възможни решения.
I. Наличието на поне три различни легендарни (в етимологич
ния смисъл) сюжета, които лягат в основата на агиографските съоб
щения: а) че е бил мирянин, овчар, живял в уединение сред скалите
на Поломието (според св. Паисий Хилендарски); б) че е бил пастир,
толкова състрадателен спрямо всичко живо, че заради неволното
стъпкване на птиче гнездо си самоналожил наказание да ходи бос
(според румънските синаксарни сведения); в) че бил женен, но без
детен и след смъртта на съпругата си се замонашил в близкия до се
гашното с. Басарбово скален манастир, а сетне се упокоил между два
големи камъка близо до р. Лом (според Натанаил Стоянов). Макар
че от фактическа гледна точка тези различни легендарни версии не
си противоречат, те видимо „придърпват“ народния образ на свете
ца към различни типове святост. В първия сюжет акцентът е върху
отшелничеството като практика, във втория – върху покаянието, а в
третия – върху избора на монашеството (от общежитиен тип) като
подвиг. Появата на тези устни легенди за святост, които по-късно би
ват контаминирани в писаните житийни текстове, не е задължително
да обясняваме като фолклорна инвенция. Напълно е възможно това
да не са самостойни и спонтанно породили се във фолклорна среда
наративи, чиято цел да е била да запълнят липсващо авторитетно
повествование за живота на светеца, а отгласи от съществувало, но
недостигнало до нас житиеписно съчинение. Тоест на разнопосоч
ните, в някои отношения трудни за съгласуване данни, които дават
житийните легенди и които по-късно възпроизвеждат агиографите,
може да се гледа не като на три отделни традиции, три различни
житийни версии, а като на три аспекта на разгръщане на образа в
първоначалното, изгубено днес, житиеписно повествование.
II. Времето, в които е живял светецът, не може точно да се уста
нови според сега съществуващите данни. Макар че св. Паисий Хи
лендарски посочва конкретна година за кончината на светеца (1685),
не само румънската традиция измества земните му подвизи цели
три века по-рано6, но и такава по-ранна датировка намира косве
В румънската историография съществува дори мнение за още по-ранен
период на земния живот на светеца, според което той е просиял по времето на
българския цар Калоян (1197‒1207), вж. Spasov 2015.
6
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но потвърждение в пътеписните свидетелства на Н. Пулиези7, а и
се приема от някои съвременни учени8. В такъв случай, както отбе
лязват Р. Спасов и С. Хинковски, епохата на живота по плът на св.
Димитър Басарбовски стои много близо до времето на най-старите
известни османски данъчни документи, в които е регистриран ма
настирът, който днес свързваме със светеца – 1479/1480 г.
Разбира се, въпросът дали светецът е живял през XVII в. или
през XIV‒XV в., може да се реши непротиворечиво и аргументи
рано, ако бъдат подложени на проучване неговите мощи или, ако
изберем по-резервирана формулировка – онези тленни останки,
които днес се идентифицират като негови мощи. Автентичността
на мощите впрочем никога не е била подлагана на съмнение ‒ ма
кар че дори само изказаните опасения от възможна контаминация
на житийните данни за св. Димитър с тези за по-рано просиял на
същото място светец (св. Софроний) вече поставя изследователите
пред необходимостта тази автентичност да бъде аргументирана с
обективни изследователски средства. За момента обаче подобен въ
прос, изглежда, не стои на дневен ред пред Румънската православна
църква, така че и всякакви разсъждения по темата са изцяло в сфе
рата на хипотетичното.
Липсват, доколкото е известно на автора на тези страници, и ця
лостни археологически проучвания на мястото на сегашния манас
тир „Св. Димитър Басарбовски“ край с. Басарбово, община Русе.
Впрочем реконструкциите и разширяването на манастирския ком
плекс през последните десетилетия вероятно са донесли и частично
заличаване на информацията, която такива проучвания биха могли
да донесат.
В такъв случай всички данни, които можем да извлечем, имат
косвен характер и се свеждат до интерпретация на достигналите до
нас книжовни източници.
Любопитно е да се отбележи например, че житийните данни
за св. Димитър Басарбовски изглеждат доста ограничени за светец
с (хипотетично) неколковековна култова традиция. Показателен е
фактът, че дори след появата на официална памет (със служба) в
Румънската православна църква, нови източници за светеца прак
тически не се откриват – всъщност всички пътеписи от XVIII‒XIX в.,
които регистрират почитта към него, не носят нови данни (с изклю
чение на доклада на епископ Николо Пулиези, който предава, не
7
8

Вж. Спасов, Хинковски 2014: 24.
Вж. например Моллов 1998.
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без доза ирония, един детайл с вероятно фолклорен произход – че
при изваждането на мощите на светеца от водите на р. Лом са били
необходими пет двойки волове). В агиографските източници се уве
личава, както се очаква, посмъртният дял – с чудеса, станали чрез
мощите на светеца или чрез молитвеното му застъпничество.
Нещо повече – както показва важното проучване на Л. Ненова, в
ръкописната традиция на Паисиевата История славянобългарска жи
тиеписната бележка за св. Димитър Басарбовски спонтанно се до
пълва от копистите с информация, която им е известна от други из
точници, предимно устни, или от личен опит, но преобладаващият
обем на добавките в различните преписи се отнася до случващото
се с мощите на светеца и с неговия манастир. От всички съществени
добавки само няколко се отнасят собствено до житийния образ на
св. Димитър:
◊ В Шишковия (Трети търновски) препис от 1843 г. светецът
вместо „човек мирянин бил“ стои „бил мъченик“.
◊ Според три преписа (Венелинов, Башкьойски и Белочерков
ски) между думите „Имал“ и „истинен и свят живот“ се вмъква
„простота голяма и неученост“9.
◊ Група преписи свидетелства, че светецът е живял край река
Лом ‒ Втори котленски, Кованлъшки, Пантелеймонов, Венелинов,
Белова; в Еленския препис това е Кара Лом, а в два ръкописа хидро
нимът явно е бил непознат на преписвачите и те са го „адаптирали“
– Каралов (Шишков препис), Лот река (Чехларов препис).
За първата добавка (съгласуваща се с поруганието над мощите,
извършено от турци иманяри) е явно, че представлява или недораз
биране на източника, или патриотично преосмисляне във възрож
денски дух. Колкото до втората, тя явно има за цел да сближи обра
за с един много популярен през Възраждането, но без национален
образец, светителски тип – този на препростия, юродивия светец10.
9
Вж. не само вътрешноезиковия превод на съвременен български език у
Ненова 2013: 379‒380, но и бележките към пълната колация (пак там, 380‒383),
част от които поради внесени значими видоизменения не са могли да се съот
несат с основния текст.
10
Въпросът защо в българския светителски пантеон няма канонизиран
юродив светец, е може би един от най-занимателните в родната агиология и
агиография. Не са липсвали например юродиви или временно юродивстващи
сред славяните на Света Гора, където през епохата на балканските национални
възраждания с най-голямо основание бихме могли да очакваме формирането
на култ към юродив светец – ала такъв няма в българската традиция. Относи
телно цялостен образ на юродив светец имаме у зографския йеромонах Антим,
упокоил се на 09.12.1867 г. (вж. Паисий старец 2006), ала за него отсъства както
богослужебна възхвала, така и иконография, така че можем да го разглеждаме

124

Андрей Бобев

Още веднъж за историята на почитта към св. Димитър ...

И двете обаче са почти несъмнено късни преосмисляния, а не ин
терполации от устната народнохристиянска памет и в този смисъл
фактическата им значимост е пренебрежима.
Колкото до третата добавка, макар да се отнася до земния живот
на светеца, всъщност тя е по-скоро свързана с местонахождението
на манастира, с който се свързва името му, тоест всъщност предста
влява нещо като „послесмъртно местоживеене“. Затова по-скоро тя
трябва да се разглежда заедно с уточняващи промени като Свищов >
Русчук, Търновска епархия > Чер(ве)новодска и пр. Макар че такива за
мени маркират важни процеси в социалния и църковния живот, те
не могат да бъдат тълкувани без обширен обзор на историческия
контекст. Така например замяната Свищов > Русчук подсказва за по
степенното нарастване на социо-политическото и икономическото
значение на Русчук (и като пристанище, и като център на вилает)
в сравнение с губещия позиции Свищов и дори в сравнение с гра
да близнак на северния бряг Гюргево. (Русе и Гюргево, осмисляни
понякога като един сдвоен град, тъй като Гюргевград възниква като
предмостие на Русчук на северния бряг, имат общ небесен покрови
тел – св. Георги. Нему е посветена и една от най-старите функцио
ниращи днес русенски църкви. Вероятно не е без значение и фактът,
че Зографският манастир успява да създаде и поддържа свой метох
в Русчук11. Нямаме сведения пребиваващите в този метох зографски
йеромонаси – част от които са били проигумени – да са организира
като светител само в най-общ християнски смисъл. Отчасти през Възраждането
виждаме опит за компенсаторно набавяне на такъв тип святост в изключител
ната популярност на образа на св. Андрей Юродиви – сведението от неговото
житие, че той бил родом скит, се тълкува етнофилетически (тоест че скит тряб
ва да се разбира като славянин, което бива народолюбиво доукрасено от прево
дачи и адаптатори – като българин, русин и пр.). И в двата случая е показател
но това, че на ниво „народно християнство“ съзнанието за святост у българина
много късно – едва в XIX в. – започва устойчиво да разпознава юродивството
като светителски подвиг – за разлика от руската традиция например, където то
е особено популярно. Съществуващите високи книжовни образци – напр. Житието на св. Павел Препрости от Супрасълския сборник (X в.), доколкото изоб
що са съхранени в ръкописната традиция, остават да функционират, изглежда,
именно като своеобразни агиоложки и агиографски раритети.
11
Историята на този метох не е детайлно проучена. Според някои автори
(Радев 2016: 83 и сл.) съществува едва от 1843 г., но ежегодните поклонения на
русчуклии в Зограф, регистрирани в Зографската кондика, по-скоро навеждат
на мисълта, че още от третата четвърт на XVIII в. в Русчук трайно или поне за
големи периоди от време пребивават зографски монаси. Вж. също Орловски
1906. Според Иван Радев (Радев 2016: 73) Зографският метох е единственият ме
тох на атонски манастир в Русчук. Както сочат други автори обаче (Ганчев, Рош
кева 2013), Хилендарският манастир също е имал метох в града. Отделно метох
е имал и Рилският манастир.
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ли килийно училище, но това не е изключено, като имаме предвид
че в този период практически при всички по-големи русенски църк
ви функционират такива училища12). „Изместването“ на Басарбово
от епархийските граници на Търново в тези на Черновод, Черна вода
(дн. Червена вода) е свързано и с други, допълнителни въпроси на
пример кога става титуларното и фактическо изместване на мит
рополията на Червен в Червена вода и откога фактически червено
водските митрополити резидират в Русчук (и за двата процеса се
сочат широките граници на XVI в.). Да припомним например, че
според Житието на св. Пимен Зографски по времето, когато той е
„в Доростолския край“, всъщност вероятно основното му място на
пребиваване е именно Червена вода, където извършва едно от чуде
сата си. Заради сложния и многопластов исторически контекст тук
няма да се занимаваме с текстовите варианти в преписите на История славянобългарска. Те отразяват не толкова собствено културно-ис
торическата ситуация от епохата на св. Димитър, а представите на
копистите на Паисиевия текст.
И така, въпреки наличието на определени текстологически до
пълнения и адаптации в традицията на житиеписната бележка за
св. Димитър Басарбовски в История славянобългарска, трябва да се
признае, че много малко от тях всъщност имат отношение към вре
мето на земния живот на светеца – и от фактическа гледна точка
имат характера на късни доуточнения или пояснения. Затова се на
лага да разглеждаме агиографските източници в тяхната първична
форма.
Авторът на настоящия текст си позволява тук да съзре една ти
пологична близост с ранните български жития от отшелнически
тип. Огледът на агиографските текстове, посветени на последовате
лите на св. Йоан Рилски – св. Прохор Пшински, св. Гавриил Лес
новски, св. Йоаким Осоговски – показва почти идентична беднота
на текстовете откъм биографични детайли. Фактът, че за великия
рилски светец съществуват няколко жития, различни по древност и
обем, не променя факта, че в тях биографични детайли в перспек
тивата на едно секуларно четене също почти отсъстват. Напълно съ
образно изграждания образ на един светец пустиножител, житията
на св. Йоан Рилски всъщност дават крайно оскъдна, неясна и дори
противоречива информация за битието на светеца преди неговото
установяване в дебрите на Рила. Показателни за тази мъглявост на
източниците са многобройните спорове, водени през годините: за
12
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родното място на светеца, за родовата му принадлежност, за мяс
тото на замонашването му, за евентуалната му образованост преди
това замонашване, за маршрута, който той следва в търсене на мяс
то за своя подвиг и пр., и пр. Житията на тримата последователи на
св. Йоан са дори още по-бедни откъм собствено биографична ин
формация – много осезаемо в тях натежава послесмъртният дял.
В това отношение житийните данни, които имаме за св. Дими
тър Басарбовски, стоят много близо до тези ранни жития.
Също като св. Йоаким Осоговски св. Димитър заживява в пеще
ра (това е аскетически трафарет, но в случая ни интересува именно
паралелът с българската агиографска традиция от XII в.). Пак, как
то в Житието на св. Йоаким, в житиеписния текст за св. Димитър
устойчиво се проследява темата за взаимовръзката между светеца
и животинския свят (помага на ловци, открит е от монах от Овче
поле). Трети общ мотив – мощите и на двамата светци са открити
благодарение на чудотворно явяване на светеца. Четвърти общ мо
тив – този за грабителството (спрямо манастира, светеца) от едино
верци или друговерци. Последен агиографски топос за двете жития
е невъзможността мощите на светеца да бъдат преместени без него
вото съгласие.
Също кaкто в Житието на св. Гавриил Лесновски, в една от житий
ните легенди св. Димитър е женен, но се замонашва след кончината
на съпругата си. И тук имаме взаимовръзка между светеца и живот
ните (помага на козар, чиито животни измират).
Измежду тримата следовници на св. Йоан Рилски, изглежда,
само за св. Прохор Пшински е отбелязано, че пустиножителства
край водоизточник (в пещерата, в която проживял 32 години, изви
рала вода). И пак „животинска следа“ – мощите на светеца са откри
ти от ловец, който за първи път попада на светителя, преследвайки
сърна.
Разбира се, всички тези мотиви са агиографски топоси и се сре
щат относително често в официални и онароднени версии на све
тителските жития. Дори най-характерният момент от живота на св.
Димитър – самоналоженото наказание три години да ходи бос като
покаяние заради случайното стъпкване на гнездо с пиленца – всъщ
ност не се паралелизира с живота на св. Симеон Стълпник, както
внушава Натанаил Зографски в своето Житие на св. Димитър13. Това
Т. Моллов търси паралели на настъпването на птичето гнездо в българ
ски фолклорни текстове, като отбелязва и наличието на архаичен пласт в тях,
отвеждащ към езически мито-ритуални представи, свързани с календарната
роля на съзвездието Плеяди, което в традиционната българска култура се обо
13
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е мотив, който за първи път се среща в Стария Завет (Ис. 20: 2‒3), а
след това съобразно принципа за отразената святост намира място
и в средновековната естетика – в житията на различни аскети. В ка
толическата агиология например св. Франциск от Асизи е известен
като „босия светец“. Любопитен тук е въпросът дали наказанието
да не се носи обувка се е отнасяло само за единия крак, или и за два
та – и двете версии се срещат в източниците – но макар това да има
своето символно значение, в случая по-скоро внася определена доза
„остранение“ (в значението, което В. Шкловски влага в термина) в
образа на светителя. Впрочем голотата и босотата са устойчиви бе
лези на юродивството като светителски тип, тоест в някаква степен
този мотив в житието на св. Димитър Нови актуализира и такива
черти в образа.
И мотивът за стъпканите яйца не е никакъв друг, а библейски по
произход – срв. Йов 39: 15. Не само щраусът, но и пъдпъдъкът, а и
други земногнездещи птици са разглеждани с негативни конотации
от някои християнски автори от Късната Античност и Средновеко
вието. Пъдпъдъкът например – заради особените си крясъци – се
смятал от мнозина, между които и св. Йероним, за сатанинска пти
ца14. Стъпкването на яйцата на такава земногнездеща птица е симво
значава като Квачка/Кокошка с пилци (вж. Моллов 2018). Разбира се, логическият
мост, който трябва да се има предвид от читателите, е преследването от страна
на митологичния ловец Орион на Плейона, майката на Плеядите, в продълже
ние на седем години, докато Зевс не превърнал всички първо в гълъби, за да ги
спаси, а после в звезди (както и преследвача заедно с кучето му). Любопитното
е, че една от Плеядите – Алкиона, има в античната митология съименничка (дъ
щеря на Еол и Егиала), която, след като загубила любимия си заради наказание
от боговете, се хвърлила в морето и се превърнала в алкион (земеродно рибарче).
Според този етиологичен сюжет женският алкион погребва брачния си парт
ньор през зимата и снася яйца в гнездо, което пуска да плава по водите. За да
опази гнездото непокътнато, Еол възпира бурите през следващите 7 или 14 дни,
известни като алкионови дни, в чиято среда се пада Зимното слънцестоене. В епо
хата на античната астрология този период съвпада със зенита на Плеядите на
нощното небе. Впрочем в западната астрография непосредствено до съзвездието
Заек (Lepus) – който е преследван от Орион и неговите хрътки Голямото куче и
Малкото куче (Canis Major & Canis Minor), лежи и съзвездието Гълъбицата (или
Гълъбицата на Ной – Columba, Columba Noachi), което умножава броя на пти
ците, които Орион образно „преследва“ на звездното небе. В митологията обаче
Орион никога не успява да настигне Плеядите, докато в българските фолклорни
текстове хитрото момче счупва птичите яйца. Въпреки наличието на интерес
ни съвпадения, тезата на Т. Моллов за митологичен/фолклорен първообраз на
житийния разказ за стъпканите яйца изглежда по-скоро твърде далечна при
наличието на преки библейски аналози за различните съставки на мотива.
14
Werness 2004: 318‒319.
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лично потъпкване на глупостта, гордостта, безгрижието. Това оба
че е контекстово обусловено значение. В друг образен аранжимент
яйцето (и по-конкретно излюпването), както е известно, обозначава
Възкресението. Чудотворното възстановяване на счупени яйца обо
значава възстановяването на надеждата за спасение – такива епизо
ди се появяват в жизнеописанието на друг светец ‒ предсхизматич
ния ирландски светител Свитун († 863 г.).
Важното в случая е не фактът, че се срещаме с достатъчно добре
разпространени мотиви, а че те се повтарят във взаимна свързаност
като трафарети в житията на цялата група ранни български пусти
ножители, които очертават дадения светителски модел. За всички
тях имаме съвсем оскъдни биографични данни, а в изграждането
на образа силно натежава делът на послесмъртните чудеса. До не
отдавна в палеославистиката подобни текстове бяха обозначавани
като народни жития – не съвсем подходящ термин поради раз
лични причини, но отразяващ схващането, че характерните особе
ности на тези наративи стъпват на особеностите на културния ми
роглед на една епоха, в която българският етнос все още не е нито
изцяло, нито из основи християнизиран, монашеството и изобщо
аскетическият праксис срещат неразбиране и дори враждебност,
а най-сигурен измерител за светостта е чудотворството. Така худо
жествените особености на житията от този тип се диктуват не от
„фолклорната менталност“ на техните съставители, а от културния
хоризонт на читателската/слушателската публика.
Тази взаимосвързаност на съдържателни и композиционни осо
бености, гледани от птичи поглед, дава вероятно основание да смя
таме, че образът на св. Димитър Басарбовски се формира именно
като рефлексия на този ранен аскетичен тип в българската агиогра
фия. Дори да е достоверно допускането на Т. Моллов, че светецът не
е имал писмено житие преди появата на най-ранното (писано от еп.
Филарет Мирликийски15), все пак видимо е, че достигналите до нас
сюжетни елементи отнасят св. Димитър именно към пустинножи
телния тип. (Може би е нужно още да се подчертае, че макар днес
идентификацията на св. Димитър като „преподобен“ да е непроти
воречива, всъщност ранните данни го представят като светско лице).
От друга страна, в житийните легенди не личи никакво влияние от
страна на исихазма – нито като системна духовна практика, нито
дори като цялостна нагласа. Липсват и умната молитва, и видени
Впрочем авторът също хвърля мост между житийните легенди за св. Ди
митър и житията на светците от Югозападна България от X‒XI в. Вж. Моллов
2018.
15
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ята, и приемствеността между духовния наставник (или школата)
и ученика (ключов мотив в исихастките жития). Всъщност липсва
цялата типична интелектуализация, мистицизмът, пиететът към
едно изцяло свръхземно светоусещане (срв. например Житието на
св. Козма Зографски, което също е късен книжовен паметник, но пре
създава живота на светеца в един завършен исихастки светоглед).
От тази гледна точка изглежда възможно да допуснем, че жи
тийните легенди за св. Димитър Нови не са фолклорно породени,
а стъпват на първичен, недостигнал до нас книжовен източник; ала
тяхното оскъдие и трафаретност не са резултат от постепенно из
бледняване, от постепенно обнищяване на светителския образ, а са
черти на добре познат архаичен агиографски тип.
III. Следващ проблемен възел е този за отношението между
епохата на живот на св. Димитър и историята на манастира, който
днес се свързва с неговото име. Времето на формиране на манасти
ра е неизвестно, но археологическите данни сочат, че в Поломието
скални монашески обители съществуват още в края на IX ‒ начало
то на X в. Някои от тях постепенно придобиват статута на царски
манастири, в тях се разгръща значима книжовна дейност. Липсват
необходимите проучвания, за да се твърди еднозначно дали сред
новековният манастир, на който съвременният е приемник, се е по
явил в този най-ранен период на процъфтяване на аскетическия
подвиг в България. Целият комплекс от скални обители, храмове и
отделни килии достига нов период на разцвет през XIII‒XIV в. във
връзка с подема на исихазма. След поглъщането на Търновското
царство от османските завоеватели монашеството на територията
на Поломието претърпява рязък и необратим упадък. На това ос
нование и някои изследователи изказват мнение, че XIII‒XIV в. е
времето, към което трябва да отнесем и формирането на Басарбов
ския манастир.
В такъв случай възникват няколко проблема.
На първо място – защо в житието на светеца липсват елемен
ти на послушничество в една исихастка общност. В някои от жи
тийните легенди приемането на монашество изобщо отсъства, но в
други то е налице. Едната възможност за снемане на противоречи
ето е допускането, че светецът всъщност никога не приема схима и
агиографията го „замонашва“ послесмъртно. Другата – че предпо
лагаемото приемане на схима е станало в друга обител, а не в Басар
бовската. Впрочем публикуваната у Р. Спасов и С. Хинковски (2014:
22‒23) извадка от османски данъчен регистър посочва „в хасовете на
Мехмет паша“ не един манастир, а „три ханета монаси“ – 1) манас
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тир Анаселик16; 2) Басараба с друго име „Св. Димитър“ и 3) манас
тир с неразчетено име.
На второ място – ако манастирът действително съществува от
XIII‒XIV в., а времето на жизнения подвиг на св. Димитър се ситу
ира в XVII в. – което е само по себе си проблематично, както стана
ясно – то кой е бил патронът на този манастир? Най-оправдано из
глежда допускането, че той е бил посветен на св. Димитър Солун
ски, което би обяснило „прилепянето“ на паметта на новия светец
към по-известния и по-значимия. За това обаче няма никакви нео
спорими доказателства. Откритият от Т. Моллов на варовиковата
скала графит, който той тълкува като фигура на конник17, може да
служи само като косвено потвърждение за тази теза.
Ако така очертаните предположения са валидни, то как ста
ва замяната на небесния патрон на манастира? След кончината на
светеца мощите му пролежават – както според житийната легенда,
така и според църковнославянското житие, създадено от еп. Фила
рет Мирликийски – известно време във водите на река Лом. Откри
ти са доста по-късно – след цели 33 години според Пантелеймоно
вия препис на История славянобългарска, след което са пренесени в с.
Басарбово и там е съградена „малка църква на негово име“. По-къс
Въпросът за идентификацията на въпросния манастир Анаселик е осо
бено любопитен, тъй като този или подобен топоним, струва ми се, не е регис
триран в близост до сегашното с. Басарбово и съвременния манастир. Изследо
вателят може да се запита, разбира се, дали това е някой от изоставените днес
манастири по поречието на р. Лом – с някои уговорки. Първо, вероятно славян
ската форма трябва да е била Анаселица, а топоними със същото име са регис
трирани другаде в българското езиково землище (не в съвременните политиче
ски граници на България), но не и в Червенска епархия. Второ, това е селищно
име, а не име на манастир – и в никакъв случай не е нетипично за османските
документи да обозначават манастирите именно с названията на селищата, към
които те прилежат, а не с името на патрона на манастира. В случая двойното
назоваване – „Басараба с друго име „Св. Димитър“ – е по-скоро рядкост. И точ
но това двойно назоваване прави много малко вероятно да става дума за неточ
на идентификация на топонима „Басараба“ (той, както е известно, също не е
уникален). Проблемът допълнително се усложнява от несъвпадението на епар
хийските граници с османското административно деление. Само в рамките на
няколкото десетилетия преди и след 1542 г., от която е документът, „Чернови“
(Червен) се обозначава ту като кааза, ту като нахия. Предвид частичната инфор
мация, с която разполагаме към момента, това прави твърде сложен въпроса
в по-тесни или в по-широки териториални граници трябва да търсим въпрос
ното селище Анаселица. Впрочем, вероятно ключ за бъдещите дирения може
да бъде споменатият Мехмет паша. Ако към 1542 г. Чернови е кааза, възможно
е, и дори е вероятно, пашата да е също кадия. Това би трябвало да способства
идентификацията му, съответно на неговите хасове, по османската система.
17
Моллов 1998.
16
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но оттам те са взети и пренесени във Влашко. В такъв случай кога
става замяната на св. Димитър Солунски със св. Димитър Нови като
небесен покровител на манастира, който днес се свързва с името му?
Разбира се, няма официален акт, който да свидетелства за про
мяната, но това не прави въпроса по-малко любопитен. Натанаил
Зографски в своята адаптирана версия на житието на светеца отбе
лязва, че едно от чудесата (това за турчина, който се опитал да ограби
църквата на св. Димитър) му е разказано от „старец монах зограф
ский из Русчук, на когото родител бил при църквата Преподобнаго
Димитрия в Басарбов священник служащий в това време“ (Стоянов
1858). Това означава, че църквата в с. Басарбово (има се предвид ста
рото село, преди да бъде разрушено в резултат на войните) е център
на култа от откриването на мощите поне до средата на XIX в. – поч
ти век след пренасянето им във Влашко18, въпреки вероятно настъ
пилите прекъсвания в развоя на култа, резултат от руско-турските
войни. Манастирът – неясно кой точно – се явява в една от житийни
те легенди и освен примамливото причинно-следствено мостче, че е
най-обосновано да допуснем, че това е именно най-близколежащи
ят до съвременното с. Басарбово манастир, всъщност неоспорими
аргументи за това допускане няма. Доверяваме се на традицията.
Следователно, възможно е допускането, че фактически манас
тирът край днешното с. Басарбово е останал посветен на св. Дими
тър Солунски вероятно до широкото разпространение на култа
след средата на XIX в., когато в условията на липсващи мощи мест
ното население е започнало да запълва тази липса на мощи с нали
чието на манастир. Тази тенденция е продължила вероятно чак до
запустението му в края на XIX – началото на XX в. Показателно е, че
според румънския пътеписец с инициали Д. К. П. в края на XIX в.
цели три килии се сочат като издълбани в скалите от св. Димитър –
тоест вече е налице стремеж той да бъде конституиран като осново
положник на манастира, разбира се, напълно неаргументирано. Та
кова „фолклорно утрояване“ липсва дори в тези достигнали до нас
житийни легенди (т. е. устни източници), в които изобщо присъства
18
Налага се авторът на настоящия текст да отбележи тук една своя греш
ка. В предишна публикация (Бобев 2014) безкритично повторих срещащата се
в по-ранни изследвания и печатни адаптации на житието идентификация на
руския генерал, пренесъл мощите на светителя във Влахия, като историческа
та личност ген.-фелдмаршал Пьотр Салтиков (1698‒1772 / н. с. 1773). Всъщност,
както показва едно изследване на архим. Виктор Мутафов (Мутафов б.г.), не
става дума за П. Салтиков, който умира две години преди края на Руско-тур
ската война от 1768‒1774 г., а за неговия син, ген.-фелдмаршал Иван Салтиков
(1730‒1805).
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съобщение, че светецът си издълбал скална килия – а то присъства
не във всички. Монахът аскет би обитавал една скална ниша, така
че поне една от другите две вече трябва да бъде обяснена логически
като място за богослужение – и така „по премълчаване“ се внушава
неговата роля на градител на обителта. И вероятно едва при своето
възстановяване през XX в. манастирът вече е трайно и непротиворе
чиво свързан със св. Димитър Нови като патрон.
IV. Разбира се, невъзможно е да бъдат подминати и лакуните
в знанието ни за мощите на светеца. Идентификацията на днес съ
ществуващите мощи, обект на почитание, никога не е била подлага
на на обсъждане в църковна среда. Въпреки това е трудно да не бъде
поставен един въпрос, който непосредствено следва от житийните
легенди за св. Димитър.
Времето, което прекарват мощите във водите на р. Лом, нами
ра различно обяснение в различните източници. Според св. Паисий
Хилендарски светецът бил погребан, а после Бог открил мощите му
на някои хора – липсва изобщо престой във водата. Според еп. Ни
коло Пулиези „поради неизвестно каква причина [светецът] паднал
в река Лом и там се удавил“; и още – „във водата раците били из
яли носа му“. Според Пантелеймоновия препис на История славянобългарска турци иманяри, търсещи съкровище, „отворили гроба,
намерили неговите мощи нетленни, взели ги оттам и ги хвърлили
в река Лом, където преседели тридесет и три лета; после Бог ги от
крил на някакъв благоговеен човек“. Според версията на Натанаил
Зографски светителят, след като предрекъл часа на кончината си,
„излезе от своята пещера и легна между някакви два камъка, които
бяха близо до тази пещера отгоре покрай река Лом, предаде там
своята свята и пресвята душа в Божиите ръце, а многоотруденото
му свято тяло много време лежа непокътнато между тези два камъ
ка. Но се случи да придойде река Лом толкова голяма и силна, та
подкопа и отнесе не само ниви и поляни, но и камъни и дървета.
От това голямо наводнение бяха отнесени и тези два камъка, между
които лежаха светите мощи, и паднаха в реката. Това драгоценно
съкровище много време лежа във водата скрито“. А според изда
нието „Свети Димитър Басарбовски и светите му мощи в Букурещ“
мощите „били открити преди много време от жителите на онова
село, на брега на река Лом, която тече край селото“.
Вижда се, че в източниците липсва единодушие не само за това
как мощите са попаднали във водата, но и за това колко време са
престояли там, а и как са открити. Макар че точно този аспект на
формирането на култа е от особена важност, защото не само има за
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цел да обясни характеристична особеност на мощите (липсващия
нос), но и пряко се свързва с особеното почитание на св. Димитър
като светец, прогонващ сушата и развързващ женските утроби (не
чрез друго, а чрез водата от кладенеца в манастира).
И още – неясно е как точно става разпознаването на мощите.
Тоест как вярващи, които никога не са виждали светеца (особено
това важи за младото момиче от версията на Натанаил Зографски)
нито пък негово иконописно изображение, защото като неканони
зиран светец той няма такова, го разпознават, без той да е назован.
Разбира се, авторът на тези страници не се стреми да рационали
зира чудесата в житийните легенди. По-скоро въпросът е как става
ясно, че откритите мощи принадлежат именно на св. Димитър, а
не на някой друг светец. Такава спонтанна идентификация навежда
на мисълта, че е възможно още преди изчезването на мощите да е
съществувала някаква почит към св. Димитър Нови като към свят
човек, останал в местната памет, а намирането на мощите вече води
до утвърждаването му като чудотворец и до официално църковно
почитание.
Към това се добавя и още една неяснота – ако приемем годи
ната 1685 като край на земния живот на светеца, както отбелязва Т.
Моллов, еп. Николо Пулиези „е могъл да разговаря ако не с някой
съвременник на странния пастир, то поне на неговото изваждане от
водата“19. А епископът отбелязва, както вече стана дума, че светецът
е почитан „в продължение на повече от три века“.
В търсенето на научно обяснение на несъчетаващите се данни,
Т. Моллов предполага контаминация, немислима за съзнанието на
вярващия. Той смята, че в манастира край днешното с. Басарбово
наистина са се съхранявали светителски мощи. Но според него в пе
риода 1513‒1576 г. те са били обозначавани като останки на споме
натия в Житието на св. Георги Нови Софийски от книжовника поп
Пейо презвитер Стефан, приел по-късно монашеска схима под име
то Софроний и убит от един от своите слуги, а от 1598 г. започва
обозначаването им като мощи на св. Димитър Нови. Обяснението
на Моллов е, че организаторите на Първото търновско въстание „са
използвали мощите като аргумент за непрекъсваемост на държав
ната традиция“, като „в руслото на представите за покровителство
то на св. Димитър Солунски над българските царе препотвърдили
носеното от традицията име на светеца, което по същество било ле
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гитимиране на мощите на Софроний, но вече като мощи на свети
Димитър“20.
Версията на Т. Моллов има тази особеност, че предлага обяс
нение, освен всичко друго, на един археологически факт. В една от
скалните ниши, в които се е разполагал манастирът, и досега е съх
ранена вкопана в пода гробна камера. От жлеба по горния ѝ ръб
личи, че тя е била покрита с капак. Дали този капак е бил подви
жен, сега можем само да спекулираме. Моллов смята, че „макар да
не е изключено този гроб да е свидетелство за най-ранния период от
историята на култа в манастира (към Софроний или ‒ след 1598 г.
‒ към Димитър), за поклонниците от ХVIII в. той определено се е
свързвал със Свети Димитър“21 (в друга публикация това е „първи
чен гроб“, „временният гроб, в който на първо време са били поло
жени мощите на светеца“22).
Всъщност тук стремежът да бъде изградена кохерентна хипоте
за води до хиперинтерпретация. Макар гробната камера да е безус
ловно интересна с оглед на историята на скалната обител и на култа
към св. Димитър (както и с въпроса за липсващите днес мощи на
св. Софроний), в действителност няма нито една ранна житийна ле
генда, която да свързва точно гробната камера с мощите на един
от двамата светители. Няма никакво доказателство, че точно там са
лежали мощите. Напротив – изглежда крайно невероятно за един
манастир с вековна история, който несъмнено е имал своите тради
ции, своята локална памет, своите меморати и легенди за святост,
неполучили канонична форма, и най-сетне, своята йерархия със
своите предстоятели – крайно невероятно е в такъв манастир, който
при това е само един от мащабна, простираща се на много кило
метри система от скални обители – да получи самостоятелен каме
нен гроб един замонашил се преди по-малко от две години овдовял
свещеник (за разлика от всички други монаси!), ако и гонен заради
вярата (поп Стефан – св. Софроний), или пък един селски пастир, за
когото дори не е ясно дали е получил монашески постриг.
Още по-невероятно изглежда този каменен гроб да се изкопае в
ниша, разположена източно спрямо олтара на скалната църква, след
смъртта на лице, което приживе не е показало безспорни белези на
святост в очите на съвременниците си. (Поне житийните данни за
двамата светци не показват нито те да са имали важна роля в мона
Моллов 1998.
Моллов 1998.
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шеската общност – ако св. Димитър изобщо е бил монах, нито да са
били обект на особена светителска почит приживе). Или след откри
ването на мощите, при доказано нетление (без значение дали става
дума за мощите на св. Софроний, разкрити три години след смъртта
му, или за тези на св. Димитър, за чието откриване, както стана ясно,
има противоречащи си легенди) да се създава „временен“/„първи
чен“ каменен гроб. С каква цел? Да се съхраняват мощите, докато
бъде приготвена за тях рака? Такъв начин на съхранение на нетленни
мощи, особено пък на цели нетленни тела – да се полагат пак в земя
та, по никакъв начин не е типичен за Православната църква.
Всъщност можем да допуснем с много голяма доза вероятност,
че добре известната гробна камера в скалната обител няма непо
средствена връзка нито със св. Софроний, нито със св. Димитър и
почти сигурно не е била приготвена за нито един от двамата. Дори
да е станало така, че мощите на някого от светците да са се съхраня
вали временно в камерата, това е било по-скоро по случайност – ка
мерата е била преупотребена като вече съществуваща и пригодна за
целта. Възниква въпросът, ако е така, то какво е станало с положено
то в нея по-рано тяло.
Вероятно гробната камера е била първично предназначена за
някоя важна личност – неизвестен за нас светител, църковен йерарх,
игумен на манастира, ктитор – лице, което ние никога няма да мо
жем да идентифицираме. Тя не е била предвидена за съхраняването
на светителски мощи и определено би била изключително неудобна
за тази цел – мощите трябва да се преобличат, да се умиват, да се
целуват, да се правят с тях литии и още много други неща, които
биха били твърде затруднени, ако мощите се съхраняват под каме
нен капак, който трябва да бъде отстраняван всеки път и после пак
полаган.
Следователно се налага да приемем, че за момента не разполага
ме с необходимата информация, която да позволи само по достигна
лите агиографски сведения с инструментариума на хуманитарните
науки непротиворечиво да се определят съхранените до днес мощи
като принадлежащи на св. Димитър Басарбовски. Тяхната иденти
фикация има традиционен характер и от църковна гледна точка се
потвърждава от многобройните чудеса, които се свързват с молитве
ното застъпничество на светеца. За вярващите такъв въпрос не стои –
по тази причина авторът на тези страници го коментира единствено
поради формулирането му като проблем в секуларната наука – и
именно чрез нейните методически средства (и ограничения).
Колкото до идеята за контаминиране на два култа – към св.
Софроний (какъвто фактически не съществува – няма установена
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индивидуална богослужебна прослава на светеца) и към св. Дими
тър – необходимо е да отбележим още две неща.
На първо място, смъртта на св. Софроний според Житието на
св. Георги Нови Софийски е настъпила в резултат на удар с брадва по
главата. Несъмнено такава насилствена смърт е оставила свой отпе
чатък върху мощите на светеца – отпечатък характерен и лесно за
бележим. За мощите на св. Димитър обаче е отбелязана само една
видима щета – увреден или липсващ нос, който фолклорната леген
да обяснява с това, че бил изяден от раци или риби. Ако мощите
на св. Димитър носеха следи от такава мащабна травма, каквато би
трябвало да причини убийство с брадва, това не би могло да остане
незабелязано нито при продължителния престой на мощите в Бъл
гария, нито в Румъния. Още по-малко това би могло да се пропусне
днес, когато житийните легенди и агиографските източници за жи
вота на светителя са достатъчно добре известни и следите от такава
травма са напълно несъвместими с известните версии за кончината
на басарбовския светец.
И второ – стремежът да бъде идентифициран манастирът край
Русе, където завършва живота си св. Софроний, с манастира, кой
то днес е посветен на св. Димитър Басарбовски, е разбираем. В
XX‒XXI в. на територията на България има всичко на всичко един
действащ скален манастир, така че за съвременника е самопонятна
логиката „къде другаде, ако не там“. Но в началото на XVI в., кога
то загива св. Софроний, все още функционират редица от скалните
обители от Поломието. Вече бяха отбелязани трите монашески „ха
нета“ в земите на неидентифицирания Мехмет паша в 1542 г. – ве
роятно не само Басарбовският, но и другите два манастира са били
скални. Просъществуват до късно и други манастири – например
Ивановският манастир „Св. архангел Михаил“ носи белези от по
клонение даже до XVIII в. В такъв случай стремежът да се посочи
като обител-упокоище на св. Софроний непременно тази на св. Ди
митър – това е просто необосновано и следователно непотвърдимо.
Това прави на свой ред неподлежащо на аргументация и допуска
нето, че мощите на св. Софроний са били „преименувани“ по сила
та на някакви обстоятелства и днес се представят като мощи на св.
Димитър Басарбовски.
V. Немалко въпроси поражда и пътят на проникване на почитта
към св. Димитър Басарбовски на Света Гора Атон.
Приема се например, че св. Паисий Хилендарски отразява по
читта към св. Димитър в своята История славянобългарска по данни
от втора ръка. Като причина за това се сочи една „грешка“ в текста –
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че мястото на култа, с. Басарбово, е отбелязано като „близо до Сви
щов, в Търновска епархия“, вместо като близо до Русчук – в Червен
ска. Тази неточност е коригирана в някои от преписите и действи
телно не е намерила досега приемливо обяснение. Известно е, че на
места св. Паисий компилира историческите данни, с които разпо
лага, според собствените си разбирания, което на места достига до
създаване на мистифицирани фигури и събития. И все пак никога
детайли от неговото изложение, които съвременната наука смята за
неточни, не са изложени в този вид поради недобросъвестност. Зад
всяка неправилност стои определена мотивация. Авторът на тези
страници е склонен да смята, че и в този случай ситуирането на с.
Басарбово „близо до Свищов, в Търновска епархия“ вероятно не е
грешка поради недоглеждане, а отразява определено преосмисляне
на информация, която е стигнала до св. Паисий.
И не само до самия историограф, колкото до Света Гора Атон
като цяло. Защото в Пантелеймоновия препис на История славянобългарска виждаме доста разширена и значително видоизменена
информация за св. Димитър. Преписвачът е хилендарският про
игумен Пантелеймон и както отбелязват някои изследователи23,
всъщност няма неоспорими податки, че именно той прави тази
редакция на текста, но неговият препис е най-ранният, съдържащ
тази текстова форма. Този препис не само е отдалечен на почти по
ловин век от Паисиевия първообраз (датира се в 1809 г. и е правен
в Русе, заради което и по-горе беше отбелязано алтернативното му
название – Първи русенски), но и част от добавената информация
видимо е почерпана от църковнославянското житие на светеца, а
друга част – от устни сведения. (Например в църковнославянския
текст се споменава, че светецът е положен в катедралната църква
в Букурещ – „във великата църква на светата митрополия“, но не
и това, че църквата е назована „Св. Константин и Елена“. Тоест, в
Пантелеймоновия препис този факт се появява чрез носител, кой
то е пребивавал като поклонник в Букурещ. Или поне мислим за
него като за поклонник, тъй като той може да е бил във Влахия по
други дела, например търговски, но в качеството си на информатор
за местоположението на мощите встъпва именно във функцията на
поклонник).
С други думи, до Атон си проправят път различни източници
на информация за св. Димитър Басарбовски. Разбира се, че тези из
точници са самите „малки хаджии“, които посещават Света Гора в
23
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търсене на святост, осъществявайки всъщност пренос в две посоки.
Както от Атон, така и към Атон текат материални и нематериални
ценности, свързани с религиозния култ. Между духовните приноси
на поклониците са и локалните разкази за местнопочитани светци
и техните чудеса. Вероятно идеята за създаването на компендиум от
светителски памети на етнически принцип се формира много рано,
тъй като представлява видоизменен вариант на идеята за диптиси
те. Всяка литургия завършва със съкратен и опростен модел на та
кава сакрална йерархия, в която освен общоправославните светци
се включват и народностни (особено ако са местнопочитани), как
то и покойни и живи йерарси. Месецословите още на най-старите
славянски ръкописи вече съдържат и отделни славянски памети.
Обогатяването и в количествен, и в тематичен аспект на диптисите
с имена на светии може би поражда и идеята да се създадат такива
етнически мотивирани списъци, като на Балканите необходимостта
от съхраняване на културната и етническата идентичност след ос
манското завоевание служи като допълнителен стимул. Така че иде
ята за пантеон на народностните светци може би върви ръка за ръка
с идеята за съхраняване на държавен континуитет, каквато виждаме
в т. нар. Зографски царски поменик. В крайна сметка това е анабазис
на една добре изградена и много векове функционираща тради
ция от равнището на локалните измерения на държавната идея, на
автокрацията (както прави например св. патриарх Евтимий с един
„сноп“ от столични култове), към равнището на целия обхват на ет
ническия ареал.
В този ред на мисли вероятно събирането на данни за локал
ни култове на светци от български произход е започнало в Зограф
и Хилендар значително преди св. Паисий, така че и История славянобългарска акумулира не само сведения, сбирани от нейния автор
по време на личните му пътувания или от собствени информатори.
Ако обратното беше вярно, списъкът в Историята би бил по-кра
тък, по-непоследователен и арбитрарен в топографски план – реди
ца имена щяха да отсъстват от него заради физическата невъзмож
ност един монах да се среща с всички поклонници в манастира и да
разпитва всеки един за местни легенди за святост. По-скоро и преди
св. Паисий в атонските манастири е съществувала (както съществува
и днес) традиция на събиране на „досиета“ с житийни данни, раз
кази за чудеса и прочие информация, свързана с все още неканони
зирани светци. Такива архиви могат да чакат неопределено дълго
време, преди да бъдат обработени и да се достигне до фактически
агиографски продукт, до формиране на богослужебна прослава на
светеца. Факторите, влияещи на скоростта на този процес, са от раз
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лично естество. В Рилския манастир например такива разкази за
чудеса на св. Йоан Рилски в най-ново време са събирани десетиле
тия наред, преди да бъдат оформени като цялостен сборник – кой
то пък поради различни обстоятелства беше отпечатан фактически
десетилетия след завършването му24. Немаловажно условие за това
процесът за оформяне на корпуса агиографски наративи или на бо
гослужебната прослава да получи завършеност, разбира се, е нали
чието на подготвен (или ако не добре подготвен, то поне достатъчно
дръзновен) книжовник, който да доведе начинанието до успешен
край. Така че в случая със списъка на българските светци в История
славянобългарска не трябва да си представяме един монах таксидиот,
който обикаля надлъж и нашир българските земи и където попадне
на легенда за местен светец, я записва. По-скоро става дума за про
дължил десетилетия процес на акумулиране на информация за ло
кални светителски памети в големите манастирски средища, където
по-късно са можели да бъдат събрани плодовете от такова мащабно
начинание.
Този процес не е започнал с труда на св. Паисий Хилендарски и
както личи от текстовите особености на Пантелеймоновия препис,
не е завършил с него. Достигането до Атон на църковнославянското
житие, създадено от румънския еп. Филарет Мирликийски, е раз
бираемо. Книжовните връзки, които съществуват между атонски
те манастири и всички православни църкви, са двустранни. Това,
което в случая е по-любопитно, е допълнителната информация от
ръкописа на йеромонах Пантелеймон Хилендарец – добавката, за
сягаща св. Димитър Басарбовски, е една от многото, които будният
книжовник и родолюбец прави в История славянобългарска25. Създа
ването на преписа в Русчук е фиксирано в бележки на преписвача
на л. 1r и л. 95v. Така добавката, свързана със св. Димитър, намира
своето обяснение – тя съдържа информация, която е станала извест
на на отец Пантелеймон по време на неговото пребиваване в града.
От това следват две заключения. Първо, че в Русчук по това време е
бил достъпен препис от Житието на св. Димитър Басарбовски, съз
дадено от еп. Филарет. (Факт, който днес етнолозите не отчитат – че
книжовният текст вторично е послужил за закрепване и обогатява
не на фолклорния образ на светеца). И второ – че половин век след
пренасянето на мощите във Влашко фолклорната традиция вече е
видоизменена и включва други, нерегистрирани в книжовната па
24
25
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мет елементи. Добавянето им към кратките агиографски данни от
Паисиевия оригинал (или по-скоро към т. нар. „Учебников вари
ант“ на Историята, плод на труда на поп Стойко Владиславов) по
казва целенасочен интерес към образа на светеца.
Дали Пантелеймоновият препис е изпратен в Хилендар по дру
го лице, или е отнесен там лично от преписвача, е второстепенен
въпрос. Важното е друго – че чрез тази нова версия на Историята до
Света Гора достигат допълнени и осъвременени сведения за локал
ния култ към св. Димитър Нови. Но едва ли с това се изчерпват мар
керите на книжовния пренос. Всъщност именно йеромонах Панте
леймон Хилендарец – човек с разностранни книжовни интереси и
с ярко изпъкващ патриотичен дух – е точно от онзи тип радетели
за съхраняване на паметта за българската святост, от когото бихме
очаквали да пренесе на Атон всяка достъпна му информация в тази
насока. Детайлите в Пантелеймоновата добавка за св. Димитър, сви
детелстващи, че той познава Житието на светеца от еп. Филарет, не
могат да не повдигнат и този въпрос – а дали точно чрез този хилен
дарски проигумен, или с негово съдействие богослужебните тексто
ве, дело на еп. Филарет, не се озовават на Атон?
Разбира се, не е изключено те да са донесени 40 години по-късно
от Натанаил Зографски, който би могъл да ги е копирал по време
на дългогодишното си пребиваване във Влашко. Но срещу такова
допускане има едно доста сериозно възражение.
Т. нар. Стара църква, Малка църква, Стара съборна църква „Ус
пение Богородично“ на Зографския манастир се датира от 1764 г.
По тази причина изображенията на български светци в притвора ѝ
също редовно се обозначават хронологически като създадени „след
1764 г.“. Но тук е добре да се припомни, че основният изпълнител,
зографът Макариос Галацианос, Макарий Галатищки (той, разбира
се, не работи сам), е роден през 1746 г., а се замонашва на Атон ве
роятно в началото на последната четвърт на XVIII в., където рисува
в редица светогорски храмове до кончината си през 1814 г. Твърде
малко вероятно изглежда 18-годишен младеж да зографисва све
тогорски притвор, за да приемем такава непрецизна датировка –
„след 1764 г.“. Фигурата на св. Димитър Басарбовски, изписан в цял
ръст между редица други знаменити български светци, също служи
за косвена датировка. Трудно е да се приеме, че това изображение
би могло да се появи преди наличието на официално богослужебно
почитание на светеца – и преди достигането на свързаните с него
богослужебни текстове на Атон. Внимателното проучване на графи
тите, оставени от поклонници в притвора на Старата църква, може
да даде по-точен terminus ante quem за тези изображения, който не
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е задължително да съвпада с официалната датировка. Това обаче е
бъдеща задача. В този смисъл далеч по-приемливо изглежда за ав
тора на тези страници стенописите от притвора на Старата църква
да бъдат хронологично поставени в края на XVIII, а може би дори
в началото на XIX в. – тоест преди смъртта на Макарий Галатищки
(1814 г.) и около времето на създаване на Пантелеймоновия препис
на История славянобългарска (1809). Това, струва ми се, е времето, ко
гато църковнославянските богослужебни текстове, посветени на св.
Димитър Басарбовски, достигат Света Гора – и по-специално Зо
графския и Хилендарския манастир.
През 2013 г. имах възможност да работя с ръкопис от библиоте
ката на Зографския манастир, който тогава носеше временна сигна
тура Zogr.Kath.11. Днес тази сигнатура е заменена с нова – Зогр. 499,
но с нея ръкописът не е включен още в официално каталожно опи
сание, така че не може да се гарантира, че тя няма да остане непро
менена. От публикуваното предварително описание личи, че пър
вата част от този конволют съдържа църковнославянските Служба и
Житие на св. Димитър Басарбовски, към които е прибавено новобъл
гарското житие от Натанаил Зографски и стандартни паримии за
преподобен26.
Преписът е направен през 1872 г. от монах Исихий Зографски,
родом от Тутракан, както намира за необходимо да отбележи писа
чът в приписката си на л. 13v.
Още при работата с ръкописа ми беше известно от библиоте
каря на Зографската обител, иеродякон Атанасий, че в библиотека
та би трябвало да се съхраняват и други преписи на богослужебни
текстове за св. Димитър, но притискани от време, тогава двамата не
успяхме да ги открием. (Тази информация потвърждаваше оцелява
нето на няколко ръкописа, за които пише архим. Виктор Мутафов27).
По-късно, в хода на работата по каталогизацията на славянските ръ
кописи в манастира28 някои от тези ръкописи бяха идентифицира
ни. По реда им в каталога засега откритите преписи са следните:
Зогр. 296 – Празничен миней от 1939 г., съдържащ бденни служ
би, голяма част от които за български светци или за местнопочи
тани в манастира; Службата за св. Димитър е на с. 357‒376 с велика
вечерня, с посочка за обичайни паримии (т. е. за преподобен), ли
тийни стихири в Минея и стиховни стихири – всички тези текстове
липсват (докато в Зогр. 499 са разписани изцяло). Богородичният
Бобев 2014.
Мутафов 2000.
28
Вж. Каталог 2017.
26
27

142

Андрей Бобев

Още веднъж за историята на почитта към св. Димитър ...

канон е само маркиран (както и в Зогр. 499); същото важи и за Бого
родичния след 3. песен от Канона за светеца. Тъй като това е миней,
разбираемо липсват двете жития – от еп. Филарет Мирликийски и
от Натанаил Зографски.
Зогр. 318 – Празничен миней от 1895 г. Всъщност това е пър
вообразът на Зогр. 296 и както може да се очаква, Службата за св.
Димитър в двата ръкописа е идентична. Това, което е важно за Зогр.
318, е съобщението в бележка на л. 1r, че този миней е бил „събран“
(собра сѧ настоѧщий Минеи) при игумена архим. Григорий. Преписвачът
е йеродякон Иринарх. Това свидетелства, че този особен състав – с
включени предимно български и местнопочитани светци – е резул
тат от целенасочена съставителска работа, съответно – че удовлетво
рява някакви осъзнати богослужебни нужди в самата Зографска
обител в навечерието на новия век.
Зогр. 335 – Последование на Панагията от 1951 г. Съдържа и
кондаци за цялата църковна година. На л. 20v е Кондакът за св. Ди
митър Басарбовски, който е същият като в Службата от предходни
те два ръкописа.
В библиотеката на Зографския манастир се пази още един Праз
ничен миней от 1939 г., частично сходен със Зогр. 318 и Зогр. 296.
Този ръкопис все още не е надлежно описан (засега носи сигнату
ра Зогр. 484) и измежду включените в него служби 10-ина съвпадат
(включително като последователност) с тези в другите два ръкопи
са. Служба за св. Димитър Басарбовски обаче липсва в Зогр. 484.
След този обзор могат да се направят следните уточнения:
◊ Ръкописът, за който архим. Виктор Мутафов смята, че е завър
шен от монах Панарет Зографски на 21.01.1939 г., се идентифици
ра29 като съвременният Зогр. 296. Той обаче не е изцяло преписан
от отец Панарет – на неговата ръка принадлежат само л. 413‒524, и
въз основа на бележка от преписвача на с. 525 е датиран целият ръ
копис; първият книжовник все още не е идентифициран.
◊ Както вече отбелязах в предишна публикация30, сведението
на архим. Виктор Мутафов, че на 20.07.1923 г. монах Панарет е за
вършил още един препис на Службата за св. Димитър, всъщност е
контаминация с бележката към втората част от конволюта Зогр. 499,
който наистина е завършен на посочената дата, но всъщност съдър
жа Служба за зографската Акатистна икона. Така че, макар съобще
нието на архим. Виктор да създава впечатление за три преписа на
службата, фактически той дава валидни сведения за два.
29
30
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◊ Съвременният ръкопис Зогр. 318 явно е останал извън поле
зрението на архим. Виктор Мутафов. Хронологичната подредба на
ръкописите е следната: Зогр. 499 (1872 г.) – Зогр. 318 (1895 г.) – Зогр.
296 (1939 г.). По-ранен препис на Службата и на Житието на св. Димитър от Зографската обител засега не са ни известни.
В трите преписа текстът на Службата е идентичен. Разликата се
състои в това, че в Зогр. 318 и Зогр. 296 редица богослужебни еле
менти само са маркирани с препратка в коя друга книга да се тър
сят, докато в Зогр. 499 виждаме изчерпателно изписване на цялото
последование.
Също така само в Зогр. 499 засега е засвидетелстван и текстът
на църковнославянското житие от еп. Филарет Мирликийски, и ръ
кописна версия на новобългарското житие от Натанаил Зографски.
Тази версия не съвпада напълно с печатното издание на йеромонах
Натанаил от 1858 г. Както вече отбелязах31, сред многобройните ек
земпляри от изданието, съхранявани в манастирската библиотека,
един се оказа изпъстрен с множество редакторски бележки – веро
ятно свързани с подготовка за препечатване или преписване на тек
ста. Така че в крайна сметка разполагаме с три версии на житието
от йером. Натанаил, които се различават в езиково отношение, но
съдържателно съвпадат.
Всичко това показва, че засега Зогр. 499 (първата част на конво
люта) е най-старият паметник от ръкописната традиция на богослу
жебната почит към св. Димитър Басарбовски – и при това най-пълен
както в съдържателно, така и в богослужебно отношение. Това налага
в бъдеще той да бъде изцяло публикуван. Неизвестният ръкопис, с
който църковнославянските текстове за св. Димитър са достигнали
от Букурещ до Атон, засега не е открит. Впрочем, ако той изобщо
е съхранен, не бива да се изключва възможността да е нейде в Хи
лендарския манастир, а не в Зографския, тъй като информацията за
светеца явно достига до Атон паралелно чрез двата манастира – веро
ятно през метосите им в Русчук. „Закрепването“ на култа към светеца
в Зографската обител вероятно става едновременно чрез утвърждава
нето на календарна богослужебна почит и чрез изграждане на ико
нографски тип, което хипотетично можем да отнесем към периода
на последното десетилетие на XVIII – първото десетилетие на XIX в.
В по-общ план утвърждаването на този култ се вписва в цялостния
подем на идеята за народностна святост, разгръщаща се на Света
Гора Атон в този период ‒ както в по-тясно етнически смисъл, така
и в по-широк, през възприятието за всички православни християни
31
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като за един народ. В този смисъл стремежът за създаване на компен
диуми от народностни светци се паралелизира с появата по същото
време на „Новия Мартиролог“ на Никодим Агиорит и неговия на
ставник Макарий Коринтски (I изд. – 1799 г., II доп. изд. – 1838 г.).
Разбира се, проучването на славянската традиция е невъзможно
без поглед към развоя на култа на територията на днешна Румъния.
Непрекъснатата поява на нови и нови изворови данни, свързани с
личността на св. Димитър Басарбовски и почитта към него, показ
ва недвусмислено, че все още не са акумулирани самите първични
източници, които да бъдат в последствие интерпретирани. Насто
ящият текст също няма претенцията да бъде нищо повече от пред
варителни разсъждения по някои очертани досега в литературата
проблеми. За събирането и публикуването на източниците е необ
ходима още работа. В тази посока за момента се труди един малък
неформален екип от палеослависти в състав от Любка Ненова, Явор
Иванов и автора на тези страници. Надяваме се с молитвеното за
стъпничество на св. Димитър Басарбовски този труд в близко бъде
ще да принесе добър плод.
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Once again on the Veneration of St Dimitar Basarbovski
at the Monastery of Zograf
Andrey Bobev (Sofia)
The cult of St Dimitrar Bassarbovski has recently risen in popularity
in both Bulgarian and Romanian communities. There is a number of
unsolved problems connected to the hagiographical sources about
him: the exact period of his life (whether it was the twelfth, thirteenth –
fourteenth or seventeenth century); the incoherence of data in the different
oral legends and written texts about him; the shift in the popular image
of the saint – who lived as a holy fool but is currently being portrayed
as an anchorite etc. Many details in the history of this tradition are now
unclear and scholars lack ”firm” data, i.e. resulting from archeological
studies or scientific examination of the saint’s relics. It is not known for
sure even when the rock monastery near the village of Basarbovo was
founded – this monastery is now dedicated to St Dimitar but there is no
data about its previous patron saint. There are scholarly claims that a
contamination has occurred between the cult of this saint and a certain St
Sofronij whose relics are now lost. Scholars lack enough information also
on how the hagiographical legends and texts about St. Dimitar came to
Athos and, especially, to the monasteries of Zograf and Hilandar which
were strongly linked with the nineteenth-century dissemination of this
veneration.
This paper outlines these questions and proposes hypothetical
answers to some of them. In addition, it proposes information concerning
certain manuscripts at the Zograf Monastery Library containing texts
dedicated to the saint.
Keywords: St Dimitrij of Basarbovo, Bulgarian saints, Slavonic
hagiography, Zographou Monastery, Hilandar Monastery, Slavonic
liturgical texts
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Славянското житие на св. Георги Янински
по два зографски преписа1
Андрей Бояджиев (София)
Ключови думи: новомъченик, йеромонах Климент Зографски,
йеромонах Партений, Градобор, Зографски манастир
В библиотеката на Зографската света обител под №№ 3032 и 423
се пазят два ръкописа със славянско житие на св. Георги Янински3.
Ръкопис № 303 е от края на XIX в. и съдържа освен житието служба
за св. Модест. Вторият, № 423, е от 20–30-те години на XX в. и се състои
само от житието на светеца. Текстът на житието в двата ръкописа е
един и същ, но по-късният го представя в редактирана и осъвреме
нена версия. Например, ако в първия откриваме църковнославянски
черти, то във втория те са почти изцяло премахнати. Зависимостта
на преписа под № 423 от преписа под № 303 е несъмнена.
Зографските преписи представят едно неизвестно досега ска
зание за живота и чудесата на светеца. През 2001 г. Иванка Гергова
съобщава за надпис в Ерминията на Дичо Зограф от 1851 г. (днес се
съхранява в Музея на София), който гласи: Страданїе стомоу Геѡргїю ѧнїнскомоу. Ѿ солоунска держава ѿ село Градобоуръ блисъ Галкѣ4

1
Тази публикация е в рамките на проекта „Зографски дигитален архив в
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сърдечно благодаря на ма
настирските братя от Светата Зографска обител за възможността да работя с
ръкописи и дигитални копия от манастира.
2
Иванова 2017.
3
Георги Янински е канонизиран наскоро след кончината си. Цариградски
ят патриарх Григорий VI го обявява за светец на 19.IX.1839 г. Първата икона на
светеца е нарисувана от зографа Михаил Зикос от Хиониадес още на 30.I.1938 г.
(Гергова 2001: 486).
4
Това е река Галик, гр. Γαλλικός.
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родомъ болгарїнъ5. Това е засега единственото свидетелство извън

Зографските житийни текстове, че светецът е родом от Градобор6.
Гергова се спира подробно и на друга легенда за светеца, според коя
то той е родом от кюстендилското село Лозно. Следи от Лозненския
култ тя открива в стенописни изображения, а още Асен Василиев ре
гистрира местната версия на житието в паметната книга на селото.
Според житието, употребявано и днес в богослужението, св. Ге
орги е бил роден в с. Чурхли7 през 1808 г. от баща Константин и
майка Василики. На 8 г. останал сирак и постъпил като слуга (ко
няр) при турски офицер в Янина. Мислели го за мюсюлманин и го
наричали Хасам. През 1836 г. се оженил за християнката Елени и се
оказало, че и той е християнин. На следващата година бил затворен,
измъчван и принуждаван да приеме исляма. На 17 януари 1838 г.
бил обесен на едно дърво. За трите дни, когато тялото висяло на
дървото, силна светлина го озарявала и Георги станал обект на по
клонение от местните хора. Те измолили да бъде погребан в църк
вата „Св. Атанасий“. Този вариант на житието, заедно с похвално
слово и служба, е написан от йеромонах Хрисант Лаинас от Коница
почти непосредствено след смъртта на светеца, през 1838 г.
Според Лозненската версия8 Георги останал рано сирак и бил
отгледан от своята кръстница. Тъй като мъжът ѝ не искал детето, тя
го дала на бозаджии от Куманово, минаващи през селото. По-къс
но младежът станал работник при един паша. Дъщерята на пашата
харесала Георги и поискала да се омъжи за него. Младежът отказал
да промени вярата си и въпреки увещанията и обещанията за служ
би и богатства бил непреклонен. Тогава започнали да го измъчват,
дори го сложили в гореща пещ. Георги успял да избяга и отишъл
в Янина, където постъпил на работа при друг паша. Тук на един
Великден започнал да обяснява на турците значението на празни
ка, предизвикал негодуванието им и бил убит. Според Лозненската
легенда Георги бил погребан на мястото на убийството, където след
години била построена църква и основан манастир. В Лозно помнят
за един жител на селото, който по времето на Първата световна вой
на бил военнопленник в Янина и след завръщането си разказал, че
при посещението си в манастирчето научил, че св. Георги е родом
от с. Лозно.
Гергова 2001: 489
Сега Пендалофос, гр. Πεντάλοφος.
7
По други източници Цурхли (днес Свети Георги, гр. Ἀγιός Γεώργιος).
8
Предавам я според публикацията на Гергова 2001.
5
6
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Зографската версия значително се различава както от житие
то на Лаинас, така и от Лозненската версия. Тези разлики засягат
цялостното повествование – от начина на оформянето на текста до
факти, събития и лица.
Градоборският разказ може да бъде разделен на няколко части:
1. Увод. Разказ на монаха (1–9)9;
2. Разказ на градоборци (10–52);
3. Писмото на отец Константин (53–123);
4. Подпис. Завършек на разказа на монаха (124).
Разказът започва в първо лице от йеромонах Климент и е за
вършен на 7 май 1862 г. в село Градобор, както свидетелства краят
на текста. Под тази дата в края на Зогр. 303 е написано: „КОНЕЦЪ!
Годи́ на 1838 Іоу́лїи 11“. Ако предположим, че действително събити
ята се предават от името на о. Климент Зографски, то се натъкваме
на едно противоречие. Светецът е загинал през януари 1838 г., а ако
става дума за известния о. Климент, то той е бил игумен на Зограф
ския манастир през 1869–1873, 1878–1884. Според Зографското жи
тие св. Георги е живял 4 години при отец Партений Зографски и се
е научил на книга добре. Съгласно ръкописи Зогр. 303 и Зогр. 423
о. Партений държал по това време метох в село Градобор.
Не успях да открия данни за Зографски метох в това село, но
действително е съществувал метох на манастира в с. Гюмендже10 през
XIX в., за което и житието свидетелства. Според разказа светецът бил
роден през 1808 г., а знаем, че известният о. Партений Зографски е
роден през 1818 г. под името Павел Тризловски от с. Галичник и става
монах в Зографския манастир едва през 1842 г.11 Изход от това про
тиворечие може да се потърси, ако предположим, че разказът почи
ва на ранен текст, който е бил записан и преработен от о. Климент
едва през 1862 г. Това означава, че действително в с. Градобор се е
пазел споменът за св. Георги. Дали историята за светеца така, както
е съхранена в Зографските преписи12, не е по-близо до истинските
събития, или този текст се вписва в една тенденция, наречена от И.
Гергова „побългаряване“ на светци и свързана с времената на извою
Цифрите отпращат към съответните пасажи в изданието.
Или Гумендже, Гуменджа, Игуменчо, гр. Γουμένισσα. За метоха и при
съствието на атонски монаси вж. напр. Ίντος 2012.
11
Вж. напр. Димитров 1909–1910; Трайков 1964: 16–22, 27–29, 35–36. Парте
ний Зографски е ръкоположен за поленински епископ в Дойран през 1859 г.
(Радев 2013: 118–121). Още за този период в историята на църквата ни вж. у Ки
рил 1971: 15–17.
12
В кондиките на Зографския манастир се споменава на много места с. Гра
добор. Благодаря на Д. Пеев, който ми обърна внимание на този факт.
9

10
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ване на самостоятелност на Българската църква13? Да се надяваме, че
откритието на нови извори и данни би изяснило този въпрос.
За св. Георги о. Климент научава от свещениците и първенците
в Градобор. Старците често обсъждали въпроса „как може да се из
вади правило за нов мъченик“. На въпросите на о. Климент те раз
казали за този нов мъченик. От самия текст става ясно, че Климент
всъщност следвал техните разкази за живота на светеца, както и
писмото на свещеника Константин от Янина, който е изповядвал Ге
орги и е бил негов духовен отец.
Освен че твърди, че светецът е родом от Градобор, Зографска
та версия съдържа и други факти и събития, които се различават
от житието на Лаинас и от Лозненската легенда. Ето накратко този
разказ: Георги бил син на Яно Русев и Дафна. Имал една сестра, Ма
рия. Баща му и майка му умрели, когато Георги бил на 12 години,
а Мария – на 10. Сестра му била отгледана от „уйчевите“ им в село
Ново село14, а Георги бил взет за отглеждане от о. Партений Зограф
ски. Този детайл е твърде интересен. В житието от Лаинас пише, че
Георги станал слуга на турски офицер, в Лозненската легенда – че
неговата кръстница щяла да го отгледа, но мъжът ѝ не искал детето
и тя го дала на бозаджии от Куманово.
В Касандра по това време настъпили смутни времена. Както пише
в текста, конярите правиха много зулум на тие села и затова мнозина
оставиха къщята си и утиваха кой къде намери място. Тогава о. Пар
тений оставил своя метох и отишъл в Гюмендже, в тамошния метох и
там „заседнал“. Така се разделили с Георги, който отишъл при уйка
си Стоян Свирков15. След година този Стоян Свирков бил убит (съсе
чен) от Мевлене-шех16 и Георги се „условил“ на работа като сеизин
при един топчи башия. Заедно с него той бил в Цариград и Белград.
След две години топчията умрял и Георги се хванал с един търговец,
грък от Янина, за три години, като в Янина се е и оженил. Сетне изля
зъл, за „по пространното търговство“ в една паланка на разстояние 18
часа от Янина с един турски търговец, нарекъл се Хасан туджари (Ха
сан търговец), това̀ напра́вилъ стра́ха ра́ди. С турчина въртели търго
вия 9 години, като в почивните дни Георги си ходел при семейството.
След тези години се разделили с търговеца и той се върнал в Янина, а
Гергова 2010
Сега Архангелос, гр. Αρχάγγελος, предишни наименования Мустафча,
Еникьой, гр. Γενή Κιόι.
15
Не можах да установя лице с такова име.
16
Може би шейх на Мевлевийския орден в Солун? Благодаря на Григор
Бойков за идеята.
13
14
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след няколко месеца му се родило и второ дете, син. След кръщенето,
на излизане от църквата Георги срещнал турчина търговец.
Тогава се разбрало, че е християнин и започнали неговите мъ
чения. От побоищата го спасил ангел Божий, който в затвора му
изцелил раните. Цяла година прекарал Георги в затвора. Оттук на
сетне житието на светеца е предадено по думите на свещеника Кон
стантин. Георги не само устоял на изтезанията с помощта на два
ангела, но започнал да убеждава турците да се откажат от своята
вяра. Думите му към ходжата били: ти си хо́ джа, оучени́ къ на мо–
хаме́да, пьрвови́ но́ вныйтъ основа́ тель на дш е́внѫта Ви поги́ бель!
́ мѧ съвѣтвашь да пристѫ́ па! Вѣра
́ ва́ ша є
ꙗ размы́ сли на каква вѣра
ме́рска, Бо́ гꙋ неꙋго́ дна и на правосла́ внытѣ гнѫ́ сна!

Турците го обесили и тогава започнали да стават чудеса – свеще
никът имал дъщеря Елена, весма болна, която след обесването въз
кликнала: ма́ле! Свѧты́ йтъ Геѡ́ ргїѧ фръ́ кнѫ, ма́ле! Свѧты́ йтъ Геѡ́ р-

гїѧ фръ́ кнѫ, и то̀йтъ ча́ съ оздравѣ,́ какъ (бы) отъню́ дъ да не е бы́ ла бо́льна. Зелен пламък се спуснал от небето и осветявал мъртвото тяло

три вечери, докато пашата се убедил, че това е свят човек, и не само
разрешил да се направи църква на светеца, но и дал пари за нея.
Разказът в ръкопис № 303 пази следи от редакция. В редица мес
та личат добавки и пояснения, както от самия писач, така и направе
ни след написването на текста. Уточненията на писача изобилстват в
текста: межлишъ (съборъ), мермеренъ (мраморенъ) камък, захва́ ти
Бо́ га похва́ льными сло́ ва да превозно́ си (Захва́ ти Бо́ гꙋ похва́ льны сло́ ва да произно́ си), Свѧтыйтъ мѫ́ дренно имъ отгова́ рѧше (св: Геѡ́ ргїѧ
́
бѣше гръмогла́ сенъ), тꙋри́ ха но́ зѣтѣ на рѫцѣтѣ
мꙋ (тꙋри́ ха го въ
томрꙋкъ), но мнѧ́ ха (мы́ слиха), Христїа́ нскитѣ ла́ вки (дюкѧны).

Книжовникът, писал ранния текст, е бил образован. Текстът е
на език, който не следва нито една възрожденска норма за правопис
изцяло и свободно съчетава различни езикови черти. Ярки диалект
ни особености, които да ни помогнат да характеризираме произ
хода на писача, няма. Текстът е бил поправян с молив на редица
места, а думи или изрази са били допълвани или изтривани. Така
например, на много места тъ в съчетание с той вм. този, тоя (тойтъ свещенникъ) е било премахвано.
Ако сравним двата зографски преписа, ще установим, че по-къс
ният е с oсъвременен език, от човек, запознат с книжовната норма
по онова време. Така например различни думи и изрази са били
подменени. Това обхваща както старинна и църковнославянска лек
сика, така и турски думи: любохотли́ въ с любопитенъ (6), издиша́ нїе
с въздишка (8), тꙋджа́ ринъ с търговецъ (21), є линытѣ
̓́
с грьцитѣ (23),
зачто с че (навсякъде), даваджїѧта с обиденниитъ (34) и др.
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Текстът в по-късния препис почива на различен говор. Затова
говорят замени като теткинъ с лѣлинъ (7), захватиха със захванаха (9), ты́ ѧ с тѣзи (13), то́ йтъ с този (24), ела въ се́бе си с дойди въ
себѣ си (30), хва́ ти за рака́ та мꙋ с хване за рѫката му (31), си́ мнѫ
клѫбо́ кътъ със свали клѫбокътъ (44).
Писачът на по-късния препис се е опитал да внесе повече „кни
жовност“ със замяната на някои думи и изрази. Така той е проме
нил оумре́ха на се пресѣлиха въ вѣчноста (11), затова̀ на по тѣзи при́
на се пресѣли (15).
чини (14), засѣдна
Тези езикови различия са довели и до по-сериозни редакцион
ни промени на текста в редица случаи. Срв. напр.:
Зогр. 303

Зогр. 423

По една година

Слѣдъ една година

кѫдѐ зема́ лъ и҆ Геѡ́ ргїѧ съ
себе си

като е отвелъ и Георгия съ
себѣ си

а҆ Геѡ́ ргїѧ хва́тил сѧ съ е῎ ди́ нъ
търго́ вецъ гръ́ къ ѿ ꙗ῎нина и
о҆ути́ шелъ съ не́го въ ꙗ῎нина
по трѝ годи́ ни; 21. сѧ оже́нилъ
та́ мъ и҆ съ то́ й търго́ вецъ сѧ
́
занимаваши въ търговїѧта
си.

Георгій се е условилъ при
единъ Грькъ, търговецъ отъ
Янина и е заминалъ заедно
съ него; 21. тукъ Георгия ся е
оженилъ и съ този търговецъ
ся е занимавалъ въ търговията
си 3 години.

Се́тне излѣ́зьлъ, зарадѝ по
простра́ нно търго́ вство, въ́ нкъ
ѿ ꙗ῎нина, въ є҆днѫ̀ пала́ нка,
и въ растоѧ́ нїе 18 часа ѿ
ꙗ῎нина (ꙗ῎нинскитѣ гра́ дчета),
захва́тилсѧ съ є҆ди́ нъ тꙋрски
тꙋджа́ ринъ, и҆ сѧ҆ ка́ зꙋвалъ
тꙋ́рчинъ:

Слѣдъ заминаванието на
опредѣления срокъ Георгия е
напустналъ Янина и е заминал
вънъ отъ Янина въ една
паланка, 18 часа разстояние отъ
Янина (Янинскитѣ градчета)
за по обширна търговия и се
сдружилъ съ единъ турчинъ
търговецъ, като се казвалъ, че е
турчинъ

съ то́ йтъ тꙋ́рчинъ
Съ този турчинъ сѫ вършили
продължа́ вали въ търговїѧта си търговия цѣли 9 години.
де́веть годи́ ны.
ка́ къ сѧ ви́ дѣлъ съ ни́ хъ

Слѣдъ свижданието съ
Съселянитѣ

излава́чки ѿ Цьрквата на
оу҆лицѫтѫ

Слѣдъ излазванието
подиръ кърщението на
новорожденното изъ цьрквата

́
па́ къ откры́ ва давїѧта

поднови жалбата

Място
16
18
20-21

22

24

26
28

54
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Най-ярката граматична промяна между двата текста е замяната
на глаголните времена. Като правило простите глаголни времена в
по-ранния препис се заменят с описателни форми. Напр. топчїѧта
оти́ де с топчията е отишъл (18). Наличието на пряка реч в Зогр.
́
303 се превръща в непряка в Зогр. 423. Срв.: Кадїѧта
є ̓ ́ каза́ лъ: „да

́
сѣди въ тьмни́ ца є днѫ̀
̓́
годи́ нѫ, и҆ а҆ко не сѧ тꙋ́рчи, тога́ ва да го обѣси́
те, зачтото не́ е пѫ́ тно да живѣй такъ́ въ порꙋга́ тель, что сѧ порꙋ́
и Кадията е казалъ, че трѣбва да го дьржатъ
га́ лъ на на́ шата вѣра.“
въ тьмницата една година и ако прѣзъ това време не склони да приеме мохамеданската вѣра, то тогава да се погуби съ обѣсвание, тъй
като не е пѫтно да живее такъвъ ругатель на нашата вѣра. (50).

Връзката на този текст със Зографския манастир е несъмнена.
Възможно е той да се е появил или в самия манастир, или в някой
от неговите метоси. Култът към светеца в този вариант не е останал
само сред зографската общност. Той очевидно е бил характерен и
за една по-обширна територия, ако съдим по откритото от Герго
ва изображение на светеца, сигнирано като солунско в църквата на
гр. Кочериново, както и от надписа в Ерминията на Дичо Зограф.
Именно тези данни ни карат да смятаме, че Зографското житие на
св. Георги Янински е било в миналото известно и разпространено на
север, в земите на днешните Северна Македония и България.
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The Slavonic Life of St George of Ioannina
According to Two Zograf Witnesses
Andrej Bojadžiev (Sofia)
The aim of the paper is to present and publish two copies of the
previously unknown Life of St George of Ioannina kept in the Library of the
Monastery of Zograf on Mount Athos.
Keywords: Georgi Ianinski, new martyr, hieromonk Kliment Zograf
ski, hieromonk Partenij Zografski, Gradobor
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Издание на текста
Текстът се издава с означение на листовете в старинния вариант
и страници при по-новия, поставени в квадратни скоби []. Запазват
се всички правописни и пунктуационни особености на оригинали
те, но текстовете не се издават ред по ред. При наличие на слети
думи в ръкописите те не се разделят. Въведена е номерация на от
делните малки части за удобство при цитиране. Запазват се новите
редове и по-ранният текст е подравнен спрямо по-късния там, къде
то абзацът започва.

Зогр. 303

1. При бытїе́то моѐ въ полѧ́ на17
(допронъ) дохо́ ждахъ и҆ въ село̀
Градобо́ ръ, недале́ко ѿ18 Со́ лꙋнъ, за
два часа̀ растоѧ҆нїе. 2. въ това̀ се́ло
съществꙋ́ва на́ шь манасты́ рскїи
мето́ хъ, и҆ то̀ѧ мето́ хъ бе́ше подъ
мо́ е надзира́ нїе ѿ 1857 до 1862
годи́ на. 3. во истече́нїе на петьтѐ
годи́ ны, [26r] много пъ́ ти сѧ
съби́ рахъ се́лските свѧще́нницы
и҆ по пь́ рвыте ста́ рцы: при
вси́ чките разгово́ ри приложи́ ха
е҆ди́ нъ весьма̀ ва́ женъ въпро́ съ,
и҆зрази́ теленъ за на́ шїйтъ
бъ́ лгарски наро́ дъ … гово́ риха:
4. „ка́ къ мо́ же да сѧ изва́ ди
пра́ вило на е҆ди́ нъ Но́ въ
мꙋченикъ?“ 5. ре́кохъ и҆мъ:
„какъ́ въ е῎. то́ й тъ но́ въ
мꙋченикъ. ?“ 6. ѡ῏! да бе́ше некой
любохотли́ въ человѣ́къ, ѿ страны̀
да гле́да, о῎нъ мо́ жеше по добре
и҆ по ꙗ῎сно да опи́ ше чьртыте на
лица́та и҆мъ и҆ гла́ сътъ, смѣ́шанъ
съ сль́ зы жа́ льне. 7. Свѧты́ йтъ
Геѡ́ ргїѧ Но́ вый, что сѧ мъ́ чи въ
ꙗ῎нина, е῎ ѿ тꙋ́ка! ко́ й пь́ рво да ми
ка́ же : ме́не [26v] мїе браточе́тъ,

Зогр. 423

1. Прѣзъ пребиванието ми въ
Поляна (До́ пронъ) дохождахъ
и въ селото Градоборъ, което е
на 2 часа разстояние от Солунъ.
2. Въ това село има нашъ
Мънастирский метохъ, който се
намирваше подъ мое управление
от 1857 до 1862 години. 3. Въ
течението на тѣзи 5 години
често се събирахме съ селскитѣ
священници и по́ -първитѣ старци
и мѣжду другитѣ разговори
прѣдложиха и следующия
твърдѣ важенъ за нашия народъ
въпросъ:
4. „какъ може да се извади
правило за единъ Новъ
Българский Мъченикъ?“
5. Азъ се заинтересовахъ и ги
запитахъ, какъвъ е този новъ
Мъченикъ? 6. О! Да имаше нѣкой
любопитенъ человѣкъ и отъ
страни да наблюдава, той само
можеше по́ -добрѣ и по́ -точно да
опише чьртитѣ на лицата имъ и
гласътъ смѣшанъ [2] съ жални
сълзи! 7. „Святи Георгій Новия63,
който е билъ мъченъ въ Янина, е

17
Не можах да установя със сигурност населено място с такова име. Може
би става въпрос за Поленинска епархия в Кукуш или за Πολίανις до Провища
при Струма (Кънчов 1893; Vasmer 1941: 210). Благодаря на Петко Петков и Ека
терина Дикова за идеите.
18
ѿ допълнено от същата ръка над реда.
63
В края на реда е написано Новия, след което е зачертано и повторено на
нов ред.
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дрꙋ́гъ ме́не мїе у҆йко а дрꙋ́гы
на́ мъ ныѐ те́ткинъ сы́ нъ, а о῎ще
дрꙋ́ги, за́ едно съ свѧще́ницыте,
потвьрдѧ́ втъ19 така̀ е῎!
8. По това̀ ни́ хно сьрде́чно
изди́ шанїе, зе́хъ да ги пы́ тамъ:
чій е῎ сынъ? баща̀ мꙋ, къ́ къ го
ка́ зꙋваха майка мꙋ? кога̀ излезе
ѿ тꙋ́ка, колко годи́ ны имаше?
въ ꙗ῎нина, ка́ къ сѧ оже́нилъ?
мꙋче́нїето мꙋ ка́ къ быде? 9. тога́ ва
захва́тиха да ми объѧвлѧ́ ватъ
слѣ́дꙋющее:
10. „Сынъ е῎ ꙗ῎но Рꙋ́севъ майка мꙋ
ѧ҆ ка́ зꙋваха „Да́ фна“. Се́стръ и῎маше
́ 11. баща́ мꙋ и
ѧ҆ ка́ зваха Марїѧ.
ма́ йкѫмꙋ оумре́ха наскоро еди́ нъ
по дрꙋ-[27r]гъ, оста́ виха Геѡ́ ргїѧ
на 12 годи́ н, а҆ Марїѧ на 10 годи́ ны,
коѧ҆то ѭ зема́ ха уйчевыте и῎мъ
въ20 но́ во се́ло ѿкѫде бѣ́ше майка
имъ.
12. Геѡ́ ргїѧ же, зема́ го
дꙋховникътъ, ѻ҆те́цъ Парѳе́нїи
Зѡгра́ фскїи, ко́ йто тога́ ва въ
тойтъ мето́ хъ седе́ше, го дьржа
прѝ себе четыре годи́ ны наꙋ́чи
гни́ га21 добрѣ́. 13. въ това̀ врѣ́ме
рамири́ сѧ22 ста́ на въ каса́ ндра
голе́ма: на все́каде беше бѣда̀, а
на́ й вы́ ше тꙋ́ка, въ на́ шето се́ло,
поне́же смы на сво́ е, а не чифли́ къ,
и се́латини23 съ блиско до со́ лꙋнъ
[27v] и на пьть, затова̀ мно́ го
зулꙋмъ24 конѧ́ рете пра́ виха на ты́ ѧ
се́ла́ !

родомъ отъ тука! Единъ отъ
присъствующитѣ ми каза, че му е
билъ братовчедъ, другий – вуйко,
третий – лѣлинъ синъ и всичко
туй потвърдиха други заедно съ
Священницитѣ имъ.
8. Подиръ тази тѣхна сърдечна
въздишка, азъ ги попитахъ
за родителитѣ му (баща му и
майка му), братята и сестритѣ
му, за женидбата му въ Янина
и какво е било мъчението му. 9.
Тогава тѣ захванаха и ми явиха
слѣдующето:
10. „Синъ е на Яно Русевъ, майка
му я казваха Дафна, сестра му –
Мария. 11. Баща му и майка му
скоро единъ подиръ другъ се
пресѣлиха въ вѣчноста и оставиха
Георгия на 12 години, а Мария на
10 години, която слѣдъ смъртта
на родителитѣ и́ я прибрали
вуйчевитѣ имъ въ Ново село,
отъкъдѣто е била майка имъ.
12. Георгия же го взѣлъ
духовни- [3] ка, отецъ Парѳеній
Зографский, който прѣзъ това
време се е намирвалъ въ този
метохъ и го държалъ при себе
си 4 години, като е научилъ
книга добрѣ. 13. Въ това време
въ Касандра е станала голѣма
размирица: на всѣкъде бѣше
бѣда, а най-вече тукъ въ нашето
село, понеже сме на свое, а не е
чифликъ и селата ни сѫ близко до
Солунъ и на пѫть, та заради това
много зулумъ правиха коняритѣ
на тѣзи двѣ села.

Така е в ръкописа (sic !).
въ е допълнен от същата ръка над реда.
21
Така е в ръкописа (sic !). Над г с молив е добавено к.
22
Така е в ръкописа (sic !). С молив е допълнено з отгоре, между а и м, с е
поправено на ц, а след това отгоре още веднъж с молив е написано ц, т.е. размири́ цѧ.
23
Очевидна грешка (sic !). С молив е дописано отгоре енете, т.е. се́ленете.
24
С молив у е поправено на о. Отгоре пак с молив са написани олм, но м е
поправено на к, т.е. золꙋкъ или золꙋмъ (?!)
19
20
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14. затова̀ мнози́ на оста́ виха
кѫ́ щѧта си и҆ у҆ти́ ваха ко́ й кадѣ́
намѣ́ри мѣ́сто. и҆ та́ мъ сѧ закрѣ́пи!
15. въ и҆стото врѣ́ме и
дꙋхо́ вникътъ Парѳе́нїѧ оста́ ви
то́ йтъ мето́ хъ и҆ у҆тиде въ
Гꙋме́ндже и҆ въ та́ мошнїйтъ
мето́ хъ засѣ́дна; а҆ Геѡ́ ргїѧ оу҆ти́ де
въ со́ лунь прѝ о҆уйка си Стоѧ́ на
Сви́ рковъ, който бѣ́ше сарда́ рь на
мевлене ше́хъ. 16. По е῎дна годи́ на
мевленѐ ше́хъ посѣ́че о҆уйка
мꙋ, Стоѧ́ на Сви́ рковъ. 17. Тога́ ва
Геѡ̀ ргїѧ оста́ ви мевленѐ ше́ха, се
хва́ти сеи́ зинъ при еди́ нъ топчи́ башїѧ.
18. сле́дъ ма́ лко врѣ́ме топчїѧта
(е῎) оти́ де въ Царигра́ дъ и
продълъжи та́ мо двѣ́ годины; а ѿ
[28r] Царигра́ дъ го испра́тили въ
сърбїѧ, въ бѣ́лъ гра́ дъ, кѫдѐ зема́ лъ
и҆ Геѡ́ ргїѧ съ се́беси; и тамъ мꙋ
бы́ лъ сеи́ зинъ двѣ́ годи́ ни.
19. ка́ кто ѿ царигра́ дъ, така и҆ ѿ
бѣ́лъ-гра́ дъ ни писꙋ́ватъ:
́
20. по двѣ́тѣ годи́ ны топчибашїѧта
оу҆мрѣ́лъ, а҆ Геѡ́ ргїѧ хва́тил сѧ съ
е῎ди́ нъ търго́ вецъ гръ́ къ ѿ ꙗ῎нина
и о҆ути́ шелъ съ не́го въ ꙗ῎нина по
трѝ годи́ ни;
21. сѧ оже́нилъ та́ мъ и҆ съ то́ й
търго́ вецъ сѧ занимаваши въ
́
търговїѧта
си. 22. Се́тне излѣ́зьлъ,
зарадѝ по простра́ нно търго́ вство,
въ́ нкъ ѿ ꙗ῎нина, въ є҆днѫ̀ пала́ нка,
и въ растоѧ́ нїе 18 часа ѿ ꙗ῎нина
(ꙗ῎нинскитѣ гра́ дчета), захва́тилсѧ
съ є҆ди́ нъ тꙋрски тꙋджа́ ринъ, и҆
сѧ҆ ка́ зꙋвалъ тꙋ́рчинъ: и῎мето си
наре́калъ [28v] Хаса́ нъ тꙋджѧри;

64
65
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14. По тѣзи причини мнозина
отъ нашитѣ оставяха къщята
си и отиваха, кой къдѣ намѣри
спокойствие и тамъ се закрѣпи.
15. Въ истото това време и
духовника Парѳенїй остави този
метохъ и се пресѣли въ Гюмендже
въ тамошния метохъ, а Георгия
отиде въ Солунъ при вуйка си,
Стояна Свирковъ, който бѣше
сардаринъ на Мевлене-шехъ.
16. Слѣдъ една година Мевлене
шехъ съсече вуйка му, Стояна
Свирковъ 17. и тогава Георгій
остави Мевлене-шеха и се услови
за сейзинъ при единъ Топчибашия. [4]
18. Следъ малко време топчията
е отишълъ въ Цариградъ, гдѣто е
простоялъ 2 години, а отъ тука го
испровѣли64 въ Бѣлградъ (Сьрбия),
като е отвелъ и Георгия съ себѣ
си и тукъ му е билъ сейзинъ 2
години.
19. Както отъ Цариградъ, тъй
сѫщо и отъ Бѣлградъ сме
получили писмо съ слѣднето
съдържание: 20. Подиръ 2тѣ
години Топчи-башията е умрѣлъ;
Георгій65 се е условилъ при единъ
Грькъ, търговецъ отъ Янина и е
заминалъ заедно съ него;
21. тукъ Георгия ся е оженилъ и
съ този търговецъ ся е занима
валъ въ търговията си 3 години.
22. Слѣдъ заминаванието на
опредѣления срокъ Георгия е
напустналъ Янина и е заминал
вънъ отъ Янина въ една паланка,
18 часа разстояние отъ Янина
(Янинскитѣ градчета) за по об
ширна търговия и се сдружилъ съ
единъ турчинъ търговецъ, като се
казвалъ, че е турчинъ и името си
нарѣкълъ Касамъ-туджари;

Може би испровѣдили (?)
Допълнено над реда от същата ръка.
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23. това̀ напра́ вилъ стра́ ха ра́ ди,
поне́же и҆ о῎ще є῎линытѣ на
грани́ цытѣ пра́ вили па́ кости,
а҆ за това̀ христїа́ нытѣ нѣ́мали
довѣ́рїе! 24. съ то́ йтъ тꙋ́рчинъ
продължа́ вали въ търговїѧта си
де́веть годи́ ны. є̓́ди́ нъ дрꙋ́гимꙋ
селѧ́ мъ да́ вали и селѧ́ мъ зи́ мали,
бе́зъ даго̀ позна́ ѧтъ, зачто є῎
христӥа́ нинъ, но въ свобо́ дно
врѣ́ме, въ пра́ зднични днѝ, въ
до́ мата си хо́ дилъ.
25. Сле́дъ деветьтѣ ̀ годи́ ны сѧ
разчи́ тали съ25 распла́тили съ
търго́ вецътъ, и си до́ шьлъ въ
Ꙗнина: оутива си въ Ꙗ῎нина.
26. Като сѝ о҆ти́ шьлъ въ до́ ма си̂ ,
намѣ́ри на́ шитѣ селѧ́ не, коѝто
́
бѣ́хъ26 онова̀ врѣ́ме бегликчїи
на є҆пите́рската страна̀; ка́ къ сѧ
ви́ дѣлъ съ ни́ хъ задь́ ржалъ ги
є῎ не́колко де́на въ домата сѝ, и҆
раска́ залу и῎мъ вси́ чко подро́ бно
за се́бе си̂ .
27. По нѣ́колко мѣ́сецы, ра́ жда
жена́та мꙋ вто́ ро дѣ́те мѫ́ жко,
а҆ пь́ -[29r]рвото мꙋ бы́ ло ѿ
три́ годи́ ны. кога́то крьсти́ лъ
норожде́нното27, 28. излава́чки ѿ
Цьрквата на оу҆лицѫтѫ, стрѣ́шнꙋва
вишепоменѫ́ тыйтъ тꙋрчинъ, съ
кого́ то де́веть годи́ ны търго́ вали:
да́ ва мꙋ тꙋ́рчинътъ на Геѡ́ ргїѧ
селѧ́ мъ, 29. Геѡ́ рги мꙋ каза́ лъ: „не
дѣ́й ми̂ да́ вай селѧ́ мъ, зачтото а῎зъ
сьмь Христїа́ нинъ. 30. тꙋ́рчинътъ
мꙋ каза́ лъ: „ела въ се́бе си, Ха́ санъ
не сѧ смѣ́й! И искалъ да го хва́ти за
рака́та мꙋ;

25
26
27

ното.

66
67

23. това е направилъ страха ради,
понеже и грьцитѣ по границитѣ
сѫ правили пакости и за това хри
стіянетѣ нѣмали сѫ доверие. [5]
24. Съ този турчинъ сѫ вършили
търговия цѣли 9 години. Тѣ
единъ другому сѫ си давали
и зѣмали селямъ (поздравъ),
безъ да познаятъ Георгия, че е
христіянинъ.
25. Слѣдъ 9 години сѫ се
расплатили и Георгия си се
завърналъ пакъ въ Янина.
26. Като си дошълъ той въ
дома си, намѣрва тукъ нашитѣ
селяне, които бѣха прѣзъ онова
време бегликчіи на Еничерската
страна. Слѣдъ свижданието
съ Съселянитѣ си Георгия ги
е задържалъ нѣколко дена въ
къщата си и имъ разсказалъ за
всичко подробно.
27. Подиръ нѣколко дена му
се66 ражда второ дѣте мѫжско, а
първото му било на 3 години.
28. Слѣдъ излазванието
подиръ кърщението на67
новорожденното изъ цьрквата,
на улицата случайно се срѣща съ
вышепоименованный турчинъ,
съ когото е търгувалъ 9 години,
и турчинътъ по обичаю дава
на Георгия селямъ, 29. Георгияже му е казалъ: „не дѣй ми
давай селямъ, защоти азъ съмъ
християнинъ“; 30. въ отговоръ на
туй турчина му е казалъ: „дойди
въ себѣ си, Кассамъ, не ся смѣй!“

ъ поправено на ѧ, т.е. сѧ.
ъ е поправено на а, т.е. бѣха.

Грешка на писача (sic !). Отгоре с молив е допълнено во, т.е. новорожде́н-

Преди му една дума зачертана и не се чете. Се е допълнено над реда.
Предлогът е допълнен над реда.
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31. Геѡ́ ргїѧ дь́ рпнѫва си рака́та и
̀ нъ и῎стиъ28 ти
мꙋ каза̀: „не сѧ смѣѧ,
гово́ рѭ: Христїа́ нинъ сьмь,
и҆ не сь́ мь Хаса́ нъ,
но Геѡ́ ргїй.“
32. тогава тꙋ́рчинътъ оуѧдо́ санъ29
оу҆ты́ ва по о҆у́лицытѣ гра́ дски и҆
кого̀ стрѣ́шне, всѐ пы́ та за Геѡ̀ ргїѧ:
тꙋ́рчинъ ли є῎ или
Христїꙗ́нинъ?
33. и҆ като сѧ оу҆вѣри́ лъ, зачто є῎
Христїа́ нинъ, оу҆ты́ ва при паша́та
мꙋ ка́ зꙋва вси́ чко подро́ бно.
34. И҆спра́тилъ паша́та сейме́не да
доведа́тъ Геѡ́ ргїа. Ко́ га го дове́ли,
испы́ тꙋва паша́та по-[29v]
дро́ бно Геѡ́ ргїа; о῎нъ и҆зка́ зва
точно така̀, ка́ къ е῎ каза́ лъ
давджїѧта30, “но а῎зъ това̀ сьмь
пра́ вилъ ѿ стра́ хъ, поне́же
Христїа́ нетѣ ги̂ оу҆би́ ватъ
тꙋ́рцытѣ заради това̀ а῎зъ сѧ
ка́ зꙋвахъ тꙋ́рчинъ, а῎ко да бѣ́ше
зна́ ѧлъ даваджїѧта ми, зачто̀ сьмь
Христїа́ нинъ, нѣмаше ли
да31 мѧ оубїй?“
35. тога́ ва прика́ зꙋва паша́та, да
затво́ ратъ Геѡ́ ргїѧ въ тьмни́ цѫ-тѫ,
додѐ да събе́ре межли́ шъ
(събо́ ръ).
36. Третїйтъ де́нь, като, сѧ събра́ лъ
Събо́ рътъ и҆ кадиѧтъ32 та́ мъ,
и҆зво́ ждатъ Геѡ́ ргїѧ на сѫ́ дъ:
мно́ го го приножда́ вахъ33
да сѧ тꙋ́рчи, но Геѡ́ ргїй стоѧ҆
крѣ́пко на вѣ́рата си̑.
37. тꙋ́риха мꙋ но́ зѣтѣ въ
фала́ нга, и пре́дъ да го
оу҆да́ ратъ, мꙋ ка́ зваха тꙋ́рчи сѧ,
да тѧ не бɪ́ймъ.

31. Той искалъ да го хване за
рѫката му, нъ Георгия, дърпну-[6]
вайки рѫката му казалъ: „не
се смѣя, нъ истинно ти говоря:
„Христіянинъ съмъ и не се
казвамъ Кассамъ, нъ Георгий.“
32. Тогава турчинътъ
разъядосанъ си отиде и кого
срѣщне по градскитѣ улици се за
Георгия пита, турчинъ ли е или
Християнинъ?
33. Слѣдъ като се е увѣрилъ, че е
Христіянинъ, отива при Пашата и
му расправя за всичко подробно.
34. Испраща Пашата Сеймене да
доведатъ Георгия и като го довѣли
прѣдъ Пашата, той нищо не е
скрилъ и е расправилъ всичко
точно така, както е донесълъ
обиденния турчинъ, нъ и при
туй той е прибавилъ: „азъ това
съмъ правилъ отъ страхъ, понеже
Турцитѣ за ничтожни работи уби
ваха Христіянетѣ, заради това
азъ се казвахъ, че съмъ турчинъ
и питамъ, ако да бѣше знаялъ
обиденниитъ, че съмъ хрис
тіянинъ, нѣмаше ли да мя убіѣ?“
35. Следъ туй Пашата приказва да
затворатъ Георгия въ тъмницата,
догдѣто да събере съборъ
(мезличъ).
36. На третія денъ като се е
събралъ съборътъ и слѣдъ
привѣжданието [7] на Георгия
прѣдъ сѫдътъ, Кадията (сѫдіята)
много го е принуждавалъ да се
потурчи, нъ Георгия е стоялъ
крѣпко на вѣрата си. 37. Турнаха
му нозѣте въ фаланга и прѣди да
го ударятъ му сѫ казвали да се
потурчи, та да не го біятъ;

Грешка на писача (sic !). Вместо и῎ стинъ.
оу е замазано с молив.
30
Между вд отгоре е допълнено а, т.е. даваджїѧта.
31
да е допълнено отгоре от писача.
32
ъ поправено на ѧ (?!).
33
ъ поправено на а със същото черно мастило, т.е. приножда́ ваха.
28

29
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38. Геѡ́ ргїѧ отгова́ рѧше и῎мъ:
Христїа́ нинъ сь́ мь, Христїа́ нски
сы́ нъ сь́ мь, жела́ ѧ Христїа́ нинъ да
о̂умръ34“. 39. Тога́ ва захватиха да
го бїѧтъ двами́ на, а҆ є҆ди́ нъ ви́ каше:
[30r] тꙋрчи сѧ, да тѧ оста́ вимы“.
40. Страда́ лецътъ тьрпѣ ̀
до́ блественно, бе́зъ да посте́не!
41. Като мꙋ тꙋ́риха нозѣ́тѣ
въ соли́ ло, дойдоха при не́го
нѣ́колцына ѿ прїѧ́ телитѣ мꙋ
тꙋ́рцы, съвѣ́тꙋваха го да прїи́ ме
тꙋ́рскѫ вѣ́рѫ, за да сѧ изба́ ви ѿ
по́ вынетѣ35 мѫче́нїѧ.
42. Страда́ лецътъ Христо́ въ
сло́ во не и῎мъ отгово́ ри. Като
посѣ́де полови́ нъ ча́ съ въ соли́ ло,
заве́доха го па́ къ въ тьмни́ цѫтѫ.
43. оу῎треньтѫ и̂ зведоха го па́ къ
на сѫдъ, принꙋжда́ ваха го да сѧ
тꙋ́рчи, съ си́ ла мꙋ тꙋри́ ха тꙋ́рски
дре́хи и̂ клѫбо́ къ съ зеле́на чалма̀
на глава̀.
44. Геѡ́ ргїѧ свле́че дре́хитѣ и
си́ мнѫ клѫбо́ кътъ ѿ глава, оу̂да́ ри
ги о҆ землѭ и҆ начна̀ да ги тъ́ пчи съ
но́ зѣ съ порꙋга́ нїе.
45. Тога́ ва разъѧри́ хасѧ тꙋ́рцыте
[30v] зе́ха да го бїѧтъ бе́зъ
пощаде́нїе ко́ й съ тоѧ́ ги, а҆ ко́ й
съ кло́ цы и плесни́ цы; сѣтне
влечешко́ мъ заве́доха го въ
тьмни́ цѫтѫ, тꙋри́ ха мꙋ вь́ рхъ
коре́ма мерме́ренъ (мра́ моренъ)
ка́ мькъ голѣ́мъ и҆ го затво́ риха.
46. пре́зъ нощьтѧ А῎ггелъ Бо́ жїй
свалѝ мꙋ ка́ мькътъ, и҆сцѣлѝ мꙋ
ра́ нытѣ, оу҆крѣ́пи го въ вѣ́рата и҆ си
о҆ти́ де.
47. Страда́ лецъ Христо́ въ
прославлѧ́ ше сво́ йтъ създа́тель!

38. а Георгий имъ е отговарялъ:
„Христіянинъ съмъ, Христіянский
синъ съмъ и христіянинъ желая
да умра.“ 39. Тогава захванаха
двамина да го біятъ, а единія
викаше: „турчи се, та да те
оставиме“. 40. Страдалецътъ
доблѣстно търпѣ безъ да постене!
41. Като му туриха нозѣтѣ
въ солило, дойдоха при него
нѣколцина отъ пріятелитѣ му
турци и го съвѣтваха да приеме
мохамеданската вѣра за да се
избави отъ нови мъчения.
42. Страдалецътъ Христовъ нито
дума не имъ е продумалъ. Като
постоя около ½ часъ въ солилото,
заведоха го пакъ въ тъмницата.
43. На другия день сутреньта пакъ
го извѣдоха прѣдъ сѫдътъ и тукъ
го приниждаваха да се турчи,
съ сила му туриха турски дрѣхи
и клѫбокъ [8] съ зелена чалма
на главата. 44. Георгия свлѣче
дрѣхитѣ и свали клѫбокътъ68 отъ
главата си, удари ги оземята и
почна да ги тъпче съ нозѣтѣ си.
45. Тогава разъяриха се турцитѣ,
зѣха да го біятъ безъ милость –
кои съ тояги, а кои съ клоци и
плѣсници и посѣтнѣ влѣчешкомъ
пакъ го завѣдоха въ тьмницата;
туриха му вързъ корема
мраморенъ камькъ голѣмъ и го
затвориха.
46. Прѣзъ нощьта Ангелъ Божій
свали му камькътъ, исцѣли му
ранитѣ, укрѣпи го въ вѣрата и си
отиде.
47. Страдалецътъ Христовъ
прославляше своя Създатель!

ъ поправено на а с молив, т.е. о̂умра.
С молив са поправени ы, н и ѣ на е, ч и о, т.е. по́ вечето.
68
и свали клѫбокътъ. Част от буквите са повторени и поправени от писача,
34
35

но не може да се установи точно предишният текст.
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48. По два̀ дни дойде
нача́ льникътъ тьмни́ чни
да види оумрѣлыйтъ, да го
изва́ датъ хама́ лытѣ; като отво́ ри
тьмницѫтѫ, вижда Геѡ́ ргїѧ на
но́ зѣ сто́ и и҆ бо́ гꙋ се мо́ ли вь́ рнѫ сѧ
наза́ дъ, каза̀ на паша́та;
́
49. паша́та вы́ кналъ кадїѧта,
да го
попи́ та, что̀ да праватъ съ то́ й36
человѣкъ?
́
50. Кадїѧта
є῎ каза́ лъ: „да сѣди
въ тьмни́ ца є῎днѫ̀ [31r] годи́ нѫ,
и҆ а҆ко не сѧ тꙋ́рчи, тога́ ва да го
обѣ́сите, зачтото не́е пѫ́ тно да
живѣ́й такъ́ въ порꙋга́тель, что сѧ
порꙋга́ лъ на на́ шата вѣ́ра.“
51. и҆ така оста́ виха Геѡ́ ргїѧ въ
тьмни́ цата е҆днѫ̀ цѣ́лѫ годи́ нѫ,
и҆ все дохо́ ждаха тꙋ́рцы да го
совѣ́тꙋватъ, да прїи́ ме
тꙋ́рскѫ вѣ́рѫ, а҆ Геѡ́ ргїѧ ги
совѣ́товаше да сѧ пока́ ѧтъ и҆ да сѧ
крь́ статъ, та да полꙋ́чатъ ца́ рство
небе́сное, а῎ко ли не, то ще да
погибнѫтъ вѣ́чно, съ ни́ хныйтъ
Мохаме́дъ.“
52. Жената мꙋ че́сто дохождаше
въ тьмни́ цѫтѫ и҆ мꙋ доне́соваше
нꙋ́ждное.“
53. До тꙋ́ка Градобо́ рцы
свидѣтельствоваха, ка́ къ и҆ ѿ ни́ хъ
очеви́ дно видѣ́ли въ
врѣ́ме бегликчилѫ́ къ, а҆ ѿ тꙋ́ка
до конецътъ препи́ сано є῎ ѿ
писмо́ то, и҆спрате́но ѿ ꙗ῎нина,
ѿ [31v] свѧще́никътъ Костанти́ на,
който мꙋ є бы́ лъ и дꙋхо́ вный
оте́ць:
54. Слѣ́дъ е҆днѫ̀ годи́ на до́ йде
па́ къ давджїѧ́ та въ ꙗнинѫ, па́ къ
́
откры́ ва давїѧта
честьтѫ си иска
зачто̀ аре́мътъ мꙋ чини́ лъ изме́тъ
на Геѡ́ ргїѧ, бе́зъ да го зна́ ѧлъ,
зачто̀ є бы́ лъ Христїа́ нинъ.
36
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48. Подиръ два дена дойде
Началника на тьмницитѣ за да
види умрѣлиятъ и да го извадатъ
хамалитѣ, нъ като отвори тьмни
цата, вижда Георгия, че на нозѣ
стои и Богу се моли – върна се
назадъ и съобщи това на Пашата.
49. Пашата повика Кадията
за да го попита, что трѣбва да
направятъ съ този человѣкъ?
50. Кадията е казалъ, че трѣбва
да го дьржатъ въ тьмницата [9]
една година и ако прѣзъ това
време не склони да приеме
мохамеданската вѣра, то тогава
да се погуби съ обѣсвание, тъй
като не е пѫтно да живее такъвъ
ругатель на нашата вѣра.
51. И тъй туриха Георгия въ тьм
ницата и го дьржаха въ нея цѣла
една година и прѣзъ всичкото
това време дохождаха турци
да го убѣждаватъ за да приеме
мохамедовата вѣра, а Георгий
ги съвѣтваше да се покаятъ и да
ся покьрстятъ за да наслѣдатъ
Царство Небесное, въ противенъ
случай ще погибнатъ вѣчно
заедно съ тѣхния Мохамедъ.
52. Жената му често дохождаше
въ тьмницата и му донасваше
потребното“.
53. До тук Градоборци
свидетелствоваха всичко
очевидно видѣно отъ тѣхъ
въ время бегликчилѫка, а
останалото, което слѣдва подолу,
е прѣписано отъ писмото,
испратено отъ Янина, отъ
священника Константина, който
бѣше на Георгия и духовенъ
отецъ. [10]
54. След една година дойде пакъ
обиденния турчинъ въ Янина и
поднови жалбата да иска честьта
си, че харемътъ му е слугувалъ на
Георгия безъ да гознае, че е билъ
той Християнинъ.

Следват изтрити две букви. Вероятно е било то́ йтъ?
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55. Паша́та па́ къ сви́ кова
събо́ ръ за Геѡ́ ргїѧ, изво́ ждатъ ѿ
тьмни́ цата, па́ къ захва́ щатъ да го
принꙋжда́ ватъ да
сѧ тꙋ́рчи.
56. Като го видо́ ха непоколеби́ ми,
би́ ха го па́ къ по но́ зѣ, тꙋри́ ха мꙋ
нарѫ́ чнытѣ и но́ жнытѣ
пь́ рсты подъ но́ гтетѣ мꙋ спи́ цы
ѿ бо́ рина а и го затво́ риха въ
тьмни́ цѫтѫ.
57. Презъ нощьтѫ̀ дохо́ ждатъ
два́та А῎нгела бо́ жїй, сва́ латъ
мꙋ вери́ гитѣ ѿ но́ зѣ и҆ мꙋ
изва́ датъ спи́ цытѣ [32r] ѿ по́ дъ
но́ гтетѣ исцѣлѧ́ ватъ мꙋ ра́ нытѣ,
оу҆крѣплѧватъ го въ вѣ́ра и҆
неви́ дими стана́ ли.
58. о҆утреньтѫ дойдоха два́ ма
теба́ бїи, изво́ ждатъ Мѫ́ ченикътъ
Христо́ въ ѿ тьмни́ цата и
заве́ждатъ го при кадїѧта:
като го предста́ виха пре́дъ не́го,
захва́ти каді́ѧта да похвалѧ́ ва
тꙋ́рскѫ вѣ́рѫ, мъ́ ченикътъ
Геѡ́ ргїѧ мълчѐ.
59. Кога́то почна̀ да хꙋ́ли христїа́ н
скѫ вѣ́рѫ, тога́ ва Геѡ́ ргїѧ не стьрпѣ́
по́ выше37 да произно́ си хꙋльны
сло́ ва за правосла́ нытѣ38 догма́ты,
пресѣ́че мꙋ дꙋ́мытѣ на каді́ѧта и҆
захва́ти Бо́ га похва́ льными сло́ ва
да превозно́ си39 (Захва́ти Бо́ гꙋ
похва́ льны сло́ ва да произно́ си).
напроти́ въ на мохаме́да и зако́ 
нытѣ мꙋ, и҆ по-[32v]бѣди́ го добле
мѫ́ дренныйтъ мъ́ ченикъ Геѡ́ ргїй:
60. оумълче кадїата, не мо́ жеше
по́ вече да бледосло́ ви. 61. Въ кона́
кътъ кадїевъ и῎маше мно́ го хо́ джи
и҆ совты̀ и҆ ѿ дрꙋ́ги тꙋ́рцы събра́ны,
а҆ ѿ въ́ нкашнытѣ враты̀ имаше
събра́ны Христїа́не; слꙋ́шаха
разгово́ рытѣ ѿ двѣ́тѣ страны̀ :

55. Пашата изново свиква съ
борътъ за Георгия, когото из
важдатъ изъ тьмницата и пакъ
захващатъ да го принуждаватъ да
се турчи.
56. Като го видѣха непоколѣбимъ,
биха го пакъ по нозѣтѣ му,
турнаха му на рѫчнитѣ и
ножнитѣ му пьрсти подъ ногтѣтѣ
му спици отъ борина и го
затвориха въ тьмницата.
57. Прѣзъ нощьта дохождатъ
двата Ангела Божіи, свалятъ
веригитѣ отъ нозѣтѣ му и
изваждатъ спицитѣ отъ подъ
ногтѣтѣ му, исцѣляватъ ранитѣ
му, укрѣпяватъ го въ вѣрата и
невидими ставатъ. 58. На другія
день сутреньта дохождатъ
двама тебабіи, изваждатъ отъ
тьмницата Мъченикътъ Христовъ
и го отвеждатъ при Кадията.
Щомъ му го прѣдставиха,
той (Кадията) захвана [11] да
хвали мохамеданската вѣра,
мъченикътъ Георгий мълчеше.
59. Нъ когато кадията захвана
да хули Християнската вѣра,
тогава Георгий не стьрпѣ и
не му дозволи повише да
хули Православнитѣ догмати,
пресѣче думитѣ му и захвана
да превъзноси Богу нашему
достопохвални слова напротивъ
Мохамеда и законитѣ му и така
доблемѫдреннийтъ мъченикъ
побѣди,
60. а Кадията замълча, като не
можа повече да блядослови. 61. Въ
това време въ Конакътъ имаше
събрани много ходжи, софти и
други турци, а отъ вънкашнитѣ
врата – Христіяне; слушаха тѣ
пренията и отъ двѣтѣ страни.

Буквите ыш задраскани с молив, а над тях написани еч, т.е. повече.
Грешка вм. правосла́ внытѣ.
39
Преди з е вм. с с мастило, т.е. превосзно́ си (!).
37
38
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62. Свѧтыйтъ мѫ́ дренно и῎мъ
отгова́ рѧше40, и҆ като ги побѣды съ
вѣроисповѣ́́ данїе, заве́доха го па́ къ
прѝ паша́та, да го мѫ́ чатъ:

62. Святийтъ мѫдренно имъ
отговаряше (св. Георгий бѣше
гръмогласенъ) и като побѣди,
завѣдоха го пакъ при Пашата за
да го мъчатъ.

63. като го тꙋ́риха тре́ти пѫ́ ть въ
фала́ нга, бе́зъ да рѣка́тъ, зачто̀ по
но́ зѣ оуда́ рѣтъ, а҆ свѧтыйтъ Геѡ́ ргїѧ
имъ ка́ зꙋваше: бі́йте, нечести́ вы!
бі́йте вы41 мене, бі́йте42, а҆ а῎нгелы
бо́ жїй ва́ съ бі́ѧтъ, а҆ по́ вече въ
вѣ́чна мѫ́ ка дїа́ волыте [33r] ще ви
бїѧтъ!
64. Като мꙋ и҆зва́ диха но́ зѣтѣ ѿ
фала́ нгата: стега́ ейки сиджи́ мкитѣ
бѣ́ха мꙋ вле́гли мѣ́сото до
ко́ сткитѣ: течеше крь́ вь и҆ ѿ двѣ́тѣ
но́ зѣ, ка́ къ ѿ два̀ исто́ чника вода̀;

63. Третий пъть въ фаланга го
туриха безъ да рѣкатъ, зачто по
нозѣ ударятъ, а Святий Георгий
имъ казваше: „бійте, Нечестиви!
бійте ме, бійте, а Ангелитѣ Божіи
васъ ще біятъ, [12] а още повече
въ вѣчна мѫка діяволитѣ ще ви
пребіятъ!“
64. Когато му извадиха нозѣтѣ отъ
фалангата, стегаѣйки, сиджим
китѣ бѣха се вдълбили въ мѣсото
до коститѣ вслѣдствие на което
течеше крьвь и отъ двѣтѣ нози,
какъ отъ два источника вода;
64. сѣтнѣ завлѣкоха го пакъ
въ тьмницата, туриха нозѣтѣ
на рѫцѣтѣ му,
на шіята му клапи и вериги и
така затвориха го.
66. Въ полнощь въ тьмницата
свѣтъ възсія и напълни се
благоухание, явиха
му се пакъ двата Ангела и му
рѣкоха: „радуйся, мъчениче,
пріялъ еси благодать отъ Бога!
Утрѣ да повикашь Священникътъ
си да се исповѣдашь и пріѣмешь
пречисти и животворящи
Христови тайни69, а въ петъкъ въ
11 часьтъ вечерьта ще
дойдешь да тя взѣмемъ
съ себѣ си“.
67. И така Ангелитѣ станаха
невидими.

65. сетне завлекоха го пакъ43
тьмницѫтѫ, тꙋри́ ха но́ зѣтѣ
на рѫцѣ́тѣ мꙋ (тꙋри́ ха го въ
томрꙋкъ), на шїѧта мꙋ кла́ ппы
и вери́ ги, и҆ така̀ затво́ риха го.
66. Въ по́ лънощь свѣ́тъ възсїѧ
въ тьмни́ цата и῎ испъ́ лни сѧ
благоꙋха́ нїе велико, ꙗ῎ви́ ха
мꙋ сѧ па́ къ два́та А῎нгела и мꙋ
ре́коха: ра́ дꙋй сѧ, мъчениче,
прїѧ́ лъ си благода́ть ѿ Бо́ га. о҆у́ тре
да сѧ понꙋ́дишь да вы́ кнешь
Свѧще́никътъ да тѧ приче́сти
пречи́ сты и҆ животворѧ́ щи
Христо́ вы та́ йны, а҆ въ пе́тъкъ, въ
Єдина́ дестыйтъ ча́ съ вечерта̀, ще
да до́ йдемы да [33v]
тѧ зѣ́мемы,
67. и така̀ А῎нгелитѣ неви́ димы
быдо́ ха.

Добавено с черно мастило: (св: Геѡ́ ргїѧ бѣше гръмогла́ сенъ)
Допълнено с молив е – вые.
42
Поправено с молив на бїете (!).
43
Добавено с молив въ над реда.
69
Поправено от тайнствъ.
40
41
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68. Стра́ житѣ гла́ сове
слꙋ́шаха, свѣ́тъ въ тьмни́ цата
ви́ дѣха, но мнѧ́ ха (мы́ слиха), че съ
жената си гово́ ри, коѧ́ то
вына́ ги ѿ вънка, прѝ прозо́ рецътъ
сѣ́дѣше,44
69. oутреньтъ ра́ но испра́ти
женѫ́ тѫ си да мѧ вы́ кне и
да доне́са Свѧты̀ та́ йны. тога́ ва
ми каза̀ Свѧтыйтъ Геѡ́ ргїѧ всѐ
подро́ бно ка́ къ мꙋ сѧ
ꙗ҆ви́ ха Свѧты А῎нгелы бо́ жїй
трѝ пѫ́ ты, и҆ ка́ къ го исцѣлѧ́ вали
ѿ ра́ нытѣ, и҆ се́тне ка́ къ мꙋ
каза́ ха, зачто̀ въ пе́тъкъ въ
Едина́ десетыйтъ ча́ съ ще да
дойдѫтъ да го прїе́матъ.
70. Като си оу҆ти́ доха, Свѧты́ йтъ
Геѡ́ ргїй ста́ на на благода́ рни
моли́ твы; прѝ това̀ врѣ́ме до́ йдоха
нача́ льникътъ на стра́ житѣ
тьмни́ чны и҆ єдинъ, ка-[34r]то
хо́ джица, о҆тва́ риха
тьмни́ цѫтѫ, ви́ доха Геѡ́ ргїѧ на
но́ зѣ здра́ въ и҆ пра́ въ, разгнѣ́ва
сѧ на стра́ житѣ и зѣма̀ да ги
о҆укорѧ́ ва, ка́ къ смѣ́ли да мꙋ
си́ мнѫтъ45 томрꙋ́цытѣ.
71. Стра́ житѣ сѧ оправдꙋ́ваха, ка́ къ
ны́ е внѫтре не смы̀ вли́ зали; о῎нъ
̀
не ги вѣроваше;
72. тога́ ва каза́ ха мꙋ, ка́ къ по оутро
по́ 46 пътъ до́ йде до пе́нджерката
(прозо́ рецътъ), погово́ риха, и҆ мꙋ
да́ де не́что да ꙗ῎де; а ноще́ска
свѣ́тише внѫ́ тре и҆ гово́ рише нѣ́кой
съ не́го, а҆ врата́та бѣ́ха затво́ рены,
ка́ кто и видохте.

68. Стражата, поставена да
варди, е слушала гласоветѣ,
видѣла свѣтъ въ тьмницата, нъ
е помислила, [13] че съ жена си
говори, която винаги вънъ при
прозорецътъ е сѣдѣла.
69. На другия день сутреньта рано
е испратилъ жената си за да ме
вика за да донеса святитѣ тайни
и да го причеста. Азъ веднага
испълнихъ приглашението и
слѣдъ като го причестихъ, то
Святий Георгий ми разсказа
всичко подробно: какъ му сѫ се
явявали три пѫти Святи Ангели
Божіи, какъ го исцѣлявали
ранитѣ му и най-сѣтне, какъ му
сѫ казали, че въ петъкътъ въ 11 ч.
ще дойдатъ да го пріѣматъ.
70. Като си отидохъ Святий
Георгий стана на благодарителния
молитви и въ това време дойдоха
Началникътъ на Стражитѣ
тьмнични и другъ единъ, като
ходжица, които, като отвориха
тьмницата, видѣха Георгия на
нозѣ здравъ и правъ, разсърди
се на стражаретѣ и захвана да ги
укорява как сѫ се осмѣлили да
снѣматъ томруцитѣ му.
71. Стражаретѣ сѫ оправдаваха,
че никои отъ тѣхъ [14] вътрѣ не е
влизалъ, нъ той не имъ вѣрваше;
72. тогава тѣ му казаха че
сутреньта е дохождалъ попътъ и
че на прозорецътъ проговориха
и му даде нѣщо да яде, а нощесь
свѣтѣше вьтрѣ и нѣкой говорѣше
съ него, нъ вратата, както
видѣхте, бѣха затворени.

Запетаята е допълнена с молив.
Над и отгоре с молив дописано е, т.е. семнѫтъ.
46
Следват няколко изтрити букви.
44
45
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73. Тога́ ва нача́ льникътъ повыше
зѣ да ги о҆укорѧва, а҆ свѣтыйтъ
Геѡ́ ргїй мꙋ ка́ зꙋваше,
не дѣ́й ги о҆укорѧ́ вай
человѣ́цытѣ бе́зъ да [35v] иматъ
вына̀, ноще́ска А῎нгелы бо́ жїй
дойдоха, мѧ исцели́ ха
ѿ ра́ нытѣ и ми си́ мнаха47
томрꙋ́цытѣ, ты́ ѧ ва́ съ вчѐрѫ
бы́ ха, кога̀ вы
ме́не би́ хте.
74. Тога́ ва то́ й48 же́стокъ тꙋ́рчинъ
спꙋ́сна сѧ, би Свѧта́ го съ но́ зѣ и
плесни́ цы да бѣ́ше възмо́ жно, и҆ съ
зѫ́ бы да го изъѧде49.
75. На това̀ позо́ рище мнози́ на
ѿ тꙋ́рцы и христїа́ не и ѿ дрꙋги
вѣ́ры бѣ́хѫ сѧ събра́ ли и гле́дахѫ!
Вышерече́ныйтъ хо́ джа, что до́ йде
съ нача́ льникътъ тьмни́ чный,
захва́ти да ка́ зꙋва Свѧто́ мꙋ
оукори́ зны дꙋ́мы, и҆ по това̀ зѣ
да го съвѣ́това и҆ мꙋ ре́че: а҆ко
неще́шъ съверше́нно да ста́ нешь
мислима́ нъ (мꙋсꙋльма́ нинъ), то
речи: сьмь милима́ нъ50, и҆ прїимѝ
сꙋне́тъ, да тѧ оста́ вѧтъ, а҆ко [35r]
ли не51 , дадѐ кадїѧ́ та сѫ́ дъ, да тѧ
обе́сѧтъ;
76. съ пла́чъ начна̀ да
мꙋ ка́ зꙋва, кажѝ, море́, зачто̀ сѧ
тꙋ́рчишь, па́ къ не сѧ
тꙋ́рчи!
77. та́ кожде, и҆ прїѧ́ телитѣ мꙋ
тꙋ́рцы, го съвѣ́товаха, са́ мо да
речѐ, зачто сѧ тꙋ́рча, па́ къ недѣ́й
сѧ тꙋ́рчи и ны́ й ще тѧ и҆змо́ лимы ѿ
́
паша́та, и кадїѧта.

73. Послѣ това Началника захвана
по́ вече да ги укорява, а тогава
Святий Георгий му забѣлѣжи
слѣдующето: „не дѣй укорявай
напрасно человѣцитѣ, защото тѣ
сѫ невинни, нощеська-же Ангели
Божіи дойдоха при мене, като ме
исцѣлиха отъ ранитѣ, симнаха и
томруцитѣ ми. Тия Сѫщитѣ вчера
васъ біѣха, когато вие
мене біѣхте“.
74. Тогава този жестокъ турчинъ
спустна се вьрхъ Святого, би го
съ нозѣ и плѣсници, да бѣше
възможно и съ зѫби да го изъѣдѣ.
75. На това гнусно позорище
мнозина отъ турци, христіияне и
отъ други вѣри бѣха сѫ се събрали
и глѣдаха Горнорѣченнийтъ
ходжа, който бѣше [15] дошьлъ съ
тьмничния Началникъ, захвана
да казва Святому хулни думи,
като и го съвѣтваше, рѣче му:
„ако не желаешь совершенно
да станешь мусулманинъ, то
кажи само, че си мусулманинъ и
пріѣми сунетъ за те освободимъ,
въ противенъ случай Кадията
рѣши за да те обѣсатъ;
76. съ плачь захвана да го
убеждава само и само да каже,
че се турчи, пакъ ако и да не се
потурчи.
77. Тъй също и пріятелитѣ му
турци сѫ го съвѣтвали да направи
сѫщето, като сѫ се обѣщали, че
тѣ самитѣ ще го измолатъ отъ
пашата и кади́ ята.

Вж. бележка 32.
Две букви са изтрити. Вероятно е било тойтъ.
49
ъ е почти изтрито.
50
Грешка на писача. Над и и л допълнено отгоре с молив сю, т.е. мисюлима́ нъ.
51
Отгоре допълено с молив ще.
47
48
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78. Свѧты́ йтъ Геѡ́ ргїѧ мѫ́ дренно
отвѣща́ ваше ка́ зꙋваше на
хо́ джѧта: ти си хо́ джа, о҆учени́ къ
на мохаме́да, пьрвови́ но́ вныйтъ
основа́тель на дꙋше́внѫта Ви
поги́ бель! ꙗ῎ размы́ сли на каква
вѣ́ра мѧ съвѣтвашь да пристѫ́ па!
Вѣ́ра ва́ ша є῎ ме́рска, Бо́ гꙋ
неꙋго́ дна и на правосла́ внытѣ
гнѫ́ сна!
79. Та́ же и на прїѧ́ телитѣ си
ка́ зꙋваше: О῎ прїѧ́ тели моѝ!
видимъ ви, [35v] зачто̀ жа́ лите за
ме́нѣ, понеже сѧ отдалеча́ вамъ,
и῎стиннѫ, вѣ́чно сѧ о҆удалѧ́ вамъ,
поне́же а҆зъ о҆ути́ вамъ къ
и῎стинномꙋ Бо́ гꙋ и го́ сподꙋ моемꙋ̀
Іисꙋ́сꙋ Христꙋ̀, ко́ йто сѧ распна̀
во́ лею на крь́ сть мене ра́ ди,
та́ кожде и҆ а῎зъ жела́ ѧ, да ви́ симъ
на дрь́ во ра́ ди го́ спода моего̀
Іисꙋ́са Христа̀!
80. затова̀ молѧ ви сѧ, пока́ йте
сѧ и крьсти́ те сѧ во И῎мѧ на ст҃аѧ
троица, зачто̀ ко́ й не сѧ крь́ сти и
съ св: мі́ро не сѧ миро́ са, не мо́ же
да ви́ ди лицѐ бо́ жїе и҆ не́ма да
полꙋ́чи жи́ знь вѣ́чнѫ,
81. А҆ женѫ́ тѫ си засъвѣ́това. ѿ
глꙋ́постїй, ка́ къ же́нѫ про́ стѫ и҆
о҆упла́ шенѫ, и҆ є῎ запретѝ Свѣты́ йтъ
вто́ ро вѣнча́ нїе да не наложѝ на
се́беси, съ стра́ хъ бж҃їй [36r]
да живѣ́й и да сѧ ка́ й за
грѣ́ховетѣ си а҆ наипа́че за
богопроти́ внытѣ съвѣ́ти что си
те́жко на дꙋша́та
съгрѣши́ ла.
82. кога́то гово́ реше Свѣтыйтъ
Геѡ́ ргїѧ, мнозина ѿ Христїа́ нетѣ,
кой зна́ еше кни́ гѫ писꙋ́ваха по
джꙋзданытѣ си,
та́ кожде и тꙋ́рцытѣ, что гово́ рихѫ,
но не є῎ прилично и҆ смѣ́сно да
прила́ гамы тꙋ́ка Богопротивны
звꙋкове!

78. Святий Георгий мѫдро
отговорилъ на ходжата: „Ти си
ходжа, ученикъ на Мохамеда,
пьрвовиновнийтъ основатель на
душевната ви погибель. Я добрѣ
размисли, къмъ каква вѣра ме
съвѣтвашь да се присъѣдина!
Вашата вѣра е мерзска, Богу
неугодна и на православнитѣ
гнусна!“
79. Също и къмъ приятелитѣ си се
обърна съ следующитѣ думи: [16]
„О, приятели мои!
Виждамъ, че ми желаете доброто,
понеже се отдалечавамъ на всегда
отъ васъ, тъй като отивамъ къ
Истинному Богу и Господу моему
Іусусу Христу, който волею сѫ
распна на кьрсть насъ ради, тъй
сѫщо и азъ желая да виса на
дьрво ради Господа моего
Іисуса Христа!
80. Заради това моля Ви се,
покайте се и кьрстите ся въ Имя
на Свята Троица, защото който
не се кьрсти и съ Св. Миро не се
помаже, не може да види лицето
Божіе и нѣма да получи жизнь
вѣчна!“
81. Жена си же я съвѣтва да
избѣгва глупости, какъ жена
проста и уплашена, а така сѫщо
ѝ забрани да не налага на себе
си свято второ вѣнчание, освѣнъ
туй съвѣтваше я съ страхъ Божій
да живѣе и да ся каѣ за грѣховетѣ
си, а най-паче за богопротивнитѣ,
които сѫ тѣжко на душата
съгрѣшили.
82. Когато туй Святия говореше,
мнозина отъ Християнетѣ,
които знаѣха писмо,
дьржаха бѣлежки за всичко,
[17] а тъй сѫщо и думитѣ на
турцитѣ, нъ като намѣрвами
за неприлично и умѣстно,
изостявами ги ...
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83. Слѣ́дъ пре́нїѧта тꙋ́рцытѣ
затво́ риха Свѧта́ го въ тьмни́ цѫтѫ
и҆ о҆ути́ доха при паша́та и҆ мꙋ
каза̀ха, какъ нее възмо́ жно да
потꙋ́рчатъ Геѡ́ ргїѧ много є῎
проти́ венъ и҆ хꙋли́ тель на
на́ шата вѣ́ра.
84. Вы́ кна мѧ Свѧты́ йтъ Геѡ́ ргїѧ.
като до́ йдоха52 на прозо́ рецътъ.
за всѐ подро́ бно ми на-[36v]ре́ди,
ка́ къ за жена́та мꙋ съ деца́тъ53
и῎мамъ попече́нїе и҆ да пи́ шѫ въ
Со́ лꙋнскѫ казѫ̀ , въ се́ло Градобо́ ръ
на родни́ ната мꙋ, и҆ всѐ подро́ бно
страданїѧта мꙋ, и҆ ка́ къ ще полꙋ́чи
коне́цъ живо́ тътъ мꙋ и по смьрта̀
все, что ще да бѫ́ де да напи́ шѫ и
да испра́тѭ на не́говытѣ ро́ дове.
85. а῎зъ благоговѣ́йно все затова̀
мꙋ сѧ о҆бѣща́ хъ да и҆спъ́ лнѧ.
86. и҆ като да сѧ раздѣ́лѧ ѿ Свѧта́ го,
каза́ хъ мꙋ: стра́ льче54 христо́ въ
Геѡ́ ргїе! мо́ лѭ тѧ, а῎ко полꙋ́чишь
благода́ть пре́дъ Бо́ га, помѧнѝ
дꙋховнаго си о҆тца̀ менѐ грѣ́шнаго,
и така̀ съ сльзны о῎чи си
о҆ути́ дохъ.
87. На дрꙋ́гыйтъ де́нъ, въ пе́тъкъ
по десѧ́ тыйтъ ча́ съ вечерта̀
дохо́ ждатъ четы́ рма тꙋ́рцы: нача́ [37r]
льникътъ тьмничны, хо́ джата
и҆ двами́ на тꙋ́рцы, отво́ риха
тьмницѫтѫ, изва́ диха св: Геѡ́ ргїѧ,
вь́ рзаха мꙋ рѫцѣ́тѣ наза́ дъ и
поведватъ го кѫдѣ ̀ вѣша́ лото по
о҆улицата.
88. Жена́та мꙋ съ двѣ́тѣ дѣ́ца хо́ ди
бли́ зо не́го и҆ плаче!
89. А҆ наро́ дъ мно́ жество събраха
сѧ и҆ ѿдале́ко по не́го ходи́ ха.

83. Слѣдъ преніята пакъ
затворили Святаго Георгия въ
тьмницата и отидоха турцитѣ
при Пашата за да му яватъ, че по
никакъвъ начинъ не е въможно
да привлѣкътъ къмъ себѣ си
Георгия за да го потурчатъ и
че е противенъ и хулитель на
Мохамеданската вѣра.
84. Извика ме Святий Георгий и
като се явихъ на прозорецътъ, той
ми нарѣди за всичко подробно, а
именно, да имамъ попечението
за жената и дѣцата му, да напишѫ
въ с. Градоборъ подробно за
страданията му и че наближава
края на животътъ му, а слѣдъ
смъртта му всичко да опиша и
испрата на роднинитѣ му.
85. Азъ благоговѣйно му се
обѣщахъ, че ще испълна.
86. На прощанье съ Святаго, азъ го
замолихъ съ слѣдующитѣ думи:
Страдалче Христовъ, Георгіе! Моля
те, ако получишь благодать прѣдъ
Бога, помяни духовнаго си [18] от
ца, мене грѣшнаго и такъ съ сълзи
на очитѣ са раздѣлихъ отъ Него.
87. На другия день въ петъкътъ
на 10 часьтъ вечерьта дохождатъ
въ тьмницата четирма турци:
Началникътъ тъмничний,
ходжата и други двама, които,
като отвориха тьмницата,
извѣдоха Св. Георгия, вьрзаха
рѫцѣтѣ му назадъ и повѣдоха го
по улицитѣ към бѣсилката.
88. Жената съ двѣтѣ му дѣчица,
плачешкомъ, ходиха близъ него.
89. Множество народъ се събра и
отъ далеко го придружаваха.

Буквата а поправена на ъ с молив, т.е. до́ йдохъ.
Буквата ъ попр. на а с молив, т.е. деца́ та.
54
Грешка вм. стра́ дальче.
52
53
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90. Свѣты́ йтъ, като ви́ дѣ междꙋ̀
невѣ́рны много благовѣ́рны,
нача̀ да ги съвѣ́това да си сто́ ѧтъ
непоколебими въ благоче́стїе и да
сѧ чꙋ́ватъ55 злочести́ вы.
91. говореше на трѝ ꙗзы́ ка чи́ сто
и҆ гръмогла́ сно по грь́чески,
бълга́ рски и тꙋ́рски а тꙋ́рцытѣ
го бїѧха да мълчѝ, но свѣтыйтъ
ви́ каше по́ выше и оукрѣпл-[38v]
ѧваше наро́ дътъ съ єва́ нгельски
сло́ ва.
92. И҆ като дойдоха до вѣша́ лото
испро́ си ма́ ло врѣ́ме на моли́ тва,
обрьна сѧ къ́ мъ въсто́ къ, падна на
колѣни́ цы и҆ сѧ помо́ ли та́ йно;
93. сѣ́тне ста́ на на но́ зѣ и захвати
да гово́ ри на наро́ да: Бра́тїе
Христїане! простѣ́те мѧ мо́ лѧ
ви сѧ, ко́ й ѿ ва́ съ сѧ намѣ́ра въ
търговїѧта си ѿ солꙋнска страна̀
да търгꙋ́ва, да хо́ ди и҆ въ мое́то
се́ло Градобо́ ръ, не далеко ѿ
со́ лꙋнь, за два̀ ча́ са растоѧ́ нїе въ
севѣроза́ падна страна̀, въ това̀
се́ло сь́ мь сѧ роди́ лъ, и῎мамъ
родни́ нѫ та́ мъ каже́те и῎мъ за
ме́нѣ всѣ, ка́ къ видите.
94. По това̀ обь́ рна сѧ къ́ мъ
жена́та си, поꙋ́чи ѧ ка́ къ съ стра́ хъ
[39r] бо́ жїй да живѣ́й и҅ да
не пла́че за не́го, но да пла́че за
грѣ́ховетѣ си и҆, като си поцѣлꙋ́на
дѣца́та си, ре́че на
тꙋ́рцытѣ: правѣ́те се́га
повелѣ́нното ви:
95. въже́то бѣ́ше приго́ твенно,
́
метнѫха го на шїѭтѫ
мꙋ,
дрь́ пнѫха, го го́ рѣ, кло́ нътъ сѧ свѝ
96. Премѣни́ ха по дебе́лъ кло́ нъ:
като го дрь́ пнѫха, предаде дꙋ́хъ.
97. Лицето мꙋ свѣ́тнѫ, като кри́ нъ,
и҆ испъ́ лни сѧ благоꙋха́ нїе всїйтъ
Гра́ дъ: ви́ дно по обѣщанїето
Ангелытѣ и҆56 до́ йдоха и мꙋ зѣ́ха
дꙋша́та!
55
56

След думата добавено с молив ѿ.
Думата и҆ е задраскана с молив.

90. Святий Георгий, като видѣ,
че между невѣрнитѣ има и
благовѣрни начна да ги съвѣтва
да си стоятъ непоколебими въ
благочестие и да се пазятъ отъ
злочестинитѣ. 91. Святий Георгий
говореше чисто и гръмогласно на
три язика: грьцкий, българский
и турский, а турцитѣ го біѣха
за да мълчи, нъ Святиийтъ
викаше по́ високо и укрѣпляваше
народътъ съ Евангелски слова.
92. И щомъ стигнаха до
бѣсилката, [19] Св. Георгий
испроси малко време за молитва,
обърна се къмъ въстокъ, падна на
колѣна и и сѫ помоли тайно,
93. послѣ туй стана на нозѣ и
захвана да говори народу: „Братія
Христіяне! Простѣте ме, моля
ви се, кой отъ васъ се занимава
съ тьрговия и отива въ Солунъ,
да иде и въ отечеството ми въ
с. Градоборъ, 2 ч. разстояние от
Солунъ, къмъ Сѣверо-Западната
страна, въ това село съмъ се
родилъ, имамъ тамъ роднини и
кажете имъ всичко за мене, кой
какво знае и что е видѣлъ“.
94. Слѣдъ туй обърна се къмъ
жена си, поучи я, че съ страхъ
Божіи трѣбва да живѣе и да
не плаче и жали за него, нъ за
грѣховетѣ си и като цѣлувна
дѣцата си, обърна се къмъ
турцитѣ и имъ каза: „испълнете
сега заповѣдьта ви.“
95. Въжето бѣше готово, мѣтнаха
му го на шіята, дърпнаха го
нагорѣ, клонътъ ся сви.
96. Премѣниха по дебелъ клонъ и
като го дърпнаха, прѣдаде духъ.
[20] 97. Лицето му свѣтна, като
кринъ, а цѣлия градъ се испълни
съ благоухание, види се, съгласно
обѣщанието си, Ангелитѣ Божіи
дойдоха да му зѣматъ душата.
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98. вышерече́ныйтъ свѧще́нникъ
та́ мъ бѣ́ше междꙋ́ наро́ дътъ и
искаше да зе́-[39v]ме женѫ́ тѫ
Геѡргїева въ домътъ си, но жена́та
не ра́чи а мо́ лешесѧ да ѧ҆ о҆ста́ вѧтъ
прѝ не́го, доде да го си́ мнатъ.
99. Свѧще́нникътъ и῎маше
дъщерѩ Є҆ле́нѫ весьма бо́ льнѫ:
въ сѫ́ щето врѣме, кога свѧта́ го
заведоха да го обѣ́сатъ, о῎на те́жко
сѧ зане́сла въ болестьта:
100. като обѣ́сиха Свѧта́ го,
внеза́ пно и҆звы́ кала: ма́ ле!
Свѧты́ йтъ Геѡ́ ргїѧ фръ́ кнѫ, ма́ ле!
Свѧты́ йтъ Геѡ́ ргїѧ фръ́ кнѫ,
101. и то́ йтъ ча́ съ
оздравѣ́, какъ (бы) отъ ню́ дъ
да не є῎ бы́ ла бо́ льна.
102. Свѧще́нникътъ возвръ́ ща
сѧ въ дома̀ си оуны́ ленъ, е҆дно̀ за
свѧта̀го, какъ пострада̀, а҆ дрꙋ́го за
дщерка си бо́ льна;
103. кога́то вле́зе въ кѫ́ -[40r]
щи и ви́ дѣ дще́ркѫ си57 ка́ зꙋва;
какъ ви́ дѣ Свѧта́ го и҆ здравѫ,
какъ отню́ дъ да не бы́ ла бо́ льна,
просла́ ви бо́ га и Свѧтаго Геѡ́ ргїѧ.

104. Той58 Свѧще́нникъ напи́ салъ
вышерече́ннытѣ страда́ нїѧ и҆
слѣ́дꙋющитѣ чꙋдеса̀ Свѧта́ го
и҆ и҆спра́тилъ въ Градобо́ ръ на
родни́ нытѣ мꙋ, по повеле́нїе
Свѧта́ го.
105. На два̀ часа̀ презъ нощьтѫ̀
свѣ́тъ па́ дна на свѧта́ го и҆ о҆сїѧ
Свѧта́ го и҆ всі́йтъ мегда́ нъ,

98. Тукъ бѣше и священникътъ
между народътъ, който прѣдложи
на Георгіевата жена за да я
отвѣде у дома си, нъ тя молѣше
да я оставятъ при него, догдѣто го
свалятъ съ въжето.
99. Священникътъ-же имаше
въ къщи дъщеря Еленка твърдѣ
болна, заради това той бързаше
да си отиде. Болната, когато Свя
таго завѣдоха за бѣсилката, твърдѣ
тѣжко ся е занесла въ болестьта,
100. нъ въ время на обѣсването
Святаго, тя внезапно е извикала:
„Мале! Святийтъ Георгий
хвъркна, мале!“ 101. Слѣдъ
изговарянието и повтарянието
на тѣзи думи тя веднага се е
видѣла съвършенно здрава, какъ
съвсѣмъ да не е била болна.
102. Священникътъ се завърна у
дома си твърдѣ опечаленъ едно за
Святаго, какъ пострада и друго за
дъщеря си – опасно болната. [21]
103. Щомъ влязна въ къщи
Священникътъ, а дъщеря
му Еленка го посрѣщна и му
разсказа, че щомъ70 е видѣла
Святаго, и71 веднага е оздравѣла,
какъ никакъ да не е била болна.
Тѣ тогива прославиха Бога и
Святаго Георгия.
104. Този священникъ е написалъ
горѣрѣченнитѣ страдания и
слѣдующитѣ чюдеса Святаго,
които ги е испратилъ на
роднинитѣ му въ Градиборъ, по
исканието на самого Святаго.
105. Въ два часа прѣзъ нощьта
свѣтъ падна на Святаго и оссія
него и цѣлия мегданъ, гдѣто бѣше
обѣсенъ.

Добавено с молив след думата: , и҆ и҆.
След То́ й са изтрити две букви. Вероятно То́ йтъ.
70
Думата е поправена от какъ.
71
И е зачертана.
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106. Є῎вреетѣ, ненави́ стницы ро́ да
Христїа́ нскаго, оти́ ватъ тойтъ ча́ съ
прѝ паша́та и҆ ка́ зꙋватъ мꙋ какъ
Христїа́ нытѣ запа́ лиха мно́ жество
свѣ́щи на обѣ́сеныйтъ. [40v]
107. паша́та по бо́ жїе́ смотрѣ́нїе,
безъ да испра́ти да ви́ датъ, то́ чно
ли свѣ́щи Го́ ратъ, и҆спра́ ща,
вы́ ка Влады́ кѫтѫ и҆ мꙋ казꙋва;
ка́ къ смѣ́йте да па́ лите свѣ́щи
на такъ́ въ человѣ́къ, ѿ на́ ше
правосѫ́ дїе осѫжде́нъ и҆ полꙋ́чи
смь́ рть за не́гово безъꙋ́мїе.
108. Владыката мꙋ ка́ зꙋва:
чести́ тый Паша̀! на́ шїйтъ зако́ нъ
не ни допꙋ́ща таквы̀ ни́ то въ
на́ шитѣ гро́ быща да ги зако́ памы,
а҆ не да мꙋ па́ лимы свѣ́щи на
вѣша́ лото, но та́ ѧ свѣ́тлость,
а҆ко да є҆ ѿ бо́ га, до трѝ ве́чера
и῎ма да па́ да; прикажѣ́те, да
престо́ и до трѝ ве́чера
и҆ стра́ жа, да чꙋ-[41r]ва крѣ́пко, да
не нѣ́что є҆вре́етѣ
напра́ ватъ проти́ вно и҆
ще речѫ́ тъ Христїа́ нытѣ това̀
напра́ виха.
109. На вто́ рыйтъ ве́черъ
испра́ ща паша́та три́ ма теба́ бїи
и два́ ма є῎врѐе, ко́ йто бѣха
клеве́тили, да сто́ ѧтъ до четы́ ре
часа̀, что̀ ще да ви́ датъ,
110. Като сѣ́дѣха бли́ зо
та́ мо въ є҆ди́ нъ до́ мъ, спꙋ́ска
сѧ зеле́нъ пла́ мькъ ѿ небо́ то и
обико́ ли Свѧта́ го: свѣ́тне59
вси́ чко дь́ рво, и҆ мегда́ нътъ
возсїѧ̀, ка́ къ де́нь!
111. като ви́ дѣха є҆вре́етѣ
побѣ́гнаха, а҆ тꙋ́рцытѣ оти́ доха прѝ
паша́та и҆ каза́ ха мꙋ подро́ бно.

59

106. Еврейтѣ, ненавистници рода
христіянскаго, отиватъ веднага
при пашата и му разсказватъ,
че Христіянетѣ запалиха много
свѣщи въ честь на обѣсенния.
107. Пашата, по Божіе усмотрение,
безъ да провѣри, доколко е
основенъ този доносъ, веднага
повиква Владиката и му вика, как
смѣете да палите свѣщи въ честь
на такъвъ человѣкъ, осѫденъ
отъ нашето правосѫдие [22] и
вслѣдствие безумието си изъѣде
главата си. 108. Въ отговоръ на
това Владиката му отговори:
„Честнѣйший Паша, нашитѣ
закони не допущатъ подобнитѣ
хора нито въ обикновеннитѣ
мѣста да се закопватъ, а камо
ли да палиме свѣщи въ честь на
обѣсенни. Въ случаѣ, че тоя свѣтъ,
ако пада отъ небето, то той ще се
явява до три вечера, заради това
прикажете да се тури стража на
означенното мѣсто за да варди
строго, да не би Евреитѣ отъ
зависть да вършатъ това противъ
Христіянетѣ.
109. Вслѣдствие на това на втория
день испраща Пашата трима
тебабии и двама Евреи отъ онія,
които сѫ си позволили да клеветатъ, да простоятъ до 4тъ часа
прѣзъ нощьта и всичко, что ще
видятъ да му донесатъ.
110. Тѣ ся помѣстиха въ еднѫ къ
ща близо до предмѣрното (?) мѣсто
и слѣдъ нѣкое време съглеждатъ,
че отъ небето сѫ спуска зеленъ
пламъкъ, които обикаля Святаго,
свѣтна цѣлото дьрво и мегдана,
какъ день. Като [23]
111. видѣха това Евреитѣ, веднага
се спустнаха да бѣгатъ, а турцитѣ
въ сѫщето време отидоха при
пашата и му съобщиха подробно
всичко видѣно отъ тѣхъ.

́
Буквата е попр. на а, т.е. свѣтна
.
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112. Въ тре́тїйтъ ве́черъ оуты́ ва
са́ -[41v]мъ паша́та, выкна и҆
влады́ ката: въ и῎стото врѣ́ме
спа́ дна то́ й боже́ственный свѣ́тъ
и о҆блїѧ̀ Свѧта́ го чꙋде́сно показа̀ сѧ
въже́то о῎гненно и҆ дьрво́ то, ка́ къ
пла́ мьнь о῎гненный. 113. Тога́ ва
каза̀ паша́та на Влады́ ката: что
трѣбе, Деспо́ те! Да напра́ вимы на
то́ йтъ60 пра́ ведникъ:
114. Влады́ ката мꙋ каза̀,
честитый паша̀! да мꙋ
напра́ вимы ць́ рквѫ, и҆ въ ць́ рквата
да бѫ́ ди зако́ панъ.
115. паша́та ре́че: є῎то ти да́ вамъ
во́ лѩ, на то́ йтъ61 мегда́ нъ, да го
закопате че́стно, споре́дъ
ва́ шїйтъ зако́ нъ, и҆ на́ дъ
гро́ бътъ да мꙋ направите
цьрквѫ; ко́ лко харчъ ще
хо́ ди, а῎зъ ще [43r] да пла́та и҆ си
о҆ути́ де оста́ ви два́ ма
теба́ бїи да сѣ́датъ, до дѣ да го
зако́ патъ.
116. о҆утреньтѫ̀, въ понедѣ́льникъ,
събра́ ха сѧ небоѧ́ зненно всѝ
правосла́ вны, колкото сѧ
нами́ раха жи́ телїѐ, прише́льцы,
търго́ вцы и҆ Свѧще́нныйтъ събо́ ръ
съ Влады́ ката, си́ мнатъ го и҆
благоговѣйно съ пса́ лины и҆ пѣнїе
напра́ виха по оу῎лицытѣ гра́ дски
хо́ дъ. Христїа́ нскитѣ ла́ вки
(дюкѧны) не бѣ́ха отворены.

60
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112. На третий день вечерьта
самъ пашата заедно съ Владиката
отиватъ и въ сѫщето време
пада този Божественнъ свѣтъ,
облія чудесно Святаго, показа се
въжето съженно и дьрвото, като
пламъкъ. 113.Тогава Пашата се
обръща къмъ Владиката и му
казва: „Что трѣбва да се направи,
Деспоте, на този праведникъ?“
114. Владиката му отговарѣ:
„Честнейщий Пашо, на този
праведникъ да направиме въ
Негово Име цьрква и въ нея да
бѫде закопанъ“.
115. Пашата даде съгласието си да
се закопа спорѣдъ както подобава
и спорѣдъ нашитѣ закони на
сѫщия този мегданъ, гдѣто бѣше
обѣсенъ, а надъ гробътъ му да
се съгдради цьрква и всичкитѣ
разноски, които ще станатъ по
[24] направата, ще бѫдатъ за
смѣтка на Пашата и като остави
двама тебабіи да стоятъ до
закопванието на Святаго, Пашата
си отиде.
116. На другия день въ
понедѣлникъ събраха се безъ
страхъ, всичкитѣ православни,
колкото се намирваше въ
града, священницитѣ начело
съ владиката свалиха Святаго и
благоговѣйно съ псалми и пѣние
направиха ходъ по улицитѣ (въ
този день всичкитѣ христіянски
дюкяне бѣха затворени).

Последните две букви почти изтрити. Виждат се само следи от тях.
Вж. бел. 47.
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117. о҆ути́ доха въ цьрквъ; като го
о҆тпѣ́ха, възвь́ рнаха сѧ па́ къ на
мегда́ нътъ, кадѣ ̀ мꙋ бѣше гро́ бътъ
приго́ твенъ:
118. та́ мъ бе́ха събра́ ны мно́ жество
недꙋꙋ́мны62, и҆ всѝ съ є҆дно̀
прикоснове́нїе по-[42v]лꙋ́чиха
вси́ чкитѣ исцѣлѣ́нїе слѣ́питѣ
прогле́днаха, глꙋ́хитѣ про́ слꙋшаха,
нѣмытѣ ꙗ῎сно прогово́ риха,
кри́ вытѣ пра́ во прохо́ диха, и҆ вси
кꙋ́пно бо́ га просла́ виха и҆ Св: В. М.
христо́ ва благодари́ ха. 119. А҆ ѿ
далечны страны̀ ко́ й весьма̀ бѣ́ше
бо́ лѣнъ и҆ не мо́ жеше да до́ йде
на гро́ бътъ, за не́го и҆спра́ щаха
ѿ вѫже́то, и҆ като сѧ пока́ дꙋваше,
полꙋча́ ваше и҆сцелѣ́нїе;
120. та́ кожде и҆ до дне́сь ко́ й съ
вѣ́ра прихо́ ди на гро́ бътъ мꙋ,
̀
полꙋча́ ва исцелѣнїе
121. жена́та
́
мꙋ и҆ до дне́сь сѣди при гро́ бътъ
мꙋ. 122. като сѧ напра́ ви ць́ рквата,
паша́та испла́ти вси́ чкїитъ ха́ рчъ
и҆ да́ де ферма́ нъ [43r] ѿ дѣца́та да
не зе́матъ да́ нъ. 123. Свѧще́никътъ
все това̀ написа́ лъ и҆ испрати́ лъ
въ Градобо́ ръ. 124. Подписътъ
мꙋ є῎ такъ́ въ – Боже! моли́ твами
пречи́ стїѧ твоеѧ̀ ма́тери и Свѧта́ го
Мꙋ́ченика Геѡ́ ргїѧ Нова́ го
поми́ лꙋй и ме́нѧ грѣ́шнаго
І҆еромона́ ха Кли́ мента. 1862-го́ да
Ма́ їѧ̀ 7 число̀, Се́ло Градобо́ ръ.

117. Послѣ туй отидоха въ цьрква
и слѣдъ опялото му се зъвърнаха
пакъ на мегданътъ, гдѣто му бѣше
приготвенъ гробътъ.
118. Тукъ имаше събрани много
недужни, които само съ едно
прикосновение получаваха
исцѣление, а именно: слѣпитѣ
проглѣднаха, глухитѣ прослушаха,
нѣмитѣ ясно проговориха,
кривитѣ право проходиха и
всички заедно Бога прославиха и
Св. В. М. Христова благодариха.
119. А отъ далѣчнитѣ страни
които бѣха твърдѣ болни
[тук текстът прекъсва, един лист
в края е изгубен]

КОНЕЦЪ!
Годи́на 1838 Іоу́лїи 11.

62

Буквите ꙋм попр. на уж, т.е. недужны.
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Ръкопис № 328 от библиотеката
на Зографската света обител
(сборник на Търпе Вучидолов)1
Петко Петков (София)
Ключови думи: Зографски манастир, XIX–XX в., ръкопис, българ
ски език
Сред ръкописите в Зограф книгата с № 328 заема по-особено
място – в голямата си част ръкописите там са писани на старобъл
гарски и на различни редакции на старобългарския език, включи
телно и на църковнославянски, докато този ръкопис е писан изклю
чително само на новобългарски език. Ръкописът бе открит наскоро
и по тази причина отсъства от Каталога на Райков, Кожухаров, Ко
дов и Миклас (Каталог 1994).
Ръкописът съдържа 183 страници с размери 205 × 260 мм, като е
писан с по 24 реда на страница. Материалът е хартия, всъщност това
е тетрадка с карирани листове голям формат. Ръкописът е подвър
зан с картон, облечен в сив плат. Мастилото е синьо, черно и черве
но за основния текст и синьо за добавената част (ил. 1).
Езикът е новобългарски с македонски елементи за основния
текст и новобългарски за добавката.
Ето и съдържанието на ръкописа:
Първата страница е празна и без пагинация. Пагинацията за
почва от обратната страница, където е поставена цифра 1. Оттам
стига до 183, а не завършва на четна цифра. Пагинацията е по-нова
от основния текст, като номерацията е с черно мастило.
Искам да изразя своята благодарност на братството на Зографския манас
тир и лично на игумена архимандрит Амвросий за възможността да работя с
ръкописа. Моите благодарности са и за колегите от Зографската електронна
изследователска библиотека към СУ „Св. Климент Охридски“.
1
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Сборникът на Търпе започва с Во имя Отца и Сина и Святаго
Духа. Амин.2
На с. 2 е поместен кратък разказ, озаглавен Святи Боже, Святи
Крепки, Святи Бесмертни. Помилуй нас. Ето и съдържанието: Веднъж
в Цариград станало земетресение и хората се обърнали с молба към
Бога да го спре. Изведнъж едно момиче било вдигнато в небесата
пред очите на целия народ, а като се върнало, разказало, че чуло ан
гелите да славят Господа с думите: „Святи Боже, Святи Крепки, Свя
ти Бесмертний, помилуй нас“! Народът разбрал значението на това
чудо и като изпял тази песен, земетресението престанало. По-късно
тази песен станала част от богослужението и я нарекли ангелска.
Също на с. 2 започва текст със заглавие: За споменот и литургията на умрелите. Един човек попаднал в неприятелски ръце и бил за
творен в тъмница. Родителите му го чакали дълго време, но накрая
се отчаяли и накарали свещеника да отслужи заупокойна литургия
за душата му. След известно време човекът успял да избяга и се за
върнал вкъщи. Там научил от родителите си, че те три пъти годиш
но се били молили за душата му – на Богоявление, на Великден и
на Св. Троица. Той си спомнил, че на тези празници в тъмницата
усещал чудно облекчение, веригите падали от него и той спокойно
се разхождал из града. „Ете ни пример колку е хубаво да се прави
свекой спомен и литургия у църква на всичките умрели“.
На с. 4 се открива друг разказ под заглавието: Кой помага на хората, Бог нему помага.
Имало един игумен – добър и праведен – който се молел на
Бога за всичките калугери да бъдат заедно с него на оня свят в Не
бесното царство. Но Бог му казал, че това нямало как да стане,
защото неговите питомци не били като него. И за да му покаже
техните работи, го накарал да изпрати монасите на храмовия
празник в съседния манастир, а той да остане по-назад. В урече
ния ден калугерите потеглили и по пътя намерили един човек с
изпотрошени кости и неподвижен да лежи на земята. Калугерите
му пожелали Божията помощ, а самите те си продължили пътя.
Дошъл след тях и игуменът, разбрал каква е работата, нарамил
човека и го отнесъл до манастира. Докато го носел, първоначално
човекът му се сторил много тежък, но колкото повече напредвал,
толкова товарът ставал по-лек. Накрая игуменът се обърнал да
види къде е изчезнал товарът и видял, че болният лети в небето.
Това бил сам Иисус Христос, който рекъл: „Много се молиш да
2
Оттук и до края цитатите от ръкописа се дават с осъвременен правопис,
но със запазване на диалектните особености.
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бъдат всичките калугери с теб на едно място в Царството небесно,
но тия нема да дойдат там, додето не станат милостиви като теб.

Текстът прекъсва, защото от ръкописа е бил откъснат един лист,
който е в неизвестност (с. 6 – 7).
На с. 8 има текст, посветен на Пресв. Богородица. Привеждат
се различни свидетелства за възрастта, на която Пресв. Богородица
се е преставила – на 63 или, както е според Епифаний – на 72 годи
ни. На погребението ѝ се събрали всички апостоли с изключение на
Тома. Той се появил на третия ден след погребението и много скър
бял за закъснението си. Когато отишъл с другите до гроба, открили,
че тялото го нямало, а по чудното Божие смотрение било възнесено
в небесните обиталища.
На с. 9 е поместен апокрифен разказ за образа на Иисус Хрис
тос. Тук се разказва, че Христос ни е оставил сам образа Си, макар
че никой от художниците, които са Го виждали, да не е могъл да
Го изобрази, защото образът се менял непрекъснато. По молба на
Авгар Христос взел намокрен убрус (обяснено с плат за обрисание)
и като избърсал Божественото Си лице, по чудодеен начин се изо
бразил върху пешкира. А Авгар, като приел този образ, любезно го
целунал и получил изцеление. След Възнесение Господне апостол
Тадей отишъл в Едеса и покръстил Авгар, а образът бил поставен
на градските врати с надпис: „Христе Боже, който се надее на Тебе,
никога не ще да ся ощети“. През 944 г. плащаницата била пренесена
в Цариград и поставена в един от храмовете там.
На с. 10 се намира разказ със заглавие Исус Христос се принася
жертва за нас. По време на света литургия един евреин се бил про
мъкнал в храма и понечил да приеме просфора. Свещеникът (св.
Василий) му дал причастието и евреинът с ужас видял, че държи в
ръцете си истинска плът. Надникнал в потира и видял там истинска
кръв. Евреинът прибрал внимателно светия дар, а вкъщи разказал
на жена си за случилото се. На другия ден, заедно с цялото си домо
чадие, евреинът приел от св. Василий Светото Кръщение.
На с. 11 се открива разказът за дверите на светия олтар. Един
ден, докато възнасял светите дарове по време на богослужение, св.
Василий не видял обичайното знамение. Тогава съгледал, че дяко
нът похотливо поглеждал към някаква жена, стояща пред олтара.
Св. Василий наложил епитимия на дякона, а за по-голяма сигур
ност решил от този ден олтарът да бъде отделен от храма със завеса,
та никоя жена да не може да прониква вътре, пък било то и с поглед.
На с. 12 – 15 е изложена молитвата Отче наш на различни сла
вянски езици – славянски, руски, български (само началото), хър
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ватско-далматински, хорутански (словенски), чешки, словашки,
полски, горно- и долнолужишки.
От с. 16 започва текст, озаглавен Алилуя. Слава Тебе, Господи! Гос
под, като създал ангелите, им определил да пеят в негова прослава
„Алелуя“ седем пъти в денонощието. Тази песен имала седем „дар
би“: „1. Божия чест; 2. изцеление от всякакви недъзи; 3. Божие позна
ние; 4. моление за целия свят; 5. Бог да се смили и да не ни погубва
заради нашите грехове; 6. познание на Неговите благословии и „тан
ки расуждения“; 7. даровете Божии да идат според пожеланието“.
Един от ангелите, първият, наречен Пресветли Деница (Строи
тел) или Луцифер, не желаел да пее тази песен, а искал на него да
му я пеят. Още дори не помислил, Сый Бог се разгневил и го бут
нал надолу от висините с всичките му слуги. Ангелите започнали
да викат от страх, а архангел Михаил се провикнал: „Станам добре,
станам со страхом“. „От престоло се чул глас: Михаиле, дерзаися,
поставлю тя перви княз над ангелом и человеком...“. А до Михаил
стоели Гаврил, Рафаил, Урил, Саладил, Егудил и Роараил, които
били първите духове Божии, „що се молят за родо человечески“.
Срещу тях Луцифер, който пък станал Луципер, т.е. тъмен, напра
вил една седмиглава змия, а всяка от главите била: „1. Сатана змия –
гордост; 2. блуд; 3. обжерство, пиянство, разкош; 4. сребролюбие;
5. гняв, ярост, лютина; 6. завист; 7. леност“.
На с. 20 започва четиво под формата на въпросоотговори За
просфората.
На с. 23 има текст със заглавие Християнин здрави, също въпро
соотговори, както и Наредба църковна.
На с. 24 – 26 е представен текстът със заглавие: Не зрите на лице,
говори Христос.
Некой учител, обучавайки се в много богослови и любослови
философически, падна в дълбоко размишление и се молеше Богу
да би му открил тайните человечески. И чу глас от небето, който
му казваше: Иди спрема Исток в вертоградо градски, има да се на
учиш заради всичко. Он стана одма много рано в зората, отиде до
вертоградо, но врата не можеше да найде и въртейки се около него,
му подаде некой рука от преку дзит и го префърли у натре и го
приведе до една яболкница, коящо беше прородила ябълки. Учи
телот, като виде хубавината на яболката, се помоли на вертограда
рот да му даде една ябълка и он му даде една най-хубава ябълка.
Учителот сос голема благодарнос я пресече на полу и кога виде у
натре цървлива, не се ядеше. И си рече: Жално за таква хубавина!
Вертоградарот му рече: Ходи по мене!, и дойдоха в среде вер
тоградо. И ете под едно дърво два казана, дека страшно клокоте
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ха (вриеха) и помежду них едно мало котле, кое много страдаше
от префърланието нихно. И учителот се зачуди що ке биде това.
Отидоха по тамо, ете едно дърво дреново прекрасно, но совсем
мравки беха го обиколиле и беше веке овенало. Учитело си рече
во умо: Немаше ли човек да го очисти, та до толку да овехне?
Ходейки подоле, виде едно дърво многосено(?) листвено и
много прекрасно и под дървото едно скапано мършлище, що
много смърдеше и църви го ядева, а на дървото имаше едно злато
крилато и ангеловидно пиле и поеше ангелски. И от како ке допо
еше, слезнуеше да кълка от мършлието гной и църви. Учителот,
щом виде това, фана да блуе и да проклиня хубавината на пилето.
Вертоградарот му рече: Що се гнъсиш? Вертоградот е мирот,
хубавата ябълка, що ти я дадох, е человечеството; истиот чело
век, що го гледаш в лице хубав и красен, сърдцето може да му е
цървливо. Казаните са главните лица, началниците, а котлето се
сиротинето; големите хора, кога се закачуят, сиротинето тегнат
мука. А хубавиот дрен, що го явнале мравките и що го овехнале,
е многото мисли, кога ке го опаят (?) человека, колку да е добър и
юнак, ке го расипат.
Но хубавото дърво е светио амвон, а пилето е духовния чин, а
мършлището е народот християнски, а гнойот и цървите се гре
ховите.
Това като рече, и невидим стана. А учитело многу се благода
реше Богу, че му яви таква тайна, от коя многу се ползуваше.

На с. 26 започва Учтивос преподобнаго отца Макария Египетскаго
за отец Макарий и Теопемпт. Това е разказ, който може да се от
крие и в някои от патеричните сборници. Отец Макарий се разхож
дал из пустинята и срещнал дявола. Той бил „огърнат с гуния, от
която висели най-различни тикви (кратуни)“, а на всяка тиква има
ло надпис. Макарий го запитал накъде е тръгнал, а „он рекол: „Ке
идем на расмотрение (визита) у братята“. За тиквите отговорил, че
бил лекар и носел лекарства. Макарий попитал кого щял да лекува.
„Само едного го лечам и той се върти като пръплица на воденица“ –
отговорил дяволът. Името на пациента било Теопемпт.
Тогава Макарий решил да посети Теопемт. След като се здрави
сали, Макарий се престорил, че иска да сподели с Теопемт своя тай
на и му казал, че иска да напусне пустинята – били му омръзнало
да търпи глад и студ и пек да носи. Теопемт подкрепил Макарий в
неговото решение. После поговорили за поста и молитвата и Ма
карий дал на Теопемт своите препоръки как да избегне дяволските
козни. Разказал му подробно за дявола, напътил го по добрия път и
се прибрал в пустинята.
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Отново срещнал дявола, а оня му се оплакал, че Теопемт вече не
му обръщал внимание, не го пущал дори до лествицата да го види.
Накрая Макарий казал: „Невидим буди мерзост запустение“! „И на
часот стана невидим, от кого Исус Христос да не чува“!
На с. 27 отново има кратък текст Слово светаго Макария с нача
ло: „Ти, человече, си храм на Бога вишнаго, твоето сърдце е олтар
Христов...“. На същата страница има нов текст, посветен на св. Ма
карий – Втора учтивост от преподобнаго Макария. Отново на Мака
рий му се явил дяволът с чудни привидения – „кой носеше коса на
рамо, во очите по една тиква, во устата и во ушите, и на рацете и на
колената и на пупокот и на нозете“. Той казал на Макарий, че отива
в света и че носи различни изкушения (врачевания) – на ушите „за
зло послушание, т.е. неслушание, за зафист, соблазнения, пожела
ние чуждо“, на устата – „за злоглаголание, хуление, глумословие,
многословие, присмех, псувни и безчетни зборови“, на ръцете – „за
грабление, скупост (тамах)“, на „пупокот“ – „за любодеяние, блуд,
малакия, истицания, жестосердие, тесност, униние“, на „коленици
те“ – „да не чинат метание, да се не молят Богу“, на нозете – „да не
ходат на църква, но да ходат по путот нечестиви и зли“. И като казал
това, дяволът станал невидим, а Макарий заплакал за човешкия род.
На с. 28 има отново текст за св. Макарий: Никой не може да служи
на двама господари, говори Христос.
На с. 29 е поместено слово върху псалм 44-и, стих 10-и Предста
царица одесную тебе в ризах позлащених, одеяние преиспещрено. На съ
щата страница има и друг текст – Що значи християнин – с начало:
“Ми християнете сме се нарекле християне от слаткото име на Гос
пода нашего Исуса Христа...“.
На с. 30 се среща слово под заглавие: Що е вера и що ке се рече
вера? с начало: „Уще веков не беше сотворен, испърво верата Бог я
сотвори...“.
На с. 32 се тълкува седмата заповед чрез въпроси и отговори. Ето
кратък пример: „В. Седмата заповед що не учи? О. Бог не учи блуд
и прелюбодеяние да не правиме и от всяка нечистота плотска да се
пазиме“.
На с. 34 се среща текст със заглавие: Метание доброе жребе, добро
на кого хощет пасти. Начало: „1. Собраха се всички, от първи степен
до найпоследни и хвърлиха жребе и падна на гордоста, и вцърка:
Доброто не искам! 2. Пак метнаха жребе, падна на зависта, громови
то викна: Доброто не хощу“!
От с. 35 започва текст със заглавие: Кратки образ, за да пропудиш
хулни мисления. „1. Ако ти прийде хулни помисли на Бога, читай:
Верую во единого Бога – до край со внимание, и ако можеш, стори
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неколку поклони... 3. Ако ти прийде хулни помисли на пречистая
дева Богородица, читай: Богородице Дево, радуйся, и Пресветая Бо
городице, спаси мя грешнаго сос неколку поклона“.
На същата страница се открива и текст, озаглавен Вера православна, в който под формата на въпросоотговори се представя кратък ка
тихизис. „Що си ти? Християнин. Каков християнин? Православен.
Що ке се рече православен? Постиме, ходиме в църква, се причеща
ваме, се кръщеваме, се венчаваме, и т.д. колко що ни Бог заповедува.
Имаш ли соперници на верата Православна? Имаме, како ке живее
ме со них не знам, нема Бог да ги сокруши и да ги смете...“
На с. 37 –41 има Примери от добродетелите свети мужи на Нови
Завет, отново под формата на въпросоотговори. Начало „Како ми
слите за Исуса Христа? Мислиме и (исповедуеме) верваме за Исуса
Христа, че е единосущни Син Божи и Спасител на светот.“
На с. 41 се срещат Бисери на верата православна (по Марк 16: 6),
което представлява отново въпросоотговори с тълкувания на хрис
тиянските празници и догми.
От с. 56 започват Християнските наставления – како требе да се
чуваме от ерес Антихристиянска. През 864 г. всички българи при
емат светото Кръщение. Тогава папа Николай завидял на патри
арх Фотий и с отровна злоба изпроводил свои латински епископи
и духовници, както и писмо с лукави ласкания до българския цар.
Сатаната пък заченал в утробата латински и родил славолюбивия
Григорий VІІ, който с ласкателства подчинил народите да треперят
от него. Ето кои били неговите антихристови заповеди:
1. Само папа да се говори вселенски.
2. Само на папа да му целиват князовете и цариете и всичките
народи ногата.
3. Само на папата името да се прогласуе в църквата.
4. Само папа да може да положи самодържец.
5. Само едно име да се слуша на земята папино и друго име
да не се чуе.
6. Никой собор да не се каже вселенски, ако биде без повеля
и влас папина.
7. Никоя книга да не се мисли каноническа без повеля и влас
папина.
8. Само папа да може да суди всички, а он да се не суди от
никого.
9. Само папа да може да вързуе поданиците да се верни пре
ма царевите и т.н.

Нататък се говори, че латинците насъскали измаилтяните сре
щу православните.
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Ето пък в какво се състоят разликите между православни и ка
толици:
1. Опреснок прават както юдеите и служат безквасно; 2. По
стат в събота като юдеите; 3. Ядат удавено; 4. Си стрижат брадите;
5. И поповите на война ходият, и прават кръвопролития, после
пак служат, кое е недостойно за свещениците; 6. Постат на Гос
подски празници, ако се случат в петок и събота; 7. В първата
неделя на Велики пост в средата ядат месо и сирене; 8. В святи
велики четвърток яйца, сирене и млеко ядат; 9. На малките деца в
всички Велики пост на всяка неделя им дават яйца, сирене и мле
ко да ядат, подобно и Ермените; 10. На святи апостоли правилата
в десетата главизна така говори: „Ако некой со еретик на молитва
да стои – или в дом, или в церква, да се отлучи от църквата“. Но
они не само се молят со армените, но и се причестуват, кой сети
отци ги проклеха; 11. Алилуя от първата неделя на поста до Хрис
товото воскресение не поят и това е вънка от църковното правило;
12. Пресветая и пречистую Владичица наша Богородица не я гово
рят Богородица, но само просто говорение светая Мария. Несто
рия и ияковитска ерес мудърствуют; 13. В църква кога ходят, гдето
се светите икони написани, не ги целуват, но подклекующе с една
та нога, и некакви празни работи бърборат, назначующе кърст на
земли и го целуват; 14. Кой от них в олтарот да се причести – муж,
било жена – не возбранияват; 15. Кога кърщават младенци, сол в
устата му вложуват и три пути в водата не го потопуят, но еднаш.
Име само Отца и Сина нарицават и плювнувше у левата шака и
после с десната рука го приема, место миро го помазуват кър
щающагося; 16. Место светаго миро, масло всекой у нещо си носи,
и колку най-гнъсни и най-смъртни грехови некой да е сторил, ке
се помаза со маслото, ке му се простат; 17. Кога кърщават младен
ци, име от некой светител не му именуват, но му стават имена, ни
за ощо, що не се; 18. Чесни кърст на образа и груди (....), с един
пърст назначуват как монетелите, и така нихната ерес я държат;
19. На денот по два пута и више в църква ходат или дома поповете
им идат и им служат един по друг; 20. Поганщина ядат, т.е. ежеви,
желки, жаби, мачки, мишки и други подобни; 21. Техните черно
ризци свекой пут мърсат, а свинско месо ядат непрестанно; 22. На
умрелите ръцете им спружуят и всичките чувства – очите, носо,
ушите, хрнките, устата, задная и предная час с восок ги затиняят,
и така го погрибаят. Това дело не е предадено от свето Евангелие,
но от отца им диявола. И говорат за светаго Духа: Иже от Отца и
Сина исходит, т.е. два начала проповедуят, щото от Отца и Сина
исходит Дух Святи. И на святая литургия гдето мие говориме:
Един свят, един Господ и Исус Христос во слава Бога Отца. Амин;
23. Они говорят: Един свят, един Господ Исус Христос во славу
Бога Отца Духом Святим; 24. Запретено им е на нихните попови
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да имат жени и женет не е възможно да биде поп; 25. Два брата
и две сестри се зимат; 26. Кога мнозина от поповете им служат
светая литургия, в време причащения, един от литургидающих
попови ке изеде опреснико и другите ке ги целива; 27. Епископи
те техни пърстени носат на пърстите, с кърв ръцете си мазат и с
това се показуват, че за своите овци се готови да се дадат на убист
во. И апостолското слово лукаво го тълкуват, каде що казва: „Мал
квас све тесто мешат“; 28. Всичко Свещено Писание лукаво и раз
вратно го расуждават, како що им е литургията без квас и без сол,
така им е веруението без квас и без душа, т.е. безумно и бездушно;
29. Светите мощи и светите икони всички латини не веруят и на
них се не кланят, само ги следат образите на св. Богородица и на
святиите; 30. Они нашите св. Отци, Три ерарха, св. Васили Вели
ки, св. Йован Златоуст и св. Григория Богослова, ги не почитуят в
своите календари, така и всички други святии не ги славят.”

Текстът завършва със следния извод: „Они се отдалечени от
здравиот разум и следуват по отца им диявола“. Текстът показва
голяма близост със средновековното съчинение Прение панагиота с
азимитом, възможно е да е превод от него.
От с. 62 започват Вопроси църковни и богословски, собрани от светите църковни учители, като под формата на въпросоотговори се
засягат различни теми.
От с. 67 до с. 89 е поместено Кратко православное поучение от Христа защо ни хулят за Духа Светаго. Това поучение е на език, най-бли
зък до книжовния български с много цитати и бележки под линия.
Вероятно е препис от печатна книга. Текстът включва общо 15 гла
ви, като страници 82–83 са празни.
На с. 90–98 са поместени 11 таблици:
I. Най-достопаметни исторически приключения в живота Христов.
II. Хронологически за четирите Евангелия.
III. Беседи Исусо-Христови, устроени хронологически.
IV. Стражи юдейски.
V. Притчите Христови хронологически.
VI. Чудесата Христови, хронологически уредени.
VII. Пътешествията на ап. Павел.
VIII. Животът на Христа според различни летописания.
IX. Свещеният Нов Завет, уреден според учението на Лардер.
X. Табла, содержащая седум собор Вселенских.
XI. Таблица за дванадесетте св. апостоли – по кои земи проповеду
ваха св. Евангелие и где са погубени и проч.
„Тази табла составил учител Блансо“.
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Тук, на с. 98, има и кратка бележка: „Преписах аз, Търпе Вучидо
лов и речите Господ да му прости согрешенията“. От нея виждаме
кописта, съставителя, възможно и автора на този интересен сборник.
На с. 100 са представени въпросоотговори за св. Кръщение. На с.
102 един повтарящ се абзац е задраскан с червено мастило, като от
горе е написано: „Повторено два пъти“. Отдолу вероятно стои име,
което, за съжаление, не може да се разчете (оказва се, че някой веро
ятно е редактирал текста).
На с. 114 – 116 без заглавие стои следният текст:
Биде словото Господне при Павла, говоряще: речи на люди
ето мои, до кога ще согрешават и ке прилагат грех на грех, и раз
лютуят Г(о)с(по)да Б(о)га сотворителя: Вие се казвате чада Божи, а
делата дияволски вършите: и ходат сос дерзновение, не се боят от
Бога, но си потитуят пълта своя.
Помните добре и уразумейте, щото всякоя твар се поклонуе
Богу, а человеците согрешават.
Много пъти големото Сълнце, и светлото говори Богу: Госпо
ди Боже вседержителю! До кога ще гледаш на безаконите и не
правдите человечески: Повели ми да направам върху них по моята
сила, да разумеят защото ти си един Бог. Говори Д(у)х Св(е)тий
към сълнцето: Всичко това видим, щото очите мои видоха, и уши
те мои чуха, но человеколюбието мое ги чека, до гдето да се обър
нат, и да се покаят. Ако ли пак не дойдат при мене, аз ще ги судам.
Много пъти пак Луната (Месечината) и звездите питат Бога,
говоряще: Г(о)с(по)ди Б(о)же вседержителю! Нам си ни дал власт,
над нощта: До кога ще гледаме злобите и кървопролитията, кои
то вършат синовете человечески; Но заповедай ни, да направиме
нашата сила, да те познаят, щото ти си един Бог. И биде глас гово
ряще. Аз видим всичко, со очите мои, и со ушите мои слушам. Но
моето дълготърпение ги ожидава, докле не се обърнат от делата
свои. Ако ли не се обърнат при мене, аз ще ги судам.
Много пъти морето вика говоряще: Господи Ии(су)се Христе
вседержителю, повели ми с талазите мои всичката земя и всич
ките дървеса и всичкиот мир да потопам, и всичките ч(ело)веци
о(т) лицето на земята, защо оставиха твоето свято име, щото да
разумее, че ти си един Бог. Биде глас говорящ: Знам всичко, и мо
ите очи видят и ушите мои слушат. Но моето дълготърпение ги
ожидава, догде да се обърнат и да се покаят: ако ли не се обърнат
и не се покаят, да дойдат при мене, аз ще ги судам.
Много пъти и земята вика говоряще: Боже вседержителю! Аз
найвише от всичките твари съм осуждан, от синовете человече
ски, не може да търпам више блудот, и разбоя, и айдуклук, и кле
вети, и магии и обятия от человеците, каквото вършат на мене.
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Востанува о(те)ц на сина, и син на отца, и брат на брата, и страна
на страна оскверняват ложите на ближните свои; Отец изволява
да легне на сина своего, и син изволява да седне на леглото на своя
отец. Все оскверниха твоето свято место: не принесуят жертва на
своето име. Заради това сум осудена най-више от всичките твари,
и не искам да дадем крепоста моя, и плодот мой на синовете че
ловечески. И биде глас говоряще: Аз знам овия всички, и нема да
се укрият греховете свои от мене, и безаконните: И моята благост
и щедрота ги ожидава докле да се обърнат: ако ли не се покаят, аз
ке ги съдам в последнее.
Видите ли синове человечески? що то всичките твари се под
чиняват на Бога: а человеците купно согрешават.
Молю же вас синове человечески, благословляйте Бога не
престанно на всяки ден и час: защото на заходот на солнцето,
всички ангели хранители на человеците, ходат при Бога, и му се
покланят принесуйки работите человечески, които сотвориле от
утринта до вечерта, или добро или зло: и пак ангело иде при чо
веко у когото живи. А иде при грешнаго человека и друг ангел и
се плаче.
Когато ще зайде сълнцето, в първио час, носит ангело на ко
год човека работите на мужки пол, и на женски, които се по об
разот Божи создани. Представлява пред Божие величество всички
работи добри и лоши, извършени през денът и нощта, дава отго
вор при Бога.
Вас говорам синове человечески, благословляйте Бога, без да
престанете.
В определените часове прочее всички ангели тогава радувай
ки се качуват при Бога, и идат на сретение во определеното време,
когато биде часот на поклонението, ето ангели прихождат при
Бога, радвайки и поейки, и Дух Святи излиза на сретение них. И
биде глас и рече: От где приидохте мои Ангели, носейки добри
товари и добри доказателства? и они му…” (без край).

Текстът продължава до средата на с. 116, като останалата част
на страницата е празна, празни са и с. 117 – 130. Вероятно на с. 116
приключва и ръкописът на Търпе.
От с. 131 с друг почерк започва лекарственик с рецепти, напр.:
1. за кувет маджун како да си направи човек, когато е немо
щен; 2. хапове за развален стомах, дето нема ища за ядене и за
пиене; 3. Патева – да се пие за развален стомах; 4. За кашлица,
кога настине човек в гърдите; 5. за кашлица, дето хваща често; 6.
за треска, дето хваща ката ден; 7. за запирание сурмек, дето гони
човека често навън; 8. за треска, дето хваща на трети ден; 9. от студ
или дамла дето лежи човек болен ... и т.н.
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В Лекарственика са включени общо 64 рецепти, като тази част
продължава до с. 136. Почеркът и езикът на тези текстове се отли
чават от основната част, най-вероятно са добавени от друг писач на
празното място.
Страниците от 137 до 176 са празни.
На с. 177 – 178 е поместено съдържание на сборника, като са
включени само текстовете от основната част на ръкописа. Почеркът
също е идентичен с почерка на Търпе. Вероятно това съдържание е
поставено преди нанасянето на добавъчната част с лекарственика.
Страниците от 179 до 183 отново са празни.
Какво може да се каже най-общо за ръкопис № 328 от Зограф?
Работят двама книжовници: Търпе (?) пише основната част от сбор
ника заедно с таблиците. Той оставя и бележка. Пише със синьо,
черно и червено мастило (с червено често са написани текстовете
на църковнославянски и заглавията). Пише с почерк, който наподо
бява печатни букви. Най-често над и, по-рядко над у поставя знак,
подобен на придихание. Езикът на всички текстове е новобългарски
с последователни македонски езикови особености.
Вторият книжовник пише само със синьо мастило, вероятно
по-късно от основния книжовник. Езикът е новобългарски, с редки
диалектни особености. Често използва турски и арабски думи.
В правописа си Търпе използва краесловни ерове, ят и голям
юс, често използва и малък юс. Тук-там употребява и лигатурно от.
Оставам с впечатлението, че Търпе се стреми да пише с църковно
славянски правопис.
Във фонетично отношение се конкурират форми с а и ъ и фор
ми с у като рефлекс на голямата носовка. Еровете много често са
вокализирани в о и е, но се среща и форма седъм. Последователно
се употребява окончание -ме за 1. л., мн. ч., сег. вр. за всички спре
жения. Последователно се употребява и член -о(т) за мъжки род.
Първоличното местоимение за множествено число има форма мие.
Избягват се форми с епентетично л: земя, рядко в цитати е земля.
По отношение на съдържанието можем да се доверим на вто
ра приписка в ръкописа, от която се вижда, че Търпе е преписвал
от ръкописен сборник („кожена книга“) на Йордан Константинов –
Джинот (Каталог 2017). Не ми е известно такъв сборник да е запазен.
В такъв случай ръкописът на Търпе може да се окаже единственото
свидетелство за него.
Не е ясно и къде е писан ръкописът. Възможно е да е писан в
Зограф, но там няма друга следа от сборника на Джинот. По-веро
ятно е Търпе да е донесъл своя ръкопис в Зограф по някаква причи
на и да го е оставил там.
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Кой и какъв е Търпе Вучидолов, си остава загадка. Фамилията
насочва към района северно от Скопие, където има селище Вучидол.
С. Волково има като квартал на Скопие, но за съжаление не успях
да получа повече сведения. Във всеки случай диалектът, отразен тук,
насочва повече към централни части на днешната Република Север
на Македония.
Кога е живял и писал Търпе, също няма как да се разбере. От
една страна, някои езикови особености сякаш са от времето на Ми
ладиновци и Шапкарев, но някои белези в ортографията и в ка
лиграфията му като че ли сочат към началото на ХХ в.
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Manuscript 328 in the Zograf Monastery Library:
The Miscellany of Tǎrpe Vučidolov
Petko Petkov (Sofia)
The manuscript of Tǎrpe Vučidolov is one of the few manuscripts in
the Monastery of Zograf that was written in the Bulgarian vernacular. It
is also one of the few manuscripts there in which we find non-canonical
texts. This paper discusses the content of the manuscript and proposes
an edition of some texts. It is the first book from which we learn about
the scribe Tǎrpe Vučidolov who left his name in the manuscript.
Keywords: Zographou Monastery, nineteenth/twentieth century,
manuscript, Bulgarian language
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За един неизвестен превод на учителя
и просветен деятел Милан Радивоев,
запазен в Зографската света обител
Климентина Иванова (София)
Ключови думи: Зографски манастир, ръкописи от XX в., новобъл
гарски език, Възраждане
Излезлият в 2017 г. Каталог на част от неизвестните досега ръко
писи, притежание на Зографската света обител1, дава нова възмож
ност на изследователите да получат още по-добра представа за бо
гатството на манастирската библиотека. Повечето от тези ръкописи
са късни, но именно те са живата връзка между Средновековието и
Новото време и съдържащите се в тях текстове ще допълнят исто
рията на българската духовност. Всички те са съхранени за идните
поколения и щедро са предоставени – във формата на дигитални
копия – от Зографското братство на интересуващите се учени и лю
бители на старината в библиотека „Филологии“ на Софийския уни
верситет „Св. Климент Охридски“. Разгръщайки ги, макар и вирту
ално, ние срещаме познати и непознати имена, сблъскваме се със
загадки, изправяме се пред въпроси. Имена и топоними в припис
ките, текстове, наглед маргинални, неизвестни кописти, преводачи
или редактори се оказват свързани с други личности и факти; те се
вписват не само в духовния живот на манастира, но бидейки късчета
от миналото, запълват празни места в сложната картина на българ
ските културни традиции.
Между многото кодекси, които привличат археографа и литера
турния историк, ще се спра на един от късните (от 1910 г.) и непред
ставителни ръкописи в нашия Каталог – Зогр. 3232. Той съдържа 11
1
Каталогът (тук Каталог 2017), обхващащ ръкописите със сигнатурни но
мера от 287 до 405, е продължение на Каталога (Каталог 1994 ), съдържащ ръко
писите от № 1 до № 286.
2
Каталог 2017: 55
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подшити листа, без подвързия, на които с дребно и трудно за разчи
тане ръкописно писмо е записан новобългарски вариант на Повестта за нашествието на латинците на Света Гора. При каталогизира
нето му е номериран и първият лист, върху лицевата част на който
от ръката на преводача са нанесени данните за титулна страница:
„Повѣсть за Нападението на Латинцитѣ връхъ Света Гора. Прѣвелъ
Миланъ Т. Радивоевъ. Зографъ 1910 25/VІІ“. Към заглавието е при
бавено по-старателно написано и с малко по-тъмно мастило: „Въ
която се повѣствува и за страданието на святитѣ двадесять и шесть
Преподобномученици Зографски“3.
Представеното тук съобщение има за цел да направи известен
този новобългарски текст на Повестта, да я свърже с интереса към
паметта на светите 26 Зографски мъченици като част от пантеона
на българската святост и да подтикне изследователите да установят
мястото на превода на Милан Радивоев в агиологическата традиция
на зографските монаси.

Самоукият родолюбец и неговият просветителски
устрем през годините
Името и животът на еленчанина Милан Тодоров Радивоев
(1845‒1918) не са непознати в нашата история. Той е известен пре
ди всичко като биограф на трима от най-видните граждани на Еле
на, забележителни дейци на Възраждането и най-вече – като пръв
биограф на Иларион Макариополски, за когото написва обемист
труд от 450 страници. По-малко са познати останалите негови про
изведения и преводи, част печатани, а част – останали в ръкопис.
Най-точната и най-вдъхновена характеристика на М. Радивоев –
книжовника – е дал Н. Бобчев в очерк, излязъл от печат 13 години
след смъртта на Радивоев4. Именно нея бих искала да припомня тук.
Всяко от книжовните дела на Милана Радивоев е, тъй да се
каже, отломък от душата и мирогледа му. Тъй, Молитвеника за
войниците5, Акатиста6, Ръкописното светителско поучение7 са из
Тук и нататък текстът от ръкопис Зогр. 323 се предава, като се запазват осо
беностите на правописа на пишещия, включително употребата на главни букви
и пунктуацията, като само членните форми навсякъде се пишат слети с думите.
4
Бобчев 1931: 237-243.
5
Радивоев, М. Кратък молитвеник за православни войници. Търново, 1897.
6
Акатистъ или несѣдално пѣние към Покрова на Прѣсвета Богородица на славянски и български. Превел М. Т. Радивоев. София, 1911. (М. Радивоев превежда
на новобългарски език не само Акатиста, но и цялата служба за 1 октомври).
7
Светителско поучение към новоръкоположен свещеник. Превел М. Радивоев.
1874. Непечатано.
3

188

Климентина Иванова

За един неизвестен превод на учителя и ...

раз на неговия религиозен мироглед и настрой; Землеописанието8
е плод на любовта му към българската земя; биографиите на Ила
риона Макариополски9, Ивана Момчилов10, Андрея Робовски11 са
израз на неговата безкрайна почит и синовна признателност към
заслужили на Отечеството бележити негови съграждани – елен
чани – и към дейците на нашето духовно възраждане и народна
просвета изобщо12.

Веднага след като завършва трикласно образование в Елена, М.
Радивоев е назначен за учител в родния си град. След няколко годи
ни той отива в Цариград, където продължава да се самообразова и
за кратко работи и в редакцията на в. „Македония“. През следващи
те години до Освобождението Радивоев учителства, а след това се
включва в държавното устройство на Нова България, като заема раз
лични чиновнически длъжности, но преди всичко е свързан с про
светата – той е училищен инспектор, главен учител на общинските
училища в Елена, варненски окръжен инспектор, основател на Вар
ненската градска библиотека, а заема и други постове13. В 1906 г. М.
Радивоев се премества в София, а след пенсионирането си усилено
и всеотдайно се отдава на книжовни занимания. Превежда от тра
диционния богослужебен език и от руски език, пише и собствени
текстове. Главният труд на неговия живот – обемистата биография
на Иларион Макариополски, показва, че макар и без историческо
образование, М. Радивоев има знания и най-вече ‒ качествата на
историк, който не пренебрегва нито изследванията, нито фактите,
информиран е, рови се в архивите, записва спомените на своите съв
ременници и се старае да обедини всичко в една картина, понякога
8

1894.

Радивоев, М. Землеописание на България и на съседните ней държави. София,

9
Радивоев, М. Време и живот на Търновския Митрополит Иларион. София,
1912; от същия автор. Търновский митрополит Иларион (Макариополски). София,
1912 [съкратен вариант].
10
Радивоев, М. Биография на Ивана Николов Момчилов с кратък очерк на
просветителната му дейност (1819‒1869). Написал ученикът му Милан Радиво
ев. София, 1912. Фототипно издание. София, 2013. [Издава се от община Елена
по повод 170 години от основаването на първото класно училище в България –
Еленската даскалоливница].
11
Радивоев, М. Поп Андрей Робовски, биографичен очърт и характеристи
ка. – В: Сборник на Българската Академия на науките, ХІ, клон историко-филологичен и философско-обществен 1920, 1-43. Трудът на Радивоев е завършен в 1914 г.,
но е издаден след смъртта на автора.
12
Бобчев 1931: 242.
13
Подробно за дейността на М. Радивоев вж. в посочената статия на Бобчев
1931.
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субективна, но винаги по възрожденски пламенно насочена към пол
зата за българския народ. Последният труд, който М. Радивоев успя
ва да завърши, но не и да го види напечатан, е биографията на поп
Андрей Робовски. След като изгубва и втория си син (1912 г.), паднал
на бойното поле (по-големият му син загива като македонски четник
в 1903 г.), просветителят Радивоев заболява тежко и след няколко го
дини, на 9 февруари 1918 г., умира в родния си град Елена.

Зографската повест14 според превода на М. Радивоев
и за оригинала на този превод
Единствено свидетелство, че М. Радивоев се е опитал да преда
де на новобългарски традиционния текст, посветен на нападението
на „латинстващите“ над Света Гора и нейните обитатели (Зографска
повест, нататък ЗП), се съдържа в посочения негов автограф Зогр.
323. За тази наказателна експедиция, извършена след Лионската
уния (1274) в Света Гора от привържениците на унията, в науката
има противоречиви мнения15, но независимо как ще се приема това
Приемам заглавието Зографска повест за втората част от Сказанието за
Света Атонска планина от Стефан Светогорец, посветена на разправата на ла
тинстващите с монасите на Атон. Тази част от текста в самото Сказание не е
отделена със собствено заглавие, а е въведена с: „И сему тако имѣющу, мы же
паки ѿ сихъ прейдохомъ, яко да и ина покажемъ иже послѣди бывшаѧ явѣ.
Воинство и рать имѣѧше…“. В няколко преписа текстът е оформен като са
мостоятелна творба с отделно заглавие (начало: Въ царствованїе греескагѡ црѧ Мїхаила Палеолога Латине ѕѣльнꙋ рать имꙋще съ Греками), така че, ако сметнем късните
текстове и превода на новобългарски език на Радивоев, приемаме, че Зографската повест има няколко редакции. Названието Зографская повесть е указано
и в ценното изследване на Дмитрий М. Буланин (2012а) в Словарь книжников
и книжности Древней Руси, срв. и включената като допълнение към Словарь
книжников речникова статия „Повесть о Зографских мучениках“, стр. 696‒701 с
обширна библиография. В същото изследване на Д. Буланин са издадени тек
стовете: Патриа в переводе прота Гавриила (стр. 739–748, по ръкопис Рс 733 от
Белградската народна библиотека с разночетения и с един вариант) и Сказание
Стефана Святогорца (стр. 749–762, по ръкопис № 488 от Хилендарския мана
стир).
15
Срв. например Божилов 1996. Анализирайки известния само по един
препис разказ „Мъчението на зографските монаси“ („Разказ за зографските
мъченици“) и сравнявайки го с текстовете, свързани тематично с него (Рай Мис
ленный, Сказанието на Стефан Светогорец и една от редакциите на Τὰ Πάτρια),
Иван Божилов прави извода, че разказаните събития са рожба на фолклор,
гръцките текстове са се появили в ХV в., а славянските – и по-късно. Срв. и Бу
ланин 2012б.
14
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събитие ‒ като исторически факт16 или като „псевдо-исторически
разказ“17, на него са посветени изцяло или отчасти произведения,
повествуващи за насилието върху монасите и разоряването на част
от светогорските обители18. Времето на тези събития се посочва раз
лично в текстовете – от 1275 до 1280 г.19 Без да го отбелязва изрич
но, Радивоев изглежда приема за година на събитието 1280. Това се
вижда от л. 1а; на полето той е пресметнал колко време е изминало
между смъртта на мъчениците и чудото над паметника им в Зограф
(1873‒1280 = 593). Ще отбележа, че на отрязъка от другата половина
на л. 2 има още едно изчисление – за годините между превземането
на Константинопол от кръстоносците и отвоюването му от визан
тийците (1261‒1204 = 57).
Както вече посочих, Зогр. 323 е писан с небрежен нов бързо
пис, не е оформен като книга, а по-скоро като тетрадка за запис
ки. Освен това в него има многобройни поправки и допълнения на
мястото на задраскани букви, думи или изрази, а и на по-големи
Запазените текстове за конфликта между атонските монаси и привърже
ниците на Унията са значително по-късни, но всички те са единни в общата па
мет за характера на конфликта и за неговите резултати, което едва ли би могло
да е възможно, ако в основата на разказа няма реални събития.
17
Буланин 2012а: 539.
18
В рамките на статията няма да се впускам в подробен анализ на прево
да, нито в детайлни сравнителни издирвания на изворите, свързани пряко или
косвено със Зографската повест. На тези произведения са посветени голям брой
публикации от наши и чужди учени, повечето от които обнародват и съответ
ните произведения. Ще се огранича да посоча последните по време и включва
щи богата библиография книги и статии като посочената студия на Буланин
2012б; Miltenov 2013; Tsibranska-Kostova and Biliarsky 2013; Parpulov 2013. Георги
Парпулов издава с варианти няколко текста: Патриа по Белградския препис;
т.нар. Повесть о Ксиропотамском монастыре; Сказание о святой горе Афонской;
Сказание о зографских мучениках; Германа патриарха ко жестоковым Латином поучение. Последният текст, имащ паралел с прението между зографските монаси
и папистите, е издаден и от Андрей Попов (Попов 1875: 161-164) ‒ преписът
е от Синодалната сбирка, сръбски, на бомбицин, като Попов го датира от на
чалото на ХV в., а А.А. Турилов уточнява ‒ 1423 г. (Предварительный список
1986: 58, №55). Г. Парпулов дава 1425 г. без категорично основание за тази дати
ровка. Към посочените тук текстове ще прибавя и текста на Повѣсть о нашествии папистов на Святую гору Афонскую, руски превод, поместен в т.нар. Афонский патерик (Аѳонскій патерикъ 1897, 233-250); интернет адрес: yakov.works/
acts/13/3/1276_afon.htm) (достъп: 15.01.2019).
19
У Радивоев: „Блаженитѣ отци прѣдадоха душитѣ си въ Божитѣ рѫцѣ,
умрѣха отъ огъня прѣзъ 1276 година слѣдъ Рождество Христово, а според еди
нъ гръцки рѫкописъ, който се намѣрва въ Протата, въ Иверския и Ватопедски
мънастири, на 10 октомврия 1280 год.“ Годината 1276 е засвидетелствана в „По
вестта за Ксеропотамския манастир“ (Parpulov 2013: 18).
16
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цялости, т.е. пред нас е една чернова на превод, вероятно предназ
начен за печат.
Въпросът за това кой текст е бил източникът за превода на М.
Радивоев се оказа труден. Първоначалното сравнение на ЗП от Зогр.
323 с три преписа от Зографската сбирка (по достъпните ми диги
тални копия от № 1 до № 483) и с всички издадени и изследвани
произведения, съдържащи и текста за нашествието на латиняните
на Св. Гора, които биха могли да са източници на превода, показа,
че различията между тях са значителни. Това дава основание пре
водът на М. Радивоев да се възприеме за направен от една прера
ботена и разширена версия на ЗП. Тъй като дълго не попаднах на
подобен текст, предположих, че има известна вероятност самият
Радивоев да е създал новобългарска компилация, в основата на коя
то са няколко произведения. Това предположение обаче не се оказа
вярно. Оригиналът, от който е направен преводът, бе намерен, след
като тази публикация бе подготвена за печат, и това наложи нейна
та преработка. Отец Атанасий (Зографска света обител), към когото
се обърнах за помощ, ме насочи към неизвестен ръкопис, вероятно
пазещ се отделно от общата сбирка в католикона на манастира (сиг
натура Kath. 6, нова ‒ Зогр. 489). Той съдържа версия на ЗП, съответ
стваща на превода20.
Описанието на Зогр. 489 е предмет на предстоящата му ката
логизация. Тук ще посоча само, че ръкописът съдържа служба на
Акатистната икона на св. Богородица „Предвъзвестителница“ и на
св. 26 Зографски мъченици. Последният текст е Зографската повест
за нашествието на латинстващите (папистите) на Света Гора. След
края му има бележка: Написанѡ ѿ Сх[і]монаха Сѵмеѡна Библиотекара.
Според сведенията, които получих от отец Козма Поповски, схимо
нах Симеон е бил библиотекар между 1875 и 1898 г., следователно
това са годините, в които е била създадена книгата. Ще прибавя, че
ако съдим по онези пасажи от текста, които липсват в останалите
преписи от ЗП, тази версия (определям я като Нова версия на ЗП) е
възникнала скоро след издигането на паметника на мъчениците и
чудото от 1873 г., вероятно малко след 1875 г.
Правописът на Зогр. 489 е църковнославянски, а езикът е с ново
български елементи.
Ще отбележа, че вероятно М. Радивоев е получил Зогр. 489 (или
някой друг възможен препис от същата версия), след като вече е бил
20
Изказвам огромна благодарност на братството на Зографската света оби
тел за предоставеното ми дигитално копие от текста.
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започнал да превежда по друг вариант, близък до текста на Стефан
Светогорец. Така на л. 2а преведеният текст съответства на основната
версия на ЗП и на Атонския патерик (нататък АП), както и на Зогр.
37621. В него са смесени факти от царуването на цар Калоян и на цар
Иван Асен ІІ. Изглежда, че след това Радивоев, вече запознат с новия
вариант на ЗП (нататък ЗП-нова), задрасква първата страница, за да
направи нов превод, съответстващ на Зогр. 489 . В него се споменава
превземането на Цариград от кръстоносците при имп. Алексей V
Дука и се разграничават походите на цар Калоян от по-късните по
време победи на цар Иван Асен ІІ.
Без да съм сравнявала подробно всички преписи на ЗП, ще от
бележа тук най-значителните разлики между ЗП-нова (според един
ствения познат ми препис от Зогр. 489) и версията за нападението
над Света Гора от Стефан Светогорец, разпространявана като са
мостоятелен текст. Вече споменах за различията в началната част на
ЗП-нова, които коригират ЗП. От разказа за царуването на Михаил
VІІІ Палеолог и за исканата от него помощ от „латинстващите“ на
татък ЗП-нова следва с известни текстови отлики изложеното в ЗП
от описанието на страданията на светогорци до оттеглянето на па
пистите, сложило край на бедите на иноците. Финалът на ЗП, кой
то акцентира върху новото въздигане на Атон, върху божествената
закрила над благословената земя и нейните обитатели, в ЗП-нова е
редуциран. Разказът продължава и се фокусира върху важната за
зографските монаси тема за почитанието на техните загинали бра
тя, чийто подвиг е не само сравним, но и по-високо стоящ от този на
други християнски страдалци за вярата; подчертано е желанието на
братята св. 26 Зографски мъченици да имат самостоятелен празник.
Според автора обаче самите светци не са имали желание да бъдат
почитани със свой празник, докато Зографската обител не се върне
към своя някогашен общежителен живот. Едва след това става въз
можно да им се издигне паметник, а освещаването му в 1873 г. се
ознаменува с чудо, описано в ЗП-нова. Важен елемент в състава на
новата версия е, че преди молитвата към мъчениците е включено
едно емоционално поучение към братята от Зографската обител. То
е увещание да водят живот, достоен за общежителния манастир и
21
Требник от ХІХ в., съдържащ още: Сказание за чудотворните икони на св. Георги и ЗП с наслов: Повѣсть ѡ нашествї папстѡвъ на Стꙋю горꙋ, въ неи꙼же и ѡ страданїи
Стыихъ кѕ прпⷣбномчнкѡвъ нашихъ повѣствꙋетсѧ. Начало: Въ царствованїе греескагѡ црѧ
Мїхаила Палеолога Латине ѕѣльнꙋ рать имꙋще съ Греками многꙋ асть ꙁемли ихъ съ градами
и веси ꙁавоеваша (л. 52б-64а, недописан, прекъсва на и Аполинарїево беꙁдꙋшїе и беꙁꙋмїе
содержите.); вж. Каталог 2017: 109–110.
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за жертвата на мъчениците, които биха се възрадвали, ако живее
щите след тях иноци се отличават с добри дела. В риторичните въ
проси се промъква и горчивината на автора, че монасите са далече
от праведния живот според общежителния устав. В текста се под
чертава значението на мъченичеството на 26-тимата светци и колко
е важно да се чества отделно тяхната памет. Загатва се за тежки и
усилни години, за тревоги и изпитания. Възможно е това да е част
от проповед, написана (и произнесена?) известно време, след като е
възстановен общежителният статут на манастира и е въведено офи
циалното честване на Зографските мъченици. В поучителната част е
вмъкнат разказът за чудото със светлината, явила се на всенощното
бдение над църквата и над паметника на мъчениците.
Вече споменах, че ръкопис Зогр. 489 е възникнал най-вероятно
около или малко след 1875 г. Ще си позволя да изкажа хипотеза
та, че е възможно версията ЗП-нова да е дело на схимонаха Симе
он, който несъмнено я е съставил в Зограф за братята от манастира.
Що се отнася до превода, направен от М. Радивоев, предпола
гам, че той е имал под ръка или автографа на библиотекаря Симеон,
или някой друг много близък до него препис. Сравнението на двата
текста – Зогр. 489 и Зогр. 323 ‒ показва голямата им близост. Откло
ненията на превода от съдържанието на ЗП-нова са малко и могат да
се обяснят с по-свободния начин, по който Радивоев превежда. Ще
отбележа все пак две по-сериозни промени. В новобългарския текст
преводачът прибавя един пасаж, липсващ в Зогр. 489. Този пасаж
не е вътре в текста, а е дописан допълнително от Радивоев в 3 реда
на долното поле на л. 8б и в 6 реда в горното поле на л. 9а. Той се
отнася до смъртта на имп. Михаил VІІІ и до събитията около нея и
е намерен от Радивоев в други източници:
Всичкитѣ старания и звѣрст[в]а на Михаила Палеолога останаха
пусти, защото той въ нищо не сполучи. Въ врѣме на единъ походъ
срѣщу Ивана Дука, Епирски князь, Михаилъ се поболѣ и прѣзъ
декемврия 1282 г. умрѣ въ лагера си близо до гр. Беръ, неприсъ
единенъ // къмъ западна църква, отлѫченъ отъ Източната. Синъ
му Андроникъ, който бѣ при него отъ народното негодование не
посмѣ да погребе баща си съ царски почести, а заповѣда да го за
ровятъ въ единъ близъкъ мънастирь. А вдовицата му царица Тео
дора бѣ принудена да издаде указъ, съ който обнародва истинско
то изповѣдание на нашата православна вѣра. Патриархъ Иоанъ ХІ
Веккъ тайно избѣга отъ Цариградъ и бѣ отлѫченъ отъ Църквата
наедно съ своитѣ единомисленници.

Другата по-значителна разлика е в края на творбата ‒ М. Ради
воев изглежда е преценил, че втората част на поучението, поместено
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след разказа за чудото в 1873 г., повтаря отчасти по-горе поместения
назидателен текст и нарушава композицията на ЗП-нова, така че не
го включва в своя превод. Тук то е прибавено в изданието на текста.
Няколко думи и за преводаческите принципи на М. Радивоев.
Той не се придържа стриктно към своя славянски оригинал, старае
се да превежда по-свободно, преразказвайки отделни пасажи, търси
подходящи изрази на новобългарски, отговарящи на смисъла, вло
жен в традиционния текст, на места отбягва риторичните възклица
ния или неясни богословски реминисценции, както и повторения
в оригинала, съкращава или обратно, добавя думи, за да направи
разказа си по-ясен за четящите, и в много редки случаи, поради не
точност в превода, преосмисля фразата22. Към края на новата версия
на ЗП Радивоев редуцира и превода на места, които вероятно смята
за разбиращи се от следващия текст или не съвсем убедителни от
негова гледна точка. Сравни например Зогр. 489, с. 99–100, където
става дума за св. 26 Зографски мъченици, които, въпреки стремежа
на братята, сами не искали паметта им да се празнува, докато мана
стирът не се върне към общежителния си живот :
но желанїе ихъ не исполнѧшесѧ причина же семꙋ, ꙗкоже мнитсѧ не инаа каѧ
бѣ, точїю ꙗкѡ сїи стіи и блженнїи оцы наши общежительнѡ жвше и скончавшесѧ, сами не блговолѧхꙋ праꙁднꙋемы и почитаемы быти ѿ живꙋщихъ
не ѡбщежительнѡ, но ідїорѵѳмически, [сі есть самочиннѡ]. а ꙗкѡ сїе мнѣнїе
недалече есть истины, ꙗвно есть ѿ сюдꙋ.

У М. Радивоев предисторията липсва и се съобщава само (л. 9б):
„желанието имъ се изпълни“. Вероятно по същата причина на л.
10а преводачът пропуска думите на автора, че според свидетелство
то на самия наш Господ (по свидѣтелⸯствꙋ самагѡ Гдⷭ҇а нашегѡ), ап. Павел
и мъч. Евстатий още като езичници са водили добродетелен живот.
Ще отбележа, че интересът на Радивоев естествено е насочен
най-вече към трагичните събития в Зографския манастир. Без да
пропуска нито един епизод от разказа за съдбата на останалите оби
тели в ЗП-нова, той на места избягва и някои подробности от текста
ѝ. Ще посоча само две сравнения между Зогр. 489 и текста на Ради
воев ‒ драматичния епизод с превземането на Протата в Зогр. 489,
с. 91:
22
Така например Радивоев превежда и сїѧ ѹбѡ тако (Зогр. 489, с. 96) като за
ключение във фразата А православнитѣ, ако и да страдатъ въ сегашния вѣкъ, тѣ
се надѣятъ да получатъ отъ Христа мъздовъздателя приготвенитѣ блага, което и
дѣйствително ще бѫде, когато всъщност то е самостоятелно изречение, преход
към следващия пасаж и би трябвало да се преведе Така стоят нещата.
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Первоначалнымъ же мѣстомъ прѡтатомъ не воꙁмогоша абїе ꙁавладѣти, но
елико покꙋшахꙋсѧ, толикѡ на себѣ ꙗꙁвы прїимахꙋ ѿ ꙁащищающихсѧ, и нчтоже ѹспѣвше, ѿстꙋпша ѿ мѣста того на времѧ. таже нечаѧннѡ нападше
на стрегꙋщихъ вꙁѧша прѡтата. ꙗково же кровопролитїе бѧше ѿ обоихъ странъ
иꙁрещи невоꙁможнѡ. побѣдвше ѹбѡ множествомъ враꙁ, всѧ ꙗже въ немъ
раꙁрꙋшиша и пожгоша, не ѡставльше ни единагѡ жива.
У Радивоев е пределно кратко, л. 7а: Протатътъ съ голѣми загуби
слѣдъ дълго сражение привзеха и голѣмо кръвопро[ли]тие на
правиха и всички жилища разориха и изгориха.
Разказът за земетресението в приелия латинстващите манастир
Ксиропотам (Зогр. 489, с. 92-93) в превода също е редуциран: Тогда ѹбѡ во истиннꙋ бысть, и глглашесѧ жертва мертваѧ, мнѡгимъ ѿ беꙁ
ꙁаконныхъ погребеннымъ бывшимъ падшими на нихъ стѣнами.
Радивоев, л. 7б: Мнозина отъ латинцитѣ загинаха отъ това земле
тресение и останаха на мястото си убити.

Самият превод със своите особености ‒ смесване на времена и
наклонения, колебание при предлозите и т.н., отразява неустано
вената все още норма на българския книжовен език. Синонимните
замени, представени тук в бележките под линия към текста от Зогр.
323, илюстрират търсенията на преводача, който на места следва
оригинала, а след това заменя думата с по-подходяща новобългар
ска (вж. например в издадения текст бел. 33, 34), а на места – обрат
но, връща се към думата в оригинала (бел. 61, 107).
По-долу представям с избрани примери как М. Радивоев не ви
наги се придържа към буквалния превод (по Зогр. 489). Наистина
на места неговият съкратен или разширен текст не променя, а под
чертава смисъла на разказа; в някои случаи обаче той се отклоня
ва по-значително, например смекчава тона на разказа и редуцира
крайно отрицателните реакции на автора на ЗП-нова:
Зогр. 489, с.73: Болгаре дань вꙁимахꙋ ѿ Вѵꙁантіискагѡ царства, и не въ
миролюбїи бѧхꙋ съ греками нѣкоегѡ ради требованїа єгоже Грецы не хотѧхꙋ
Болгарѡмъ дат.
Радивоев, л. 1б: българитѣ вземали данъкъ отъ византийцитѣ, съ
които не живѣели добре поради разни спорни въпроси.
Зогр. 489, с.74: Въ то времѧ*(под линия [1204-1261]) Греческаѧ держава
ꙁрѧшесѧ ѹвы! ѿ всюдꙋ ѡбнажаема и ѡпѹстошаема, и бысть въ плаевное
состоѧнїе.
Радивоев, л.1б: Прѣзъ това врѣме, отъ 1204‒1261, византийската
империя подъ властьта на латинцитѣ се намѣрила въ най-плачев
но състояние.

196

Климентина Иванова

За един неизвестен превод на учителя и ...

Зогр. 489, с. 77: ꙁатыкахꙋ ѹшы своѧ ꙗкѡ аспїды глꙋхіѧ и не приклонѧхꙋсѧ
къ православнои вѣрѣ.
Радивоев, л. 3а: затуляха ушитѣ си и не само не ся убѣдиха въ ис
тината на православната вѣра.
Зогр. 489, с. 80: ꙗко да не впадете въ похꙋленїѧ грѣхъ.
Радивоев, л. 4а: за да не паднатъ въ хулителния грѣхъ чрѣзъ отри
чанието отъ своята вѣра.
Зогр. 489, с. 82: и мы ѹмилосердимсѧ ѡ покаѧнїи вашемъ: аще ли ни,
ѕлыхъ ѕлѣ погꙋбимъ, ꙗко да не ѕлѣ ѹпражнѧете мѣсто. Сїѧ и ина многаѧ
иꙁблеваша хꙋленїѧ и прещенїѧ.
Радивоев, л. 4б: и ний отъ радость за вашето покаяние ще се уми
лостивимъ, ако ли не, то безжалостно ще ви погубимъ, за да не
занемате напусто мѣсто на земята. И други още таквизи хули из
казаха еретицитѣ.
Зогр. 489, с. 84: …ꙗкоже вы блѧдете, и блевотины воꙁсылаете на нбо, ꙗже
пакы на беꙁѡбраꙁнаѧ лица ваша падаютъ; ѡле ѧꙁыка неестивагѡ! Ѡле
пїѧнства и помраченїѧ! очи имꙋще не видте!
У Радивоев, л. 5б твърде емоционалния и ругателен пасаж е пре
даден съвсем кратко и неутрално: …както ви твърдите?
Зогр. 489, с. 86: ты же слепыхъ слѣпѣишїи, ѹсѣцы  ѹстнѣ, и ꙁꙋбы искорени, да не како въ нихъ сокрыетсѧ каѧ-либо крꙋпица, или лꙋчше рещи, и ѧꙁыкъ
ѿрѣжи, ꙗкѡ да не глетъ хꙋлы и прелⸯщенїѧ, и не вⸯвергаетъ и дрꙋгихъ съ собою
въ ровъ погибели.
Радивоев, л.6а: На тебе, духоборецо, добрѣ би било не брадата, а
езика ти да се отрѣжеше, за да не изговаряшъ хули и съблазни и
да не увличашъ другиго съ себе си въ погибельта.
Зогр. 489, с. 90: и наалнкъ слова и прѣнїѧ съ бгомерꙁскими латины.
Радивоев, л.7а: и той е водилъ разговори съ латинцитѣ.
Зогр. 489, с. 91: рꙋкодѣльнаѧ же орꙋдїѧ съ прочїими вещми вꙁѧша.
Радивоев, л. 7а: а имуществото разграбиха.
Зогр. 489, с. 92: ѡле прелщенїѧ и ѹхищренїѧ дїаволѧ.
Радивоев, л. 7б: (о какъвъ съблазънъ!).
Зогр. 489, с. 95: прѣсѣче ѿ нихъ, еже вⸯ подножїи, сеѧ чꙋдо, ꙗкѡ стаѧ псѡмъ
даша: и чꙋдотворное проꙁѧбенїе поꙁобаша дхоборнїи вепрове.
Радивоев, л. 8а: и поради това туй чудо се прѣкрати.
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Преводът на Радивоев след 1910 г.
Ще засегна въпроса и за съдбата на този превод. Засега не успях
да намеря нито друг препис, нито негово печатно издание, но не
е изключено той да се открие между книгите в Зографската биб
лиотека или в някой още недигитализиран ръкопис. Основание за
предположението, че Зогр. 323 не е останал единствен препис от
ЗП-нова, ми дава отпечатаният в София през 1943 г. труд на Димитър
Зографски23. В него на с. 126–135 е поместена Повесть за нападението
на латинците върху Света гора, въ която се повествува и страданието
на о афитѣ [печатна грешка, светитѣ] 26 преподобни мѫченици, не
съмнено в превода на М. Радивоев, въпреки че редакционните про
мени и поправки спрямо текста от Зогр. 323, който засега приемам
за първоначален, са многобройни и на всички равнища на езика и
правописа. Възможно е между останалите още неописани зограф
ски ръкописи да има препис с някои от поправките, но е сигурно,
че при печатането е направена редакция, за да се приведе текстът
на Радивоев в съгласие с промените на езика, настъпили през три
те десетилетия, делящи двата преписа. Съпоставката показва тях
ната текстуална зависимост. В началната част например Димитър
Зографски следва не зачеркнатия пасаж, отговарящ на останалите
преписи, свързани със Сказанието на Стефан Светогорец, а на ис
торията, така както е изложена в Зогр. 489 и съответно – у Ради
воев. Има обаче и разлики, които не позволяват да се приеме със
сигурност, че за текста, издаден от Димитър Зографски, е използван
непосредствено Зогр. 323. Забелязват се промени, свидетелстващи,
че печатният текст (или по-вероятно неговият извор) е възникнал
при сравнение със стария кирилски текст. Съкратен е един пасаж
от прението на Зографските отци с латинстващите, от „Да си бръс
нем брадите не сме се научили…“ до „Послушайте, възлюбени, и от
злото прѣминете в доброто, за да не излагате душитѣ си на вѣчни
тѣ мѫки.“ (л. 5б-6а). Характерна е и останалата у Димитър Зограф
ски грешка, че имп. Михаил се е разболял по време на поход срещу
Иван Душан, сръбски княз, която в превода на Радивоев е поправена
според историческите свидетелства на „Въ врѣме на единъ походъ
срѣщу Ивана Дука, Епирски князь, Михаилъ се поболѣ“.
На нормалните, настъпили с времето, правописни, фонетични
и морфосинтактични разлики между Зогр. 323 и печатното изда
ние от 1943 г. няма да се спирам. Лексикалните замени са много: те
се дължат главно на избора на синоними, отговарящи на езиковата
23
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норма през 40-те години на ХХ в., но и на избора на редактора. В Зогр.
323 четем: втъркулилъ, а в печатния – втурнал; жителитѣ – гражда
ните; състояние – положение; загинване – унищожаване; достигна
ха – се доближиха; богомръсницитѣ – нечестивцитѣ; пукнатинитѣ
на горитѣ – храсталаци; каза – отвърна; прѣлъстенитѣ – заблудени
те; анатема – проклетъ; учи – съветва; таквизи – тия; тогази – тогава;
идиоритма – самочинна; излѣзва – изхожда и мн. др. Интересно е,
че обръщението на игумена към братята от Зографския манастир
преди идването на папистите в изданието на Димитър Зографски е
предадено на традиционния език, така, както е в Зогр. 489, докато в
автографа на Радивоев то също е преведено. Отсъствието в печатния
текст на последната част от превода – поучението към братството,
вероятно е следствие от факта, че то липсва във всички славянски
преписи и е възможно да има препис, в който да не е преписано,
или пък издателят го е редуцирал като излишно. Всичко това на
вежда на предположението, че Димитър Зографски е намерил
текста в Светата обител, но не в тетрадката на М. Радивоев, а може
би в някой редактиран препис от нея. В обяснението си към изда
ваната творба Димитър Зографски бележи следното: „Тази повест –
поучение е сглобена, въз основа на Светогорския патерик, стария
разказ за зографските мъченици, разказа на Стефан Светогорец и
преданията, от някого от зографските просветители към средата на
миналия век, когато Зограф от щатен се е обърнал в общежителен
манастир“24. Ако бе познавал Зогр. 323, Димитър Зографски би спо
менал името на М. Радивоев.
И накрая ще отбележа един любопитен факт. Текстът, който об
народва Димитър Зографски, в наши дни е издаден повторно като
дарение от православните християни от Гърция за „братята христи
яни“ в България25. Разбира се, той е редактиран според съвременния
правопис, а и има едно допълнение. След съобщението, че вдови
цата на имп. Михаил – Теодора – е била принудена да издаде указ,
в който признава истинското изповедание на православната вяра,
следват извадки от самия указ26. А след ЗП-нова са поместени църков
нославянски текстове от химнографските творби за св. Богородица
Предвъзвестителка и за св. двадесет и шест Зографски мъченици.
Зографски 1943: 135.
Повест за страданията на св. Двадесет и шест Зографски мъченици. [Тесало
ники –Гърция 1992]; цитирано тук като Повест 1992.
26
Но същевременно в изданието е оставена без поправка и без коментар
грешката, че имп. Михаил се е разболял по време на поход срещу сръбския
княз Иван Душан (Повест 1992: 28).
24
25
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Както се вижда от това съобщение, все още има неизяснени
факти около темата за вероизповедния конфликт и за почитание
то на неговите жертви. Това може да бъде и подтик да се продъл
жи издирването на първоизточника на версията, засвидетелствана
ни от Зогр. 489, и превода на която дължим на Милан Радивоев. За
изследователите на целия кръг от въпроси, свързани с култа към
светите Зографски мъченици, ще бъде полезно да имат под ръка и
този новобългарски текст. Затова го издавам изцяло, като включвам
и зачеркнатата първа страница.
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Издание на текста
Текстът се печата според правописа на М. Радивоев, като се
спазват главните букви и пунктуацията на оригинала. По-значител
ните промени в черновата се отбелязват под линия. Задраскванията
в реда не се отбелязват; те се посочват под линия, ако изменят сми
съла или имат редакторска стойност. Пропуснатите думи, написа
ни над реда, се поставят на местата им без коментар, а когато с тях
се замества първоначален зачеркнат текст, вариантите се отбелязват
в бележките под линия, където текстът на Радивоев се цитира в кур
сив. Текстът на Зогр. 489 в бележките под линия спазва църковно
славянския правопис, но без надредните знаци.
Л.2а: Повѣсть за нападението на Св. Гора отъ латинитѣ27
Въ царуванието на византийския царь Михаила Палеолога латинцитѣ
съ голѣма войска нападнали на византийската империя и завоевали много
градове и села. Въ това време българитѣ вземали данъкъ отъ Византия и за
Това е първоначалното заглавие, поправено на Повѣсть за нападението на
латинцитѣ връхъ Света Гора.
27

201

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

разни спорни въпроси не живѣели приятелски съ византийцитѣ; но отъ
нужда тѣ се обѣщали да удовлетворятъ българитѣ, само и само да имъ по
могнатъ срѣщо латинцитѣ. Българскиятъ царь, Кало Иванъ великий, доше
лъ на помощь на византийцитѣ, завладѣлъ28 Фригия и ги освободилъ отъ
латинцитѣ. Двамата царье съ голѣма радость отпразднували тази побѣда.
Слѣдъ това византийскиятъ царь като не искалъ да удовлетвори исканiята
на българитѣ, устроява заговоръ, за да убие царь Кало. Ивана, но той се
избави отъ тѣзи козни на Палеолога и се върналъ въ земята си. Тука той
избухналото възстание потушилъ и очаквал[ъ] благоприятень случай да си
отмъсти на коварния и беззаконенъ византиецъ – Палеолога. Като му
намѣри врѣмето, Кало Иванъ съ голѣма сила се втурна въ византийската
империя, разори много градове, ж[и]телитѣ имъ плѣни и завладѣлъ обла
ститѣ: Пропонтида, Тракия, Микея, Тесалия, Елада че и Пелопонесъ. Тога
ва византийската империя се [на]мѣрваше въ плачевно състояние. Присти
снатъ отъ всѣкѫдѣ, Михаилъ Палеологъ испрати пратеници въ Италия до
папата съ писма,// л.1б: Въ царуванието на византийския императоръ Але
ксия Дука Мурдзуфла (1264)29, латинцитѣ съ голѣма войска завладѣли Ца
риградъ и много градове и села отъ византийската империя. Въ това врѣме,
както и по сетнѣ българитѣ вземали данъкъ отъ византийцитѣ, съ които не
живѣели добре поради разни спорни въпроси. Като се намѣрвали въ таково
критическо положение, византийцитѣ всѣки пѫть се обръщали къмъ бъл
гаритѣ, обѣщавали да имъ изпълнятъ исканията само да имъ помогнатъ
срѣщу латинцитѣ. Българите сѫ идвали, помагали на гърцитѣ и ги осво
бождавали отъ латинцитѣ30. Гърцитѣ и българитѣ винаги тържествено от
празднували тѣзи побѣди. Но гърцитѣ не винѫги си изпълнявали обѣща
нията. Веднъжъ българския царь Кало Иванъ Великий31, за да си отмъсти
за нѣкакво прѣдателство, направено отъ византийския императоръ, не
надѣйно се втърколилъ съ голѣма войска въ византийското царство, разо
рилъ много градове, а жителитѣ имъ откаралъ въ плѣнъ. А другъ единъ
български царь Иванъ Асѣнь Втори, нанесе голѣми побѣди, поражения и
бѣди на латинцитѣ, завладѣ цѣла Тракия, Македония, Тесалия, Елада, че и
Написано над задраскано освободилъ.
Това е вероятно механична грешка, годината е 1204 г. Имп. Алексей V
Дука заема византийския престол от 5.02. до 13.04.1204 г. (кръстоносците пре
вземат Цариград на 12.04.1204 г., което е известно на М. Радивоев, както се вижда
от изчисленията, направени от него в полето). В Зогр. 489 годината на царува
нето не е отбелязана, но по-късна ръка, вероятно след като Радивоев е работил
с ръкописа, под линия на с. 73 е посочила [1204].
30
След латинцитѣ задраскано Тѣзи побѣди и.
31
В Зогр. 489, с. 73 от същата по-късна ръка името на цар Калоян е зачерк
нато и вместо него под линия е написано Консантїнъ Тихи-Асенъ, а на следващата
с. 74 е посочено: Болгарскї Царь тогда бꙑлъ Кѡнстантінъ Тихъ (Асѣнь) 1258–1277.
28
29
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Пелопонесъ32; достигна Цариградъ и принуди латинцитѣ да му плащатъ
данъкъ. Прѣзъ това врѣме, отъ 1204‒1261, византийската империя подъ
властьта на латинцитѣ се намѣрила въ най-плачевно състояние. Тъй е било
съ тази империя и слѣдъ изпѫжданието на Латинцитѣ изъ Цариградъ въ
царуванието на византийския императоръ Михаила Палеолога (1260‒1282).
Притѣснатъ33 отъ всѣкѫдѣ и като видѣлъ голѣмитѣ приготовления на ла
тинцитѣ, за да нападнатъ на империята, Михаилъ Палеологъ изпроводилъ
едно голѣмо посолство въ Италия до римския папа съ довѣрителни собстве
норѫчни писма, въ които между другото се говорѣло и това34: // л.2б: „За
всичко направено вамъ отъ гордитѣ скити-българи, ний не сме виновати,
защото то стана отъ тѣхния произволъ, тъй като и ний се страхуваме отъ
тѣхъ. Като слѣдваме35 добрѣ римската църква, ний и по напрѣдѣ не сме се
отказвали да вѣрваме, да изповѣдаме и да мислимъ тъй, както васъ. Моли
мъ ви, прочее, да притечете се на помощь на насъ, вашитѣ единомислени
ци, тъй като ний загинваме отъ тѣзи мръсни36 варвари българи. Ако не по
могнете и защитите, нашето име ще се заличи на земята, а вий ще бѫдете37
наказани от Вседържителя Бога за нашето загинване.“ Когато пратеницитѣ
стигнали в Римъ, всичките западни владѣтели – католици се въоръжиха и
се рѣшиха да идатъ въ Цариградъ не на помощь38 на Михаила Палеолога,
„своя единомисленикъ“, а за неговото39 загинване. На пѫть за Цариградъ
тѣ се нахвърлѣха върху40 Атонската Гора, наречена Свята, и почнаха да
прѣслѣдватъ всички, които тамъ живѣяха. Най-първо тѣ нападнаха върху
Лаврата Св. Атанасия и прѣдложиха на нейнитѣ монаси да се съединятъ съ
тѣхната вѣра и да завържатъ общение съ тѣхъ. Иноцитѣ, изплашени и злѣ
като разбирали апостолското изречение: „Дайте мѣсто на гнѣва“41, чрѣзъ42
единъ свой отлѫченъ свещеникъ съгласили се и43 се присъединили съ тѣхъ
и по този начинъ отърваха44 мънастиря си. Насетнѣ тѣ бѣха изобличени и
Задраскано над реда и пр[...] и в реда а отъ гърцитѣ вземалъ само данъкъ.
Поправено в реда над задраскано притѣсненъ.
34
Тъй като предишната страница изцяло е зачеркната, за да се свърже тек
стът на л. 1б и 2б, е задраскана и първата фраза на л. 2б: // между другото се
говорѣли.
35
Написано над задраскано държайки се. Зогр. 489: держащесѧ.
36
Написано над задраскано мерзски. Зогр. 489: мерꙁскихъ.
37
След бѫдете задраскано за това.
38
Написано над задраскано да помогнатъ.
39
Написано над задраскано колкото неговото, над което е задраскано а за да
го избавят […].
40
След връху задраскано Св.
41
Дайте място на Божия гняв. Римл. 12:19.
42
Написано над задраскана дума.
43
Написано над задраскано да се.
44
Написано над задраскано освободили.
32
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наказани отъ Бога. Но ний, като не желаемъ да изобличаваме мънастиря,
ще замълчимъ за това. Слѣдъ това латинцитѣ отидоха въ Иверската Лавра
и молиха тамошнитѣ иноци да се съединятъ съ тѣхъ. Но иноцитѣ от този
мънастирь не само не склониха на това, но изобличиха нечестивцитѣ, но,
споредъ апостола45, про//л.3а:клеха ги за тѣхното нововъведение. А безза
коницитѣ, като чуха това, разяриха се и по единъ безобразенъ начинъ из
влѣкоха46 всички изъ мънастиря, натовариха ги съ старцитѣ имъ на мъ
настирския корабъ и съ него наедно ги издавиха въ морето. И тъй тѣзи
блажени иноци, задѣто не ся покориха на беззаконицитѣ приеха мѫчени
чески и исповѣднически вѣнецъ. И по-младитѣ иноци, родомъ47 отъ Иверъ
(т.е. отъ Грузия), достойни за честьта на Иуда и подобни нему48 по нравъ,
съ всичко движимо мънастирско богатство бѣха откарани плѣници въ Ита
лия, дѣто, слѣдъ имъ съблѣкоха иноческитѣ дрехи, продоха (!) ги на ев
реи49. Отъ Иверската лавра латинцитѣ отидоха въ Ватопедския50 мънастирь.
Тука тѣ намѣриха само болни и прѣстаряли монаси, които, като ги запита
ха за другитѣ монаси, отговориха имъ: „въ долинитѣ и въ гѫсталака се
криятъ, за да запазятъ вѣрата и да не се осквернятъ съ богомръсницитѣ.“
Слѣдъ като избиха тези свети изповѣдници, тутакси се нахвърлиха върху
околностьта51 на мънастиря и, като намѣриха настоятеля и други монаси,
ласкаво ги убѣждаваха да станатъ тѣхни едномисленици. Но единъ отъ на
стоятелитѣ имъ каза: „по-добрѣ е на Христа да угодимъ, но не на антихри
ста“, а тѣ имъ отговорѣха: „нима̀ ний не сме на Христа, а на антихриста?“
Светецътъ имъ отговорилъ: „Да̀, защото всѣки, който ся противи на Хри
стово Евангелие, е антихристъ, и той именно сега ви помага“. Какво учас
Гал. 1:8.
Написано над задраскано извадиха.
47
Написано над задраскано отъ Иверъ.
48
достойни за честьта на Иуда и подобни нему е написано над задраскани
думи, които не се разчитат.
49
В славянския текст словоредът е усложнен и създава неяснота, тъй като посоче
ните думи, отнасящи се до папистите, ако не се съобразят с именителната им форма,
могат да се отнесат или нелогично към младите грузинци (у Радивоев), или към евре
ите. Срв. Зогр. 489, с. 76: Юнѣи꙼шыѧ же сꙋщыѧ родоⷨ Іверы, съ имѣнїемъ монастырскимъ въ
плѣнь ѿслаша во Італїю, идѣже ѡбнажше ихъ иноескагѡ одѣѧнїѧ, продадоша Іꙋдеѡмъ,
достои꙼нїи Іꙋдовои꙼ асти,  подобнїи емꙋ нравомъ. (Същото и в Зогр. 376; в Зогр. 263: ѹбѡ
юнѣи꙼шихъ ино҇ⷦ с кораблемъ  собранїемъ въ плѣнъ ѿсылаютъ во Итталїю, иже и ѡбнажше
ихъ иноескагѡ ѡдѣѧнїѧ: и тамо продаваютъ ѧ ѿ иже Іюдовы ести, и подобни нравомъ. и
сіи бо и в плененїи родомъ Ивери.). Единствено в АП тази грешка е избегната: „Болѣе же
молодыхъ иноковъ, родомъ иверянъ (т. е. грузинъ), вмѣстѣ съ монастырскимъ имуще
ствомъ они, достойные іудовой участи и подобные ему нравомъ, – отослали въ плѣнъ въ
Италію, гдѣ совлекли съ нихъ иноческую одежду и продали іудеямъ“.
50
Написано над задраскано като ги запитаха .
51
Написано над задраскано околноститѣ.
45
46
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тие може да има свѣтлината въ тѣмнината? Никога ний нѣма да ся присъе
динимъ съ нея.“ Духоборцитѣ като чуха всичко това, затуляха ушитѣ си и
не само не ся убѣдиха52 въ истината на православната вѣра, но даже си
прострѣха беззаконнитѣ рѫцѣ върху пазителитѣ на закона и избѣсиха
всичкитѣ тѣзи на това мѣсто, дѣто ги намѣриха. Както пази се досега това
мѣсто се нарича „фурковуни“, т.е. гората на бѣсилкитѣ53. Слѣдъ това ла
тин//л.3б:цитѣ минаха на другата страна на Св. Гора и достигнаха мънасти
ря Св. Великомѫченика Георгия, нареченъ Зографъ. На този мънастирь
игуменътъ прѣподобнѣйши Тома, който прѣди нѣколко дни бѣ се научилъ,
както за нападанието на мръснитѣ еретици върху Св. Гора, тъй и за злочес
тинитѣ, които имаше да сполетятъ54 иноцитѣ, неговитѣ събратия, насърча
ваше ги поради следующето чудо. Единъ добродетеленъ старецъ живѣеше
въ мънастирското лозе55, което се намѣрваше половинъ часъ къмъ юго-за
падъ отъ речения мънастирь. Този старецъ имаше въ стаята за богомоление
Прѣсвета Богородица иконата, прѣдъ коята (!) всеки день палѣше тъмиянъ
и четѣше акатистъ (нареченъ отъ гърците „херотизми“, отъ това и до днесь
това мѣсто се нарича Херово). И когато богомерскитѣ римляни56 върху Св.
Гора съ злодѣйска цѣль и вече бѣха изъ корабитѣ си излѣзли на брѣга, този
богоугоденъ старецъ, споредъ обичая си като стоеше предъ иконата на
Пресвета Богородица и произнесе думата: „радвай ся“, чу отъ светата ико
на тѣзи думи: „радвай се и ти, старче! по скоро бѣгай оттука, за да не те
сполете (!) злощастие. На братята отъ мънастиря кажи, за да се затворятъ,
защото богопротивнитѣ римляни нападнаха върху това отъ Мене избрано
мѣсто и сѫ вече на близо“. А старецътъ падна прѣдъ иконата на Богоматерь
и Ѝ каза:“ Какъ мога, Владичице, да оставя Тебе, моята застѫпница? На
това гласъ отъ иконата му отговорилъ: „Не се грижи за Мене, но иди по-ско
ро!“ Когато той тръгналъ за мънастиря, за да разкаже това, що е чулъ, ту
такси Св. икона съ една неизповѣдима сила и по единъ неизвѣстенъ начи
нъ, слѣдъ като изпрѣварила стареца, дошла въ мънастиря и застанала надъ
мънастирскитѣ порти.
л.4а:Старецътъ, като дошелъ въ мънастиря и като видѣлъ Св. Икона
надъ мънастирскитѣ порти, ужасилъ се и на всички разказалъ за станало
то откровение. Иноцитѣ, като видѣли иконата на Прѣсвета Богородица и
като чуха за това прѣславно чудо, прославиха Бога и Неговата Прѣславна
Написано над задраскано убѣждаваха.
В текста на Зогр. 489: висѣлинаѧ гора; у Стефан Светогорец по Хил. 488:
вѣшалѹ брьдо.
54
Написано над задраскана дума.
55
Тук М. Радивоев се е колебал и е задраскал лозето на този манастир, заме
няйки го с лозето, манастирското лозе, което също е задраскал, за да нанесе над
реда окончателния си текст.
56
Пропусната е думата нападнаха, Зогр. 489, с. 78: нападоша.
52

53
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Майка. Игуменътъ, като узна отъ това откровение, какво злощастие има да
постигне братията отъ мънастиря, начена да ги учи, за да бѫдатъ твърди и
да не се боятъ и имъ казваше:57–59 „Отци и братия, които ся водятъ отъ Бо
жия Духъ58, тѣ са синове Божии. Защото вий не приехте духа на робството,
за да се боите, но приехте духа на синоположението. Ако ний сме чеда,
то сме и наслѣдници, наслѣдници на Бога, сънаслѣдници на Христа; ако
за Него пострадаме, то и съ Него ще се прославимъ, защото вѣрвамъ, че
сегашнитѣ врѣменна (!) страдания нищо не сѫ въ сравнение съ съ (!) тази
слава, която прѣдъ насъ ще се открие. А това е съгласно и съ Апостола и ви
казвамъ: които отъ васъ сѫ неустрашими и сѫ готови да страдате, нека ос
танатъ съ мене въ мънастиря; а тѣзи, които се боятъ отъ мѫки, нека взематъ
църковни вещи и да се отдалечатъ, докато прѣмине гнѣва на еретицитѣ, за
да не паднатъ въ хулителния грѣхъ чрѣзъ отричанието отъ своята вѣра.“ И
тъй тѣзи, които се страхуваха отъ мѫки, скриха се въ долини, въ пещери и
въ пукнатинитѣ на горитѣ. А светиятъ игуменъ съ останалитѣ иноци се за
твори въ кулата не отъ страхъ, а да се възползува макар за малко врѣме60 за
да изобличи беззаконната ересь, което и направи. Мѫчителитѣ отъ всѣки
страни заобиколиха мънастиря и почнаха да викатъ на тѣзи, що бѣха въ
кулата: „отворете ни, господа, отворете!“ Но прѣподобниятъ игуменъ имъ
каза: „Не ви знаемъ – отдѣ сте“. Мѫчителитѣ отговориха:“ Ний сме Хрис
то́ви раби и дойдохме да ви обърнемъ //л.4б: васъ, прѣлъстенитѣ, въ правия
пѫть“.А светецътъ пакъ имъ каза: „Отдалечете се отъ насъ вий, дѣлатели
на беззаконието, защото Апостолътъ говори: ако би и ангелъ отъ небето
почне да ви благовѣствува не това, което сме ви благовѣствували, да бѫде
анатема61. Какъвъ други учитель търсите? – Никого, освѣнъ тѣзи, които
явно безумствуватъ. Кажете ни вашето учение и, ако то̀ е отъ Бога, ний ще
се присъединимъ при васъ и ще ви приемемъ като братия; ако ли не сте отъ
Бога, то махнете се отъ насъ“. Тогази еретицитѣ отговориха: „Ний сме отъ
Бога и въ Господа Иисуса вѣрваме и Светото му Евангелие проповѣдваме;
пратени сме от блаженѣйшия римски папа, който е глава на църквата, да
кажемъ на васъ, безумнитѣ, това, което не разумѣвате, за да се вразумите и
да разумѣете църковнитѣ устави и истинно62 да четете въ Светия Символъ,
сирѣчь въ „Вѣрую въ Единаго Бога Отца…“, че Прѣсветий Дух изхожда
Думите на игумена в печатния текст на Димитър Зографски са пре
дадени не на новобългарски, а според кирилски текст и с църковнославянски
правопис.
58
Първоначално духа Божия, така и в Зогр. 489.
60
макар за малко врѣме е написано над задраскано отъ врѣмето. Зогр. 489
на ѿрадѣ.
61
Гал. 1:8.
62
Написано над задраскани два синонима право и вѣрно. Зогр. 489 – право.
57–59
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от Отца и Сина, и на Св. проскомидия да принасяте прѣсенъ, а не квасенъ
хлѣбъ, вашите свещеници да си бръснатъ брадитѣ, и съ това да не съгрѣ
шаватъ въ Божията служба, тъй като тѣ сѫ жениси на Църквата. Ако всичко
това испълните, то отъ Вседържителя ще получите очищение, и ний отъ
радость за вашето покаяние ще се умилостивимъ, ако ли не, то безжалост
но ще ви погубимъ, за да не занемате напусто мѣсто на земята“. И други
още таквизи хули изказаха еретицитѣ. Прѣподобнитѣ отци имъ отговориха
тъй: „Ний искаме да намѣримъ истината и не обръщаме внимание на ва
шитѣ съблазни и безумия, защото не се боимъ ни се страхуваме отъ ваши
тѣ заплашвания, понеже е писано,че трябва да се боимъ само отъ Бога, а
отъ человѣцитѣ нѣма защо да се страхуваме и смѣло ви казваме: никой не
може да възстане //л.5а: противъ насъ, ако е съ насъ Богъ, Който е праведе
нъ и правдата е възлюбилъ63. Самъ Господъ нашъ Иисусъ въ Св. Евангелие
говори: „Когато дойде Утѣшительтъ, Когото Азъ ще ви пратя отъ Отъца,
Духътъ на истината, Който отъ Отца изхожда, Той ще свидѣтелствува за
Мене (İоан. 15, 26); и пакъ: „ и Азъ ще измоля Отца и други Утѣшитель ще
ви даде, за да бѫде съ васъ въ вѣкъ Духътъ на Истината“; и още: „това Азъ
ви казахъ, докато съмъ съ васъ; а Утѣшительтъ Духъ Светий, Когото Отецъ
ще проводи въ Мое име, ще ви научи на всичко и ще ви напомни за всичко,
което Азъ ви съмъ говорилъ“ (İоанъ 14, 25 и 26).
Прѣподобнитѣ отци, за доказателство на истината и да запушатъ уста
та на онѣзи, които говорятъ, че Духъ Светий излѣзва и отъ Сина на нѣколко
пѫти повториха тѣзи думи. Освѣнь това тѣ прибавиха и тѣзи свидѣтел
ства: „Ако и това не вѣрвате, о Духоборци, то научете ся отъ Кръстителя
и Прѣдтечи Ивана, който видѣ Св. Духъ да слѣзва като гълѫбъ отъ небето
и да прѣбивава върху Сина; вижте, че Св. Духъ само64 отъ Отца изхожда.
Това учение държи нашата Майка Св. Вселенска и Апостолска Църква и
пои всички свои чада не съ това, което излѣзва изъ Едема, а отъ божестве
нитѣ уста на Христа̀, Който казва: „проповѣдвайте Евангелието на всѣка
тварь; и който повѣрва и се кръсти, ще се спаси; а който не вѣрва, ще бѫде
осѫденъ“65; и още: „ заради това ви казвамъ, всѣки грѣхъ и хула ще се
прости на человѣцитѣ, а хула противъ Духа нѣма да се прости; и ако нѣ
кой каже дума противъ Сина человѣчески, ще му се прости; а който каже
противъ Духа Светага(!), нѣма да му се прости нито на този вѣкъ, нито
въ бѫдищия (!)66“. Защото всички Пророци, Апостоли и Учители, науче
ни отъ Духа светаго, сѫ кръщавали уче//л.5б:ли въ православната вѣра по
разни краища на вселената и сѫ прѣдавали на правовѣрнитѣ да признаятъ
Написано над задраскано обикналъ. Зогр. 489 – воꙁлюблъ есть.
Св. Духъ само е написано върху задраскано отъ Отца.
65
Марк. 16:15–16.
66
Мат. 12:31–32.

63

64
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четирма Евангелисти Матея, Марка, Лука и Иоана, а който присъединява
и пети евангелистъ, той проклетъ да бѫде. „Който съблазни едного отъ
братията, казва Спаситель (!), достоинъ е за мѫка“67; а който цѣлата все
ленна съблазнява, както вий, какво оправдание ще получи, за да избѣгне
заслуженото си наказание? Кой отъ седемьтѣ богоизбрани събора казва,
че Св. Духъ излѣзва отъ Отца и Сина, или кой отъ тѣхъ е постановилъ, че
трѣбва да принасяме прѣсенъ хлѣбъ и да стрижемъ коситѣ и брадитѣ си,
както ви твърдите?68 Ти, духобореца, изпълненъ отъ 7 други лукави духо
ве, въ кого Христа ти учишъ да вѣрваме и прѣподавашъ не Евангелското,
а антихристовото учение? Но петий Евангелистъ ний не намѣрваме, освѣ
нь Мохамета Сарацинска69, прѣдтеча на антихриста, който, прѣди вашата
пагубна ересь, произведе плевелъ. А колкото се отнася за вашитѣ прѣс
нохлѣбни мъртви жърти [вм. жъртви], то е Иудейски обичай70. Но вий ще
кажете: нима Христосъ, опасанъ и съ тояга въ рѫка, спорѣдъ писанието,
не яде пасха? Да, ще кажемъ ний, Той яде пасха, но я упраздни, както и
обрѣзанието и други и сетнѣ, като седна съ дванадесетътѣ си ученици,
установи Своята пасха. Въ врѣме на вечерята Той взе хлѣбъ, благослови
го, прѣчупи го, раздаде го на ученицитѣ си и каза: „вземете, яжте, това
е Моето тѣло“71 и пр. Ето истинското таинство. Казано е: взе хлѣбъ, т.е.
квасенъ, а не прѣсенъ, както вий противозаконно правите и служите и се
държите о Аполинариевата ересь.
Да си бръснемъ брадитѣ72 не сме се научили73 нито от Ветхия, нито
//л.6а: отъ Новия Завѣтъ, защото въ Ветхия Завѣтъ нѣма постановление за
това както отъ пѣрвосъздадения человѣкъ, нито отъ праведницитѣ, проро
цитѣ, а че и отъ Самого Господа нашего Иисуса Христа: и въ Новия нито
самъ Христосъ, нито Апостолитѣ за това нищо не са казали, тъй сѫщо
и отъ Св. събори нѣма нѣкое постановление, нито пъкъ нѣкое правило е
заповѣдано; това може и слѣпия да види.74–76 На тебе, духоборецо, добрѣ
би било не брадата, а езика ти да се отрѣжеше, за да не изговаряшъ хули
и съблазни и да не увличашъ другиго съ себе си въ погибельта,75 по-добрѣ
По Мат. 18:6.
След както ви твърдите? в Зогр. 489 следва: и блевотины воꙁсылаете на нбо, ꙗже
пакы на беꙁѡбраꙁнаѧ лица ваша падаютъ; ѡле ѧꙁыка неестивагѡ! Ѡле пїѧнства и помраченїѧ! очи имꙋще не видте! В Зогр. 323 Радивоев редуцира този пасаж.
69
В Зогр. 489, с. 85: Саранцꙑискаго погрꙋꙁителѧ.
70
В Зогр. 489, с. 85: и іꙋдеи беꙁꙋмнѣишее.
71
Мат. 26:26.
72
Зогр. 489, с. 86: Брити же власы брадные ꙗкѡ виновные грѣхꙋ.
73
не сме се научили е написано над задрасканото не ни е казано.
74–76
В Зогр. 489, с. 86: ты же слепыхъ слѣпѣишїи, ѹсѣцы  ѹстнѣ, и ꙁꙋбы искорени,
да не како въ нихъ сокрыетсѧ каѧ-либо крꙋпица, или лꙋчше рещи, и ѧꙁыкъ ѿрѣжи, ꙗкѡ да не
глетъ хꙋлы и прелⸯщенїѧ, и не вⸯвергаетъ и дрꙋгихъ съ собою въ ровъ погибели.
75
В Зогр. 489, с. 87: воꙁлюбленнїи.
67
68
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е да изгние лошия членъ, за да не поврѣди добритѣ. Не брадата врѣди, а
това, което излѣзва изъ вѫтрѣ и отъ лукавото сърдце, а именно: злитѣ ми
сли, убийствата, прѣлюбодѣянията, кражбитѣ, лъжливитѣ свидѣтелства и
хулитѣ, които се намѣрватъ въ вашия помраченъ умъ. Това е, което осквер
нява всѣки человѣкъ, още повече единъ свещеникъ, а не брадата.
Църквата има единъ женихъ, а не много, и Той в срѣднощь ще дойде
да сѫди живитѣ и мрътвитѣ: живитѣ сѫ православнитѣ, мрътвитѣ – ере
тицитѣ, всѣкого спорѣдъ дѣлата му. Молимъ ви прочее, приятели, познай
те истинската православна вѣра, която е животъ и просвѣщение на наши
тѣ души и слѣдвайте я тъй, както Св. Отци и Свещенитѣ събори, които
сѫ приели тази вѣра отъ Св. Апостоли, прѣдали сѫ я и намъ и узаконили
сѫ я тъй: „Който отнеме и приложи къмъ него нѣщо, да бѫде проклетъ“.
А отъ този грѣхъ (нарушението на Символа) никой не може да разрѣши
прѣстѫпницитѣ и да ги освободи отъ приготвените мѫки. Послушайте,
възлюблени, и отъ злото прѣминете въ доброто, за да не излагате душитѣ
си на вѣчнитѣ мѫки“. //
Л.6б: Но тѣзи думи на блаженитѣ мѫже за беззаконнитѣ католици тъй
били неприятни, както77 за вълцитѣ сѫ хвърленитѣ съ пращова камѫни; тѣ
се спуснали върху тѣхъ и отъ всѣка страна запалили Св. обитель. Причи
ната на всички тѣзи злочестини бѣ законопрѣстѫпния и нечестивий Па
леологъ, този новъ Навуходоносоръ. Прѣподобнитѣ и богоноснитѣ наши
отци78, като Св. тритѣ отроци, заобиколени отъ пламъкъ въ кулата, отпра
вяха молитва към Христа и говорѣха: „Владико, Господи Иисусе Христе
Боже нашъ, Единородний Сине и Слове Божий, който като непорочно агне
си се далъ на заклаване за человѣческия род! Ти, Господи, който си излѣлъ
прѣчистата си кръвь за своята Църква и си казалъ, че силата на ада нѣма
да я надвиятъ79, запази тази Твоя църква отъ вълцитѣ, които я губятъ. Ум
ножи, Господи, достоянието си по цѣлата вселена отъ едина край на земята
до другия; съ силата на Твоя прѣсвятий Духъ, разори тази ересь; жребиятъ
на Твоята прѣчиста майка въ вѣки запази непрѣклоненъ и неразрушимъ;
живѣещитѣ въ него освети и прославѝ съ Себе си, милващитѣ ги помилвай;
жилищата на Своитѣ Светии въздигни въ Твоя слава и за нашъ споменъ; и
приими тази молитва отъ нашитѣ уста като благовонно кадило, и погледни
на насъ милостиво, както милостиво си погледналъ на Авраамовата жъртва
и на Иефтаевото всесъжжение80, и като благъ и человѣколюбецъ приими

След както в реда са задраскани две думи хвърленъ камъкъ. Зогр. 489, с.
87–88: не прїѧша словесъ ихъ, ꙗко волкъ каменеи ѿ пращи.
78
Задраскана в реда думата подобно.
79
По Мат. 16:18.
80
Вж. Съдии 11:30–40.
77
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ни“. Слѣдъ свършванието на молитвата чу се отъ горѣ гласъ: Радвайте се и
се веселете, защото вашата заплата е голѣма на небесата“81.
Мѫчителитѣ, като чуха този неочакванъ гласъ, страшно се уплашиха82,
но мракътъ, който покриваше умственитѣ имъ очи, не имъ позволяваше да
разумѣятъ станалото, тъй като Духъ Светий, когото тѣ хулѣха, не распръс
на този мракъ.//
л.7а: Блаженитѣ отци прѣдадоха душитѣ си въ Божитѣ рѫцѣ, умрѣха
отъ огъня прѣзъ 1276 година слѣдъ Рождество Христово, а според единъ
гръцки рѫкописъ83, който се намѣрва въ Протата, въ Иверския и Ватопед
ски мънастири, на 10 октомврия 1280 год. Всички светци сѫ бѣха 26, отъ
които 22 монаси и 4 мирски. На тѣзи имената сѫ неизвестни, а имената на
монаситѣ сѫ тѣзи: Тома, Варсонофий, Кирилъ, Михей, Симонъ, Илари
онъ, Иаковъ, Иовъ, Киприянъ, Сава, Иаковъ, Мартиниянъ, Козма, Сергий,
Мина, Иосифъ, Ионикий, Павелъ, Антоний, Евтимий, Дометиянъ и Пар
тений.Първиятъ отъ тѣхъ, т.е. Тома, е билъ, както горѣ се каза, игуменъ и
той е водилъ разговори съ латинцитѣ, а последниятъ, т.е. Партений – кли
сарь, който84 отъ огнения пламък бѣ снетъ отъ кулата на земята живъ и като
живѣ още 30 дни85 и разказа на възвърналитѣ се и скрити братия за всичко,
което бѣ станало въ кулата, почина, като прѣдаде душата си на 10 ноември
въ рѫцѣтѣ Божии и получи наедно съ по напрѣди починалитѣ си братия
мѫченически вѣнецъ.86
Слѣдъ това беззаконнитѣ латинци съ голѣма ярость се разпръснаха по
цѣлата Св. Гора и ни една обитель, ни една кула, ни единъ скитъ и ни една
монашеска келия87 не можа да се укрие отъ тѣхъ – и всичко разориха и
изгориха, а имуществото разграбиха. Протатътъ съ голѣми загуби слѣдъ
дълго сражение88 привзеха и голѣмо кръвопротие [грешка, вм. кръвопро
литие] направиха и всички жилища разориха и изгориха. Всепрѣподобния
протатъ (!), слѣдъ много изтезания, най сетнѣ бѣ обѣсенъ прѣдъ помеще
нието му срѣ[що?] морето, на мѣстото наречено „Халкосъ“.
Отътука беззаконнитѣ латинци прѣминаха на другата страна на Гора
та – къмъ югъ, дѣто калугеритѣ отъ Ксиропотамската обитѣль съ //л.7б:
вѣтви въ рѫцѣ ги посрѣщнаха съ това привѣтствие: „Миръ Христовъ да
Мат. 5:12.
Написано над задраскано уплашиха се. Зогр. 489, с. 89: ужасошасѧ.
83
Зогр. 489, с. 89: а по греескои повѣсти.
84
бѣ снетъ е задраскано.
85
като живѣ още 30 дни е написано над задраскано слѣдъ като.
86
Зогр. 489, с. 90: вѣнецъ страданїѧ.
87
Зогр. 489, с. 91 е прибавено ни ино нѣкое жилище иноческое.
88
съ голѣми загуби слѣдъ дълго сражение е написано над задраскано изведнъжъ не можаха да привзематъ. Зогр. 489: не воꙁмогоша абїе ꙁавладѣти.
81
82
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бѫде съ васъ!“ – Тѣ имъ отговориха: „е и да бѫде!“ И тутакси на едно
съ калугеритѣ влѣзоха въ мънастиря, подариха една часть отъ награ
бения обиръ и се нарекоха ктитори на тази обитель. Монаситѣ (о какъвъ
съблазънъ!) съединяватъ се съ еретицитѣ, но Богъ, въ врѣме на молитвата,
когато възгласиха89 „за нашия архиепископъ въ Римъ и за благочестивия
царь“90, погледва отъ небето и раздрусва земята и това мѣсто, дето стояха
недостойнитѣ, че стѣнитѣ на мънастиря както и всичкитѣ негови здания се
разпадаха както Иерихонскитѣ стѣни въ врѣмето на Иисуса Навина. Само
една часть отъ стѣната остана наведена за свидѣтелство91 на потомството.
Мнозина отъ латинцитѣ загинаха92 отъ това землетресение и останаха на
мястото си убити. А едни отъ останалите живи, като видяха това забѣлѣ
жително чудо, съ страхъ посрамени избѣгаха въ корабитѣ си, а други отъ
тѣхъ се покаяха, останаха в горитѣ и станаха истински монаси. Посраме
нитѣ отъ Бога калугери отъ речения мънастирь съзнаха престѫплението
си, горко плакаха и, като птици безъ гнѣзда, скитаха се по горитѣ безъ да
има дѣ да подслонятъ главите си, тъй като тѣхния мънастирь бѣ разоренъ
за тѣхното прѣстѫпление. Наедно съ това се прѣкрати чудото, което до
сега ставаше въ този мѫнастирь (!) въ честь и слава на Св. 40 мѫченици.
Ето какво бѣ това чудо:
Слѣдъ като бѣ изкаранъ и прилично украсенъ храма отъ приснопамет
ния и блажения царь Романа, поканенъ бѣ единъ светитель да го освети. Въ
врѣме на осветяванието, когато архиерея произнесе: „во име св. 40 мѫче
никовъ“, тогази, о чудо! при подножието на Св. Жъртве//л.8а:никъ израсте
едно голѣмо растенiе – „гѫба“, съ стѣбла и главички, въ вида на ябълки, на
брой 40, споредъ числото на Св. 40 мѫченици. Тази гѫба израстна на горѣ
и се обви около прѣстола. За таквози прѣславно чудо всички прославиха
Бога и неговитѣ Св. 40 мѫченици. Колкото болни въ това врѣме се намѣр
ваха въ мънастиря, вкусиха отъ това растение и се изцѣриха. Извѣстието
за това чудо се разпространи по цѣла вселенна93. Които болни идваха за
изцѣление – оздравѣха; и които не можаха да дохаждатъ въ мънастиря,
изпращаха дарове, получаваха частица отъ това Богодарованно растение,
която като изядаха, оздравѣха. Отъ многото народъ, който пристигаше тука
прѣзъ годината, това разтение (!) се свършваше и на 9 мартъ, когато църк
вата празднува паметьта на св. 40 мѫченици, то пакъ израстѣше. Чудото
на това благодатно растение надминаваше чудото на Овчата кѫпалня. Тази
Поправено от да възгласятъ.
В Зогр. 489, с. 92 след възглашението: ѡле страшнаго чꙋдесе! бгъ съ нбсе приꙁраетъ съ ꙗростїю своею на престꙋпники.
91
Поправено над задраскано доказа.
92
Поправено над задраскана дума (станаха?).
93
Зогр. 489, с. 94, след вселенѣи: блгⷣти ради и цѣльбы.
89
90
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кѫпальна изцѣляваше само едного, който влѣзваше въ нея, а това растение
изцѣряваше всички и на всѣкѫде, дѣто нѣкой отъ него вкусваше. Таквози и
толкози благодѣтелно бѣ това чудо94! Но диявола и врага на православн[..]
християнство, който отъ начало ненавижда доброто, не можеше да тър
пи да гледа това чудо, почна да се бори95 въ себе си, докато най-послѣ си
испълни намѣрението. Той увлѣче окаянитѣ иноци да се съединятъ съ ду
хоборцитѣ96 върху Св. Трапеза, и поради това туй чудо се прѣкрати. Тъй
Богъ наказва тѣзи, които не навиждатъ истината. По този именно начинъ97
беззаконнитѣ духоборци и опрѣсночници се отплатиха на богомерскитѣ
иноци за своето съ тѣхъ съединение, защото всѣка жъртва на нечестивитѣ
е неприятна Богу. Ако тѣ мислятъ че ще бѫдатъ въ числото на избранници
тѣ, то Богъ имъ показва противното, що//л.8б:то тѣзи беззаконници да се
не прѣвъзнасятъ, но тѣ сега се посрамиха, както ще се посрамятъ и на вто
рото Христово идванье. А православнитѣ, ако и да страдатъ въ сегашния
вѣкъ, тѣ се надѣятъ да получатъ отъ Христа мъздовъздателя приготвенитѣ
блага, което и дѣйствително ще бѫде.
Беззаконниятъ царь Палеологъ, ако и да е ималъ намѣрение да отиде
на Св. Гора и да унищожи въ нея православието, но не сполучи това да
направи, защото царуванието му скоро се прѣкрати. Скрититѣ иноци от
страха на духоборцитѣ, излѣзоха изъ скрититѣ си мѣста98 и се възвръщаха
на първитѣ си изгорени и разорени жилища, а убититѣ си събратия гор
ко оплакваха. Тогава Атонската гора като Рахиль оплакваше дѣцата си. А
кой можеше да не заплаче, когато виждаше станалото99. Плачътъ и рида
нието на плачущитѣ достигаха до небето и съ Давида тъй говорѣха:100–103
“Боже, дойдоха езичницитѣ (друговѣрцитѣ) на мястото, което принадлежи
на Твоята прѣчиста Майка и оскверниха Твоитѣ Свети Храмове, дадоха
труповетѣ на твоитѣ раби за храна на птицитѣ и звѣроветѣ, кръвьта имъ
пролѣха като вода около имъ жилищата имъ и нѣмаше кой да ги погребва.
Излѣй гнѣва си върху народитѣ101, които Те хулятъ, и върху държавитѣ,
които сѫ отстѫпили отъ православната вѣра. Нека скоро да ни посѣтятъ
Твоитѣ щедрости, Господи, защото ний твърдѣ сме обѣднѣли; помогни ни,
Боже, Спасителю нашъ, заради славата на Твоето име. Господи, избави ни
Написано над задраскано растение.
се бори е написано над задраскано мисли. Зогр. 489, с. 95: брашесѧ.
96
Тук са задраскани думите поради което.
97
този именно начинъ е написано над задраскано това именно.
98
скрититѣ си мѣста е написано над задраскано пещеритѣ си [една дума
не се разчита]. Зогр. 489, с. 96: ѿ вертепѡвъ и ѿ чащи.
99
Написано над задраскано това.
100–103
Молитвата на монасите е вариант на пс. 78.
101
Написано над задраскано езицитѣ.
94
95
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и заради Своето име, очисти нашите грѣхове, за да не кажатъ нѣкога дру
говѣрцитѣ: дѣ е тѣхния Богъ? и да видятъ очитѣ ни наказанието имъ102,
задьто пролѣха кръвьта на Твоитѣ раби. А ний, Твоитѣ раби, ще Те славо
словимъ, Боже, въ вѣкъ и ще прѣдаваме отъ родъ въ родъ славнитѣ Твои
славословия и придания (!)“. Тъй плачаха и горко рѫдаха и погребваха
тѣлата на светиитѣ по цѣлата Св. Гора 104 […]китѣ останали живи иноци.
Всичкитѣ старания и звѣрста (!) на Михаила Палеолога останаха пус
ти, защото той въ нищо не сполучи. Въ врѣме на единъ походъ срѣщу Ива
на Дука, Епирски князь, Михаилъ се поболѣ и прѣзъ декемврия 1282 г.
умрѣ въ лагера си близо до гр. Беръ, неприсъединенъ //л.9а: къмъ западна
църква, отлѫченъ отъ Източната. Синъ му Андроникъ, който бѣ при него
отъ105 народното негодование не посмѣ да погребе баща си съ царски поче
сти, а заповѣда да го заровятъ106 въ единъ близъкъ мънастирь. А вдовицата
му царица Теодора бѣ принудена да издаде указъ, съ който обнародва ис
тинското изповѣдание на нашата православна вѣра. Патриархъ Иоанъ ХІ
Веккъ107 тайно избѣга отъ Цариградъ и бѣ отлѫченъ отъ Църквата наедно
съ своитѣ единомисленници108.
Паметьта на тѣзи тогази пострадали прѣподобни мѫченици се праз
днува наедно съ всички светци, подвижници на св. Гора, въ първата недѣля
слѣдъ недѣля „Всѣхъ святыхъ“. Но и отдѣлно се празднува паметьта на
Иверскитѣ прѣподобномѫченици въ Иверъ, на ватопедскитѣ – въ Ватопе
дъ. Затова справедливо и прилично е, дѣто и паметьта на нашитѣ прѣпо
добни мѫченици се празднува въ нашата обитель отдѣлно. Защото, ако
паметьта само на преподобнаго отца нашего Козма, който слѣдъ тѣхъ е
живѣлъ, се празднува по единъ приличенъ начинъ, то толкова повече слѣд
ва да се празднува паметьта на мнозина, които сѫ живели по-рано отъ него.
И ако Църквата празднува паметьта на Св. Отци отъ Синая и отъ лаврата на
Св. Сава, които сѫ пострадали отъ сарацинитѣ не по собствената си воля
и не за православието, то толкова по прилично е особено да празднуваме
въ нашата обитель паметьта на нашитѣ Св. Отци, които сѫ пострадали отъ
еретицитѣ латинци по собственно изволение и за православието. Това и
самитѣ братия отъ нашата обитель отдавна чувствоваха109 и това желая

Написано над задраскано друговѣрцитѣ.
Текстът липсва в Зогр. 489 и е написан допълнително в долното поле
на л. 8б и в горното поле на л. 9а.
105
След отъ задраскано страха.
106
Написано над задраскано погребѫтъ.
107
След Веккъ задраскано незабавно.
108
Тук свършва и допълнително прибавеният в полетата текст.
109
Написано над задраскано желаяха. Зогр. 489, с. 99: чꙋвствовахꙋ.
102

104–108
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ха, и какъ можаха да не желаятъ това, като гледаха умилно на частицитѣ,
изгорѣлитѣ тѣхни кости, като цѣлуваха тѣзи останки, ежедневно като ми
нуваха покрай кулата, въ която тѣзи св. наши Отци, като на жъртвеникъ,
принесоха себе си на всесожжение заради изповѣданието и защитата на
догматитѣ на Св. наша православна110 Църква и най сетнѣ, като сѫ обоня
вали понѣкога неизказаното благовоние, което излѣзва отъ мѣстото, дѣто
сѫ били изгорени. Заради всичко това всички братия, казвамъ, отъ старо
врѣме желаяха, щото паметьта на тѣзи светии да се празднува въ нашата
обитель и // л. 9б: желанието имъ се изпълни. Когато по волята Божия,
извънъ всѣкакво очаквание, нашата обитель се прѣвърна отъ идиоритма111
въ общежителна, тогази се начена празднуванието паметта на тѣзи светци,
съобразно съ тѣхното желание, което тѣ бѣха изказали въ молитвата си
къмъ Господа при издъхването си въ пламъка: Господи, въздигни жилища
та на Твоитѣ светии за Твоя слава и за нашъ споменъ“.
Сега, братие, колко мислите, тѣ се радватъ духомъ и се веселятъ, като
гледатъ изпълнението си? Но о колко по много тѣ ще се възрадватъ, когато
видятъ, че ний не само по име, но съ добри общежителни дѣла се украшаваме.
О тогази, тогази тѣ ще излѣятъ своите тепли къмъ Бога молитви за насъ, ще
изходатайствуватъ за насъ и за нашата обитель всѣкакви тѣлесни и душевни
добрини112 и винѫги ще ни запазватъ и закрилятъ отъ всѣкакви очаквани и
неочаквани злини, бѣди и скърби. Ако ли пъкъ узнаятъ, че ний живѣемъ
по-злѣ отколкото първенъ, тогази ще се отвърнатъ отъ насъ и отъ нашето
празднувание; тогива ще отстѫпятъ отъ насъ и всѣкакви злини, всѣкакви
скърби и бѣди ще ни постигнатъ, ще ни заобиколятъ. Истинско и угодно
празднуване за светиитѣ е да113 подражаваме на тѣхния добродѣтеленъ и
богоугоденъ животъ. Да изпитаме себе си, дали подражаваме на тѣхнитѣ
добродѣтели?114 Те бѣха до смъртния си часъ послушни, не сребролюбци,
а нищелюбци115: нищо за себе си не притежаваха и въ келиитѣ си нищо
не държаха, нито пазѣха; църковнитѣ и келийнитѣ правила винѫги изпъл
няваха, всѣкиго нелицемѣрно еднакво обичаха, въ обрищенията (!) си
къмъ всѣкиго бѣха кратки и тихи. А че,116 всичко това е //л. 10а: истина,
вижда се от тѣхния свършъкъ на живота имъ: защото ако тѣхния животъ
не е билъ добъръ и святъ, то не биха се сподобили съ такава славна смъртъ.
Защото, споредъ Св. Ивана Златоустий само тѣзи се удостояватъ отъ Бога
Зогр. 489, с. 99: Восточныѧ.
Манастир или скит с отделножително устройство (отделножителен ус
тав). Зогр. 489, с. 100: самочинїѧ.
112
Написано над задраскано молитви. Зогр. 489, с. 110: благаѧ.
113
След да зачеркнато живѣемъ.
114
Написано над задраскано подражатели (?).
115
Радивоев превежда нестежанїе, вольнꙋю нищетꙋ с не сребролюбци, а нищелюбци.
116
Написано над задраскано тъй като.
110
111
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съ такава смъртъ, които с живѣли добродѣтелно. Св. апостолъ Павелъ и
Св. мѫченикъ Евстатий, още като бѣха езичници, живѣяха добродѣтелно,
заради това и смъртния117 имъ часъ бѣ славенъ. А Иуда и Арий лошъ животъ
живѣяха, затова и сетнината имъ бѣ зла. Прочее и блаженитѣ тѣзи отци,
понеже, както казахме, добрѣ и богоугодно живѣха, понеже уставитѣ и
правилата на общежитието изпълняваха, затова и сетнинитѣ имъ бѣха
добри. А ний тъй ли живѣемъ, както тѣ сѫ живѣли, или сме далечъ отъ
тѣхния святъ животъ? Изпълняваме ли уставитѣ и правилата на иноческия
общежителенъ животъ, както сме се обѣщали при нашето постригване,
или ги прѣнебрѣгваме и прѣстѫпваме и по злѣ и по окаянно сега живѣемъ,
отколкото когато живѣехме самочинно? Това всесвещено мѣсто, на което
ний сега седимъ, по което и ходимъ, тѣ прѣзъ живота си оросиха съ потътъ
си, съ сълзитѣ си, а насетнѣ и съ кръвьта118, съ плътьта и съ коститѣ си,
слѣдъ като отъ огъня се прѣвърнаха на пепель, ний боимъ ли се, треперимъ
ли да го не осквернимъ? Чрѣзъ съвършено въздържание ний запазваме ли
отъ119 всѣкакво осквернение тѣлото и духа си? Стараемъ ли се да спечелимъ
тѣлесна и душевна чистота и светиня, безъ които, както казва апостолътъ,
никой няма да види Господа? Ако ли пъкъ не тъй живѣемъ, както тѣхъ, то
нека се постараемъ, братие, да се постараемъ да се поправимъ и да живѣемъ
споредъ тѣхния добродѣтеленъ животъ и споредъ нашето обѣщание, за да
можем да имъ угодимъ // л.10б: и да ги почтемъ съ нашето празднувание и
да ги имаме за свои молитвеници и закрилници. Да се постараемъ, братие,
истиски (!) да се покаемъ и да поправимъ себе си най-повече въ това страшно
и грозно врѣме, когато както нашата обитель тъй и цѣлия свѣтъ сѫ покрити
съ тъменъ и мраченъ облакъ отъ бѣди, скърби и искушения, поради нашитѣ
грѣхове и не знаемъ, кога какъвъ гръмъ отъ Божий гнѣвъ ще избухне надъ
главитѣ ни; не знаемъ, какво ни очаква и какво има да ни постигне. Заради
това безъ ни най-малко отлагане да се покаемъ и да се поправимъ, за да
не би не покаяни и не поправени ни постигне, както казва новоявлений
Нилъ120, гнѣвъ Божий, и, уви! ще погинемъ тогазѣ и тѣлесно и душевно121.
Написано над задраскано живота. Зогр. 489, с. 102: кончина ихъ.
Написано над задраскано плътьта.
119
Написано над задраскано себе си.
120
Нил Мироточиви Атонски (†1651 г.) е канонизиран като преподобен.
Освен с праведния си живот той е известен и като автор на поучения. Според
светогорското предание в 1813–1819 г. Нил се явява на друг атонски монах – Тео
фан, проповядвайки му свои предсказания за съдбата на човечеството и най-ве
че – за участта на монасите от Атон. Записи на тези проповеди, главно есхато
логични, са събрани в книгата „Посмъртни предсказания на преподобния Нил
Мироточиви“, известна на светогорските иноци.
121
Край на поучението. До края на текста преводът отразява молитвата,
поместена в Зогр. 489 и в Атонския патерик.
117
118
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Съ сърдце съкрушено да припаднемъ прѣдъ нашитѣ топли застѫпни
ци и закрилници, Св. двадесеть и шесть прѣподобни мѫченици, на които
днесь празднуваме паметьта и съ молба тъй умилно да извикаме и да ка
жемъ:
О святи и блажени Отци наши, вий, които отъ голѣма любовь къмъ
насъ, вашитѣ недостойни чада и въ пламъка, кога горѣхте, не ни забравих
те, но топли къмъ Бога молитви отправяхте за онѣзи, които ни миловатъ
и за нашето спасение, освещение, прославянне и за благосъстоянието на
тази ваша света обитель; вий и сега, като прѣдстоите прѣдъ прѣстола на
Създателя на цѣлата тварь Господа нашего Иисуса Христа и се наслажда
вате отъ Неговата неизказана слава, красота и лицезрѣние, спомнете насъ,
вашитѣ чада, които ви извършваме паметьта и умолете неговата неизказана
благость да се смили надъ нашата слабость и окаянство, да прѣзрѣ всички
наши волни и неволни грѣхове, да всади у насъ божествения Свой страхъ //
л.11а: и съ благостьта си да ни укрѣпи, за да изпълнимъ нашитѣ монашески
обѣщания и неговитѣ свети и животворни заповѣди и повелѣние; да утало
жи своя праведенъ грѣхъ122, който ний заслужаваме, да прогони тъмния и
мрачния облакъ отъ скърби, да ни закриля, запазва и избавя отъ искушения
всички насъ, които живѣемъ въ тази обитель както и всички православни
християни отъ всички видими и невидими наши врагове, отъ всѣкакви зли
ни, бѣди и неволи, които очаквано и неочаквано налитатъ върху насъ, да
ни запази въ миръ и тишина и безметежие; да ни дарува всѣко доволство и
избилие, щото съ вашитѣ тепли молитви и силно покровителство и защита
закриляни, защитавани и избавяни отъ123 всѣкакви бѣди и искушения да
прѣизобилваме въ миръ, тишина и доволство въ всѣко благо дѣло, свѣт
ло да празднуваме годишната ваша паметь съ славословия къмъ Господа,
който ви прослави съ вѣчна слава, съ която и ний, смиренитѣ ваши чада,
молете се, ви се молимъ, о достоблаженейши Отци, да се сподобимъ съ
васъ наедно чрѣзъ добро покаяние и богоугодно124 да достигнемъ края на
живота си, ако и да е голѣма тази наша молба, съ благодатьта и и неизказа
ното человѣколюбие на тогова Самого Господа и Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, Комуто да бѫде честь, слава и поклонение съ безначалния
Неговъ Отецъ и прѣсветий и благий и животворящъ Неговъ Духъ, нынѣ и
присно и во вѣки вѣковъ. Аминъ. //

Грешка вм. правилното гнѣвъ. Зогр. 489, с. 105: гнѣвъ.
закриляни, защитавани и избавяни е написано над задрасканото в реда да
се избавяме отъ всѣкакви бѣди и искушения.
124
Зогр. 489, с. 106: блгоꙋгожденїи.
122
123
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л.11б: Едно небесно знамение.125
Отъ пиргътъ или от кулата, въ която пострадали Св. Преподобни мѫ
ченици до 1873 г. стояла още една малка часть126, но тъй като била доста
поврѣдена и застрашавала да падне, то тя била срината. А за да се не забра
ви мѣстото, дѣто сѫ пострадали Св. мѫченици, мънастирското братство
единодушно пожелали127 да имъ издигнатъ паметникъ. Прѣзъ тази 1873
година паметника билъ издигнатъ128, а освещението му се извършило въ
деня, когато сѫ загинали129 тѣзи светии. Отъ вечерьта, слѣдъ захожданието
на слънцето, наченало се всенощно бдѣние. Нея нощь нѣмало мѣсецъ, и
само звѣздитѣ блѣщукали по небесния сводъ. На всѣкѫдѣ изъ природата
царувала тишина. Тъкмо посрѣдь нощь, когато въ църквата слѣдъ130 първа
та катизма се почнало да се чете „житието и страданията на светиитѣ“, из
веднъжъ въ храма стана единъ легнъ131 шумъ, надъ църквата се явилъ еди
нъ огненъ стълпъ и освѣтилъ цѣлия мънастиря (!) и околноститѣ му и то
толкова силно, че можало е да се виждатъ и разпознаватъ всички прѣдмети,
както въ мънастиря, тъй и вънъ отъ него. Чудниятъ този стълпъ, слѣдъ като
посѣдѣлъ надъ църквата около три-четири минути, дошелъ надъ паметни
ка, надъ който тъй сѫщо се възпрѣлъ още нѣколко минути. Сетнѣ почналъ
да се издига на нагорѣ и тутакси се прѣвърналъ на крѫгъ като вѣнецъ и
застаналъ надъ самия паметникъ и мѣстото, дѣто сѫ пострадали прѣпо
добномѫченицитѣ. Това явление се е продължило около петнадесетѣ ми
нути. Братията и многото гости, както и132 пустинници, както били дошле
да почтатъ памятьта на св. страдалци, сѫ видѣли това небесно явление.
Тук преводът на М. Радивоев свършва, но в Зогр. 489 творбата про
дължава и авторът се връща към темата на своето поучение към братята от
Зографския манастир, за да завърши с него текста на ЗП-нова:
Заглавие в горното поле, написано вероятно след текста на л. 11б. В Зогр.
489, с. 107 тази последна част е отделена със самостоятелно заглавие: Ꙁдѣ подобаетъ воспомѧнꙋти и ѡ чꙋдесномъ ꙁнаменї надъ соборною церковїю и памѧтнкомъ стыхъ
двадесѧтъ и шести препⷣбномꙋченикѡвъ, въ день хъ памѧти, Мц҇ⷭа октѡмврїа, і. го дне,
въ лѣто 1873-е. Същото и в АП „О чудесном знамении над соборной церковью
Зографското афонского монастыря и над памятником 26 святым преподобно
мученикам, явившемся в день их памяти, 10 октября 1873 года“.
126
Радивоев пропуска една част от фразата, която в Зогр. 489 обяснява вто
рата причина за срутването на кулата: по еликꙋ же ꙁакрываше сѣверное ꙁданїе обители.
127
Написано над задрасканото в реда решило.
128
Зогр. 489, с. 106: Сицевымъ ѹбѡ ѹсердїемъ братіи, нача спѣшнѡ соꙁидатисѧ
памѧтникъ сеи, иже и совершисѧ въ тоже 1873. лѣто, и вси радостнѡ ждахꙋ...
129
Написано над задраскано в реда начало на дума сла (?).
130
Написано над задраскани в реда думи: се започнало четенето на.
131
Зогр. 489, с. 108: легкїи.
132
Написано над задраскани в реда думи: били дошли.
125
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С. 109–110: Сїе дивное ꙁнаменїе, еже ꙗвисѧ въ день праꙁдника стыхъ прпⷣбномꙋченикѡвъ, и ѡстановисѧ точїю надъ церквїю и памѧтникомъ, не есть ли докаꙁательство сегѡ, ꙗкѡ стіи прпⷣбномꙋченицы пекꙋтсѧ ѡ спасенїи, совершающихъ
памѧть ихъ; не есть ли докаꙁательство и сегѡ, ꙗкѡ сіи прпⷣбнїи оцы посѣщаютъ
насъ,  посѣщаютъ тогѡ ради, во еже бы мы пеклсѧ подражати ихъ подвигомъ, и не ꙁабывати сщенныхъ своихъ обѣтѡвъ. Памѧствꙋѧ ѹбѡ сіе благодатное посѣщенїе нашихъ прпⷣбныхъ оцевъ, иже пострадаша прежде шести сѡтъ
лѣтъ на семъ стомъ мѣстѣ, и несꙋмненнѡ вѣрꙋѧ въ ихъ благодатнꙋю помощь,
воспоминающымъ естныи ихъ подвигъ, и съ благоговѣнїемъ чествꙋющимъ ихъ
стꙋю памѧть: бꙋдемъ мꙋжественнѡ подвиꙁатисѧ на мѣстѣ ихъ стагѡ подвига,
съ ѹсердїемъ //с. 110 исполнѧюще свои иноческїѧ ѡбѣты, да бы и намъ полꙋчити богатꙋю милость въ день страшнагѡ сꙋда, ѡ Хрⷭ҇тѣ Гд҇ⷭѣ нашемъ, емꙋже слава
и держава въ беꙁконечныѧ вѣки: Аминь.

An Unknown Translation by the Teacher
and Enlightener Milan Radivoev Preserved
at the Monastery of Zograf
Klimentina Ivanova (Sofia)
The paper discusses an unknown Bulgarian translation of the Story
of the Invasion of the Latins to Mount Athos and the Martyrdom of the TwentySix Zograf Monks. This translation into modern Bulgarian survives in
manuscript no. 323 of 1910 held in the Zograf Monastery Library. It was
made by the Bulgarian teacher and historiographer Milan Radivoev from
Elena. The author of the paper argues that Milan Radivoev translated
the text preserved in manuscript no. 489 kept in the Zograf Monastery
Library and proposes an edition of the text in Zogr. 323.
Keywords: Zographou Monastery, twentieth-century manuscripts,
modern Bulgarian language, Bulgarian National Revival
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За приписката на „окаяния Драган“
в Зографския трефологий
Петко Петков, свещ. Козма Поповски,
Димитър Пеев (София)
Ключови думи: Зографски манастир, Драганов миней, Панарет
Зографски, приписки, среднобългарски ръкопис, манастир „Св.
Пантелеймон“ на Света Гора
Ръкопис № 54 от Зографския манастир, познат още като Драганов миней, всъщност е добре известен среднобългарски пергаментен
кодекс от края на ХІІІ в. Основната му част от 219 л. се намира в Зо
графския манастир на Атон (Зогр. 541), два листа са в Москва (РГБ,
Григорович №42 – отнесени там от Виктор Григорович), други два
листа, на които е била службата за св. цар Петър2, също взети ве
роятно от Григорович, сега са в неизвестност, три листа се намират
в Санкт Петербург (РНБ, Q.n.1.40 – отнесени там от П. Успенски)3.
Шест листа от паметника са се намирали в руския светогорски ма
настир „Св. Пантелеймон“. Ръкописът е празничен миней: съдържа
служби и проложни жития за различни дни от годината, включи
телно памети на български светии (св. Кирил, св. Методий, св. Иван
Рилски, св. цар Петър), както и химнографски произведения за св.
Петка и св. Михаил Воин, светци, чиито мощи са били в Търново.
Това, което привлече интереса ни, е небезизвестната припис
ка на писача в Драгановия миней. Тя е публикувана нееднократно и
гласи:

Каталог 1994: 52. В по-стари публикации ръкописът е познат с предишна
та зографска сигнатура І.е.9.
2
Иванов 1931: 387.
3
Сводний каталог 1984, № 356, 357.
1
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† Пиши ѡ̇каа͗нїе. Драгане. ꙗ̇ко ꙁа грѣхы твоѫ̇ б꙯ъ твои̇ мѫит тѧ. пиⷲ
страннїе. ⁘–4.
Всъщност бяхме провокирани от тази приписка:

„Пиши окаѧнїче5 Драгане. ꙗко за грѣхы твоѧ бъ твой мѫчитъ тѧ. пиши
странниче“6
Тя се намира на л. 172а (ил. 1), който сега се пада в средата на
текстовете за месец май (служба на св. Епифаний), в основната част
на ръкописа, пазена в Зографската света обител (Зогр. 54). С не
въоръжено око се вижда, че това е една късна църковнославянска
приписка. В случая не става дума за надрисуване на избледнял ори
гинал, а по скоро – за „възстановка“ по издание.
На снимката виждаме приписката в сегашния ѝ вид в минея,
както казахме, на л. 172а в долното поле, а в изданието на Йордан
Иванов7 най-вероятно е представена оригиналната приписка, нами
раща се на един от листовете, видени за последно в края на XIX в. в
руския манастир „Св. Пантелеймон“.
Разликата между двата показани варианта, както и начините на
цитиране на приписката в научната литература, породиха редица
въпроси, на които ще се опитаме да дадем отговор.
Драгановият миней е открит за науката от Виктор Григорович
в средата на XIX в. Григорович споменава за него във връзка с пуб
ликуването на част от текста на службата за св. цар Петър8. Пръв
опис на минея и издаване на приписките в него прави архимандрит
Леонид след посещението си на Света Гора през 1866 г. В публика
цията си от 1868 г. той дава приписката, без да спазва оригиналния
правопис – „Пиши, окаянниче Драгане, яко за грѣхы твоя Богъ твои
мучитъ тя, пиши страніче“ – и посочва мястото ѝ – на л. 1729. До
лу-горе по същото време, 1868 г., приписката е публикувана и от
Иванов 1931: 233.
ї е поправено от и.
6
Вж. ил. 1.
7
Иванов 1931: 233.
8
Григорович 1852: 91–92.
9
Леонид 1875: 53.
4
5
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И.И. Срезневски в Славянские памятники юсового письма († пиши ѡ͗каанїе. Драгане. ꙗко ꙁа грѣхы/ твоѫ б꙯ъ твои̇ мѫитъ тѧ. пиши страние), кой
то определя мястото ѝ в края на службите за месец март10. Той я ци
тира по записките на еп. Порфирий Успенски, самият Срезневски
не е виждал ръкописа. Срезневски публикува и втори път припис
ката („пиши окаяниче Драгане яко за грѣхы твоѫ б꙯ъ твои мчит тя“)
в Сведения и заметки 1875 г., като този път той черпи и от записките
на архимандрит Леонид11. В този случай Срезневски определя като
място на припската л. 172.
През 1880 г. Порфирий в разказа си за пътуването си по Света
Гора също публикува приписката12 (вж. табл. по-долу), като опреде
ля мястото ѝ в края на месец март. Интересното е, че той посещава
Зограф най-рано от всички писали за приписката, още през 1859 г.,
а публикува най-късно. Следващият, който публикува приписката,
е А. Александров (Пиши ѡка‘анїе. драгане. ꙗ̇ко ꙁа грѣхы твоѫ̇ б҃ъ твои̇
мѫиттѧ. пи ⷲ страннїе–⁘–) в Руски филологически вестник от 1891 г.13.
Това става обаче, след като по неясни засега причини шест листа от
Драгановия миней със службите на св. Кирил и св. Методий вече са
пренесени в манастира „Св. Пантелеймон“. Той определя мястото
ѝ също в края на месец март, в долното поле на правата/лицевата
страна на четвъртия от шестте листа.
След това през 1908 г. в своя опис на зографските ръкописи Гри
горий Илински също публикува приписката, без да следва ориги
налния правопис (пиши ѡкааннїче драгане. ꙗко ꙁа грѣхы твоѫ б҃ъ твой
мѫитъ тѧ. пиши странниче.), като твърди, че тя се намира на л. 172 в
ръкописа14. Той не посочва източника си, но няма как през 1907 г. да
е видял приписката на л. 172 в ръкописа ‒ най-вероятният му „ан
тиграф“ би трябвало да е била публикацията на Леонид, тъй като
във втората публикация на Срезневски, където е посочен номерът
на листа, самата приписка е без края пиши странниче.
Почти по същото време, през 1908 г., публикува приписката и
Йордан Иванов в първото издание на Български старини из Македония († Пиши ѡ̇каанїе Драгане ꙗко ꙁа грѣхы твоѫ̇ б҃ъ твои̇ мѫитъ тѧ.
пиши страние.), като също не посочва източника си и определя мес
тоположението на приписката в края на месец март15. Във второто
Срезневский 1868: 120.
Срезневский 1875: 403.
12
Порфирий 1880: 154.
13
Александров 1893: 194.
14
Ильинский 1908: 267.
15
Иванов 1908: 39.
10
11
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издание на Старините от 1931 г. приписката се споменава на две
места: на стр. 233, където я дава цялата: Пиши ѡ̇каа͗нїе. Драгане. ꙗ̇ко ꙁа
грѣхы твоѫ̇ б꙯ъ твои̇ мѫит тѧ. пиⷲ страннїе. ⁘–, като отново казва, че
тя се намира на листа, където свършва месец март, но също така
споменава, че сега този лист се намира в руския манастир „Св. Пан
телеймон“. След това говори за приписката в общото описание на
Драгановия миней на стр. 468—475, където прави обзор на учените,
виждали, публикували и присвоявали части от минея. Отделно на
стр. 296—305 публикува службите на св. Кирил (стр. 296—300) и на
св. Методий (стр. 300—305), които се намират на листите, съхранява
ни в манастира „Св. Пантелеймон“, публикувани от А. Александров.
За първата служба Й. Иванов казва, че има фотографски снимки,
по които поправя правописа на Александров, а за втората отбеляз
ва, че публикува по изданието на Александров, от което следва, че
със снимки от службата на св. Методий той не е разполагал16. Не се
разбира дали е имал фотокопия от всичките шест Пантелеймонови
листа, или само от първите няколко. Това, което остава неясно оба
че, е дали той е виждал приписката de visu, или я публикува по вече
споменатото издание на Александров. В архива на учения снимки
от тези шест листа не успяхме да открием. Според нас по-вероятно
е да я публикува по Александров.
Между двете издания на Йордан Иванов има още една научна
публикация от А. Соболевски, посветена на Драгановия миней, къ
дето е дадена разглежданата тук приписка17. Той също не е виждал
приписката и представя изследователите, работили преди него с
ръкописа: еп. Порфирий Успенски, И. Срезневски и А. Алексан
дров. Любопитно е, че при него правописът на приписката не при
лича на правописа у никого от ползваните от него автори ‒ създава
се впечатление, че е компилация от всички тях.
По-долу за удобство представяме публикациите на приписката
хронологично и отбелязваме местоположението ѝ в ръкописа спо
ред авторите:

16
17
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Автор и
година на
Текст на приписката
публикация
Леонид, 1868 Пиши, окаянниче Драгане, яко за
грѣхы твоя Богъ твои мучитъ тя,
(1875)
пиши страніче
Срезневски, † пиши ѡ͗каанїче Драгане. ꙗко за
1868
грѣхы
твоѫ б꙯ъ твои̇ мѫчитъ тѧ. пиши
страниче
Срезневски, пиши окаяниче Драгане яко за грѣхы
твоѫ б꙯ъ твои мчит тя
1875
Порфирий, † Пиши ѡ͗каанiче драгане ꙗко за
1880
грѣхы твоѫ б꙯ъ твой мѫчитъ тѧ.
Пиши странниче
Александров, Пиши ѡка‘анїе. драгане. ꙗ̇ко
1891
ꙁа гр ⷺхы твоѫ̇ б҃ъ твои̇ мѫиттѧ.
пи ⷲ с ⷮраннїе–⁘–
Илински,
пиши ѡкааннїче драгане. ꙗко ꙁа грѣхы
1908
твоѫ б҃ъ твой мѫитъ тѧ. пиши
странниче
Иванов,
† Пиши ѡ̇каанїе Драгане ꙗко ꙁа грѣхы
1908
твоѫ̇ б҃ъ твои̇ мѫитъ тѧ. пиши
страние.
Соболевски, пиши ѡкаанїче драгане ꙗко ꙁа грѣхы
1913
твоѫ б҃ъ твои мѫитъ тѧ. пиши
страннїе
Иванов,
† Пиши ѡ̇каа̑нїе. Драгане. ꙗ̇ко ꙁа
1931
грѣхы твоѫ̇ б҃ъ твои̇ мѫитⸯ тѧ.
пи ⷲ страннїе ⁘–
Ръкопис
Пиши окаѧнї(и)че Драгане. ꙗко за
Зогр. 54
грѣхы твоѧ бъ твой мѫчитъ тѧ.
пиши странниче
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Къде се намира в
ръкописа според
издателя
л. 172а
В края на месец Март

л. 172а, долния край
В края на месец март
В долната част на л.4а
в „Св. Пантелеймон“
На л. 172а
В края на месец март
На л.172а и на л. 4а
от манастира „Св.
Пантелеймон“
В края на месец март,
който е
в „Св. Пателеймон“
На л.172а18

В каталога на Зографските ръкописи на Райков, Кодов, Кожу
харов и Миклас е отбелязано само „Бележка на писача, окаяния
Драган – на л. 218б(!)“19. Всъщност приписката е на л. 172а и е ко
18
19

Според сегашната фолиация на този лист той се пада в средата на м. май.
Каталог 1994: 52.
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пие на приписката на писача. Откъде се появява този лист 218, не
става ясно, вероятно е плод на неволна грешка. В Бележки на българските книжовници Боряна Христова, Даринка Караджова и Елена
Узунова казват, че цитират приписката по Илински, но всъщност
повтарят Й. Иванов20. В Кирило-Методиевската енциклопедия в стати
ята за миней Ст. Кожухаров не коментира приписката на окаяния
Драган21. В Старобългарска литература (Енциклопедичен речник) под
ред. на проф. Донка Петканова е отбелязано, че ръкописът е разде
лен между четири библиотеки – на Зографския манастир, руските
РГБ и РНБ и тази на руския светогорски манастир „Св. Пантелей
мон“. Също така е отбелязано, че има приписка на писача, но не е
коментирано къде в ръкописа се намира тя22. А.А. Турилов, който
през есента на 1983 г. участва в експедиция на Атон с цел да бъдат
описани славянските ръкописи там, не намира в „Св. Пантелеймон“
шестте листа със службите на св. Кирил и св. Методий и оригинал
ната приписка23.
От току-що направения преглед възникват следните важни за
нас въпроси:
1. Приблизително по кое време листовете с приписката са пре
минали в „Св. Пантелеймон“?
2. Кои учени са виждали приписката de visu?
3. Кога и от кого е „възстановена“ приписката на сегашния л.
172а?
По времето на Порфирий Успенски (1858–1860) приписката
още е част от кодекса в Зограф. По времето на посещението на ар
хим. Леонид през1866 г. – също. През 1891 г. А. Александров копира
(вероятно на ръка) шестте листа, намиращи се вече в манастира „Св.
Пантелеймон“, като особено внимателно преписва службите на св.
Кирил и св. Методий. Точна година на преминаването ѝ е невъз
можно да се определи, но със сигурност това е станало между 1867
и 1890 г.
Без съмнение В. Григорович също я заварва в ръкописа, въпре
ки че това не става ясно от Очерка му. Порфирий Успенски, архи
мандрит Леонид и А. Александров са виждали оригинала на при
писката. Дали Илински е виждал приписката, е доста съмнително.
По негово време тя вече е в „Св. Пантелеймон“. Той не отбелязва
приписката да е била с късен почерк, червено мастило (останалите
Христова и др. 2003: 35, 151.
Кожухаров 1995: 680.
22
Коцева 2003: 146.
23
Турилов 2007: 117.
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приписки са с мастилото и почерка на основния писач) и църков
нославянски правопис – факти, които човек с неговата подготовка
не би могъл да пропусне. Следователно той не е виждал нито ориги
нала, нито „възстановената“ приписка. В описа си той прави кратко
палеографско описание на минея, 3-4 реда, отбелязва, че три листа
се намират вече в колекцията на Порфирий Успенски, и казва, че
по въпроса съществува огромна литература, като цитира при това
Срезневски, Леонид, Сырку и Александров24. Накрая цитира и три
те приписки, дадени преди това у Леонид и долу-горе по същото
време у Й. Иванов25, като за интересуващата ни приписка не дава
листа, на който е, а оставя въпросителна на мястото за листа.
Изводът, който се налага, е, че той дава приписките по вече съ
ществуващата литература, най-вероятно по архим. Леонид, а не ги
копира собственоръчно от ръкописа ‒ както знаем, тази на писача
не би и могъл. Й. Иванов дава твърде противоречиви сведения. В
първото издание на Старините той въобще не споменава, че цити
ра приписката по друг източник/изследване26. Във второто вече от
белязва, че тя се намира в „Св. Пантелеймон“, но отново не казва, че
я публикува по чуждо издание, казва обаче, че публикува службата
на св. Методий по Александров, т.е. че няма фотокопия от нея, дока
то за тази на св. Кирил специално подчертава, че има фотокопия – и
двете служби са от шестте листа в „Св. Пантелеймон“27. Не може да
се твърди със сигурност, че той е виждал въпросните шест листа и
приписката de visu. Сравнението на правописа на приписката у А.
Александров и у Й. Иванов показва, че не е изключено Й. Иванов да
цитира приписката по изданието на Александров.
През 1937 г. Михаил Ковачев (преводач, църковен историк, пре
подавател в Духовната академия и библиотекар в Св. Синод) посе
щава Зограф. По поръка на Й. Иванов той разглежда ръкописите
и си води бележки за по-важните от тях. Част от записките си, от
насящи се за ръкописите, успява да публикува чак през 1967 г. Той
дава интересуващата ни приписка в превод на новобългарски, като
посочва нейното място в края на текста за месец март28, което оче
видно е под влияние на публикациите преди него (най-вероятно на
Й. Иванов), защото сегашното ѝ положение не е на това място (а в
средата на текста за месец май).
Ильинский 1908: 266–267.
Иванов 1908: 39.
26
Иванов 1908: 39.
27
Иванов 1931: 296, 300, 474.
28
Ковачев 1967: 25.
24
25
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Иван Дуйчев, Петър Динеков, Веселин Бешевлиев, Асен Васили
ев, Никола Божинов (фотограф от НБКМ) през 1943 г. (16.08 – 11.09)
също посещават Зографския манастир, но не споменават приписка
та29. По късно издаващите приписката със сигурност не са я вижда
ли в ръкописа de visu. Любопитно е да отбележим и една бележка
на проф. Христо Кодов30 – в работата си за средновековните българ
ски музикални паметници той съобщава, че през месец октомври
1966 г. е бил в Зограф и е работил с ръкописа, но не е имал възмож
ност да направи снимки. Интересно е, че прекрасният познавач на
средновековните славянски ръкописи, който явно в случая е имал
възможност сравнително подробно да изучи паметника с оглед на
музикалните му знаци, нищо не споменава и не коментира относно
приписката!
Така стигаме до извода, че приписката е виждана в оригинал
само от четиримата руски учени Виктор Григорович, Порфирий
Успенски, архим. Леонид и Александър Александров, като послед
ният я вижда извън самия ръкопис в откъслеците, намиращи се в
манастира „Св. Пантелеймон“ на Света Гора. След това оригинал
ната приписка „изчезва” и ние нямаме документирани свидетел
ства някой да я е виждал – в сферата на хипотезите не бихме искали
да навлизаме. Другият извод е, че никой от българските учени и из
следователи не е виждал оригиналната приписка, но странното е,
че пък и никой не коментира или не забелязва сега съществуващата.
Явно всички се доверяват на изданията, направени преди тях, и я
преписват от тях.
Да се каже с точност кога е била „възстановена“ приписката в
минея, е практически невъзможно. От средата на XIX в. до днес са
се сменили поне осмина библиотекари, като долу-горе е възможно
да се проследи кой след кого следва, но в коя година точно се сменят
за момента е абсолютно неустановимо. Вероятният ред на библи
отекарите е следният: 1. монах Мартиниян – според М. Ковачев
дългогодишен библиотекар, предполагаме, че той е бил по времето
на посещението на В. Григорович (1844), няма обаче други сведения,
потвърждаващи това предположение31. 2. монах Нефталим – под
вързва повечето славянски ръкописи през 1866 г. Сведението е по

Динеков 1987: 29–34.
Петров, Кодов 1973: 353, бел. 68.
31
Ковачев 1967: 26. За м. Мартиниян се споменава в приписка от 1867 г. в
ръкопис Зогр. 404 (Каталог 2017), но ние не можем да бъдем сигурни дали става
дума за една и съща личност.
29
30
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Антон Поп-Стоилов32. Възможно е Поп-Стоилов да бърка годината
с 1886 г., когато м. Нефталим прави непълен опис на славянските
ръкописи33. 3. монах Симеон, не е ясно дали е бил библиотекар –
през 1895 г. прави опит да опише славянските ръкописи. 4. йеромонах Иринарх – от 1898 г. библиотекар. През 1899—1900 г. прави
опис на славянските ръкописи и полага грижи за подреждането на
библиотеката. 5. монах Никита – 1902 г., библиотекар по време на
пребиваването на Поп-Стоилов в манастира34. 6. монах Панарет –
дългогодишен библиотекар, не е известно от кого поема библио
теката, имаме устни сведения, че преди него за кратко друг монах
е бил бибиотекар. Постъпва в манастира през 1909 г., става монах
през 1911 г., сигурни години, в които се споменава като библиотекар –
1937, 1945, 195735. Освен това м. Панарет е бил един от плодотворни
те преписвачи и книжовници в Зограф през първата половина на
ХХ в. Той живо поддържа традицията да се преписват богослужеб
ни книги. При последната каталогизация на манастирската библи
отека се установи, че негово дело са голяма част от ръкописите, пи
сани през ХХ в.36 Най-ранният негов ръкопис е от 1913 г., а най-къс
ният от 1954 г. 7. монах Пахомий – пристига на Атон през 1966 г.37;
кога приема библиотеката и от кого, за момента не е ясно; знае се, че
между него и монах Панарет е имало още един монах, на когото за
кратко време е било наложено това послушание. Изследователите
от началото на двадесети век Поп-Стоилов38, Аргиров39 и Илински,
които се заемат да направят опис на Зографската ръкописна сбир
ка, нищо не споменават за наличието на късна приписка. Съдейки
по това, че и Й. Иванов не отбелязва наличието на такава приписка
в минея, можем да заключим, че „възстановката“ на записа на пи
сача е станала след неговото посещение през 1908 г .
Според така възстановената картина най-вероятно приписката
е била възстановена по „издание”, а вероятен неин възстановител
е бил някой от манастирските библиотекари. Дългогодишен отго
ворник за библиотеката приблизително от 20-те до края на 50-те
години на XX век., т.е. след пребиваването на нашите учени там, е
Стоилов 1903: 120.
Стоилов 1903: 120.
34
Стоилов 1903: 120.
35
Темелски 1996: 165, 170.
36
Каталог 2017.
37
Димитров 1995: 62.
38
Стоилов 1903.
39
Аргиров 1908: 219–238.
32
33
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монах Панарет. Според нас той е имал възможността и познанието
да извърши това дело. Панарет е оставил в манастира със сигурност
поне осем ръкописа, подписани от самия него (това са ръкописите
с номера 296, 302, 325, 335, 351, 353, 354, 372)40. Ако сравним почер
ка на приписката с образци от почерка му, отразен в подписаните
ръкописи, то с висока степен на вероятност можем да кажем, че
„възстановката“ е направена лично от ръката на Панарет. В полза на
такова допускане говори изписването на редица букви: а, ѧ, , р, е, н,
в, ъ – букви със същите графични особености се откриват във всички
подписани ръкописи на Панарет (ил. 3, 4). В правописно отношение
приписката има претенцията да предава правилно някои характер
ни български особености, например употребата на ѫ в мѫтъ, но
употребата на ѧ в окаѧнїе свидетелства за влияние на църковносла
вянската правописна практика. В окаѧнїе буквата ї е преправена от
, а името Драган е изписано с главна буква, което също свидетел
ства за написание, доста близко до съвремието. Като предположи
телно време на „възстановката“ може да се предположи периодът
20-те–30-те години на ХХ век , но разбира се, това е условно.
Това, което бихме искали да подчертаем накрая, е, че последен
Йордан Иванов през 1931 г. казва, че записът на писача се намира на
листите в „Св. Пантелеймон“, както и фактът, че до момента никъде
в научната литература не се споменава за „възстановената“ припис
ка, въпреки че тя съществува, може би вече почти цяло столетие.
Всъщност големият въпрос е дали шестте листа, които последно
засичаме в манастира „Св. Пантелеймон“, все още съществуват фи
зически (последен, който със сигурност ги е видял там, е А. Алексан
дров в края на ХІХ в.). Много би ни се искало да можехме да дадем
положителен отговор, но за съжаление, въпросът остава открит…
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On the Marginal Note of “the Poor Dragan”
in the Zograf Trephologion
Petko Petkov, priest Kozma Popovski, Dimiter Peev (Sofia)
The article studies a marginal note which has been quite popular
among the scholarly milieu. It is found in MS 54 at the Monastery
of Zograf, a manuscript known also as Draganov Menaion or Zograf
Trephologion and found for the scholarship in the mid-nineteenth century
by the Russian scholar Viktor Grigorovič. Nowadays parts of it are kept
in several library repositories on Athos and in Russia. Archimandrite
Leonid noticed a marginal note with the name of the “sinful Dragan” in
the manuscript and edited it. Other scholars after him also published the
marginal note and thus it occurred in a number of reference books. Some
of the folia of the codex had been removed and six of those reemerged
in the Monastery of St Panteleiomon on Athos. One of those six folia
contains the note in consideration. While working with the manuscript at
Zograf, we found another marginal note with a similar content on f. 172r,
but its handwriting and orthography speak about a much later time. The
comparisons that we made lead to the conclusion that in all likelihood it
was copied by monk Panaret Zografski, most probably while he was the
librarian at Zograf.
Keywords: Zographou Monastery, Draganov Menaion, marginal notes,
middle Bulgarian manuscripts, St Panteleimon Monastery on Athos,
Panaret of Zographou
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Златният печат на цар Иван Асен ІІ (1218–1241),
съхраняван в архива на манастира Зограф
Иван Йорданов (Шумен)
Ключови думи: Български царски печати, златен печат на цар
Йоан Асен II, Зографски манастир, грамоти на българските царе

Увод
Повече от 40 години работих по проекта „Корпус на среднове
ковните печати от България“. Всъщност, когато започнах, не съще
ствуваше понятието „проект“, а „планова задача“, от която не се
интересуваше никой. Отчиташе се формално и никой не очакваше
резултати. Същото положение остана и когато се въведе понятието
„проект“. Под „интересуваше“ имам предвид финансово обезпеча
ване. Единствен изпълнител на този иницииран от мен проект си
останах аз и моята инициативност след 1989 г. Водеше ме амбицията
да превърна в извори за българската история онези средновековни
печати, които имаха отношение към нея. А началото бе поставено с
едно сензационно откритие. В Преслав при археологически разкоп
ки бе открит архивът на местния византийски стратег от периода
971–1087 г. В този архив са се съхранявали документи, които днес са
изгнили, но са останали печатите (повече от 500 екземпляра), вися
щи някога от тях1.
Тези мои усилия в крайна сметка доведоха до положителен ре
зултат. Става дума за средновековни български и византийски печа
ти, намерени в България.
През 2001 г. бе публикуван „Корпус на средновековните българ
ски печати“, включващ всичко известно дотогава, а именно: 4 хри
1

Йорданов 1993.
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совула, 3 аргировула, 175 моливдовула, 13 пръстен печата2. Десетина
години по-рано документираните печати не надхвърляха двадесет
като бройка. Тенденцията броят им да се увеличава се запази и това
наложи да се направи второ допълнено издание, което излезе през
2016 г. на български и на английски език ‒ в него печатите са над 4003.
Резултатни бяха и усилията ми за публикуването на византий
ските печати. През периода 2003–2009 г. излязоха три тома на ан
глийски, в които бяха включени над 3200 печата. Разбира се, нами
рането на нови печати продължи и тяхната бройка вече надхвърли
3500, а на българските достигна 500. Те бяха публикувани в няколко
добавки (Supplement).
От средновековните български печати един от най-значимите е
на цар Иван Асен ІІ, съхраняван в Зографския манастир. Той впечат
лява чрез своята иконография, текст и цялостен външен вид, пред
ставящ един бляскав владетел, който след битката при Клокотница
на 9 март 1230 г. с основание се титулува цар на българите и гърците.
Като всеки паметник този печат си има своята история и съдба.
Виси от т.нар. Калиманова грамота4 и през всичкото време от из
лизането му от царската канцелария в 1230 г. до днес се съхранява
в архива на Зографския манастир, споделяйки неговата участ. Ин
тересна е появата му в полезрението на научната общност. Той ста
ва известен още през 1744 г. чрез сведението на руския поклонник
Василий Григорович-Барски, посетил Атон и Зограф. В своя пъте
пис той отделя място за грамотата на цар Иван Калиман и добавя:
„Имаше също и печат висящ, позлатен, с надпис: Іо Асен Цар на
Българите и Гърците“5. Това е най-ранната публикация на българ
ски средновековен печат.
През 1852 г. хрисовулът е преведен на руски и заедно с оригина
ла са изпратени до руския посланик в Истанбул с цел ходатайство
за положителен изход на съдебно дирене6. Няма две мнения, че пе
чатът ще да е придружавал пакета от документи.
През 1906 г. (5 и 6 август 1906 г.) в Зограф пребивава директорът
на българската Серска девическа гимназия Антон Поп-Стоилов. Той
преписва хрисовула и прилага рисунка на печата. Това е първата му
илюстрация, която, сравнена с оригинала, изглежда вярна (обр. 1).

Йорданов 2001.
Jordanov 2016.
4
Зогр. арх. 1/13/43.
5
Барски 1887: 255.
6
Стоилов 1908: 84–85.
2
3
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През 1960 г. в списание Byzantinoslavica бе обнародвана статия на
проф. Тодор Герасимов, който илюстрира печата и грамотата чрез
снимки, които му бил предоставил проф. Васил Захариев. Кой е Ва
сил Захариев, нямах представа. За добро или зло в наше време съ
ществува Гугъл, а от Уикипедия разбрах, че той е художник, изкуст
вовед и с интереси към българското културноисторическо наслед
ство. Посещавал Света Гора и манастира Зограф. Това обясняваше
връзката между печата и неговите снимки, публикувани от проф.
Герасимов. Това предположение се превърна в увереност, след като
се запознах с доклада му до министъра на просвещението, в който
докладва за мисията си в Атон през 1937 г.7. Тя е била нелегална и
напълно достойна за роман с криминален сюжет. За нас е важното,
че си изяснихме как отливка и снимка на печата се появяват в Бъл
гария8. Всъщност от илюстрациите можем да предположим, че са
заснети гипсова отливка на печата, самият оригинал и грамотата, от
която виси печата. При гипсовата отливка не се вижда дупката. Тя
– съвсем естествено – е запълнена с гипс. Докато при оригинала тя е
отчетлива. Същото положение е при кадъра с грамотата.
Вероятно поради факта, че статията на Герасимов излиза на
чужд език и в чуждестранно списание, а може би и по някакви дру
ги причини тези илюстрации не получават разпространение.
Печатът на цар Иван Асен става популярен в България, след като
бе поставен върху обложката на том ІІІ на многотомното издание на
История на България, публикувано във връзка с 1300-годишнината от
създаването на българската държава9. Той зае своето достойно мяс
то като емблема на българската държавност в научни и популярни
издания, в марки, монети и всякакви сувенирни изделия. Същата
илюстрация бе използвана за корицата на първото издание на моя
Корпус. Всъщност ние не познавахме друг печат.
През 2018 г. във връзка с 800 годишнината от възцаряването на
цар Иван Асен бе организирана научна конференция. Аз поех ан
гажимента да представя златния печат на цар Иван Асен ІІ. Какво
ново можех да предложа, различно от вече известното.
Събитията и участниците в тях са много подробно описани в книгата на
Ненов 2003: 18–20.
8
Вж. също и преписката между МВРИ – Политическа дирекция, Минис
терството на народното просвещение и Българската легация в Атина за коман
дироване на проф. Васил Захариев, Михаил Ковачев и художника Николай
Ростовцев в Зографския манастир (Света гора). 6 септ. 1937 г.– ЦДА (Централен
държавен архив), ф. 176К, оп. 32, а.е. 236.
9
Лишев и др. 1982.
7

237

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

Реших, както е прието в такива случаи, да започна от начало – т.е.
от самия оригинал. С малко усилия и известна доза късмет се свързах
с библиотекаря на Зографския манастир – един безкрайно отзивчив
и ерудиран човек. Освен метричните данни и неговите наблюдения
по печата получих от братството и една великолепна снимка.
Бях удивен. Още от пръв поглед снимката на оригинала се раз
личаваше от тази, придобила популярност и публикувана за пръв
път в История на България, т. 3, през 1982 г.

Сравнение на двата екземпляра
Върху екземпляра от Зограф (обр. 2) могат да се видят следи от
всекидневието му. Ползван е активно, показван и разнасян там, къ
дето е било необходимо, поради което релефът е поизтрит, пропу
кан по периферията и скрепен чрез зелен шнур. Детайлите в укра
сата и буквите са контрастни и отчетливи. Най-забележителното е,
че е бил пробит вдясно от главата на царя и вляво от главата на св.
Димитър. Дупката е значителна и направена с шило или друг остър
предмет. Прикрепен е към грамотата със зелен шнур. Навярно ори
гиналният шнур или лента са били прогнили10.
Разпространеният образ на печата в България изглежда като
нов (обр. 3). Повърхността му е оксидирана. Дупката е запълнена,
но така, че личи. Буквите са също недокоснати и леко заоблени. В
никакъв случай не може да се каже, че става дума за един и същи
печат, пробит, за да може да се привърже към шнура.
Очевидно имаме два екземпляра. Единият оригинален – съхра
нява се в Зографския манастир, а другият – съхраняван неизвестно
къде, безспорно е имал за първообраз зографския. Той е с изчисте
ни изображения и текст. Направен е опит да се замаскира дупката.
Въобще целта е била печатът да има по-представителен вид.
Кога е било извършено пробиването, си остава една загад
ка. Най-рано след 1906 г., тъй като Стоилов не съобщава подобно
нещо11. И най-късно преди 1937 г., когато е документиран от миси
На изображението на аверса се виждат следи от златен шнур. Не е из
ключено това да са останки от оригиналния шнур. – Бел. ред.
11
Допълнителен аргумент в полза на твърдението, че по времето на А. П.
Стоилов печатът още не е бил пробит, е фактът, че на изображението на Сто
илов на аверса се вижда титлата над стꙑ (с͞тꙑ – вж. обр. 1, срв. обр. 2), където в
момента се намира дупката, което означава, че той е засвидетелствал графични
елементи от изображението, от които в момента няма и следа (буквата т от сты
също е засегната, но части от нея се виждат). – Бел. ред.
10
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ята на проф. Васил Захариев. Защо и как се е появило копието на
печата, само можем да гадаем. Има ли връзка със снимките и отлив
ката на Васил Захариев?
Във връзка с това възниква въпросът – къде са се пазели тези
материали и кога са предадени на Герасимов, за да ги публикува
през 1960 г. Веднага след завръщането на мисията на 3.ХІ.1937 г. За
хариев получава доста рязко писмо от началника на отделението за
народно изкуство и култура Никола Балабанов, в което настоява в
най-кратък срок да предостави в министерството копия от снимки,
преписи и други ценни документи, донесени от Света Гора. Заедно
с това му се забранява в срок до една година да публикува каквото и
да било от това, което е донесъл12. Няма основание да допуснем, че
проф. Захариев не се е подчинил. Разбира се, материалите не са ос
танали в министерството, а са изпратени в съответните институции.
Правя тези разсъждения с предположението дали не са предадени
на Националния археологическия музей, където проф. Т. Гераси
мов е куратор на колекциите от монети и печати.
Възможно е в случая да става дума за реплика на оригинала
(при което различията да са умишлени)13, появила се във връзка с
подготовката и честването на 1300-годишнината от основаването на
българската държава. Тя е използвана от редколегията на История
на България като обложка на том ІІІ. Несъмнено снимките и отлив
ката на печата, документирани от мисията в 1937 г., са били използ
вани, но той не е отговарял на естетическите изисквания на редко
легията, при това досегашните фотографии са били черно-бели, а
това е едно представително издание и печатът – златен. За целта той
е бил лустросан. От корицата на III том на История на България той
преминава и в научните публикации, а оригиналът бива загърбван
и в крайна сметка забравен.

Описание на печата
Съхранява се в Зографския манастир. Прикрепен е към т.нар.
Калиманова грамота посредством зелен копринен шнур, прекаран
през пробита дупка. Каналът за шнура или лентата се намира отго
ре до главата на св. Димитър, уточнява в писмото си библиотекарят
Ненов 2003: 21.
От практиката ми с византийските печати констатирам, че при добрите
фалшификати, идентични с оригинала, майсторът е оставил по едно различие,
за да афишира, че това е реплика и не се преследва от закона.
12
13
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на манастира. Размери: диаметър – 43 мм; диаметър на зрънчестия
кръг – 38 мм; дебелина – на практика това са две пластинки, които
нямат дебелина14. Конецът е влизал точно над главата на св. Дими
тър.

СТ

		
Л.:

ДИ
МИТ		
ИЄ

= С(вѧ)тꙑ() Дмтре

Св. Димитър с нимб, къса ризница и наметало, седи на трон с
ниско облегало. С двете си ръце държи хоризонтално меч.

Ѡ
Ѡ
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И
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Г
Г
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+ Іѡ̄(анъ) Асѣн ц͞р блъгарѡмъ  гръкомъ

Оп.:

В превод: „Йоан Асен, цар на българи и гърци.“
Царят в тържествена поза е представен прав, насреща, върху су
пендиум. На главата си носи стема с висящи от двете страни на ли
цето пропендули. Облечен е в дивитисион, препасан с лорос, чийто
край е прехвърлен през лявата му ръка. С дясната ръка се подпира
върху лабарум с дълга дръжка, а в лявата държи кълбо, увенчано с
кръст15.
Това е най-ранният български хрисовул. Това е първият българ
ски средновековен печат с титул ц͞р блъгаромъ  гръкомъ.

Проф. Герасимов приема, че пластинките са дебели 1 мм; вж. Gerasimov
1960: 63.
15
Публикации: Стоилов 1908: 84–90; Мушмов 1925: № 246; Gerasimov 1960:
no. 1, 63–65, Pl. I–III; Юрукова, Пенчев 1990: табл. III, 23; Йорданов 2001: № 157;
Jordanov 2016: no. 350.
14
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Преписка между МВРИ – Политическа
дирекция, МНП и Българската легация в
Атина за командироване на проф. Васил
Захариев, Михаил Ковачев и художника
Николай Ростовцев в Зографския манастир
(Света гора). 6 септ. 1937 г.

The Golden Seal of Tsar Ivan Asen ІІ (1218–1241)
in the Archive of the Monastery of Zograf
Ivan Jordanov (Shumen)
The article discusses the issues related to this exceptional sphragistic
monument kept at Zograf and tracks its historiography. The seal is
discovered for the scholarship in 1744 by the Russian pilgrim Vasilij
Grigorovič Barski who visited Mount Athos and Zograf. The Bulgarian
historian Anton Pop-Stoilov made an illustration of it in 1906, which,
when compared to the original, seems correct. The archeologist Todor
Gerasimov provided two photographs of the seal in a 1960 article. The
present paper works with a modern photograph of the seal and notes
the features, which reflect that it was regularly used. It, furthermore,
provides data that the original seal was pierced sometime between
1906 and 1937. Another seal, however, was in circulation in Bulgaria (its
location is currently unknown). It is most probably a copy of the first (the
one kept at Zograf) and the author of this article makes an attempt to
answer the question of when and why this second seal appeared.
Keywords: Bulgarian royal seals, golden seal of Tsar John Asen II,
Zographou monastery, medieval Bulgarian royal charters
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Връзките на Молдова
със Зографския манастир на Света Гора.
Състояние на проучванията1
Петронел Захарюк (Яш)
Ключови думи: Атон, Зографски манастир, Молдавия, Влахия,
Добровецки манастир, Киприяновски манастир
С оглед на публикуването на румънските архиви от Зографския
манастир на Света Гора е необходимо да се направи оценка на съ
стоянието на проучванията, отнасящи се до връзките между Зограф
и влахо-молдовските земи в периода от ХV в. (1416) до секулариза
цията на манастирските имоти в Румъния през 1863 г. В този текст
ще разгледаме публикуваните досега документи. По-голямата част
от тях се съхраняват в архивите на Румъния и Република Молдова.
Други документи, значително по-малко на брой, са публикувани
по оригиналите, пазени в архива на Зографския манастир. Те са из
ползвани както от румънски, така и от български историци (напри
мер Петре Нъстурел и Кирил Павликянов2). Ще представим също
така някои ценни ръкописи и религиозни обекти с румънски произ
ход, за които се знае, че се намират в Зографския манастир, както и
исторически данни относно двата главни манастира в Молдова – До
бровецкия и Каприяновския, които са били подчинени на Зограф.
Зограф е вторият манастир на Атон след Кутлумуш3, с който
влашките и молдовските воеводи установяват връзки. Първият кон
такт между българския манастир на Света Гора и румънските земи
1
Това изследване е в рамките на изследователски проект UEFISCDI, PN-IIIID-PCE-2016-0557.
2
Năsturel 1986: 177–202; Cândea 2011: 631–41; Bodogae 1940: 211–24; Moldo
veanu 2007: 175–184; Pavlikianov 2014: 51–56, 65–66.
3
Τσιοράν 1938: 103–4; Nastase 1985: 121–77; Năsturel 1958: 750.
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се осъществява по време на управлението на Мирчо Стари по сила
та на родствените връзки между воеводата на Влахия и династията
на видинските царе. Не разполагаме с друга информация за отно
шенията на Мирчо Стари със Зографския манастир освен тази, коя
то се съдържа в един документ от 22 август 1416 г., издаден от игу
мена на манастира Зограф – отговор на мисия, изпратена на Света
Гора от молдовския владетел Александър Добрия. Молдовският господар4 изпраща в Зограф йеромонах Дометиан от манастира Бист
рица и болярина Балица Мъндричика, за да сключат споразумение
с атонските монаси. Воеводата, ктитор и пособник на Зографския
манастир, ходатайства пред братството да предостави на манастира
Бистрица в Молдова Селинския скит и две килии към него в зем
лището на Зограф на Света Гора. По този начин Александър Доб
рия е искал най-главното учреждение – манастирът Бистрица – да
има метох на Света Гора и специална връзка с монасите от Зограф.
Издаденият от игумена на манастира Зограф документ от 22 август
1416 г. е обнародван във факсимиле от Михаил Ковачев5 през 1943 г.
Георги Парпулов и Ралф Клеминсън също публикуват текста на
документа през 2011 г., като обръщат внимание на значението му
за историята на румънската култура6. В Румъния историкът Ливиу
Пилат посвети съвсем наскоро едно свое изследване на този важен
документ, засягащ началото на връзките между румънците и манас
тира Зограф7.
Във влахо-молдовския архив на манастира, който не е системно
проучен до момента, се пазят седем славянски документа, всичките
оригинални, от периода 1420–1499 г.: четири от тях са документи за
дарения към Зографския манастир, направени от воеводите на Вла
хия и Молдова, три са вътрешни документи, издадени от Алексан
дър Добрия и Стефан Велики за членовете на владетелското семей
ство, за болярите и за манастирите в Молдова8. Тези документи са
публикувани или по оригиналите от архива на Зографския манас
тир, или по копия, съхранявани в архивите на Румъния, и са вклю
чени в румънската академична серия Documenta Romaniae Historica
(DRH). Първият документ с румънски произход, който се пази в ар
хива на атонския манастир, е актът с дата 9 февруари 1433 г., изда
4
Това е самоназванието, с което споменатите влашки владетели се титуло
ват в грамотите. – Бел. ред.
5
Ковачев 1943: XIV.
6
Парпулов, Клеминсън 2011: 59–64.
7
Pilat 2017: 55–64.
8
Zahariuc 2015.
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ден от господаря на Влахия Александър Алдя, който след визитата на
игумен Моисей и на още двама атонски монаси в Търговище дава
на Зографския манастир три хиляди аспри годишно9. Почти десет
години по-късно монасите от манастира Зограф посещават и вой
водата на Молдова Стефан II (на когото показват документа за даре
ние, издаден от воеводата на Влашко) и на 26 май 1442 г. издействат
и от него годишна финансова помощ10. Като се има предвид, че за
главието на документа не е запазено изцяло и че през този период
Молдова е управлявана от двама господари, Стефан и Илия, Петре
Нъстурел смята, че дарението „за Зографския манастир идва всъщ
ност от главния войвода Илия, който присъединява брат си Стефан
към това благочестиво дело“11. Внимателното прочитане на загла
вията на издадените през тези години документи показва обаче, че
дарението за манастира Зограф не може да бъде приписано и на
владетеля Илия12.
От всички румънски войводи най-решителен за развитието на
връзките между Молдова и манастира Зограф е приносът на Стефан
Велики (1457–1504)13. Първото си дарение на Зограф (който той смя
та за „свой манастир“14) владетелят на Молдова изпраща през 1463 г.
То представлява един много красив ръкопис, съдържащ Деяния апостолски15. Три години по-късно, на 10 май 1466 г. Стефан Велики оп
ределя за манастира сто унгарски дуката, които монасите да получа
ват всяка година16. На 13 септември 1471 г. той дава петстотин аспри
„за своя манастир“ и за болницата, която се намира там17. Поради
тези помощи, както и с оглед на бъдещата подкрепа Стефан Велики
става ктитор (значим дарител и обновител) на светата обител, като
ролята му в историята на Зографския манастир бива високо оцене
на. Последният документ, издаден преди 1500 г. в Молдова, се пази в
архива на Зографския манастир. Това е един документ от 26 ноември
1499 г., с който Стефан Велики дава на основания от него Добровецки
манастир няколко села18. Добровецкият манастир е дарен на манас
Regel, Kurtz, Korablev 1969: 174–175; DRH, B, I: 136–137.
DRH, A, I: 211–212.
11
Năsturel 1986: 181.
12
Gorovei 1987: 638–639; Mureșan 2011: 725–726.
13
Gorovei, Székely 2005: passim.
14
В грамотите с наш/свой манастир обикновено се обозначава манастир, на
миращ се под патронажа на съответния владетел. – Бел. ред.
15
Repertoriul 1958: 372; Turdeanu 1997: 32–33.
16
DRH, A, II: 191–194, Качановский 1888: 4–6.
17
DRH, A, II: p. 261–262; Качановский 1888: 6–7.
18
DRH, A, III: 444–447.
9

10
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тира Зограф от молдовския воевода Василие Лупу19. Поради това
при секуларизацията през 1863 г. целият архив на молдовския ма
настир е бил пренесен на Света Гора. Така попада и този документ в
архива на Зографския манастир. Освен това Стефан Велики постро
ява в Зограф пристанище (арсана) и трапезария и му дарява веза
на хоругва с лика на св. Георги20, икона21 и две рипиди от позлатено
сребро22, както и едно Четириевангелие от 1502 г., украсено с неговия
герб23. През първите години на XVI в. владетелят на Молдова изпра
ща пари за обновяване на манастира и като жест на благодарност
според думите на Йоан Комнин от 1701 г. ликът му бива изписан на
една от външните стени на църквата24.
Наследниците на Стефан Велики продължават благотворител
ното дело на своя баща. През 1517 г. молдовският господар Богдан
III построява в Зографския манастир кула, посветена на св. Нико
лай, и потвърждава дарението за манастира, направено от баща му
през 1466 г.25, а Стефан Млади, син на Богдан и внук на Стефан Ве
лики, потвърждава на свой ред дарението на своя дядо26. Другият
син на Стефан Велики, Петру Рареш, също дава на манастира една
парична сума, включена в документа от 1466 г., а през 1533 г. купу
ва мелница близо до зографския метох „Кала Мария“, вероятно в
Мариана, която подарява на манастира. Това последно дарение е
споменато в славянски надпис от параклиса на св. Козма Зограф
ски в католикона на манастира Зограф, публикуван от Николаос
Мердзимекис и Флорин Маринеску през 201427. Един от редките
документи за дарение на Зографския манастир от 1533 г., издаден
от влашкия воевода Влад Винтила от Слатина, е достигнал до нас
само в изданието на П. Нъстурел, самият документ изглежда е из
горял заедно с други документи и ръкописи при пожар, избухнал
в манастира през 1966 г.28. Впрочем през следващите столетия Вла
хия няма много близки връзки с манастира. Знае се само, че един
Pușcașu V.M., Pușcașu N. 2012: 16–17.
Bogdan 1901–1902: 90–95; Cândea 2011: 641; Năsturel 2005: 47–52.
21
Repertoriul 1958: 353; Nicolaescu 1938: 20, Cândea 2011: 640.
22
Marinescu, Mertzimekis 2004: 184–185.
23
Repertoriul 1958: 415–420; Turdeanu 1997: 120–124; Gorovei, Székely 2005:
390–391.
24
BAR 2377: 61; Năsturel 1986: 187; Dură 2002: 46.
25
Iorga 1913: 467, 469; Marinescu, Mertzimekis 2004: 180–181; Cândea 2011:
631–632.
26
Иванов 1931: 523; Năsturel 1986: 193.
27
Marinescu, Mertzimekis, 2014, 49–54; Pavlikianov 2014: 55.
28
Năsturel, 1986, 178–179.
19
20
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от най-значимите типографи, живели по време на управлението на
Матей Басараб (1632–1654), Мелетий Македонец, е монах от Зограф
ския манастир29.
Александър Лъпушняну, син на Стефан Млади и правнук
на Стефан Велики, потвърждава годишната финансова помощ за
манастира, учредена от неговия прадядо, а съпругата му Роксандра,
дъщеря на Петру Рареш и Елена Бранкович, откупува за 52 000 аспри
манастирските метоси, намиращи се на Струма30. На 1 юни 1575 г.
молдовският воевода Петър Куци издава документ, потвърждаващ
годишна финансова помощ за манастира от сто унгарски дуката и
шест хиляди и петстотин аспри за манастира и петстотин аспри за
болницата, като споменава и даренията, направени от предшестве
ниците му на трона, започвайки от Стефан Велики31. И отново Пе
тър Куци е владетелят, който подчинява на Зографския манастир
първия молдовски манастир, както и манастира „Св. Николай“
край Яш, основан от Александър Лъпушняну32. Същият манастир
Tchentsova 2017: 107–118.
Hurmuzaki, Iorga 1915: 149; Cândea 2011: 633.
31
Regel, Kurtz, Korablev 1969: 176–178; DRH, A, VII, 2012: 138–142.
32
DIR, A, XVII/2: 4–6 (25 май 1606).
29
30
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край Яш се срутва малко след като е бил подчинен на светогорската
обител. Арон Тиран го възстановява, но монасите от Зограф са има
ли затруднения с неговото администриране. На 14 март 1598 г. Ие
ремия Могила потвърждава правото на монасите да вземат годиш
ната сума от трезора на страната33, а на 25 май 1606 г. владетелят
на Молдова потвърждава чрез един интересен документ правата на
Зограф върху манастира „Св. Николай“ край Яш и принадлежа
щите му села в районите на Нямц и Дорохой. Дванадесет години
по-късно Зографският манастир загубва този си молдовски метох,
като първоначално манастирът „Св. Николай“ бива подчинен на
Митрополита на Молдова, а по-късно, на 24 октомври 1624 г. оби
телта отново бива подчинена, но този път на манастира „Св. Йоан“
в Созопол34.
Монасите от Зографския манастир не остават за дълго без метох
в Молдова, тъй като на 30 юли 1628 г. молдовският воевода Мирон
Барновски им подарява манастира в град Васлуй, посветен на Успе
ние Богородично, който е построен от жителите на града с помощта
на висшия магистрат Лупу Хъбъшеску. Този манастир приема име
то на великата светогорска обител, тъй като е известен също като
Зограф35. Тъй като някои от документите, отнасящи се до спомена
тия манастир във Васлуй, са запазени в няколко копия, повечето с
грешки, и до днес се пише, че във Васлуй е имало две църковни по
стройки, подчинени на Зографския манастир, но в действителност
става дума за една-единствена, споменатата по-горе, която днес вече
не съществува. При все това най-значителна помощ Зографският
манастир получава от молдовския владетел Василие Лупу, който на
25 март 1651 г. му дарява Добровецкия манастир, намиращ се на
север от Васлуй, недалеч от Яш, построен от Стефан Велики през
първите години на XVI в. и зографисан по време на управлението
на Петру Рареш36. Освен този манастир Зографското братство по
лучава още един важен имот37, който включва приблизително два
десет села и части от села, къщи в Яш, гори, мелници, блата и пр.
През тези години молдовските връзки с манастира Зограф са се раз
вивали и в един друг план. Така например светогорският манастир
е дал подслон на един ценен копист и миниатюрист от румънски
произход, йеромонах Кирил Хубочан, наследник на великия хетман
DIR, A, XVI/4: 193–195.
Năsturel, 1986, 198–200.
35
Stoicescu 1974: 902.
36
Regel, Kurtz, Korablev 1969: 179–180; Melchisedec 1885: 138–140.
37
Pușcașu V.M., Pușcașu N., 2012: 64–105.
33
34
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Оръш. Познаваме три ръкописа, съставени от него: два, които се па
зят в манастира Зограф, и един – в манастира Хилендар38.
В румънската историография е писано много за Добровецкия
манастир, особено за фреските на голямата църква и на параклиса
(построен в началото на XVI в.) и за архитектурата на целия църковен
комплекс. Но тъй като по-голямата част от документите се намират
в архива на Зографския манастир, ние знаем малко за историята на
връзките между тези два манастира, както и за църковния живот на
манастира в Молдова. Очаква се повече светлина върху тези проб
леми да хвърли предстоящото издание на влахо-молдовския архив
на Зографската света обител. В архивите, произлизащи от други
молдовски манастири (на Тримата светители, Арон – Водъ, Пробо
та и др.), също бе намерена известна информация за историята на
Добровецкия манастир и за връзките му с „манастира-майка“ на
Света Гора. Например през втората половина на ХVII в. манастирът
в Добровец е получил финансова помощ от рода Раковица-Чехан,
по-специално от великия хетман Николае Раковица, поради което
няколко члена от рода са погребани там39. Освен това Николае Ра
ковица е дарил на Зограф две красиви бродерии, които бяха публи
кувани съвсем наскоро от Николаос Мердзимекис40. В общежитие
то на Добровецкия манастир в течение на годините е имало много
български игумени и монаси, а някои oт тях са играeли важна роля
в църковния и културния живот на България през XIX в., например
Натанаил, който става Охридски и Пловдивски митрополит41.
В края на XVII в. наблюдаваме друг забележителен случай в ис
торията на отношенията между Молдова и Зографския манастир
– на 30 януари 1698 г. княз Антиох Кантемир подчинява на Зограф
манастира Киприяна42. Киприяновският манастир, който се нами
ра в Молдова между реките Прут и Днестър (днешна Бесарабия), е
основан също от Стефан Велики, както и Добровецкият манастир.
Непосредствено преди даряването Антиох Кантемир възстановява
целия монашески комплекс. И така в крайна сметка, два манастира,
основани от най-значимия владетел на Молдова, са били предоста
вени на Зографския манастир. От Стефан Велики той получава и
най-щедрите дарения, давани някога от молдовски господар на манас
тир извън пределите на Молдовското княжество. Киприяновският
Turdeanu 1941: 86–88.
Racoviță-Cehan 1942: 12–15.
40
Mertzimekis 2007: 69–79.
41
Кирил 1952: 195–274.
42
Regel, Kurtz, Korablev 1969: 185–187; MEF 1992: 187–192.
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манастир е бил подчинен на Зограф заедно с над двадесет села и
части от села с гори, мелници, блата, носещи на светогорския ма
настир солидни приходи. Както и в случая с манастира Добровец,
историята на Киприяна не е достатъчно добре проучена, тъй като
повечето от свързаните с манастира документи, отнасящи се за пе
риода преди 1812 г., когато Бесарабия преминава под руско влади
чество, се намират в архива на Зограф. Историята на Киприянов
ския манастир в периода 1812–1913 г. е по-добре позната, понеже
голяма част от архива му се намира в Кишинев, където е изследвана
от историци от Румъния и Република Молдова43. Киприяновският
манастир е имал метох и в Бесарабия – манастира Кондрица44, с бо
гата и интересна история през XVIII и XIX в.
Освен документите и регистрите с румънски документи, съх
ранявани в архива на Зографския манастир, които все още не са

43
44
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публикувани, румънската историография не притежава много ин
формация за старите румънски ръкописи и книги, които се пазят
в библиотеката на атонския манастир. Една оценка на румънския
историк Вирджил Къндя, направена на базата на българската биб
лиография по темата до 1995 г., установява наличието на двадесет и
шест ръкописа45, като някои се нуждаят от специално проучване, за
да се определи дали наистина са написани в румънските земи, или
от монаси с румънски произход. Като изключим това кратко опи
сание, няма никаква информация за румъноезичните ръкописи, на
миращи се в библиотеката на Зографския манастир.
Това кратко изложение е стъпка към описването и интерпрети
рането на румънската библиография, засягаща връзките на румън
ците със Зографския манастир на Света Гора, и ние ще го ползваме
заедно с много други данни във връзка с публикуването на том с ру
мънски документи от архива на тази голяма и важна атонска лавра.
Над изданието на влахо-молдовския архив работим в екип с колеги
те Георге Лазар, Иван Билярски и Димитър Пеев. Надяваме се да го
завършим до края на 2019 г.
Превод от френски: Анастасия Рашева
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Relations of Moldova with the Monastery of Zograf
on Athos: State of the Research
Petronel Zahariuc (Iași)
With a view to publishing the Romanian archive kept at the
Monastery of Zograf, it is necessary to make an evaluation of the state of
the studies related to the connections between this Athonite monastery
and Moldova in the period between the fifteenth century (1416) and the
secularisation in 1863. The present overview aims at identifying and
analysing the documents published so far. The majority of the published
documents are kept at the archives in Romania and in the Republic of
Moldova. The rest, much smaller part, is published after the original
sources at Zograf. Also, a presentation is made here not only of the
valuable monastic writings of Romanian origin of which is known that
they are found at Zograf, but also of the historical data related to the two
main Moldavian monasteries – of Dobrovăț and of Căpriana – which
were subordinate to the Monastery of Zograf.
Keywords: Mount Athos, Zographou Monastery, Moldova, Wallachia,
Dobrovăț Monastery, Căpriana Monastery
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Чек-лист на влахо-молдовските документи
в архива на Зографския манастир
Петронел Захарюк (Яш), Георге Лазар (Букурещ),
Димитър Пеев (София), Иван Билярски (София)
Ключови думи: Румънски документи, молдовски документи,
влашки документи, Зографски манастир
Детайлното изучаване на влахо-молдовската част от архива на
Зографския манастир на Света Гора e важно както за румънска
та култура, така и за Зографския манастир и българската култура.
Благодарение на благословията на игумена на манастира архи
мандрит Амвросий и на предприетите от билиотекаря йеродякон
Атанасий подреждане, модернизация и системно проучване на
библиотечните фондове и архива през последните години стана
възможно и детайлното проучване и предстоящо издаване на вла
хо-молдовския архив на Светата обител, които със съвместните
усилия на нашия общ екип сме на път да завършим. Богатството
на колекцията от румънски документи в манастира се дължи до
голяма степен на силното присъствие в живота на манастира на
светия воевода Стефан Велики (1429–1504). В румънската историо
графия много е писано по въпросите, отнасящи се до отношени
ята на Влашко и Молдова със забележителната светогорска лавра,
нейните приноси обаче се основават главно върху ограничен брой
документи и върху надеждата да бъдат открити повече от тях след
овъзможаването на свободен достъп до архива. Трябва да призна
ем, че тези надежди не се оправдаха напълно, поне не така, както
ни се искаше. За XV век например бяха познати седем документа
и сега, след получаването на пълен достъп до архива, те си остават
седем.
Преди 1863 г. първите информации за румънски документи в
Зографския манастир бяха публикувани от историци като Юрий Ве
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нелин1 или от руски поклонници на Света Гора като Сергий Веснин2,
а също и във връзка с дискусиите, предизвикани от секуларизация
та на имотите на манастирите. Така, благодарение на Чезар Болли
ак (Cezar Bolliac) станаха достъпни някои дарителски документи за
Зограф3. След 1863 г. по-голямата част от документите на метосите
на Зографския светогорски манастир в Молдова (Добровец и Кипри
яна) са пазени в самата светогорска лавра, което е и причината там
да открием съответните документи и да ги подготвим за публикува
не. Акцентът бе сложен върху документите от XV век, изготвени на
славянски език, като първото по-значително изследване върху тях
принадлежи на Владимир Качановски4. Впоследствие няколко сла
вянски акта от периода XV–XVII в. , включително и тези за придо
биването на манастирите Добровец и Киприяна, са публикувани от
В. Регел, Е. Курц и Б. Кораблев5. Около края на XIX столетие в Ру
мънската академия по различни пътища пристигат и фотографии
на оригинални документи от Зограф, както и един регистър с крат
ки резюмета на гръцки език на няколко десетки документа от све
тогорски архиви, сред които и от Зографската света обител. Тези
резюмета на документи са публикувани от Николае Йорга6. През
двадесети век, благодарение на наличните фотографии са извърше
ни много публикации от румънски историци, като последната от
тях е тази в рамките на общата колекция за исторически извори:
Documenta Romaniae Historica, серия A, Молдова и серия B, Влашко7.
През XXI век най-старият славянски документ бе публикуван
от Ралф Клеминсън и Георги Парпулов8, а след това и в едно ру
мънско издание, осъществено от Ливиу Пилат9. Паралелно с наша
та работа историкът К. Павликянов е извършвал проучвания върху
славянските документи и ги публикува през 2018 г.10. В този том той
изброява 41 и обнародва 35 документа от Зографския манастир от
периода XV–XVII в.11, много от които се появяват за първи път. Те
Венелин 1840.
Сергий 1854.
3
Bolliac 1863.
4
Качановский 1888.
5
Actes de Zographou 1969.
6
Iorga 1904.
7
Вж. DRH.
8
Парпулов, Клеминсън 2011.
9
Pilat 2017.
10
Pavlikianov 2018.
11
К. Павликянов обнародва 37 документа, само 35 от които обаче се па
зят в Зографския манастир. Документ № 18 (Pavlikianov 2018: 507–509), издаден
1
2

257

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

ще бъдат включени и в нашето издание, но с някои корекции и до
бавки. Според предварителния списък на влашките и молдовските
документи от архива на Зографския манастир, публикуван по-долу,
техният брой е 49 за периода XV–XVII в.
Такава е ситуацията със славянските румънски документи от
архива на Зографския манастир. От друга страна, румъноезичните
кирилски актове са били и си остават по-слабо проучени. С изключе
ние на някои документи, официални копия от които се съхраняват в
архивите на Румъния и на Република Молдова, голямата част от тях
остава непубликувана. Извън славянските актове архивът на Зограф
ския манастир съдържа и около 150 документа на румънски език и
няколко на български и на руски, отнасящи се до румънските земи.
Освен това има и един документ на еврейски и един на италиански
език. По-голямата част от тях се отнася до историята на манастирите
Добровец и Киприяна в Молдова и само два документа – дарствени
грамоти за Зографския манастир – се отнасят до Влашко. Важно е
да се отбележи, че в библиотеката на манастира има редица регис
три на документи и регистри на плащания от първата половина на
XIX в., за които се надяваме, че също ще бъде предоставен достъп.
Предлаганият по-долу чек-лист на документите бе изготвен пре
ди осъществяването на публикацията на К. Павликянов и обхваща
целия фонд на румънските документи на Зографския манастир. В
него те са представени в резюме, придружено с дипломатическо
описание на документа и с посочване на предходни издания на
оригиналните текстове на документите. През 2019 г. в рамките на
пълната публикация на документите ще бъдат дискутирани и въп
росите за отношенията между румънските земи и Зограф, както и
новите данни за историята на Добровец и Киприяна в съпоставка с
тези, които имаме от архивите на Румъния и Република Молдова.

Цитирана литература
Венелин 1840: Юрий Венелин. Влахо-болгарскія или дако-славянскія грамоты.
Санктъ-Петербургъ: въ Типографіи Императорской Российской Ака
демiи.

на 30. 07. 1628 (7136) г. за Зографския манастир, който авторът препечатва по
DRH (1969: 531–533, № 386), и документ № 23 (Pavlikianov 2018: 517–518), препе
чатан по Ghibănescu 1926: 68–69, № 73, също издаден за Зографския манастир
(2.04.1630 (7138) г.), по погрешка са причислени от него към документите, съхра
нявани в Зограф. Всъщност те се пазят в Държавния архив в Яш (съответно Arh.
St. CDLIX/8 и Arh. St. CDXXIV/20).
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Чек-лист на документите
1. 1416 (6924) август 2212, Зограф. Договор за преотстъпване
на местността Селина заедно със селинския пирг, 1 лозе, градина
и маслинови насаждения на кир поп Дометиан иеромонах, което
след смъртта му да остане на Бистричкия манастир в Молдова. За
Зографския манастир договорът е подписан от игумена кир Нифон.
Документът е парафиран от атонския прот Макарий. Свидетели.
Зогр. арх. 1/12/6. Оригинал на славянски, пергамент (35 x 26 cm), един лист,
на три места в документа, където е името Селина, е трито и отгоре е добавена
нечетлива дума.
Издания: Ковачев 1943: сн. XIV, Парпулов, Клеминсън 2011, Pilat 2017.

2. 1420 (6928) април 25, Сучава. Александру чел Бун, воевода и
госоподар на Молдова, дарява редица села в Молдова на болярина
пан Вана дворник за вярна служба.
Зогр. арх. 1/13/44. Оригинал на славянски, един лист пергамент (27,5 x
40 cm), по сгъвките протрит и с дупки, на съответните места – загуба на текст,
печатът не е запазен.
Издания: Tchérémissinoff 1983: 21 (№ 10), Венелин 1840: 140–142, Costăchescu
1931: 135–141 (№ 45), DRH 1975: 67–68 (№ 47), Pavlikianov 2018: 469–471.

3. 1429 (6937) февруари 10, <Суч>ава. Александру чел Бун, вое
вода и господар на Молдова, дава на жена си княгиня Марина манас
тира на Вишневец, където е игумен Киприан.
Зогр. арх. 4/4/17. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент13
(48 x 38,5 cm), разкъсан по сгъвките, залепен върху лист хартия; силно измит и
повреден; малък масивен восъчен печат с герба на Молдова, не особено добре
запазен, прикрепен е с плетен червен шнур към документа.
Копия: Зогр. арх. 2/18/8.
12
13

При предаването на датите е спазен словоредът на документите.
У Pavlikianov (2018: 473) неправилно – на хартия.
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Издания: Качановский 1888: 20–21, Сырку 1896: 11, Costăchescu 1931: 248–
253, Beza 1937: 35, DRH 1975: 124–127, Pavlikianov 2018: 473–476.

4. 1433 (6941) февруари 9, Търговище. Александър Алдя, вое
вода и господар на Угровлахия, син на Мирчо Стария, дарява 3000
аспри годишно на Зограф, за да се споменава името му за здраве
всеки ден на проскомидията, както и за упокой на баща му.
Зогр. арх. 4/4/10. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(40 x 33,5 cm), с дупки по сгъвките, на места измит; малък масивен восъчен печат,
прикрепен с плетен червен шнур към документа, в лошо състояние.
Издания: Качановский 1988: 2–3 (№ 1), Actes de Zographou 1969: 174–175
(№ VI), Nicolaescu 1922: 256–258; DRH 1966: 136–137 (№ 74), Pavlikianov 2018: 476–
477 (текстът по Качановский 1888).

5. 1442 (6950) май 26, Берлад. Стефан <II>, воевода и господар на
Угровлахия, предоставя на Зографския манастир правото ежегодно
да събира милостиня от Угровлахия.
Зогр. арх. 4/4/14. Оригинал на славянски, един лист пергамент (17,5 x 15 cm),
силно измит и протрит по сгъвките със загуба на текст; малък масивен восъчен
печат, прикрепен с плетен червен шнур към документа, в лошо състояние.
Копия: 2/18/15.
Издания: Качановский 1888: 3, DRH 1975: 311–312 (№ 221), Pavlikianov 2018:
477–478 (текстът по Качановский 1888).

6. 1466 (6974) май 10, Сучава. Стефан <III Велики>, воевода и гос
подар на Молдова, дарява 100 унгарски дуката годишно на Зограф,
за да се включи името му в поменика, както и имената на жена му и
на децата му.
Зогр. арх. 4/4/11. Оригинал на славянски, един лист пергамент (29,5 x
48,5 cm), в добро състояние, леко протрит по сгъвките, но без загуба на текст;
голям масивен восъчен печат, прикрепен с плетен червен шнур към документа,
в добро състояние.
Издания: Качановский 1888: 4–6, Bogdan 1913: 99–103, Nicolaescu 1938: 4–8,
DRH 1976: 191–194 (№ 135), Pavlikianov 2018: 478–481 (текстът по Качановский
1888 и DRH 1976).

7. 1470 (6978) май 7, Сучава. Стефан <III Велики>, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава дарението на Киприанова пасика у
Ботнех от княжна Тютка за Нямецкия манастир.
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Зогр. арх. 2/14/36. Оригинал на славянски, един пергаментен лист (29 x
50 cm) в нелошо състояние, на няколко места протрит по сгъвките със съот
ветната загуба на текст; печатът не е запазен, но оригиналният шнур (плетен,
червен), на който е висял, все още е част от грамотата. На гърба – записи на
румънски и славянски.
Издания: Sîrcu 1894: 377–383, Bogdan 1913: 147–149, DRH 1976: 245–247
(№ 165).

8. 1471 (6979) септември 13, Сучава. Стефан <III Велики>, воево
да и господар на Молдова, дарява ежегодно 500 аспри на основаната
от него болница на Зограф.
Зогр. арх. 4/4/16. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(24 x 40,5 cm) в добро състояние, на две от сгъвките има дупки, които не водят до
загуба на текст; малък масивен восъчен печат с герба на Молдова, прикрепен с
плетен червен шнур към документа, в добро състояние.
Издания: Качановский 1888: 6–7, Actes de Zographou 1969: 175–176, Beza
1937: 36, Bogdan 1913: 161–163 (№ XCIII), DRH 1976: 261–262 (№ 176), Bogdan 1967:
122, Pavlikianov 2018: 481–482.

9. 1497 (7005) март 20, Васлуй. Стефан <III Велики>, воевода и
господар на Молдова, потвърждава на Михул Медничар покупката
на село Ръдяни на устието на р. Ялан.
Зогр. арх. 4/4/1. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (26,5 x
44 cm) в добро състояние, на две от сгъвките има дупки, които не водят до загуба
на текст; голям масивен восъчен печат с герба на Молдова, прикрепен с плетен
червен шнур към документа, от едната страна леко повреден, но отпечатъкът е
с минимални загуби на информация.
Издания: Bogdan 1913a: 121–122 (№ LXXVI), Costăchescu 1948: 223–225
(№ 70), DRH 1980: 403–405 (№ 227).

10. 1499 (7007) ноември 26, Хрълов. Стефан <III Велики>, воево
да и господар на Молдова, дарява три села на Добровецкия манас
тир – Руси, Кълугеряне и Думещи, взети от Кръстина, Воиславина
дъщеря, за което тя и роднините ѝ са били овъзмездени със села в
други части на Молдова.
Зогр. арх. 4/4/2. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (31 x
56 cm) в добро състояние, на две от сгъвките има дупки, които не водят до загуба
на текст; голям масивен восъчен печат с герба на Молдова, прикрепен с плетен
червен шнур към документа, от едната страна леко повреден, но отпечатъкът е
с минимални загуби на информация.
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Издания: Bogdan 1913а: 161–165, (№ LXXXIII), DRH 1980: 444–447 (№ 247),
Pavlikianov 2018: 482–486 (текстът по DRH 1980).

11. 1499 (7008) януари 31, Търговище. Раду <IV Велики>, воево
да и господар на Влахия, постановява събиране на данъци в размер
на 3000 аспри за църквата „Св. Николай“ в Карея близо до Протато.
Зогр. арх. 4/4/13. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(47 x 32,5 cm) в добро състояние, на някои от сгъвките има дупки, които не водят
до загуба на текст; голям масивен восъчен печат с герба на Влахия, прикрепен с
плетен червен шнур към документа, в много добро състояние.
Издания: DRH 1966: 486–489 (№ 298).

12. 1502 (7011) октомври 6, Сучава. Стефан <III Велики>, воево
да и господар на Молдова, купува Добровецкия манастир заедно с
пет села от Кръстина Воиславина за 1500 татарски жълтици.
Зогр. арх. 4/4/3. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (41 x
52 cm) в добро състояние, на някои от сгъвките има дупки, които не водят до
загуба на текст; голям масивен восъчен печат с герба на Молдова, прикрепен
с плетен червен шнур към документа, силно повреден – повече от половината
липсва.
Издания: Bogdan 1913a: 238–244 (№ CXVII), Costăchescu 1948: 259–264 (№ 85),
DRH 1980: 526–530 (№ 295).

13. 1515 (7023) април 20, Хуш. Богдан <III Криви>, воевода и гос
подар на Молдова, дарява Добровецкия манастир със село Кръстин
брод с езерото Богатул и потвърждава владението на село Ръдяни с
две езерца, дарено на манастира от Михул Медничар по времето на
Стефан чел Маре. Дарени са и два цигански силаша.
Зогр. арх. 4/4/4. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (28 x
51 cm) в много добро състояние; голям масивен восъчен печат печат с герба на
Молдова, прикрепен с плетен червен шнур към документа, силно повреден –
голяма част липсва.
Издания: Costăchescu1940: 367–373 (№ 58).

14. 1533 (7041) март 28, Хуш. Петър <IV Рареш>, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава дарението, което Йон Лонгул Пи
тар прави за Добровецкия манастир, на село Богданещи в областта
Ховлълят, една воденица (млин) и една поляна откъм Албина.
Зогр. арх. 4/4/5. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (30,5 x
50,5 cm) в много добро състояние, леко протрит по сгъвките с минимални загу
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би на текст (отделни букви); голям масивен восъчен печат с герба на Молдова,
прикрепен с плетен шнур с естествен цвят към документа, червеният восък на
много места е прояден.

15. 1546 (7054) юни 17, Яш. Петър <IV Рареш>, воевода и гос
подар на Молдова, дарява 1/3 от село Циганещи на Добровецкия
манастир.
Зогр. арх. 2/14/33. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(34,2 x 42,5 cm), на места измит и с дупки по сгъвките – загуба на текст. Печатът
не е запазен.

16. 1546 (7054) май 10, Хуш. Петър <IV Рареш>, воевода и госпо
дар на Молдова, потвърждава дарението за Добровецкия манастир
от Сима, внук на Бика, син на Ружир, на едно село и други неща.
Зогр. арх. 4/4/6. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(20 x 58 cm). На гърба – записи на влашки и славянски; голям масивен восъчен
печат с герба на Молдова, прикрепен с плетен червен шнур към документа, в
добро състояние.

17. 1548 (7056) април 5, Хуш. Илия <II Рареш>, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава продажбата на селото Укръници
кахова на Добровецкия манастир от Цикъу, който е бил армаш (над
зирател на тъмниците).
Зогр. арх. 4/4/7. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(24,5 x 56 cm) в добро състояние; голям масивен восъчен печат с герба на Мол
дова, прикрепен с плетен червен шнур към документа, на две места прояден,
иначе в добро състояние.

18. 1560 (7068) април 11, Хуш. Александър <III Лъпушняну>, во
евода и господар на Молдова, потвърждава предишни придобивки
и грамоти на Добровецкия манастир. Инициалът липсва.
Зогр. арх. 4/4/8. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (36,5 x
51 cm), на места измит и протрит по сгъвките, тук-таме с дупки; голям масивен
восъчен печат с герба на Молдова, прикрепен с плетен червен шнур към доку
мента, добре запазен.

19. 1575 (7083) юни 1, Яш. Петър <VI Куци>, воевода и господар
на Молдова, дарява на Зографския манастир по 100 унгарски дуката
и по 6500 аспри годишно и по 500 аспри за болницата.
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Зогр. арх. 4/4/15. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент
(31 x 64 cm), на места протрит по сгъвките; голям масивен восъчен печат с герба
на Молдова, прикрепен с плетен червен шнур към документа, червеният восък
е прояден на места.
Издания: Качановский 1888: 8–9, Actes de Zographou 1969: 176–178 (№ VIII),
DRH 2012: 138–142 (№ 107), Pavlikianov 2018: 487–489 (текстът по Качановский
1888).

20. 1598 (7106) март 14, Сучава. Йеремия Могила, воевода и
господар на Молдова, потвърждава дарението на Йоан Петър <VI
Куци> воевода за Зографския манастир от 100 унгарски дуката и
6500 аспри годишно и 500 аспри за болницата.
Зогр. арх. 4/5/18. Оригинал на славянски, един лист мъхест пергамент (37 x
57,5 cm), на места с дупки – загуба на текст; голям масивен восъчен печат с герба
на Молдова, прикрепен с плетен червен шнур към документа, силно повреден.
Копия: 4/2/68 (румънски превод).
Издания: DRH 2014: 392–295 (№ 300), Pavlikianov 2018: 490–492 (текстът по
DRH 2014).
21. 1601 (7110) ноември 17, Яш. Белбраду (Barbă Albă), управи
тел на региона Кигеч (Chigheci), и неговата жена Ангелина даряват
на манастира Добровец своята част от наследството си в село Коко
рани (Cocoranii) на река Прут с две езера и воденици14.
Зогр. арх. 4/2/17. Оригинал на славянски, хартия (33 x 21 cm), два листа,
пръстеновиден печат, текстът е писан със светлокафяво мастило. На л. 2v има
три бележки на румънски и една на гръцки език.
Издания: Pavlikianov 2018: 492–493.

22. <1602 септември 1 – 1603 август 31> (7111), Яш. Йеремия Мо
гила воевода, владетел на Молдова, потвърждава дарението на Бел
браду (Barbă Albă) и на неговата съпруга княгиня Ангелина на ста
роста Кигечки, за манастира Добровец, което обхваща наследствен
поземлен имот в село Кокорани по течението на р. Прут, закупен от
Трифан (Trifan).
Зогр. арх. 4/2/43. Оригинал на славянски език, два листа хартия (33,5 x 21,3
cm), пръстеновиден владетелски печат, положен с червен восък, изронен, ка
фяво мастило; на л. 2v има резюме от XIX век на румънски език; има още три
бележки на румънски, славянски и гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 495–496.
14
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23. 1602 (7111) ноември 23, Яш. Йеремия Могила воевода, вла
детел на Молдова, дарява на манастира Добровец за поменаването
си и за поменаването на своите родители едно лозе на границата със
селището Хуш, което е закупено за 500 сребърни талера от Михаил
ватах.
Зогр. арх. 4/2/15. Славянски оригинал, два листа хартия (33 x 21,5 cm), ма
лък тимбриран (поставен върху отделно малко парче хартия, което сетне е зале
пено за документа) печат, светлокафяво мастило; на л. 2v има румънско резюме
от XIX век и две бележки на гръцки и на славянски.
Издания: Pavlikianov 2018: 494–495.

24. 1603 (7111) март 20, Яш. Йеремия Могила воевода, владетел
на Молдова, потвърждава дарението за манастира Добровец, отна
сящо се до правото на собственост върху две села: Мълъещ (Mălăeşti)
в района на Тутова (Tutova) и Тълхърещ (Tâlhăreşti) в района на Фъл
чиу (Fălciu) с езерата, водениците и пр. Дарението е направено от
Йоан Могила, велик логотет, а въпросните блага той е получил от
владетеля на княжеството. Към това дарение владетелят (Йеремия
Могила воевода) добавя малко повече от шест хектара лозе и изба
за вино в Хуш, закупени от Михаю Угрин (Mihaiu Ugrin) за 500 сре
бърни талера.
Зогр. арх. 4/2/39. Славянски оригинал, два листа хартия (33 x 21 cm), свет
локафяво мастило. Документът е скъсан на прегъвките и подлепен с хартиени
ленти. Пръстеновиден княжески печат, изронен. На л. 2v има съвременно на до
кумента славянско резюме и две резюмета на румънски от XIX в., както и много
бележки на румънски, славянски и гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 496–498.

25. 1603 (7112) декември 14. Кандакия (Candachia), дъщеря на
Гергина от Кокорени (Gherghina din Cocoreni), дава на манастира
Добровец една част от Кокорени за 30 талера.
Зогр. арх. 4/2/26. Славянски оригинал, хартия (33 x 20,7 cm), пръстеновиден
печат от черен восък, изронен, черно мастило. Документът е скъсан на сгъвките
и подлепен с хартиени ленти. На гърба има съвременно на документа славян
ско резюме, румънско резюме от XIX век и бележки на славянски и румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 499.

26. 1603 (7112) декември 14. Григорий Врабие (Grigorie Vrabie),
Йонашко (Ionaşco), питарят Русул (Rusul pitar), Балан (Bălan), Тудо
ран от Гурещ (Tudoran din Gureşti) и други свидетелстват, че дъще
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рята на Гергина Кандакия е дала на манастира Добровец своята част
от земята, наследена в село Кокорени.
Зогр. арх. 4/2/19. Славянски оригинал, два листа хартия (33 x 20,7 cm), пи
сани със светлокафяво мастило; четири пръстеновидни печата, положени с
китайско мастило; на л. 2v има резюме на румънски от XIX век и множество
бележки на славянски, гръцки и румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 500–501.

27. 1604 (7112) януари 10. Йеремия Могила воевода, владетел на
Молдова, потвърждава за манастира Добровец собствеността върху
една трета от село Кокорени, която е била закупена от Кандакия,
дъщеря на Гергина, за 30 сребърни талера. Юрашко логотет (Iurașco
logofăt) потвърдил, Пътрашко (Pătrașco) писал.
Зогр. арх. 4/2/24. Славянски оригинал на два хартиени листа (32,7 x 21 cm),
среден восъчен печат, изронен, кафяво мастило; на л. 1v е споменато, че в от
съствието на великия логотет Строич логотетът Йурашко е изготвил акта; на л.
2v има съвременно на документа резюме на славянски, едно резюме на румън
ски от XIX век и множество бележки на гръцки и румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 501–502.

28. 1606 (7114) май 5. Йеремия Могила воевода, владетел на
Молдова, потвърждава за манастира Зограф дадената му за метох
обител „Св. Никола“ близо до Нямц от воеводите Петър (Петър VI
Куци) и Александър (Александър IV Злия).
Зогр. арх. 4/4/12. Славянски оригинал, пергамент (36,5 x 67,5 cm), масивен
восъчен печат, прикачен с червен шнур за документа, добре запазен, кафяво
мастило; на обратната страна има късно резюме на славянски (след него следва
бележка на гръцки) и едно резюме на гръцки от XIX в.
Издания: Качановский 1888: 12–16, Pavlikianov 2018: 502–507 (текстът по Ка
чановский 1888).

29. 1617 (7125) март 28. Раду Михня воевода, владетел на Молдо
ва, потвърждава продажбата на 1/5 част от село Къндещи от Симе
он и Йонашко, синове на Хреци Къмърашу, на Константин Рошка
вистиарник.
Зогр. арх. 2/14/11–2/14/12. Славянски оригинал на два хартиени листа (41,5 x
27,5 cm), среден восъчен печат, изронен, кафяво мастило; документът е протрит
и прокъсан по сгъвките; на л. 2v има едно резюме на румънски от XIX век, както
и други бележки, също на румънски.
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30. 1622 (7130) юни 15. Стефан Томша воевода, владетел на Мол
дова, потвърждава част от село Къндещи като отнина на Йонашко
Кужба и жена му Илена.
Зогр. арх. 2/14/9–2/14/10. Славянски оригинал на два хартиени листа
(40 x 27,7 cm), среден тимбриран печат, кафяво мастило; документът е протрит
и прокъсан по сгъвките; двата листа са се слепили там, където е печатът; на
л. 2v има едно резюме на румънски от XIX век, както и друга бележка, също на
румънски.

31. 1624 (7132) май 26, Яш. Радул Михня воевода, владетел на
Молдова, потвърждава на манастира Добровец собствеността върху
селото Пискул (Piscul) и върху езерото Маця (Maţea) в района на
Ковурлуй (Covurlui) след процес с Йон, бивш дворник.
Зогр. арх. 4/2/25. Румънски оригинал, два листа хартия (31,5 x 19,5 cm), сре
ден тимбриран княжески печат, добре запазен, светлокафяво мастило; на л. 2v
има съвременно на документа резюме на славянски, две резюмета на румънски
от XIX в. и една бележка на гръцки (ил. 2, 3).

32. 1628 (7136) август 5, Яш. Мирон Барновски, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава на Успенския манастир в сели
щето Васлуй (Vaslui) собствеността върху един пчелин в Липовъц
(Lipovăţ), наречен манастир Корбул (Corbul), и една поляна, една
градина и овощна градина. Господарят подчинява Успенския манас
тир на Зографския светогорски манастир.
Зогр. арх. 4/2/1. Славянски оригинал, два листа хартия (31,3 x 20 cm), ма
лък тимбриран княжески печат, разкъсвания по сгъвките, укрепени с подле
пени хартиени лентички, светлокафяво мастило; на л. 2v резюме от XIX в. на
румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 509–510.

33. 1628 (7136) август 25, Яш. Мирон Барновски, воевода и госпо
дар на Молдова, потвърждава на Стратулат Боля чашник (Stratulat
Bolea ceaşnic) собствеността върху селото Пискан (Piscani), което се
нарича също Гъурещи (Găureştii) след процес с Мъръценяса Стара
та (Mărățeneasa), майка на логотета Мъръцянул (Mărăţeanul logofăt).
Зогр. арх. 4/1/15. Славянски оригинал, два листа хартия (43 x 28,5 cm), сре
ден княжески печат, изронен, светлокафяво мастило; разкъсан на сгъвките и ук
репен с подлепени хартиени лентички; л. 2v – съвременно на документа резюме
и румънско резюме от XVIII в.
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Зогр. арх. 4/3/34. Румънски превод от 11 август 1779.
Издания: Pavlikianov 2018: 510–513.

34. 1629 (7137) април 20, Яш. Мирон Барновски, воевода и госпо
дар на Молдова, потвърждава на манастира Добровец собственост
та върху селото Ръден (Rădéni) в района на Фълчиу (Fălciu) и върху
две езера Ръдянул (Rădeanul) и Маця (Maţea).
Зогр. арх. 4/1/13. Славянски оригинал, два листа хартия (40,8 x 27,5 cm), раз
късани по сгъвките и подлепени с хартиени ленти, среден тимбриран княжески
печат, много добре запазен, светлокафяво мастило; на л. 2v има две резюмета
на румънски от първата половина на XIX в. и много бележки на гръцки и на
румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 513–515.

35. 1629 (7138) септември 30, Яш. Александър <Коконул>
(Alexandru <Coconul>), воевода и господар на Молдова, син на Раду
Михня воевода (Radu Mihnea Voïvode), потвърждава на манастира,
който се намира на река Васлуй и е подчинен на Зографския свето
горски манастир, мелници, градини, пчелини и поляна на Васлуй.
Зогр. арх. 4/1/18. Славянски оригинал, хартия (41,5 x 28 cm), среден тимбри
ран печат, добре запазен, кафяво мастило; хартията е разкъсана по сгъвките и
подлепена с хартиени ленти; на л. 2v. има резюме на текста на румънски и на
славянски.
Издания: DRH 2011: 162–163 (№ 164), Pavlikianov 2018: 515–51615.

36. 1630 (7139) септември 20, Хърлъу (Hârlău). Моисей Могила
(Moise Movilă), воевода и господар на Молдова, упълномощава игу
мена на манастира Добровец да защитава гората, като забранява на
други да вкарват животни във владенията на манастира.
Зогр. арх. 4/2/27. Румънски оригинал, хартия (31,5 x 20 cm), светлокафяво
мастило, подлепен на сгъвките, среден княжески печат с червено мастило; на
гърба има две кратки бележки: едната – от XVII в., на славянски, а втората – от
XIX в., на румънски.

37. 1630 (7139) септември 26, Хърлъу. Моисей Могила (Moise
Movilă), воевода и господар на Молдова, заповядва на Матеяш
(Mateiaş) от Мирчещ (Mirceşti) след оплакване на монасите от До
бровец и Хумор (Humor) да определи границите на пчелина, който
15
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двата манастира притежават в Ковасна (Covasna). Писан от Немаца
нул (Nemațanul).
Зогр. арх. 4/2/3. Оригинал на румънски език, хартия (31,5 x 19,5 cm), светло
кафяво мастило, пръстеновиден владетелски печат с червен восък; на гърба има
две кратки бележки на румънски: едната от XVII, а другата от XIX в.

38. 1630 (7139) септември 18, Хърлъу. Моисей Могила (Moise
Movilă), воевода и господар на Молдова, потвърждава на манастира
Добровец, който е подчинен на Зографския манастир, едно място за
воденица на река Васлуй.
Зогр. арх. 4/2/20. Славянски оригинал, два листа хартия (30 x 21,5 cm), свет
локафяво мастило, пръстеновиден княжески печат, положен с червен восък;
документът е укрепен по сгъвките с хартиени ленти; на л. 2v има резюме на
румънски от XIX в. и две бележки на славянски и гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 518.

39. 1630 (7139) октомври 29, Хърлъу (Hârlău). Моисей Могила
(Moise Movilă), воевода и господар на Молдова, потвърждава на ма
настира Добровец собствеността на имот с пчелин в пасищата на
Ковасна (Covasna).
Зогр. арх. 4/1/12. Славянски оригинал, два листа хартия (42,05 x 27,7 cm),
черно мастило, пръстеновиден княжески печат с червен восък, изронен; доку
ментът е укрепен по сгъвките с хартиени лентички; на л. 2v има две бележки на
румънски и славянски.
В Националния архив в Яш (помещаващ се преди това в Букурещ) и в Мит
рополията на Молдова (CLIX/12) се намира превод от 12 октомври 1808 г.
Издания: DRH 2011: 393 (№ 376) (текст според превода от Националния
архиви в Яш), Pavlikianov 2018: 519–520.

40. 1631 (7139) юли 20, Яш. Мойсей Могила (Moise Movilă), во
евода и господар на Молдова, потвърждава на манастира в град
Васлуй, посветен на Св. Георги, който е метох на светогорския Зо
графски манастир, който е бил назован манастир Корбул (Corbul),
един пчелин, лозе, градина и овощна градина на потока Липовъц
(Lipovăţ).
Зогр. арх. 4/2/56. Славянски оригинал, два листа хартия (31,2 x 19,7 cm),
пръстеновиден тимбриран княжески печат; документът е укрепен по сгъвките
с хартиени ленти; на л. 2v има резюме на румънски от XIX в. и две бележки на
румънски и гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 520–521.
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41. <1634–1652>16 август 11, Васлуй. Свидетелство за граници от
шолтуза (şoltuz)17 и пъргаря (pârgari)18 на Васлуй и на Раковица Чехан
логотет (Racoviţă Cehan logofăt) относно имота на Липовъц, собстве
ност на Зографския манастир, за границата с град Васлуй.
Зогр. арх. 4/2/41. Румънски оригинал, хартия, два листа (31 x 19 cm), черно
мастило, печат на град Васлуй, положен с опушване с дим; на л. 2v има съвре
менно на документа резюме на славянски език и две резюмета на румънски и на
гръцки от първата половина на XIX в.

42. 1634 (7142) май 4, Яш. Василе <Лупу> (Vasile <Lupu>), вое
вода и господар на Молдова, потвърждава на манастира Добровец
правото да събира десятък за владенията на манастира в Бранище
(Branişte).
Зогр. арх. 4/2/53. Румънски оригинал, хартия (30,5 x 24,2 cm), светлокафяво
мастило, среден пръстеновиден княжески печат, положен с червено мастило,
документът е скъсан на сгъвките и залепен на друга хартия.

43. 1634 (7142) юли 14, Яш. Василе <Лупу> (Vasile <Lupu>), вое
вода и господар на Молдова, потвърждава правото на Зографския
манастир да събира десятък от частта на манастира от владението
Версован (Versovani).
Зогр. арх. 4/2/45. Румънски оригинал, хартия (30,5 x 19,6 cm), светлокафяво
мастило, залепен върху друг поддържащ лист, среден княжески печат с червено
мастило.
Зогр. арх. 4/3/42. Превод от 12 юни 1766 г. от Евлогий дякон.

44. 1634 (7142) август 9, Яш. Василе <Лупу> (Vasile <Lupu>), вое
вода и господар на Молдова, потвърждава на манастира Добровец
(на монасите от манастира Добровец) правото на собственост върху
терен за един пчелин на една поляна в Ковасна (Covasna).
Зогр. арх. 4/1/14. Славянски оригинал, хартия (41 x 28,5 cm), светлокафяво
мастило, среден тимбриран княжески печат; документът е укрепен по сгъвките
с хартиени лентички; на гърба има бележка на румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 522–523.
Документът няма година. Датиран е според периода, когато Раковица
Чехлан е бил втори логотет (Stoicescu 1971: 430).
17
Şoltuz е представител на гражданите, избран за една година.
18
Pârgar е един от дванадесетте градски съветници.
16
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45. 1635 (7143) февруари 5, Яш. Василе <Лупу> (Vasile <Lupu>),
воевода и господар на Молдова, потвърждава на Йонашко Кужба
(Ionaşco Cujbă), бивш велик дворник, собствеността върху част от се
лото Рулен (Ruleni) в района на Васлуй с воденица, гора и пчелин,
купени от Уръта (Urâta), дъщеря на Оана (Oană), от Гряка (Greaca),
сестрата на Симион (Simion), и от Антимия (Antimia), за 30 талера.
Зогр. арх. 4/1/11. Славянски оригинал, два листа хартия (42,3 x 28 cm), раз
късани на сгъвките и подлепени с хартиени ленти, светлокафяво мастило, сре
ден тимбриран княжески печат; на л. 2r с оригиналния почерк е повторено
началото на документа, на л. 2v – резюме на румънски от XIX век, както и две
бележки на румънски и гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 524–525.

46. 1636 (7145) октомври 24, Яш. Василе <Лупу> (Vasile <Lupu>),
воевода и господар на Молдова, освобождава от данъци манасти
ра Раковица (Racoviţa), посветен на Св. Никола, като забранява на
своите служители да безпокоят манастира. Проклятие.
Зогр. арх. 4/1/19. Славянски оригинал на два хартиени листа (41,8 x 28 cm),
светлокафяво мастило, среден княжески печат, повреден, положен с восък; част
от втория лист липсва, няма загуба на текст; документът е укрепен по сгъвките с
хартиени лентички; на л. 2r е повторено началото на документа (само титулату
рата на владетеля), на л. 2v две бележки на славянски и на гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 525–528 (датата от Христа е дадена неправилно
като 1637).

47. 1637 (7146) октомври 14, Яш. Василе <Лупу>, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава на игумена на манастира Добровец
собствеността върху езерото Паця (Pațea) в село Писку (Piscu), като
забранява на Глигорий (Gligorie), син на Василий (Vasilie), да лови
риба в същото езеро.
Зогр. арх. 4/2/22. Румънски оригинал, хартия (31 x 20,5 cm), черно мастило,
среден княжески печат, положен с червено мастило; на гърба има кратко резю
ме на румънски, две бележки на румънски (едната от XVII, а другата от XIX век)
и една на гръцки.

48. 1638 (7146) януари 8, Яш. Василе <Лупу>, воевода и господар
на Молдова, потвърждава на манастира Добровец собствеността на
селото Ръден (Rădéni) в района на Фълчиу (Fălciu) с две дълбоки езе
ра Ръдянул (Rădeanul) и Маця (Maţea), които манастирът е получил
от Петру воевода.
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Зогр. арх. 4/2/23. Славянски оригинал, два листа хартия (30,3 x 21,2 cm), раз
късани на сгъвките и подлепени с хартиени ленти, светлокафяво мастило, сре
ден княжески печат на червен восък, изронен; на л. 2v има резюме от XIX век на
румънски и множество бележки на румънски и гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 521–522 (датата е разчетена грешно като 7142
(1634).

49. 1638 (7147) октомври 9, Яш. Василе <Лупу>, воевода и госпо
дар на Молдова, потвърждава на манастира Добровец правото да
събира десятък за пасището на монастира в Ковасна.
Зогр. арх. 4/2/36. Румънски оригинал, хартия (30,5 x 19,5 cm), светлокафяво
мастило, подлепен с хартиени ленти в областта на сгъвките, среден княжески
печат, положен с червено мастило; на гърба има резюме на румънски и бележ
ка на славянски.

50. 1647 (7155) януари 18, Яш. Василе <Лупу>, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава на манастира Зограф собстве
ността върху лозе в селото Делен (Deleni), купено от монасите за 45
злоти.
Зогр. арх. 4/2/34. Славянски оригинал, два листа хартия (30,5 x 19,7 cm), раз
късани на сгъвките и подлепени с хартиени ленти, среден тимбриран княжески
печат, светлокафяво мастило; на л. 2v има съвременно на документа резюме,
резюме от XIX век и много бележки – всички на румънски.
Издания: Pavlikianov 2018: 528–529.

51. 1651 (7159) март 26. Василе <Лупу>, воевода и господар на
Молдова, предава манастира Добровец за метох на Зографския ма
настир.
Зогр. арх. 4/4/9. Славянски оригинал, пергамент (33,5 x 65 cm), масивен во
съчен печат, прикрепен с червен шнур за документа, кафяво мастило, на обрат
ната страна има резюме на гръцки език с червено мастило и един избледнял
запис с кафяво мастило (ил 4).
Копия: Зогр. арх. 1/18/1, 1/18/2, 1/18/3, 1/18/4, 1/18/5, 1/18/6 (на гръцки), 1/18/9,
1/18/10, 4/3/14.
Издания: Actes de Zografou 1969: 179–182, Cândea 1991: 542 (№ 2054),
Pavlikianov 2018: 530–532.

52. 1651 (7159) март 26. Василе <Лупу>, воевода и господар на
Молдова, предава манастира Добровец за метох на Зографския ма
настир.
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Зогр. арх. 2/18/12. Славянски оригинал (втори), два листа хартия (42,5 x 28,5
cm), съдържанието е идентичено с горния документ; среден тимбриран печат,
кафяво мастило, на гърба на втория лист има резюме на славянски. Отвътре
грамотата е подлепена със зелен плат като османски ферман; на плата има къ
сен надпис на славянски.
Копия и издания – вж. горния документ.

53. 1660 (7168) април 16, Яш. Щефан <Лупу> (Ştefan <Lupu>), во
евода и господар на Молдова, потвърждава предаването на манас
тира Добровец като метох на Зографския манастир на Света Гора,
защото „тези два манастира са построени от стария господар Сте
фан“.
Зогр. арх. 4/1/41. Румънски оригинал, два листа хартия (42,7 x 30 cm), черно
мастило, малък тимбриран княжески печат; на л. 2v има съвременно на доку
мента резюме и гръцко резюме от XIX в.
Зогр. арх. 4/3/13. Превод на славянски от първата половина на XIX в.

54. 1660 (7169) ноември19. Антимица пахарничица (Antimița
păhărniceasă) със своя брат Василашко (Vasilașco), бивш велик спатар, и със сестра си Александра, деца на Григорий Уреке (Gligorie
Ureche), бивш велик дворник, продават на Тома, велик дворник на Дол
ната Страна, и на съпругата му Ана една трета част от селото Кън
дещ (Cândești) на река Сирет в района на Сучава за 125 леи.
Зогр. арх. 2/13/28–2/13/29. Румънски оригинал, два листа хартия (29,6 x
20,3 cm), светлокафяво мастило, два кръгли печата, за които е използвано също
то мастило, единият е неясен, принадлежащ на Александра и съдържащ красив
двуглав сокол; на л. 2v има съвременно на документа резюме и резюме на ру
мънски от първата половина на XIX в.

55. 1661 (7169) август 10, Яш. Василе, бивш питар, и неговата
жена Мария продават на игумена Пътрашко (Pătrașco) на манасти
ра на Зограф <от района на Васлуй> пет дюкяна с изби за вино на
Улицата на Сърърията (Ulița Sărăriei) в Яш за 350 сребърни леи. Игу
менът дава дюкяните на светогорския Зографски манастир. Свиде
тели: игумени, боляри и търговци от Яш.
Зогр. арх. 4/3/2. Румънски оригинал, два листа хартия (30,8 x 20,3 cm), леко
прокъсани на сгъвките, светлокафяво мастило, среден черен печат; на л. 2v има
съвременно на документа резюме и две резюмета на румънски и едно на гръцки
от първата половина на XIX в.
19
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275

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

56. 1662 (7170) януари 8, Яш. Евстратий Дабижа (Eustratie
Dabija), воевода и господар на Молдова, потвърждава на манастира
Зограф, <намиращ се> до град Васлуй, метох на светогорския Зо
графски манастир, собствеността върху пет дюкяна с пивница в град
Яш, които монасите са купили за 350 леи от Василе, бивш питар и
жена му Мария. Свидетели.
Зогр. арх. 4/2/29. Славянски оригинал, два листа хартия (31,7 x 19,7 cm), чер
но мастило, среден княжески печат от червен восък, изронен; на л. 2v има резю
ме от XIX век на румънски и две бележки на гръцки и руски.
Издания: Pavlikianov 2018: 532–534.

57. 1662 (7170) януари 13, Яш. Евстратий Дабижа, воевода и гос
подар на Молдова, потвърждава с настоящото подчиняването на
манастира Добровец като метох на Зографския светогорски манас
тир, защото двете места са основани от „стария господар Стефан“.
Зогр. арх. 4/1/20. Румънски оригинал, два листа хартия (43,9 x 30,5 cm), свет
локафяво мастило, изронен восъчен печат; на л. 2v има резюме на славянски,
една съвременна бележка на румънски и една бележка на гръцки от първата
половина на XIX в.
Зогр. арх. 4/3/16. Копие на славянски език със сгрешена дата, изписана със
славянски и арабски цифри: „7160 <1652> януари 2“.

58. 1662 (7170) февруари 6, Яш. Евстратий Дабижа, воевода и
господар на Молдова, потвърждава на манастира Зограф, намиращ
се до град Васлуй и посветен на св. Георги, собствеността на едно
място, разположено на границата на град Васлуй, и на пасище на
Липовъц, като го освобождава от налози.
Зогр. арх. 4/1/1-1–4/1/1-2. Славянски оригинал, два листа хартия (43,5 x
30,9 cm), светлокафяво мастило, среден тимбриран княжески печат; документът
е укрепен по сгъвките с хартиени ленти; на л. 2v има две резюмета на румънски
и много бележки на румънски и гръцки от XIX в.
Издания: Mihailovici 1933: 62–63, Pavlikianov 2018: 534–536.

59. 1662 (7170) юни 12, Яш. Евстратий Дабижа, воевода и госпо
дар на Молдова, потвърждава по молба на игумена Мисаил (Misail)
подчиняването на манастрира Добровец като метох на Зографския
светогорски манастир според решението, взето навремето от Василе
Лупу.
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Зогр. арх. 4/1/5-1–4/1/5-2. Славянски оригинал, хартия (42,5 x 28,5 cm), свет
локафяво мастило, пръстеновиден восъчен княжески печат, изронен; на л. 2v
има бележка на славянски, резюме на гръцки и подпис-автограф на Пътрашко
Данович (Pătraşco Danovici), втори логотет.
Копия: 4/3/16 (грешна дата).
Издания: Pavlikianov 2018: 536–538.

60. 1666 (7174) януари 11, Яш. Георги Дука (Gheorghe Duca)
потвърждава на манастира Зограф, намиращ се край град Васлуй,
който е метох на Зографския светогорски манастир, собствеността
на 5 дюкяна с пивница в Яш до Сърърие (Sărărie), които манастирът
е бил купил от Василий, бивш питар, и неговата жена Мария.
Зогр. арх. 4/2/37. Славянски оригинал, хартия (31 x 19,7 cm), светлокафяво
мастило, два листа хартия, пръстеновиден восъчен княжески печат, повреден;
на л. 2v има три резюмета на румънски и две на гръцки.
Издания: Pavlikianov 2018: 538–539.

61. 1666 (7175) декември 3, Хуш. Джурдже Черкез (Giurge
Cerchez), син на Ени Черкез (Eni Cerchez), пивничар на Хуш (Huşi),
продава на Постолаки сердар (Postolachi serdar) 3,3 хектара лозе и
една изба за вино в Хуш до лозята на манастира Добровец за 60 леи.
Свидетели.
Зогр. арх. 4/2/62. Румънски оригинал, два листа хартия (31,3 x 2,9 cm), черно
мастило, пръстеновиден печат на Некула (Necula) митничар с растителна укра
са и два пръстови отпечатъка, положени със същото мастило; на л. 2v има едно
съвременно на документа резюме, едно румънско резюме и бележка на гръцки
от първата половина на XIX в.

62. 1670 (7178) май 24, Яш. Янъш (Ianăș), зет на Илиаш от Хуш
(Iliaș de Huși), и неговата жена Магда продават на Апостол Дурак
(Apostol Durac), бивш меделничар (medelnicer), едно лозе в Дрик (Dric)
в района на Хуш за 40 леи. Свидетели: боляри от Яш и търговци от
Хуш.
Зогр. арх. 4/3/41. Румънски оригинал, два листа хартия (29,3 x 20,6 cm), свет
локафяво мастило, осем пръстови отпечатъка, положени със същото мастило;
на л. 2v има съвременно резюме от епохата, резюме на румънски и бележка на
гръцки от първата половина на XIX в.
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63. 1671 (7179) февруари 16, Яш. Каталина Хъръгоайе (Cătălina
Hărăgoaie) със своите синове Думитру (Dumitru) и Джурдже (Giurge)
продават на меделничаря Дурак (Duracle medelnicer) 0,7 хектара лозе
в Дрик в района на Хуш за 20 леи. Свидетели: боляри от Яш. Йон
граматик писа.
Зогр. арх. 4/3/28. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x 18,8 cm), чер
но мастило, четири пръстови отпечатъка, положени със същото мастило; на
л. 2v има едно съвременно резюме от епохата, едно резюме на румънски и бе
лежка на гръцки от първата половина на XIX в.

64. 1673 (7181) април 4, Яш. Щефан Петричейку (Ştefan Petri
ceicu), воевода и господар на Молдова, заповядва на всички свои
служители в града Хуш (Huşi) да не безпокоят един работник в ло
зето на манастира Добровец, когото той е освободил от данъци.
Зогр. арх. 4/2/7. Румънски оригинал, два листа хартия (30 x 20,5 cm), свет
локафяво мастило, пръстеновиден княжески печат, положен с червено масти
ло; на л. 2v има две съвременни на документа бележки – едната на румънски
и другата на славянски – и две резюмета на румънски и на гръцки от първата
половина на XIX в.

65. <1679>20 август 23, Яш. Скърлет Шербу (Scărlet Şerbu), велик
комис, обявява на владетелските служители по пасищата, че манас
тирът Добровец има поземлени владения в Ковасна (Covasna), кои
то са дадени на манастира от Стефан <Добрия> воевода, и заповядва
да оставят монасите да събират десятъка.
Зогр. арх. 4/3/70. Румънски оригинал, хартия (21,5 x 15 cm), черно мастило;
на л. 2v има две бележки на румънски от първата половина на XIX в.

66. 1679 (7188) октомври 22, Яш. Георги Дука (Gheorghe Duca),
воевода и господар на Молдова, заповядва на много владетелски
сановници да отидат в Гура Стръжничи (Gura Strâjnicii) и да оп
ределят границите на едно село, принадлежащо на манастира Доб
ровец.
Зогр. арх. 4/3/47. Румънски оригинал, хартия (31 x 21 cm), светлокафяво
мастило, неясен среден княжески печат, положен с червено мастило.

Годината на документа не е написана. Датиран е според годината, когато
Скърлет Шербу е бил велик комис (Stoicescu 1971: 441).
20
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67. 1680 (7188) март 16, Яш. Георге Дука (Gheorghe Duca), воево
да и господар на Молдова, упълномощава Гаврил дякон (Gavril diac)
да отиде в селото Ковасна (Covasna) на манастира Добровец и да
събере от всички жители десятъка, дължим на манастира.
Зогр. арх. 4/2/31. Румънски оригинал, хартия (31,2 x 21,3 cm), светлокафяво
мастило, разкъсан на сгъвките и залепен върху друг хартиен лист, горе вдяс
но липсва единият ъгъл, среден княжески печат, положен с червено мастило
и представящ обединен герб на княжествата Влашко и Молдова; на гърба има
бележка на румънски от XIX в.

68. 1680 (7188) май 9, Яш. Георге Дука (Gheorghe Duca), воевода и
господар на Молдова, потвърждава границите на имота на манасти
ра Добровец в Ковасна, установени от дворника на портата Андрей
(Andrei vornic de poartă). Стари документи и означения на границите.
Зогр. арх. 4/1/16. Румънски оригинал на два хартиени листа (43 x 28 cm),
светлокафяво мастило, разкъсан на сгъвките и подлепен, среден тимбриран
княжески печат; на л. 2v има съвременно на документа славянско резюме и
множество бележки на румънски и гръцки от първата половина на XIX в.

69. 1680 (7189) октомври 19, Яш. Андреяш (Andreiaş), син на Ни
киу от Дръджещ (Nichiu de Drăgeşti), и неговата съпруга Лупа (Lupa)
дават на манастира Добровец своята част от поземлените владения
в Рулен (Ruleni) в района на Васлуй. Проклятие. Свидетели.
Зогр. арх. 4/2/16. Румънски оригинал, хартия (30,5 x 21,5 cm), черно мастило,
пръстеновиден печат на дворника Урсу (Ursu vornic), съдържащ неговото име,
и един пръстов отпечатък, положен със същото мастило; на гърба има бележка
от 18 март 1752 г. на великия логотет Стурза (Sturza), където се споменава, че
актът е бил скъсан по погрешка, но е валиден и е бил предаден на манастира
Добровец. Има и румънско резюме от първата половина на XIX в.

70. 1682 (7190) юли 18, Яш. Некулай, Андрей, Патрики и Тоадер
(Neculai, Andrei, Patrichi, Toader), синове на Андони (Andoni), прода
ват на игумена на манастира Добровец Захария (Zaharia) част от по
земленото си владение Пискан (Piscani) в района на Фълчиу (Fălciu)
за 20 леи и един „вол за търговия“. Свидетели.
Зогр. арх. 4/2/64. Румънски оригинал, два хартиени листа (31,4 x 21,3 cm),
светлокафяво мастило, четири пръстови отпечатъка, положени със същото
мастило; на л. 2v има две резюмета на гръцки и на румънски от първата поло
вина на XIX в.
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71. 1685 (7193) август 28, Яш. Константин Кантемир (Constantin
Cantemir), воевода и господар на Молдова, потвърждава на игуме
на на манастира Добровец собствеността върху частта на Козма
(Cozma) от селото Делен (Deleni) в района на Фълчиу (Fălciu), тъй
като той е бил пчелар в пчелина на манастира Идрич (Idrici), откъ
дето е избягал, без да предаде приходите на манастира. В добавка,
господарят упълномощава да бъде търсен пчеларят Бежан (Bejan)
из цялата страна, защото и той не е предал на манастира дохода от
един друг пчелин.
Зогр. арх. 4/1/1. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x 19,5 cm), чер
но мастило, среден княжески печат, положен с червено мастило; на л. 2v има
бележка на румънски от XVIII в. и две други (едната на гръцки, а другата – на
румънски) от първата половина на XIX в.

72. 1686 (7194) април 16, Яш. Множество селяни от Зъподен на
Тележина (Zăpodeni, Telejina) в района на Васлуй дават на манас
тира Зограф (в района на Васлуй), посветен на св. Георги, своите
части от земята в това село за поменавания. Проклятие. Свидетели.
Зогр. арх. 4/1/21. Румънски оригинал, два листа хартия (43 x 28,2 cm), светло
кафяво мастило, разкъсан на сгъвките и подлепен с хартиени ленти; три пръс
теновидни печата и седем пръстови отпечатъка, положени със същото мастило;
на л. 2v има две резюмета на румънски от първата половина на XIX век, както и
кратки бележки на румънски и гръцки.

73. 1686 (7194) юни 9, Яш. Лека (Leca), бивш капитан, дава на
манастира Добровец и на светогорския Зографски манастир поло
вината от село Мълъйещ (Mălăieşti) в района на Фълчиу (Fălciu) и
половината от воденица на река Елан (Elan) за поменаване. Прокля
тие. Свидетели.
Зогр. арх. 4/1/8. Румънски оригинал, хартия (37,3 x 26,4 cm), светлокафя
во мастило, четири пръстеновидни печата, от които три положени със същото
мастило и един с черно мастило; на гърба има две резюмета на румънски и на
гръцки от първата половина на XIX в.

74. 1687 (7195) февруари 23, Яш. Некула (Necula), Григорий
(Grigorie) и Мария (Maria), деца на Йонашко от Петря (Ionaşco de
Petrea), продават част от селото Зъподен (Zăpodeni) на река Тележи
на (Telejina) на манастира Зограф, намиращ се при Васлуй, подчи
нен на светогорския манастир със същото име. Свидетели.
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Зогр. арх. 4/2/32. Румънски оригинал, два хартиени листа (29 x 20,8 cm), чер
но мастило, три пръстови отпечатъка, положени със същото мастило; на л. 2v
има резюме на румънски и две бележки на гръцки и румънски от първата по
ловина на XIX в.

75. 1687 (7195) април 12, Яш. Константин Кантемир (Constantin
Cantemir), воевода и господар на Молдова, заповядва на княже
ските служители Кирила от Бълицен и Тирон, ватах на портарите
(Chirilă de Băliţéni, Tiron vătaf de portari), да отидат в селото Зъподен
(Zăpodeni) и да уредят частта от имота, принадлежаща на манасти
ра Добровец.
Зогр. арх. 4/2/4. Румънски оригинал, хартия (30,5 x 19,5 cm), черно мастило,
среден княжески печат, положен с червено мастило; на гърба има две резюмета
на румънски – едното съвременно на документа, а другото от първата половина
на XIX век – и една бележка на гръцки.

76. 1688 (196) юни 14, Фокшан. Дедиул (Dediul), велик спатар, неговата съпруга Тофана (Tofana) и техният син Александър
(Alexandru) дават на игумена на манстира Добровец Захариде
(Zaharide) своите лозя в Хуш (Huşi), които купили от Апостол Дурак
(Apostol Durac).
Зогр. арх. 4/2/8. Румънски оригинал, два листа хартия (30 x 21 cm), светло
кафяво мастило; на л. 2r се намира началото на друг документ, а на л. 2v има
съвременно на документа резюме на славянски и румънски, едно румънско ре
зюме от първата половина на XIX в. и една бележка на гръцки.

77. 1690 (7198) май 2, Яш. Дима (Dima) и неговата съпруга Ма
риуца (Măriuţa) продават на игумена на манастира Добровец лозе в
Дялул луи Лупул (Dealul lui Lupul) в Хуш (Huşi) за две крави с теле
та. Свидетели.
Зогр. арх. 4/2/9. Румънски оригинал, два хартиени листа (31 x 20 cm), черно
мастило, пръстеновиден печат и един пръстов отпечатък, положени със същото
мастило; на л. 2v има съвременни на документа резюмета на румънски и сла
вянски, едно румънско резюме от първата половина на XIX в. и една бележка
на гръцки.

78. 1691 (7199) юни 13, Яш. Константин <Кантемир> (Constantin
<Cantemir>), воевода и господар на Молдовската страна, потвържда
ва на манастира Добровец правото да събира десятък от една трета
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от селото Циганещ (Țigănești)21 в района на Путна, което манастирът
е получил от Богдан воевода22 и от Александър воевода23.
Зогр. арх. 2/13/58–2/13/59. Румънски оригинал, два хартиени листа (28,9 x
20,6 cm), черно мастило, пръстеновиден среден княжески печат, положен с чер
вено мастило, съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има резюме на румънски и
бележки на румънски, гръцки и руски от първата половина на XIX в.

79. 1691 (7200) декември 14, Яш. Констандин Кантемир
(Constandin Cantemir), воевода и господар на Молдова, заповядва на
капитан Александър Адам (Alexandru Adam) да отиде на пасището
на Кодалб (Codalbi) в района на Ковурлуй (Covurlui) и да установи
границите на частта на имота на Йосъп (Iosâp), която е била дадена
на манастира Добровец от монаха Доротей (Dorothei).
Зогр. арх. 4/2/46. Румънски оригинал, два хартиени листа (28,5 x 20,8 cm),
черно мастило, среден княжески печат, положен с червено мастило; на л. 2v
има две резюмета на румънски език от XVIII и от XIX век, както и две бележки
на гръцки и на румънски.

80. 1691 (7200) декември 14, Яш. Констандин <Кантемир>
(Costandin <Cantemir>), воевода и господар на Молдова, заповядва
на Пътрашко (Pătrașco), капитана на района на Путна, да отиде в се
лото Пърцотещ (Pârțotești) в същия район и да определи границите
на имота, даден на манастира Добровец.
Зогр. арх. 2/4/16. Румънски оригинал, два листа хартия (28,5 x 21 cm), чер
но мастило, среден княжески печат, положен с червено мастило и съдържащ
герба на Молдова; на л. 2v има едно резюме и бележки на румънски от първата
половина на XIX в.

81. 1698 (7206) януари 30. Антиох Константин <Кантемир>, во
евода и владетел на Молдова, предава манастира Киприяна за Зог
рафски метох.

21
Впоследствие е спомената друга част от Циганещ, която е била дарена
на манастира от пъркълаба Райча (Raicea pârcălab), но този пасаж е бил отря
зан и е била написана съвременна бележка, където се казва, че тази част е била
продадена на логотета Тодерашко (Toderașco logofăt) през годината 7154 <1645
септември 1 – 1646 август 31>.
22
Вероятно: Лъпушняну.
23
Вероятно: Лъпушняну.
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Зогр. арх. 2/35/1. Славянски оригинал, хартия (39 x 53,5 cm); среден тимбри
ран печат, силно повреден, покрит с ивица зелен плат; черно мастило; докумен
тът е подлепен с зелен плат; на гърба има записи на славянски и гръцки.
Копия: Зогр. арх. 2/21/2, 2/14/27–2/14/28, 2/18/7, 2/18/11.
Издания: Априлов 1840: 109–114, Качановский 1888: 16–20, Actes de Zografou
1969: 185–187, Berechet 1928: 17–22 (№ IV), MEF 1992: 187–192, Cândea 1991: 543
(№ 2060), Pavlikianov 2018: 540–544.

82. 1700 (7208) юли 4. Михай Блъндул (Mihai Blândul) дава на ма
настира Добровец лозе в Хуш за поменаване на паметта му. Свиде
тели.
Зогр. арх. 4/2/5. Румънски оригинал, два листа хартия (30 x 20,8 cm), черно
мастило, седем пръстови отпечатъка, положени със същото мастило; на л. 2v
има резюме на румънски от първата половина на XIX век, както и няколко бе
лежки на гръцки и румънски.

83. 1705 (7214) септември 2924. Андоние Змъу (Andonie Zmău)
със съпругата си Гътхия (Găthiia) и с децата си Кирица (Chiriţă) и
Андрей (Andrei) даряват на манастира Добровец два акра лозе в
Дрик (Dric) в (района на) Хуш за поменаването им.
Зогр. арх. 4/2/58. Румънски оригинал, два листа хартия (31,6 x 19,5 cm), чер
но мастило, седем пръстови отпечатъка, положени със същото мастило; на л. 2v
има съвременна бележка на румънски, резюме на румънски от първата полови
на на XIX век и бележка на гръцки.

84. 1706 (7214) януари 30, Яш. Антиох Кантемир (Antioh
Cantemir), воевода и господар на Молдова, упълномощава монасите
от манастира Добровец да защитават имота в село Въден (Vădeni) на
река Прут, притежание на манастира, като се забранява на всички
да ловят там риба без специално разрешение и се заповядва на вла
детелските служители да не вземат доходите от имота.
Зогр. арх. 4/2/18. Румънски оригинал, хартия (29 x 20,4 cm), черно мастило,
пръстеновиден княжески печат с герба на Молдова и годината 1694, положен с
червено мастило; на гърба има съвременно на документа резюме на румънски,
както и резюмета на румънски и на гръцки от първата половина на XIX в.

24
Числото на годината от Сътворението и първите букви на месеца са по
правени.
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85. 1709 (7217) март 1, Яш. Митрополитът, свещениците и вели
ките боляри на Молдова дават на манастира Добровец 40 крепост
ни, като ги освобождават от данъци освен плащането на два таланта
и половина годишно, тъй като манастирът е обеднял.
Зогр. арх. 4/1/2. Румънски оригинал, два листа хартия (43,5 x 30,2 cm), чер
но мастило, инициал – цветна миниатюра във формата на дракон; документът
е малко позакъсан на сгъвките и подлепен, липсват 2/3 от втория лист. Тази
липсваща част от втория лист се намира под номер Зогр. арх. 4/3/15 и на нея
има съвременно на документа резюме на румънски без дата и две резюмета на
гръцки от първата половина на XIX век, едното от които споменава годината.

86. 1710 (7218) юни 18, Яш. Йон Бухуш (Ion Buhuș), велик логотет, заповядва на Съкуяну (Săcuianu) да остави игумена на Добро
вец да натовари определено количество зърно, намиращо се в имот
в Кукурен (Cucureni) в района на Фълчиу (Fălciu). Съкуяну твърдял,
че зърното е било събрано от негов имот.
Зогр. арх. 2/13/54. Румънски оригинал, хартия (21 x 15,7 cm), черно мастило;
на гърба има съвременно на документа резюме и бележки на румънски и гръц
ки от първата половина на XIX в.

87. 1711 (7219) януари 10, Яш. Димитрие Кантемир (Dimitrie
Cantemir), воевода и господар на Молдова, заповядва на Съкуян от
Котул Пайкулуй (Săcuian din Cotul Paicului) да се яви пред Дивана
за процес с игумена на Добровец, тъй като е обвинен от последния,
че не му е позволил да събере зърното, което е съхранявал в ями, и
че е спирал два пъти каруците на манастира.
Зогр. арх. 4/2/40. Румънски оригинал, хартия (31 x 21,4 cm), черно мастило,
среден княжески печат, положен с червено мастило; на л. 2v има резюме на ру
мънски от XVIII век, резюме на румънски и бележки на румънски и на гръцки
от първата половина на XIX в.

88. 1711 (7219) януари 10, Яш. Димитрие Кантемир, воевода и
господар на Молдова, упълномощава игумена на манастира Добро
вец да защитава селото Въден (Vădéni) на река Прут, като забранява
да се лови риба в реката.
Зогр. арх. 4/2/44. Румънски оригинал, два листа хартия (31,2 x 21 cm), свет
локафяво мастило, увреден среден княжески печат, положен с червено масти
ло; на л. 2v има резюме на руски, две резюмета на румънски и бележка на гръц
ки от първата половина на XIX в.
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89. 1711 (7219) април 17, Яш. Димитрие Кантемир, воевода и гос
подар на Молдова, упълномощава игумена на Добровец да заведе
дело срещу Съкуян от Котул Пайкулуй (Săcuian din Cotul Paicului)
и Будакул от Гура Стражничи (Budacul de Gura Strajnicii), които са
навредили на манастира.
Зогр. арх. 4/2/38. Румънски оригинал, хартия (31,5 x 21 cm), черно мастило,
среден княжески печат, положен с червено мастило; на гърба има съвременно
на документа резюме на румънски, както и друго резюме на румънски и бележ
ка на гръцки от първата половина на XIX в.

90. 1711 (7220) декември 4, Яш. Николай Александър <Мавро
кордат> (Nicolae Alexandru <Mavrocordat>), воевода и господар на
Молдова, потвърждава на манастира Добровец, „създаден от по
койния Стефан Добрия“, и на манастирите Киприяна и Фъстъч
(Căpriana și Fâstâci), подчинени на Света Гора, правото да плащат
данъци на държавната съкровищница един път в годината, както
следва: манастирът Добровец – 60 уги (ughi)25, манастирът Киприяна
– 16 уги, и манастирът Фъстъч – 8 уги.
Зогр. арх. 4/1/9. Оригинал на румънски, два хартиени листа (43,7 x 30 cm),
черно мастило, украсени с червено, символична инвокация и инициал, интиту
лацията, знаците и точките в текста са изписани с червено мастило, леко разкъ
сан на сгъвките, пръстеновиден осмоъгълен печат, положен с червено мастило;
на л. 2v има бележка на гръцки от първата половина на XIX в.

91. 1717 <септември 1 – октомври 19>26 (7226), Яш. Михай Рако
вица (Mihai Racoviţă), воевода и господар на Молдова, заповядва на
Аксинте Урикариул (Axinte Uricariul) да отиде да установи предели
те на едно княжеско място на границата на Васлуй (Vasluiul), което
господарят дава на Зографския светогорски манастир, „който има
метох в Липовъц“.
Зогр. арх. 4/2/28. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x 19,5 cm), чер
но мастило, малък осмоъгълен княжески печат, положен с червено мастило; на
л. 2v има румънско резюме и бележка на гръцки от първата половина на XIX в.

Ughi = унгарски сребърни талери.
Указания за месеца и деня липсват. Датирането е направено според дата
та на княжеското потвърждение от 20 октомври 1717 г.
25
26
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92. 1717 (7226) октомври 20, Яш. Михай Раковица (Mihai
Racoviţă), воевода и господар на Молдова, потвърждава на Зограф
ския светогорски манастир границите на едно княжеско място на
границата на град Васлуй, разположено „между границите на мето
ха на Зограф, който се зове Липовъц“. Тези граници са били устано
вени от Аксинте Урикариул (Axinte Uricariul). Означения на грани
ците. Проклятие.
Зогр. арх. 4/1/24. Румънски оригинал, хартия (44,5 x 33 cm), черно мастило,
инвокацията и инициалът са украсени с червено мастило, знаците и раздели
телните точки в текста са изписани също с червено мастило, разкъсан на сгъв
ките и подлепен с хартиени ленти, среден тимбриран княжески печат; на л. 2 v
има съвременно на документа резюме на румънски и друго резюме на румън
ски и бележка на гръцки от първата половина на XIX в.

93. 1718 (7227) септември 3. Дарие Бадул (Darie Badul), негова
та жена Настасия (Nastasia), дъщеря му Мария и зет му Ифтений
(Iftenie) продават на Захария (Zaharia), игумен на манастира Добро
вец, едно лозе за 20 леи, 25 kg царевично брашно и 2.5 kg восък. Сви
детели: Йорест (Iorest), епископ на Хуш (Huși), боляри и търговци
от района на Фълчиу (Fălciu).
Зогр. арх. 4/3/27. Румънски оригинал, два листа хартия (30,8 x 20,5 cm), чер
но мастило; на л. 2v има съвременна на документа бележка, румънско резюме и
гръцка бележка от първата половина на XIX в.

94. 1730 (7238) май 27, Яш. Григорий Гика <II> (Grigore Ghica
<II>), воевода и господар на Молдова, освобождава лозята на мана
стира Добровец в Хуш от плащане на винарич (vinărici), защото про
изведеното вино е било използвано за гостите на манастира, а не за
търговия.
По време на второто си управление в Молдова <1735–1739> Гри
горий Гика <II> препотвърждава на манастира тази привилегия.
Зогр. арх. 4/2/55. Румънски оригинал, два листа хартия (31,7 x 19 cm), чер
но мастило, два пръстеновидни осмоъгълни княжески печата, положени с чер
вено мастило: първият съдържа герба на Молдова, а вторият – обединен герб
на Молдова и Влашко; на л. 2v има съвременно на документа резюме, както и
резюме от първата половина на XIX век на румънски и една бележка на руски.

95. 1732 (7240) юни 6, Яш. Григорий Гика <II> (Grigore Ghica
<II>), воевода и господар на Молдова, потвърждава на манастира
Добровец по молба на игумена Калиник (Calinic) правото да има
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определен брой27 послушници (posluşnici), които той освобождава от
данъци освен от годишно плащане на 2 уги и 5 потроничи (potronici28).
Зогр. арх. 4/1/4. Румънски оригинал, два листа хартия (45,7 x 31 cm), чер
но мастило, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило и представящ герба на Молдова; на л. 2v има съвременно на документа
резюме и резюме от първата половина на XIX век на румънски, както и бележка
на гръцки.

96. 1733 (7241) юни 10, Яш. Константин Николай <Маврокордат>
(Constantin Nicolae <Mavrocordat>), воевода и господар на Молдова,
освобождава лозята на манастира Добровец в Хуш от плащането
на въдрърит (vădrărit), тъй като виното от тях е било използвано за
гостите на манастира, а не за търговия.
Зогр. арх. 4/2/60. Румънски оригинал, хартия (31,8 x 19,8 cm), черно масти
ло, пръстеновитен осмоъгълен княжески печат, положен с червено мастило,
представящ обединен герб на Молдова и Влашко; на гърба има съвременно на
документа резюме и резюме от първата половина на XIX век на румънски и
бележка на гръцки.

97. 1735 (7243) януари 11, Яш. Константин Николай <Маврокор
дат> (Constantin Nicolae <Mavrocordat>), воевода и господар на Мол
дова, упълномощава игумена на Добровец да защитава мястото на
манастира в селото Въден (Vădeni) на река Прут и да не позволява
никому да лови риба във водните басейни, които са владения на ма
настира.
Зогр. арх. 4/2/51. Румънски оригинал, два листа хартия (31,2 x 19,2 cm), чер
но мастило, пръстеновитен осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, представящ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2v има две ре
зюмета на румънски от първата половина на XIX век и една бележка на гръцки.

98. 1736 (7245) септември 13. Григорий Гика (Grigore Ghica), во
евода и господар на Молдова, упълномощава Кирил, игумен на До
бровец, да защитава мястото на манастира в селото Въден (Vădeni)
на река Прут и да не позволява никому да лови риба в езерата и дру
гите басейни във владенията на манастира. В добавка господарят за
повядва на всички свои служители да не закачат руснаците, които
27
28

Броят на послушниците не е уточнен в текста.
Potronici – по-дребни монети, на които се дели талерът.
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игуменът е заселил във владенията на манастира. Те трябва да пла
щат всеки по един талант годишно „в края на фискалния период“.
Зогр. арх. 4/2/30. Оригинал на румънски, два листа хартия (32,2 x 19,3 cm),
черно мастило, пръстеновиден осмоъгълен и неясен княжески печат, положен
с червено мастило, представящ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2v
има две резюмета на румънски от първата половина на XIX век и една бележка
на гръцки.

99. 1739 (7247) април 3, Яш. Григорий Гика (Grigore Ghica), вое
вода и господар на Молдова, упълномощава игумена на манастира
Добровец да защитава имота в Ковасна в Бранище в района на Яш,
където има един пчелин. В добавка той заповядва доходът от деся
тъка да бъде получен от монасите в Добровец, ала само след процес
с манастира Нямц, който претендирал за част от имота.
Зогр. арх. 4/2/52. Румънски оригинал, два листа хартия (31,5 x 20 cm), черно
мастило, среден княжески печат, положен с червено мастило, неясен, съдър
жащ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2v има резюме и една бележка
на румънски от първата половина на XIX в.

100. 1740 (7248) август 22, Яш. Григорий Гика (Grigore Ghica), во
евода и господар на Молдова, упълномощава игумена на Добровец
Кирил да вземе десятъка върху всички продукти от всички лица от
различни части от села и владения на манастира в селата от района на
Васлуй: Гърбещ (Gârbeşti), Мънджещ (Mângeşti), Шербещ (Şerbeşti),
Коропчен (Coropceni), Туфещ (Tufeşti), Зъмъсъщ (Zămăsăşti), Шер
ботещ (Şerboteşti), Кодрещ (Codreşti), Чофен (Ciofeni), Зъподен
(Zăpodeni), Рулен (Ruleni), Албещ (Albeşti), Стражнич (Strajnici) и
Гъурещ (Găureşti).
Зогр. арх. 4/2/54. Румънски оригинал, два листа хартия (31,6 x 19 cm), чер
но мастило, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, неясен, съдържащ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2v има
две резюмета на румънски от първата половина на XIX век и една бележка на
гръцки.

101. 1740 (7248) август 22. Григорий Гика (Grigore Ghica), воевода
и господар на Молдова, потвърждава на Кирил, игумен на манасти
ра Добровец, правото да взема десятъка от обитателите на владени
ята в Циганещ (Țigănești) в района на Путна.
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Зогр. арх. 2/13/56–2/13/57. Румънски оригинал, два хартиени листа (32 x
18,6 cm), черно мастило, малък княжески печат, положен с червено мастило и
съдържащ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2 v има румънско резю
ме, гръцко резюме и бележки на гръцки и на румънски от първата половина на
XIX в.

102. 1742 (7251) октомври 15, Яш. Константин Маврокор
дат (Constantin Mavrocordat), воевода и господар на Молдова,
потвърждава на манастира Добровец собствеността върху селото
Фънтъна Кахова (Fântâna Cahova) в района Фълчиу (Fălciului) и вър
ху една трета от владенията в село Кукорен (Cucoreni) на Прут, а
също така и правото да събира доход от тези владения.
Зогр. арх. 4/2/67. Румънски оригинал, два листа хартия (32 x 22,6 cm), чер
но мастило, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, неясен, съдържащ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2r е пов
торено началото на документа, а на л. 2v има бележки на гръцки и на румънски
от XIX в.

103. 1749 (7257) февруари 22. Великият логотет Йордаке
(Iordache) потвърждава на игумена на манастира Добровец Стефан
собствеността върху една част от владенията в село Рулен (Ruleni) в
района на Васлуй (Vaslui), дадени от Уръта (Urâta), дъщеря на Оана
(Oană), и от Гряка (Greaca), сестра на Симеон (Simion) и на Анти
мия (Antimia), по силата на съгласие с пахарника Константин Балш
(Costantin Balş), който също държал една част от владенията.
Зогр. арх. 4/2/63. Румънски оригинал, два листа хартия (31,3 x 19,1 cm), чер
но мастило; на л. 2v има резюме на румънски и бележка на гръцки – и двете от
XIX в.

104. 1749 (7257) юни 26. Констандин Николай <Маврокордат>
(Costandin Nicolae <Mavrocordat>), воевода и господар на Мол
дова, заповядва на хора от следните села на манастира Киприяна
(Căpriana): Лазова (Lazova), Миклъушън (Miclăușăni), Циганка
(Țiganca), Мънъстиря (Mănăstirea), Скорен (Scoreni) и Манкочул
(Mancociul) от района на Лъпушна (Lăpușna) и Чоръщи (Ciorăștii),
Пържонтен (Pârjonteni), Буда (Buda), Хородищя (Horodiștea), Са
дова (Sadova) и Скоронка (Scoronca) от района на Орхей (Orhei) да
работят 12 дни годишно за манастира, като също плащат десятък
според традицията.
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Зогр. арх. 2/13/26–2/13/27. Румънски оригинал, два листа хартия (29,2 x
20,2 cm), черно мастило, малък осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, представящ обединен герб на Молдова и Влашко, неясен; на л. 1r има
бележка на руски, а на л. 2v има съвременно на документа резюме на румънски
и резюме на руски от първата половина на XIX в.

105. 1752 (7260) март 1. Константин Раковица (Constantin
Racoviţă), воевода и господар на Молдова, дава на манастира Добро
вец селото Къндещ (Cândeşti) с една воденица на река Сирет (Siret),
защото неговите родители са били погребани там.
Зогр. арх. 4/1/10. Румънски оригинал, два листа хартия (42,8 x 30 cm), чер
но мастило, разкъсан на сгъвките и подлепен с хартиени ленти, пръстеновиден
осмоъгълен княжески печат, положен с червено мастило, съдържащ обединен
герб на Молдова и Влашко; на л. 2v има бележки на руски и гръцки от XIX в.

106. 1752 (7260) май 20. Йордаке Кантакузино (Iordache
Cantacuzino), велик логотет, и Стурдза (Sturdza) логотет разделят
селото Рулен (Ruleni) на река Куцитна (Cuțitna) в района на Васлуй
между наследниците на Йонашко Кужба (Ionașco Cujbă), бивш велик дворник, манастира Добровец и Константин Балш (Constantin
Balș), бивш велик пахарник.
Зогр. арх. 4/3/10. Румънски оригинал, два листа хартия (33 x 21,5 cm), черно
мастило; на л. 2v има две резюмета на румънски и гръцки от първата половина
на XIX в.

107. 1752 (7261) август 18. Два фрагмента от документи:
На л. 1r има фрагмент от списък на хора от селата Воловъц
(Volovăț), Ходорник (Horodnic), Виковул де Сус (Vicovul de Sus – Гор
но Виково), Виковул де Жос (Vicovul de Jos – Долно Виково), Бадеуц
(Badeuți), вероятно писан през първата половина на XVIII в.29.
На л. 1v има фрагмент от документ на Матей Гика (Matei Ghica)
воевода, чрез който той потвърждава на манастира Добровец
собствеността върху селото Гъндещ (Gândești) според един акт на
Михай Раковица (Mihai Racoviță) воевода и според свидетелството
на хората, намиращи се там30.
По средата документът е бил подлепен с лента от писмо, адресирано до
епископа на Ръдъуц (Rădăuți). Споменатите села в този списък са разположени
недалеч от Ръдъуц.
30
Това резюме, включително и датирането, са заети от резюме на л. 1v от
първата половина на XIX в.
29
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Зогр. арх. 4/3/45. Фрагменти от оригинални документи на румънски, подле
пени заедно в един документ (21,7 x 28 cm).

108. 1753 (7261) май 6. Константин Михаил Раковица (Constantin
Mihail Racoviţă), воевода и господар на Молдова, упълномощава Да
ниил, игумен на Добровец, да защитава границите на село Къндещ
(Cândeşti) в района на Сучава (Suceava) и да събира десятъка от жи
телите на владението.
Зогр. арх. 4/2/21. Румънски оригинал, два листа хартия (33,4 x 22,5 cm), леко
разкъсан на сгъвките и подлепен, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат,
положен с червено мастило, съдържащ герба на Молдова.

109. 1753 (7261) август 18. Матей Гика (Matei Ghica), воевода и
господар на Молдова, упълномощава Даниил, игумен на Добровец,
да защитава границите на село Къндещ (Cândeşti) в района на Суча
ва (Suceava) и да събира десятъка от жителите на владението. Стари
документи и означаване на границите.
Зогр. арх. 4/2/2. Румънски оригинал, хартия (31 x 21,2 cm), разкъсан на сгъв
ките и залепен върху друг лист хартия, черно мастило, пръстеновиден осмо
ъгълен княжески печат, положен с червено мастило и съдържащ обединен герб
на Молдова и Влашко; за подлепване на документа са използвани два други
документа, част от съдържането на които се чете на гърба: 1) владетелски акт
от 7263 <1754 септември 1 – 1755 август 31>, отнасящ се до същото село Къндещ
(Cândeşti), и 2) едно писмо, където се споменават месецът и датата 14 юни, пи
сано от Кирил, игумен на Киприяна (Căpriana), адресирано до митрополит и
отнасящо се до наем на имот.

110. 1754 (7262) юни 25, Яш. Матей Гика (Matei Ghica), воевода и
господар на Молдова, потвърждава на манастира Киприяна, посве
тен на Успението на Пресв. Богородица, който е подчинен на „све
тите манастири на Св. Гора, които манастири се намират сред чуж
ди народи, у които могат да просъществуват само с благодеянията
и даровете на щедрите князе и благочестивите християни от тези
свети места, които са подчинени на това свято място“, освобожда
ването от данъци за 300 кошера, 300 овци, 80 крави, волове и коне,
8000 литра вино и 20 акра лозя, както и за 6 души, които служат на
манастира. Владетелският съвет.
Зогр. арх. 2/18/1. Румънски оригинал, два листа хартия (51,5 x 37,2 cm),
черно мастило, символична инвокация, монограм и инициали, отделни думи
и точки в текста са изписани с червено мастило, малък княжески осмоъгълен
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печат, положен с червено мастило и съдържащ обединен герб на Молдова и
Влашко; на л. 2v има споменаване, че актът е вписан в регистъра на манастира
на 7 юли 1799 г.

111. 1755 юли 3. Свидетелство, отнасящо се до границите на
имота, наречен Частта на Бялата Брада (Partea lui Barbă Albă) в ра
йона на Гречен (Greceni), направено след оплакването на игумена на
Добровец, че свободните селяни от Съкуенещ (Săcuenești) са навлез
ли в имота без позволение. Означаване на границите.
Зогр. арх. 4/3/22. Румънски оригинал, два листа хартия (33,2 x 21,5 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има резюме на румънски от първата половина на
XIX в.

112. 1756 (7264) юли 15, Яш. Константин Михаил Чехан Ракови
ца (Constantin Mihail Cehan Racoviță), воевода и господар на Мол
довската страна, потвърждава на манастира Киприяна по молба
на игумена Дамаскин (Damaschin) освобождаването от данъци на
300 овце, 300 кошера, 30 крави или вола и 20 акра лозя31, както и
на 8 души, служители на манастира. Тънасе (Tănase), бивш камараш
(cămăraș), писал.
Зогр. арх. 2/14/37–2/14/38. Румънски оригинал, два листа хартия (52,5 x
38,5 cm), черно мастило, символичната инвокация е с орнаменти, интитулаци
ята, инициалите, отделни думи и точки в текста са писани с червено мастило,
малък княжески печат, положен с червено мастило и представящ обединен
герб на Молдова и Влашко; на л. 2v има споменаване, че актът е бил вписан в
регистъра на манастира на 8 юли 1799, има и бележка на гръцки.

113. 1757 (7266) октомври 7, Яш. Скарлат Гика (Scarlat Ghica),
воевода и господар на Молдова, освобождава манастира Добровец
по молба на игумена Методий от плащане на данъци върху 500 ко
шера, 500 овце и 100 говеда и коне, давайки му право да има десети
ма служители, защото манастирът е бил „задължен от основателите
си“ да приема гости.
Зогр. арх. 4/1/7. Румънски оригинал, два листа хартия (44,6 x 31,6 cm), чер
но мастило, инвокацията и инициалът са украсени с червено, интитулацията,
монограмът, знаците и точките в текста са писани с червено мастило, пръсте
новиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено мастило, представящ
герба на Молдова.
31
Всички цифри са добавени от друга ръка на място, което е било оставено
празно.
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114. 1758 (7266) юни 8. Скарлат Григорий Гика (Scarlat Grigorie
Ghica), воевода и господар на Молдова, потвърждава на манасти
ра Киприяна освобождаването от данък на 300 овце, 300 кошера, 30
крави и волове, 800 литра вино и 20 акра лозя32, както и 12 души,
които служат в манастира.
Зогр. арх. 2/14/34–2/14/35. Румънски оригинал, два листа хартия (44,5 x
31 cm), черно мастило, интитулацията, инициалите, отделни думи и раздели
телни точки в текста са писани с червено мастило, малък осмоъгълен княжески
печат, положен с червено мастило и съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има
бележка, че актът е вписан в регистъра на 8 юли 1799 г.

115. 1761 (7269) февруари 29. Свидетелство, отнасящо се до част
от владенията в Къуещ (Căuești), направени след жалба на игумена
на манастира Липовъц в района на Васлуй, който твърди, че в имота
са навлезли без разрешение свободни селяни от Зизинка (Zizinca).
Зогр. арх. 4/3/26. Румънски оригинал, два листа хартия (22 x 16 cm), черно
мастило; на л. 2v има съвременно на документа резюме, направено от префек
турата (Isprăvnicia) на Васлуй, и едно румънско резюме от първата половина на
XIX в.

116. <1762>33 юни 18. Великият дворник Лупу Балш (Lupu Balş)
свидетелства, че евреинът Йосиф може да продаде независимо на
кого трите дюкяна в Ботошан (Botoşani), които се намират до него
вите дюкяни.
Зогр. арх. 4/2/69. Румънски оригинал, хартия (21,2 x 15,3 cm), черно масти
ло; в долната част на листа има кратка бележка на руски.

117. 1763 (7271) април 20. Йусупо от Ботошан (Iusupo din
Botoșani), син на Шлому (Șlomu) и зет на Борохоай (Borohoai), заед
но с жена си Шейна (Șeina) продават на Хаджи Тотор (Hagi Totor)34,
търговец, три дюкяна с мястото им за 620 леи. Тоадер дякон (Toader
diac) писал. Свидетели: православни свещеници и търговци евреи,
румънци и гърци.

Всички цифри са добавени от друга ръка на място, което е било оставено
празно.
33
В документа не е спомената година. Датиран е според друг документ от
20 април 1763 г.
34
Така е в оригинала за „Теодор“.
32
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Зогр. арх. 4/3/29. Румънски оригинал, два листа хартия (30,8 x 20,6 cm), свет
локафяво мастило, печат на град Ботошани, кръгъл, положен с опушване с дим,
представящ птица (паун?) и звезда; на л. 2v има резюме, съвременно на доку
мента.

118. <Приблизително 1763 април 20>. Акт на еврейски за малък
магазин на „зета Йосип“ (Iosip).
Зогр. арх. 4/2/13. Оригинал, хартия (31,8 x 21,5 cm), черно мастило; на гърба
има съвременно на документа резюме на румънски, откъдето са взети предста
вените по-горе сведения.

119. 1766 август 23. Григорий Александър Гика (Grigore Alexandru
Ghica), воевода и господар на Молдовската страна, потвърждава на
манастира Липовъц в района на Тутова (Tutova) собствеността на
част от селото Къуещ (Căuești) в същия район според акта от 10 ав
густ 1766 г., установяващ пределите му.
Зогр. арх. 4/3/42. Румънски оригинал, два хартиени листа (30 x 20,3 cm), чер
но мастило, малък осмоъгълен княжески печат, положен с червено мастило и
съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има резюме на румънски от първата по
ловина на XIX в.

120. 1766 септември 16. Григорий Александър Гика (Grigore
Alexandru Ghica), воевода и господар на Молдова, след оплакване
на игумена на манастира Добровец заповядва на Некулаке Вентура
(Neculache Ventura), бивш велик спатар, пъркълаб на Галац, да отиде
в имота Въден (Vădeni) в района на Ковурлуй (Covurlui) и да раз
следва делото на Василе Коата (Vasile Coată).
Зогр. арх. 4/2/48. Румънски оригинал, два листа хартия (31,5 x 21,2 cm), чер
но мастило, осмоъгълен пръстеновиден княжески печат, положен с червено
мастило, неясен, съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има бележка от XIX век
на румънски.

121. 1768 юни 9. Свидетелство, отнасящо се до пределите на езе
рото Богатул (Bogatul) на Прут в района на Гречен (Greceni), устано
вени от бивш велик слугер (sulger) след жалба на игумена на Добро
вец срещу някои свободни селяни, живеещи около езерото. Стари
документи и означения на пределите.
Зогр. арх. 4/3/1. Румънски оригинал, два листа хартия (32 x 21,5 cm), светло
кафяво мастило; на л. 2v има кратко резюме на румънски от първата половина
на XIX в.
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122. 1771 февруари 1. Монахът Йорест (Iorest) дава на игумена
на Добровец Дионисий (Dionisie), където първият е станал монах,
едно лозе в Дрик (Dric) в (района на) Хуш за помен на душата си и
за своите родители. Аарон йеромонах писа.
20 октомври <1771>, исправниците/префектите (ispravnici) на Фъл
чиу (Fălciu) указват, че лозето принадлежи на манастира Добровец.
Зогр. арх. 4/3/38. Румънски оригинал, два листа хартия (30 x 20,2 cm), черно
мастило; на л. 2v има съвременно на документа резюме, както и румънско ре
зюме от първата половина на XIX в.

123. 1776 октомври 26, Яш. Григорий Александър Гика (Grigorie
Alexandru Ghica), воевода и господар на Молдовската страна, след
жалбата на игумена Акакий (Acachie) потвърждава на манасти
ра Добровец собствеността върху имота Тълхърещ (Tâlhărești) на
Идрич (Idrici) в района на Фълчиу (Fălciu), който е бил зает от села
та Корн (Corni) и Брибещ (Bribești). Стари документи и означения
на пределите. Йоан Урсоянул (Ioan Ursoianul), княжески логотет,
писа.
Зогр. арх. 2/14/29–2/14/30. Румънски оригинал, два листа хартия (53,8 x
38,8 cm), светлокафяво мастило, малък княжески печат, положен с червено
мастило и съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има румънско и гръцко резюме
от първата половина на XIX в.

124. 1777 юли 18. Григорий Александър Гика (Grigore Alexandru
Ghica), воевода и господар на Молдова, упълномощава игумена на
манастира Добровец Агапий (Agapie) да събере десятъка от хората
в домена Тълхърещ (Tâlhăreşti) в района на Фълчиу (Fălciu). Стари
документи.
Зогр. арх. 4/2/50. Румънски оригинал, два листа хартия (31,5 x 21 cm), чер
но мастило, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, неясен, съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има резюме на румънски
от XIX в.

125. 1778 октомври 28. Свидетелство, отнасящо се до граници
те на езерото Богатул (Bogatul), изготвено от Антохи Корую (Antohi
Coruiu), бивш велик капитан, и от Лупул Джушка (Lupul Giușcă) по
повод на молба, адресирана до владетеля от архимандрит Акакий
(Acachie), игумен на манастира Добровец. Стари документи и озна
чения на пределите.
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Зогр. арх. 4/3/35. Румънски оригинал, два листа хартия (31,5 x 21,6 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има едно резюме на румънски и бележка на гръцки
от първата половина на XIX в.

126. 1778 ноември 11. Пъркълабите на Галац (pârcălabi de Galați)
известяват владетеля, че е направено свидетелство за пределите на
имота Въден (Vădeni) в района на Ковурлуй (Covurlui) в присъстви
ето на Акакий (Acachie), игумен на манастира Добровец, и на мно
жество хора от Въден.
Зогр. арх. 4/3/25. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x 21 cm), черно
мастило, малък печат, вероятно на институцията на пъркълабите на Галац, по
ложен с червен восък в горния ъгъл на писмото, неясен; на л. 2v има две резю
мета на румънски от първата половина на XIX в.

127. 1779 януари 22. Константин Димитрий Морузи (Constantin
Dimitrie Moruzi), воевода и господар на Молдова, заповядва на ня
колко селяни от Въден (Vădeni) в района на Ковурлуй (Covurlui) да
се явят на 22 февруари пред Дивана за процес с монасите от Добро
вец относно пределите на частите от имота на това село и на езерото
Богатул (Bogatul).
Зогр. арх. 4/2/35. Румънски оригинал, хартия (30,5 x 21,5 cm), черно масти
ло, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено мастило,
понастоящем силно изтрит; на гърба има съвременна на документа бележка на
румънски.

128. 1779 май 29. Константин Димитрий Морузи (Constantin
Dimitrie Moruzi), воевода и господар на Молдова, нарежда на пъркълабите на Галац (pârcălabi de Galaţi) да отидат в селото Въден
(Vădeni) в района на Ковурлуй (Covurlui) по повод жалбата на Ака
кий (Acachie), игумен на Добровец, и да извършат разследване дали
селяните плащат десятък, дали продават вино и дали хората преми
нават незаконно през Прут.
Зогр. арх. 4/2/49. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x 21 cm), чер
но мастило, пръстеновиден осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, неясен, съдържащ герба на Молдова; на л. 1v и на л. 2v има бележки
на румънски.

129. 1780 юни35, Яш. Константин Димитрий Морузи (Constantin
Dimitrie Moruzi), воевода и господар на Молдовската страна,
35
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потвърждава на манастира Киприяна (Căpriana) от района Лъпуш
на (Lăpușna), подчинен на Света Гора, освобождаване от данъци
за 80 овце, 100 кошера, 1000 литра вино36. Писа Димитраке Върнав
(Dimitrache Vârnav), велик ключер.
Зогр. арх. 2/14/39–2/14/40. Румънски оригинал, два листа хартия (49,5 x 66
cm), черно мастило, украсена инвокация, интитулация, инициали, отделни
думи и разделителни точки в текста писани с червено мастило, малък осмоъгъ
лен княжески печат, положен с червено мастило, съдържащ герба на Молдова,
инициалите на владетеля и годината <1777>.

130. 1781 март 4. Константин Димитрий <Морузи> (Constantin
Dimitrie <Moruzi>), воевода и господар на Молдовската страна, на
режда на пъркълабите на Галац (pârcălabi de Galați) да разследват
жалбата на архимандрит Агапий (Agapie), игумен на манастира
Добровец срещу хората от имота Въден (Vădeni), които не плащали
наем за мястото на къщите си, продавали алкохол без разрешение
и повредили един мост на река Прут, принадлежащ на манастира.
Зогр. арх. 4/3/8. Румънски оригинал, два листа хартия (28 x 19,7 cm), черно
мастило; на л. 2v има адрес, малък княжески печат, положен с червено в горния
ъгъл на писмото, неясен. Има и множество бележки на румънски.

131. 1781 март 20. Константин Димитрий Морузи (Constantin
Dimitrie Moruzi) воевода на Молдова заповядва на пъркълабите на
Галац (pârcălabi de Galaţi) да разследват след жалбата на Акакий, игу
мен на манастира Добровец, кой е разрушил моста на река Прут
при Въден в района на Ковурлуй, построен със съгласието на владе
теля по молба на обитателите на района Гречен (Greceni).
Зогр. арх. 4/2/65. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x 21,2 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има адрес и осмоъгълен пръстеновиден княжески
печат, положен с червен восък в горния ъгъл на писмото, неясен.

132. 1781 април 18. Обитателите на село Въден в района на Ко
вурлуй се съгласяват с архимандрит Акакий, игумен на манастира
Добровец, да плащат по 60 бани на човек данък за къща и за виното,
което е за продажба. Те се задължават също да не използват повече
своите лодки за превозване на хора през р. Прут, тъй като мостът на
манастира ще бъде поправен. Игуменът им опрощава неплатените
данъци за шест години.
36
Всички цифри са били нанесени допълнително от друга ръка на оставено
празно място.
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Същия ден пъркълабите на Галац (pârcălabi de Galați) потвържда
ват акта.
Зогр. арх. 4/3/37. Румънски оригинал, два листа хартия (30,7 x 21,2 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има по една гръцка и една румънска бележки от
първата половина на XIX в.

133. 1782 декември 13. Свидетелство на съда на великите боляри
по делото на архимандрит Акакий, игумен на манастира Добровец
и свещениците Лупул, Артений и Некулай от района на Фълчиу за
воденица, намираща се в имот на манастира. Те решават, че игуме
нът трябва да плати на обвинените цената на сградата на воденица
та, която така става собственост на манастира.
1782 декември <13–31>. Александър Константин <Мавроикор
дат> (Alexandru Constantin <Mavrocordat>), воевода и господар на
Молдовската страна, отсъжда отново по делото и потвърждава ре
шението на великите боляри.
Зогр. арх. 4/3/6. Румънски оригинал, два листа хартия (34,5 x 24,5 cm), свет
локафяво мастило, среден княжески печат, положен с червено мастило под вла
детелското потвърждение и съдържащ обединен герб на Молдова и Влашко,
разположен на две залепени листчета, инициали на владетеля и година <1782>;
на л. 2v има резюме на румънски от първата половина на XIX в.

134. 1782 декември 20. Александър Константин <Маврокордат>
(Alexandru Constantin <Mavrocordat>), воевода и господар на Мол
довската страна, нарежда на исправниците (ispravnici) на Фълчиу
(Fălciu) да разследват делото между архимандрит Акакий, игумен
на манастира Добровец, и свещениците Лупул (Lupul), Артений
(Artenie) и Некулай (Neculai) за една воденица, намираща се в имот
на манастира.
Зогр. арх. 4/3/11. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x 21,5 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има адрес, малък княжески печат, положен с червен
восък в горния ъгъл на писмото, неясен, както и много бележки на румънски.

135. 1783 март 23. Свидетелство на исправника на Фълчиу
(ispravnic de Fălciu) вследствие на делото между Акакий, игумен на
Добровец, и свещеника Лупул и други относно воденицата, нами
раща се в имота Въден на устието на потока Елан в района на Ко
вурлуй.
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Зогр. арх. 4/2/66. Румънски оригинал, два листа хартия (28,3 x 19,5 cm), чер
но мастило; на л. 2v има резюме на румънски от XIX век и една бележка на
гръцки.

136. 1785 май 14. Александър Йоан Маврокордат (Alexandru Ioan
Mavrocordat), воевода и господар на Молдовската страна, заповядва
на пъркълабите на Галац (pârcălabi de Galați) и на дворника на портата
Андрей Могълде (vornic de poаrtă Andrei Mogâlde) да установят пре
делите на имота Въдени след жалбата на Евтимий (Iftemie), игумен
на манастира Добровец, според която съседи са навлизали в имота
без разрешение.
Зогр. арх. 4/2/23. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x 21,5 cm), черно
мастило, малък княжески печат, положен с червено мастило, неясен; на л. 2v
има резюме на румънски и бележка на гръцки от първата половина на XIX в.

137. 1785 (7293) юни 24. Свидетелство, отнасящо се до границите
на селото Кукорън (Cucorăni) в района на Гречен (Greceni), изготве
но от Андрей Могълде, дворник на портата (Andrei Mogâlde vornic de
porte), и други. Игуменът на манастира Добровец Евтимий (Iftemie)
се е оплакал на владетеля, че имотът не е с точно определени гра
ници, поради което съседи са навлезли в него. Стари документи и
означения на границите.
Зогр. арх. 4/3/3. Румънски оригинал, два листа хартия (34,2 x 23,5 cm), свет
локафяво мастило, леко разкъсан по сгъвките; на л. 2v има румънско и гръцко
резюме от първата половина на XIX в.

138. 1785 ноември 25, Яш. Александър Йоан Маврокордат
(Alexandru Ioan Mavrocordat), воевода и господар на Молдовската
страна, отсъжда по делото за собствеността на циганите, подчинени
на Евтимий (Eftimie), игумен на манастира Добровец. Владетелски
ят съвет.
Зогр. арх. 2/21/1. Копие на румънски, хартиен лист с големи размери (руло),
светокафяво и червено мастило, копието е потвърдено от Дивана на Молдова на
19 декември 1813 г.

139. 1786 май 25. Свидетелство на съда на великите боляри за се
лото Фънтъна Кахова (Fântâna Cahova) в района на Гречен (Greceni).
Игуменът Порфирий (Porfirie) на Добровец е показал, че Щефан
Куат (Ștefan Cuat) и негови роднини са навлизали в неговия имот
без разрешение. Стари документи и означения на границите.
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Зогр. арх. 4/3/4. Румънски оригинал, два листа хартия (34,2 x 24 cm), свет
локафяво мастило, леко разкъсани по сгъвките; на л. 2v има съвременно на
документа резюме, едно резюме на румънски и бележка на руски от първата
половина на XIX в.

140. 1786 юни 15. Александър Йоан Маврокордат (Alexandru
Ioan Mavrocordat), воевода и господар на Молдовската страна, запо
вядва на пъркълабите на Галац и на исправниците на Гречен (pârcălabi
de Galați, ispravnici de Greceni) да установят границите на имотите
във Въден (Vădeni), Тъуц (Tăuți), блатото Тележна (balta Telejna),
Гърла луй Соаре (Gârla lui Soare) и селото Кърстени (Cârstenii) с езе
рото Богатул в района на Ковурлуй и за имотите от Фънтъна Ка
хова (Fântâna Cahova) и Кукоръни (Cucorănii) в района на Гречен
следствие на жалбата на Порфирий (Porfirie), игумен на манастира
Добровец от района на Васлуй, срещу своите съседи, които били
влизали в имота без разрешение.
Зогр. арх. 4/3/5. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x 22 cm), черно
мастило, малък княжески печат, положен с червено мастило, съдържащ герба
на Молдова и инициалите на владетеля; на л. 2v има резюме на румънски и
бележка на руски от първата половина на XIX в.

141. 1790 март 18. Диванът на Молдова известява служителите
от Орхей (Orhei), че е разрешил на манастира Киприяна да вземе 8
души, освободени от данък, от селото Ворничен (Vorniceni).
Зогр. арх. 2/13/46–2/13/47. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x 22 cm),
светлокафяво мастило; на л. 2v кратко резюме на гръцки.

142. 1792 април 25, Плоещ (Ploeşti). Георге (Gheorghe), син на
Тудор от Плоещ (Tudor din Ploeşti), дава на игумена на Зографския
светогорски манастир 50 талера годишно като наем за малък мага
зин. Свидетели от Плоещ и Русчук (Ruşciuc). Йон Христе от Брашов
(Ion Hriste din Braşov) писа.
Зогр. арх. 4/1/7. Оторизирано автентично копие от два листа хартия (46,6 x
20 cm), черно мастило, един пръстов отпечатък, положен със същото мастило;
на л. 2v две резюмета на български и гръцки от първата половина на XIX в.

143. 1793 октомври 20. Михаил Константин Суцул (Mihail
Constantin Suțul), воевода и господар на Молдовската страна,
потвърждава на архимандрит Игнатий (Ignatie), игумен на манас
тира Добровец, собствеността на селата и частите от села в райо
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ните на Путна (Putna), Ковурлуй (Covurlui), Фълчиу (Fălciu), Кигеч
(Chigheci): Кръстени (Crâstenii), езерото Богатул (lacul de Bogatul),
Ръдени (Rădenii) с две дълбоки езера, Богданещи (Bogdăneștii), Пис
кани (Piscanii), езерото Лаце (lacul de Lațe), Тъуци (Tăuții), полови
ната от Тележина (Telejina), Фетещи (Feteștii), Алексещи (Alexeștii),
Островени (Ostrovenii), Руси (Rusii), Калугарени (Călugărenii), Думе
щи (Dumeștii), Въдени (Vădenii), Циганещи (Țigăneștii), Фънтъна Ка
хова (Fântâna Cahova), едно изоставено място на потока Бъце (Bățe),
едно място за пчелин на Прут, 36 хектара лозя в Хуш (Huși), Куко
рън (Cucorăni).
Зогр. арх. 4/3/12. Румънски оригинал, два листа хартия (38 x 24 cm), светло
кафяво мастило, малък княжески печат, положен с червено мастило и съдър
жащ обединен герб на Молдова и Влашко; на л. 2v има резюме на румънски от
първата половина на XIX в.

144. 1794 февруари 12. Великите боляри потвърждават на манас
тира Добровец собствеността на имота във Фънтъна Кахова (Fântâna
Cahova) в района на Гречен (Greceni) след процес с Щефан Куат
(Ștefan Cuat) и с неговите роднини, които са държали този имот под
името Мъскурей (Măscurei). Стари документи.
Зогр. арх. 4/3/40. Румънски оригинал, два листа хартия (34,5 x 23,5 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има две румънски резюмета и две бележки на гръц
ки от първата половина на XIX в.

145. 1795 ноември 29. Тоадер Барагину от Хуш (Toader Baraghinu
din Huşi) и неговата съпруга Сафта (Safta) продават на игумена на
Добровец Серафим (Serafim) 0,5 хектара лозе в Дрик (Dric) в Хуш за
80 леи.
Зогр. арх. 4/2/12. Румънски оригинал, два листа хартия (34,5 x 23,5 cm), чер
но мастило; на л. 2v има две резюмета – на гръцки и на български, от първата
половина на XIX в.

146. 1796 октомври 28. Тоадер Барагин (Toader Baraghin) прода
ва на хетмана Константин Гика (hetman Constantin Ghica) 0,5 хектара
лозе с една овощна градина, разположено във владенията на епис
копията в Дрик в Хуш за 70 леи.
Зогр. арх. 4/2/57. Румънски оригинал, два листа хартия (32,3 x 21 cm), свет
локафяво мастило, един пръстов отпечатък, положен със същото мастило; на
л. 2v има две резюмета – на румънски и на гръцки, от първата половина на XIX в.
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147. 1796 октомври 28. Катинка (Catinca), дъщеря на Съргие
Павъл (Sârghie Pavăl), и нейните дъщери Мария и Ануца (Anuţa)
продават на хетмана Константин Гика 0,75 хектара лозе с овощна
градина, разположено във владенията на епископията в Дрик в Хуш
за 115 леи.
Зогр. арх. 4/2/6. Румънски оригинал, два листа хартия (32 x 21,3 cm), светло
кафяво мастило, три пръстови отпечатъка, положени с използването на също
то мастило; на л. 2v има две резюмета – на румънски и на гръцки, от първата
половина на XIX в.

148. 1796 октомври 28. Съргие Клошка (Sârghie Cloşcă) със своя
та съпруга Мария и с техните деца продават на хетмана Константин
Гика 0,75 хектара лозе с овощна градина във владенията на еписко
пията в Дрик в Хуш за 120 леи.
Зогр. арх. 4/2/8. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x 21,5 cm), свет
локафяво мастило, шест пръстови отпечатъка, положени със същото мастило;
на л. 2v има две резюмета – на румънски и на гръцки, от първата половина на
XIX в.

149. 1796 октомври 28. Йон (Ion), син на Съргие Клошка (Sârghie
Cloşcă), и неговата съпруга Йоана продават на хетмана Константин
Гика 0,5 хектара лозе с овощна градина, разположено във владения
та на епископията в Дрик в Хуш за 70 леи.
Зогр. арх. 4/2/11. Румънски оригинал, два листа хартия (31,8 x 21 cm), свет
локафяво мастило, два пръстови отпечатъка, положени със същото мастило;
на л. 2v има две резюмета – на румънски и на гръцки, от първата половина на
XIX в.

150. 1799 юни 4. Писмо за проклятие, дадено от Яков, архие
пископ и митрополит на Молдова (Iacov, arhiepiscop şi mitropolit
de Moldova), за тези, които ще свидетелстват за границите на имо
та в Пъулещ и Вързърещ (Păulești, Vărzărești37) от района на Ор
хей (Orhei) по молба на Серафим, игумен на манастира Киприяна
(Căpriana).
Зогр. арх. 2/13/32. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x 21,6 cm), свет
локафяво мастило.
37
Името на този имот е споменато на две места в текста: на едното е пре
махнато, а на другото добавено.
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151. 1799 юни 21. Свидетелство, отнасящо се до границите на
имота от Вързърещ (Vărzărești) на река Бък (Bâc) и района на Орхей
(Orhei), направено от множество свободни селяни по искане на Се
рафим, игумен на манастира Киприяна, който твърдял, че в имота
са навлизали съседи без разрешение.
Зогр. арх. 2/13/30–2/13/31. Румънски оригинал, два листа хартия (31 x
21,6 cm), черно мастило, осем пръстови отпечатъка, положени със същото
мастило; на л. 2v има гръцко резюме от първата половина на XIX в.

152. 1799 декември 9. Сердарят на Орхей (serdar de Orhei) свиква
свободните селяни от Вързърещ (Vărzărești), за да се разбере дали те
са съгласни с границите, установени от Некулай Думбрава (Neculai
Dumbravă) за частта от имота на манастира Киприяна (Căpriana).
Зогр. арх. 2/13/52. Румънски оригинал, два листа хартия (31,1 x 10,1 cm),
светлокафяво мастило.

153. 1800 април 1. Първенците и старейшините на селата, при
надлежащи на манастира Киприяна, и тези на околните села сви
детелстват, че границите на владенията на манастира винаги са
били определени според постановеното от Петър воевода. Свиде
телствали са жители на следните села: Садова (Sadova), Пържол
тен (Pârjolteni), Хородище (Horodiște), Лозова (Lozova) и Стръшен
(Strășeni). Констандин свещеник писа.
Зогр. арх. 2/4/11. Румънски оригинал, хартия (55 x 37,5 cm), светлокафяво
мастило.

154. Първата половина на XIX век. Списък на разходите на ма
настира Добровец.
Зогр. арх. 4/3/19. Документ на гръцки, хартия (34,3 x 21,7 cm), светлокафяво
мастило.

155. 1803 ноември 28. Свидетелство, отнасящо се до границите
на имота от Къндещ (Cândești) в района на Сучава (Suceava), напра
вено вследствие на жалбата на Серафим, игумен на Добровец, който
е казал, че съседи навлизали в имота без разрешение. Стари доку
менти и означения на границите.
Зогр. арх. 4/3/24. Румънски оригинал, 5 л. хартия (34 x 24 cm), светлокафяво
мастило; на л. 5v има две резюмета на румънски от първата половина на XIX в.

303

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

156. 1805 юни 30. Списък на документалните споменавания, от
насящи се до циганите на манастира Киприяна.
Зогр. арх. 2/14/26–2/14/27. Румънски оригинал, два листа хартия хартия
(47,5 x 18,8 cm), светлокафяво мастило.

157. <Приблизително 1805 юни 30>38. Списък на документални
те споменавания на някои имоти, сред които няколко, принадлежа
ли на манастира Киприяна.
Зогр. арх. 2/13/64–2/13/65. Румънски оригинал, два листа хартия (47,5 x
19 cm), светлокафяво мастило.

158. <Преди 1808 юни 19>. Архимандрит Антим (archimandrit
Anthim), игумен на манастира Киприяна, се обръща с жалба до
Дивана на Молдова, искайки изпращането на спатаря Щефанаке
Стурдза, сердар на Орхей (spătar Ștefanache Sturza, serdar de Orhei),
за да установи границите на имотите на манастира в Брежишкани
(Brejișcanii) и Циганка (Țiganca) в района на Орхей, които са засег
нати без разрешение от имотите Вързърещи (Vărzăreștii) и Гълещи
(Găleștii) на пахарника Тома Стамати (Toma Stamati paharnic).
На 19 юни 1808 г. великият логотет указва на сердаря на Орхей да
установи границите на имотите.
Зогр. арх. 4/13/62–4/13/63. Румънски оригинал, два листа хартия (34 x 23 cm),
черно мастило.

159. 1808 август 20. Писмо, адресирано до архимандрит Антим
(archimandrit Anthim), игумен на манастира Киприяна, с което той е
информиран, че Диванът е определил Архире Янкул (Arhire Iancul)
да очертае границите на имота в Брежишкани, за който манастирът
е имал процес с пахарника Тома Стамати и със свободните селяни
от Вързърещи.
Зогр. арх. 2/13/76–2/13/77. Румънски оригинал, два листа хартия (30,5 x
21 cm), светлокафяво мастило; на гърба има адрес и пръстеновиден печат, по
ложен в горния ъгъл на писмото, неясен.

Датиран според документ с тази дата, който е бил написан от същата
ръка (Зогр. арх. 2/13/64–2/13/65; вж. предходния документ).
38
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160. 1811 юни 28. Диванът на Молдова потвърждава на манасти
ра Киприяна от района на Орхей (Orhei) освобождаването от данък
на 800 овце, 300 кошера и свине, както и на вино, произведено от
десет акра лозе. В добавък Диванът дава право на игумена да доведе
20 души от другаде, за да работят в манастира.
Зогр. арх. 2/13/50–2/13/51. Румънски оригинал, два листа хартия (35 x
23,7 cm), светлокафяво мастило.

161. <Преди 1811 ноември 23>. Архимандрит Софроний, игу
мен на манастира Киприяна, моли Дивана на Молдова да изпрати
дворника Манолаке Димаки (vornic Manolache Dimachi) да установи
границите на имотите на манастира от Лъврещи (Lăvreștii), сега на
речен Брежишкани (Brejișcanii), и от Глъвошени (Glăvoșenii), сега
наречен Цъганка (Țâganca), които са били нарушени без разреше
ние от съседните имоти Гълещи (Găleștii), Вързърещи (Vărzăreștii) и
Пъулещи (Păuleștii).
На 23 ноември 1811 г. Диванът на Молдова иска от бившия велик
дворник Манолаке Димаки, сердар на Орхей, да установи границите
на тези имоти.
Зогр. арх. 2/13/70–2/13/71. Румънски оригинал, два листа хартия (34 x
22,3 cm), черно мастило.

162. <Преди 1812 февруари 1>. Архимандрит Софроний, игу
мен на Киприяна, се обръща с писмо към Дивана на Молдова, с кое
то той посочва, че според документ от 25 април 1420 (6928) г. манас
тирът притежава имотите от Лъврещ, сега наречен Брежъшкан, и
от Глъвошани, сега наречен Цъгана, които са засегнати без разреше
ние от съседните имоти Гълещи, Вързърещи и Пъулещи.
1 февруари 1812 г., слугерят Босие (sulger Bosie) моли спатаря
Константин Катарджиу (spătar Constantin Catargiu) да разследва
това дело.
13 февруари 1812 г., Диванът на Молдова заповядва на спатаря
Константин Катарджиу, сердар на Орхей, да установи границите на
имотите на манастира.
Зогр. арх. 2/13/60–2/13/61. Румънски оригинал, два листа хартия (35 x 24 cm),
светлокафяво мастило.

163. 1812 февруари 19, Яш. Съдът по разводите към Митропо
лията на Молдова нарежда на архимандрит Софроний, игумен на
манастира Киприяна, да се яви с документите на манастира, свър
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зани с определянето на границите на част от имота във Вързърещ
(Vărzărești).
Зогр. арх. 2/14/2. Румънски оригинал, два листа хартия (30,4 x 21,5 cm), свет
локафяво мастило, печат на съда по разводите, положен с червен восък и пред
ставящ руски двуглав орел; на л. 2v има адрес и дата, на която писмото е било
изпратено от Кишинев.

164. 1812 февруари 25. Василий Павлович (Vasilie Pavlovici)
моли архимандрит Софроний да му изпрати документите за имота
на манастира във Вързърещ (Vărzărești), за да направи измервания
и да изготви карта на имота.
Зогр. арх. 2/13/33–2/13/34. Румънски оригинал, два листа хартия (32,2 x
20,3 cm), черно мастило; на л. 2 v има адрес и дата, на която писмото е било
изпратено от Кишинев.

165. 1812 май 26. Проклятие, дадено от Димитрий, епископ на
Бендер и Акерман (Dimitrie episcop de Bender şi Akerman) и викарий
на Митрополията на Молдова, по молба на архимандрит Софро
ний, игумен на манастира Киприяна, срещу хората от селата Вър
зърещ (Vărzărești), Пъулещ (Păulești), Гълещ (Gălești), Верка (Verca)
и Пънъшъщ (Pănășăști), които ще свидетелстват за имота на манас
тира във Вързърещ.
Зогр. арх. 2/14/15. Румънски оригинал, два листа хартия (48 x 35 cm), свет
локафяво мастило.

166. 1812 юни 4. Диванът на Молдова известява архимандрит
Софроний, игумен на манастира Киприяна, че трябва да се яви на
26 октомври на дело със столника Замфираке (stolnic Zamfirache),
защото е влязъл без разрешение в един от неговите имоти.
Зогр. арх. 2/13/38–2/13/39. Румънски оригинал, два листа хартия (30 x
21,3 cm), светлокафяво мастило.

167. <След 1812>. Списък, който представя 22 владетелски кня
жески акта на господарите на Молдова <в полза на манастира До
бровец> между 1601 и 1779 г., като указва само името на издалия
акта и годината на издаването.
Зогр. арх. 4/2/88. Оригинал на руски език, два листа хартия (26 x 21 cm),
светлокафяво мастило.
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168. <Преди 1813 април 22>. Архимандрит Лаврентий (archi
mandrit Lavrentie) от манастира Зограф на Света Гора се обръща с
жалба към владетеля, в която указва мястото за дюкани на манасти
ра Добровец в град Ботошан, което е било завзето без разрешение
от дюкяни на манастира Четъцуя (Cetăţuia).
25 април 1813 г., Стурдза (Sturza), велик логотет, казва, че трябва
да се пише на дворниците на Ботошан (vornici de Botoşani) да раз
следват случая.
2 май 1813 г., Скарлат Александър Калимах (Scarlat Alexandru
Calimah), воевода и господар на Молдова, нарежда на дворниците на
Ботошан да разследват случая и да свидетелстват относно граници
те и картата на мястото.
Зогр. арх. 4/2/59. Оригинал, жалбата на архимандрита е на гръцки, двете
резолюции – на румънски, хартия (31,8 x 23,2 cm), светлокафяво мастило; запо
ведта на владетеля носи малък осмоъгълен княжески печат, положен с червено
мастило, печатът е неясен.

169. 1813 май 15, Ботошан. Хаджи Никулау (Hagi Niculau) сви
детелства, че Хаджи Теодор (Hagi Theodor) е дал през 1772 г. на
Зографския светогорски манстир три дюкяна на пазара на бурга
дата Век (Vechi) в град Ботошан и отшелническия скит Хришчятик
(Hrișceatic) в района на Чернъуц (Cernăuți). Документите за даре
нието са изгорели по време на чумата в един малък магазин в Яш.
Дюкяните са останали като собственост на манастира, но скитът е
бил загубен, защото се е намирал в Буковина, във владенията на Им
перията на Хабсбургите.
Актът е потвърден на 31 май 1813 г. от администрацията на ра
йон Ботошан.
Зогр. арх. 4/3/7. Румънски оригинал, два листа хартия (39,5 x 25 cm), светло
кафяво мастило, печат на град Ботошан от 1780 г., положен с черно мастило с
изображение на св. Георги.

170. 1813 май 16. Дворниците на Ботошан искат от Гаврил По
пович капитан (Gavril Popovici capitain) да разследва жалбата на
архимандрит Лаврентий от светогорския манастир Зограф, който
казва, че едно място в град Ботошан, принадлежащо на манастира, е
било завзето без разрешение от дюкяни на манастира Четъцуя
(Cetăţuia).
Зогр. арх. 4/2/61. Румънски оригинал, два листа хартия (34,7 x 10,7 cm), свет
локафяво мастило.
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171. 1813 май 16. Свидетелство относно границите на имота за
три дюкяна в Ботошан, принадлежащи на манастира Зограф, из
готвено от Гаврил Попович капитан по заповед на владетеля и на
архимандрит Лаврентий. Стари документи и означения на гра
ниците.
18 май 1813 г., администрацията на Ботошан потвърждава уста
новените граници.
Зогр. арх. 4/3/32. Румънски оригинал, два листа хартия (37 x 22,3 cm), свет
локафяво мастило.

172. 1813 май 16. Карта на мястото на малките магазини в Бото
шан, принадлежащи на Зографския манастир, където се спомена
ват и съседните имоти, направена от Гаврил Попович капитан.
Зогр. арх. 4/3/33. Румънски оригинал, хартия (39 x 49,2 cm), светлокафяво
мастило.

173. 1813 юли 9, Яш. Скарлат Александър Калимах (Scarlat
Alexandru Calimah), воевода и господар на Молдова, освобождава
манастира Добровец, метох на Зографския манастир, от плащането
на данък за 500 кошера и свине, 5000 литра вино, 500 овце, запо
вядвайки владетелските служители да не се намесват [в делата на
манастира].
Зогр. арх. 4/1/3. Румънски оригинал, хартия (44,7 x 30,5 cm), светлокафяво
мастило, интитулацията, инициалът, главните букви в текста и края на доку
мента са изписани с червено мастило, среден княжески печат, положен с чер
вено мастило, съдържащ герба на Молдова; на л. 2v има бележка на гръцки от
XIX в.

174. 1815 март 24. Диванът на Молдова отсъжда по делото меж
ду манастира Добровец и свободните селяни от Корн (Corni) в ра
йона на Фълчиу (Fălciu) за границите на този имот и имота в Тъл
хърещии (Tâlhăreștii), давайки право на манастира и решавайки,
че границите са тези, указани в акта на Григорий Александър Гика
(Grigore Alexandru Ghica) воевода от 1776 г.
Зогр. арх. 2/14/31–2/14/32. Румънски оригинал, два листа хартия (49,5 x
36,2 cm), светлокафяво мастило.

175. 1816 април 23. Банът Георге Куза (ban Gheorghe Cuza) наема
от Варлаам (Varlam), игумен на Добровец, имота във Въден (Vădeni)
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с малки езера на Прут в района на Ковурлуй (Covurlui) за три годи
ни, плащайки 2 500 леи и 625 kg риба всяка година.
Зогр. арх. 4/3/9. Румънски оригинал, два хартиени листа (19 x 14,3 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2 румънско резюме от същата епоха.

176. 1816 август 27, Киприяна. Списък с девет резюмета на до
кументи между 30 октомври 1627 (7136) и 26 януари 1815 г., чрез кои
то владетели на Молдова са освобождавали от данъци манастира
Киприяна.
Зогр. арх. 2/13/52–2/13/53. Румънско копие от 18 ноември 1817 г., подпи
сано от архимандрит Гавриил (archimandrite Gavril), два листа хартия (34,7 x
21,7 cm), светлокафяво мастило; на л. 2v има съвременно на документа резюме
на румънски.

177. 1817 февруари 23. Гръцки документ. Администраторът
на едно село на манастира Добровец се оплаква от нарушаване на
границите. Великият логотет нарежда провеждането на разследва
не.
Зогр. арх. 4/3/31. хартия (33,6 x 24 cm).

178. 1821 април 6, Константинопол. Паспорт, издаден от Гри
горий, барон Строганов (Grigorie, baron Stroganof), кавалер на Ор
дена св. Александър Невски и носител на кръста на Ордена „Св.
Владимир“ втора степен, представител на Руската империя в Кон
стантинопол, на името на кир папа (поп) Анатолий, йеромонах в
Зографския манастир, който се завръщал от Бесарабия и се отпра
вял към Зограф.
Зогр. арх. 4/1/25. Издаден на италиански език, хартия (55,8 x 39,5 cm), къде
то името на бенефициента е попълнено manu propria; на фронтисписа има герб
на Русия с два пръстеновидни печата, положени с червен восък, неясни.

179. 1831 март 2, Плоещ (Ploești). Барбу (Barbu), син на Петку
(Petcu), и неговата съпруга Ница (Nița) потвърждават на Зографския
светогорски манастир правото да получава 50 леи годишно за полз
ването на малък магазин в Плоещ, който е бил даден на Зограф от
брата на Барбу – Дину – през април 1814 г., когато той е отишъл на
поклонение в манастирите на Света Гора. Свидетели: търговци от
Плоещ.
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13 април 1838 г., Ръдукану Георгиу (Răducanu Gheorghiu) и
неговата жена Анастасия (Anastasia), дъщеря на Барбу (Barbu),
потвърждават това дарение за Зографския манастир.
Зогр. арх. 4/3/39. Румънски оригинал, два листа хартия (35,8 x 24 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2 v има съвременно на документа гръцко резюме.

180. 1833 април 23. Полицията на град Яш изисква от Телал-ба
ша (Telal-basha) да обяви продажбата на търг на 36 дюкяна по молба
на къминаря Костаки Чолаку (căminar Costachi Ciolacu). Къминарят
Чолаку е бил заел 708 таланта и 2 610 леи на комиса Йоан Тъутул
(comis Ioan Tăutul) и посредством продажбата на една винарница и
пет дюкяна на Южния пазар (Târgul de Sus) на манастира Добровец
той е искал да си получи дължимите пари.
17 април 1836 г., малките магазини са купени от спатаря Коста
ки Липан (spătar Costachi Lipan) за 8 000 леи, за които плаща наем на
манастира.
2 октомври 1836 г., тъй като спатарят Липан не е платил дължи
мите пари, малките магазини са наети от сердаря Йоан Капша (serdar
Ioan Capșa).
13 ноември 1836, Апелативният Диван на Горната страна указва,
че малките магазини са били купени от Йоаникий (Ioanichie), игу
мен на манастира Добровец за 8 010 леи.
Зогр. арх. 4/3/21. Румънски оригинал, два листа хартия (43,3 x 15,6 cm), мно
го бележки, отнасящи се до плащането на известни суми пари.
Зогр. арх. 4/1/23. Друга оригинална версия на същия документ за издаване
то на акта от полицията на град Яш с дата „24“, два листа хартия (43,2 x 15,6 cm)
и с по-малко бележки, отнасящи се до плащанията на пари.

181. 1836, октомври 31, Яш. Диванът на Молдова отсъжда по
молба на къминаря Костаке Чолаку (căminar Costache Ciolacu), отна
сяща се до дълга на комиса Йоан Тъутул (comis Ioan Tăutul), заради
който той е искал да продаде на търг 36 дюкяна на длъжника, издиг
нати в Яш върху земя манастирска собственост, сред които и земя
на манастира Добровец. Диванът решава продажбата на търг да се
състои на 2 ноември след купуването на няколко дюкяна от сердаря
Йоан Капша (serdar Ioan Capșa) за 3. 750 леи.
Зогр. арх. 4/3/21. Румънски оригинал, два листа хартия (43,5 x 15,6 cm), свет
локафяво мастило.
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182. 1836 ноември 17. Апелативния Диван на Горната страна
потвърждава, че Йоаникий, игумен на Добровец, е купил на търг
девет дюкяна на улицата на Южния пазар (Ulița de Târgul de Sus) в
Яш за 11 715 леи. Дюкяните са били построени на място на манасти
ра Добровец и са принадлежали на комиса Йоан Тъутул (comis Ioan
Tăutul), след чиято смърт къминарят Костаке Чолаку (căminar Cos
tache Ciolacu) ги е обявил за продан поради дълг на Тъутул към него.
Зогр. арх. 4/3/30. Румънски оригинал, два листа хартия (36,5 x 25,4 cm), свет
локафяво мастило, овален неясен печат на Апелативния диван на Горната стра
на, положен с черно мастило; на л. 2v има съвременна гръцка бележка.

183. 1837 март 31. Руски документ за Киприяна. Указ на Св.
Синод на Руската църква за манастира Киприяна в провинция Бе
сарабия, който подчинява манастира на Архидиоцеза в Кишинев.
Зогр. арх. 4/3/18. Печатен документ на руски език (35,7 x 21,8 cm).

184. 1839 септември 30., Кишинев. Николай I, император
всерусийски, постановява Св. Синод да върне манастира Киприяна
в Бесарабия на Зографския манастир (т.е. Атонската обител да има
правото да назначава игумен), като поставя Киприяновския манас
тир под юрисдикцията на Архидиоцеза в Кишинев. Официално
ръкописно копие от указа на Николай I от 6 март 1837 г. Копието
е заверено с печата на Кишиневската духовна консистория и е под
писано от протойерей Елисей Перстякевич, секретаря на консис
торията колежския асесор Иван Манастирски и губернския секретар
столоначалника Иван Максимов.
Зогр. арх. 2/35/2. Руски документ (оторизирано копие), един голям лист
хартия (35,5 x 69 cm), подлепен с плат.

185. 1842 октомври 18. Свидетелство за границите на имотите
на Добровец от управата на имота в Пибещ. Стари документи и оз
начения на границите.
19 октомври 1842 г., Диванът на Долната страна потвърждава
свидетелството за границите.
Зогр. арх. 4/1/6. Оторизирано, автентично румънско копие, хартия
(32,5 x 21,8 cm), 4 листа, черно и светлокафяво мастило, овален печат на Дивана
на Долната страна, положен с черно мастило; на л. 4v има печат на Молдова,
положен с червен восък, съдържащ герба на Молдова и фамилния герб на княз
Михаил Стурдза (Mihail Sturdza).
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186. 1843 април 22. Договор между Димитрие Аронович (Dimitrie
Aronovici) и манастира Добровец, с който първият наема за три го
дини малките дюкяни на манастира в Ботошан, задължавайки се да
плаща по 60 таланта годишно.
Зогр. арх. 4/2/44. Румънски оригинал, два хартиени листа (35 x 21,4 cm),
светлокафяво мастило.

187. 1844. Списък на продукти, закупени от манастира Кипри
яна, подписан от архимандрит Методий, игумен на манастира.
Зогр. арх. 4/3/44. Оригинал на руски език, 3 л. откъснат от регистър (33 x
21 cm), светлокафяво мастило.

188. <Средата на XIX век>. Списък на селата и частите от села
на манастира Киприяна с терените, собственост на манастира.
Зогр. арх. 2/13/74. Руски оригинал, хартия (35,5 x 22,2 cm), черно мастило;
с една добавена бележка, отнасяща се до суперфиция (право на строеж) в един
имот.

189. 1850 април 10. Софроний, епископ на Хуш, освобождава
манастира Добровец от плащането на какъвто и да било данък към
Епископията за 7,5 хектара и 3 фирти (firte)39 лозе в Дрик в лозята на
Хуш, като впоследствие се плаща по 9 леи годишно за 7,5 акра, дока
то за 4 хектара – по 4 леи годишно за всеки половин хектар.
Зогр. арх. 4/2/10. Румънски оригинал, два листа хартия (36 x 23,2 cm), свет
локафяво мастило, печат на Епископията на Хуш – кръгъл, положен с черно
мастило и съдържащ образите на св. апостоли Петър и Павел; на л. 2v има бе
лежка на български.

190. 1851 май 11. Потвърждение, дадено от селяните от Зъподен
(Zăpodeni) за манастира Добровец, отнасящо се до 80 метра от имо
та, за които манастирът е платил 60 леи.
Зогр. арх. 4/2/71. Румънски оригинал, два листа хартия (35,5 x 20,5 cm),
черно мастило, кръгъл печат на селото Зъподен (Zăpodeni), положен с черно
мастило; на л. 1v има бележка от 13 май 1851 г., отнасяща се до границите на
този имот, а на л. 2v има бележка на български език.
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191. <1859–1861>40. Чернова на писмо от монах, живеещ в манас
тира Добровец, до друг монах на име Андроник, в която първият
поздравява втория за решението да стане отшелник в манастира
Нямц, като също му казва, че това е шестото писмо, което му изпра
ща, без да е получил отговор.
Зогр. арх. 4/2/80. Румънски оригинал, хартия (33,8 x 21,3 cm), светлокафяво
мастило.

192. <1860–1863>41. Чернова на писмо без упоменаване на имена
та на изпращача и на получателя, отнасящо се до радостта от полу
чаването на едно писмо на 8 юни, в което изпращачът казва, че е в
добро здраве и отправя молитва за душите на близките и роднини
те. Той съветва своя получател да се моли на свой ред, като упоме
нава всички роднини.
Зогр. арх. 4/2/86. Румънски оригинал, два хартиени листа (29 x 19,6 cm), чер
но мастило; на л. 2r има нечетлива бележка на румънски език.

193. <1860–1863>42. Чернова на писмо на монаха Калистрат
(Calistrat) от Зографския манастир до търговеца Спиро Русувич
(Spiru Rusuvici), в което го уверява във високата оценка на цялото
братство на манастира Зограф и че неговото име е включено в све
тия поменик. Моли го да приеме монасите Теоктист (Teoctist) и Ев
тимий (Eftimie), които ще бъдат изпратени в Молдова.
Зогр. арх. 4/2/77. Румънски оригинал, хартия (29 x 20,5 cm), черно мастило.

194. 1860 юли 29. Писмо на йеродякон Галактион (Galaction) до
монах, с което първият известява, че иконите, изпратени за сестра
Асинета (Asinetha), за свещеника Теофилакт (Theofilact) и за йеро
дякон Венедикт (Venedict) от манастира Кошула (Coşula), са получе
ни от тях.
Зогр. арх. 4/2/72. Румънски оригинал, два листа хартия (21,2 x 16,5 cm), свет
локафяво мастило.
40
Дата според йеромонах Андроник от манастирите Нямц (Neamţ) и Секу
(Secu), който по наше мнение е бил адресат на писмата (Zahariuc 2016, p. 151–
197).
41
Датирано по палеографски данни в съпоставка с писмата от тези години,
намиращи се в румънския архив на Зографския манастир.
42
Датирано по палеографски данни в съпоставка с писмата от посочените
години, намерени в румънския архив на Зографския манастир.
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195. 1860 септември 20, Зографски манастир, Света Гора.
Писмо на монаха Роман до архимандрит Натанаил, игумен на ма
настира Добровец, с което първият съобщава своите всекидневни
трудности в Зографския манастир, причинени от неговите болести,
и моли втория да го приеме в манастира Добровец.
Зогр. арх. 4/2/79. Румънски оригинал, хартия (35,5 x 22 cm), светлокафяво
мастило; на гърба има адрес.

196. 1860 октомври 6, скит Св. Илия, <Света Гора>. Писмо на
монаха Леон (Leon) до монаха Наум (Naum), с което Леон напомня
на Наум, че Наум е обещал да му изпрати няколко книги – един Мо
литвеник, един Псалтир и едно Евангелие, и го моли да му изпрати
поне една от тях.
Зогр. арх. 4/2/83. Румънски оригинал, два хартиени листа (27,2 x 20,7 cm),
светлокафяво мастило, горната част на първия лист липсва; на л. 1v има фраг
мент от друго писмо от 7 ноември 1860 г., споменават се монаси от Молдова и
от Зографския манастир.

197. 1860 октомври 27, Зографски манастир, Света Гора. Пис
мо на брат Романо Стоянович (Romano Stoianovici), който се зани
мава с коприна, до „брат“ Костаке (Costache), с което той съобщава,
че е получил неговите писма, и изказва радоста си, че е получил
пратката, донесена от Костаке Маргариту (Costache Mărgăritu), мо
лейки го да насочи младия Щефан (Ştefan) към манастира Добро
вец, където той самият е прекарал три години.
Зогр. арх. 4/2/78. Румънски оригинал, зелена хартия (33 x 20 cm), два листа,
черно мастило, липсват 2/3 от л. 2.

198. 1860 октомври 27, Зографски манастир, Света Гора
Атонска. Писмо на монах Романо Стоянович (Romano Stoianovici),
който се занимава с коприна, до неговия баща Стоян (Stoian), с кое
то го известява, че се намира в Зографския манастир на Света Гора и
служи там в болницата на манастира, изразявайки надежда, че един
ден баща му ще се оттегли в манастир.
Зогр. арх. 4/2/81. Румънски оригинал, зелена хартия (33 x 20 cm), черно
мастило.
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199. 1861 януари43, <Зографски манастир>. Чернова на писмо
от брат Роман до Георге, с което той му казва, че е здрав и изказва
надеждата си да получи бърз отговор на това писмо.
Зогр. арх. 4/2/85. Румънски оригинал, хартия (35 x 21,7 cm), червено масти
ло, повредено. Липсва дясната горна част.

200. 1861 януари 25, Зографски манастир. Чернова на писмо
от брат Роман до болярина Георгие Кишкъцъл (boier Gheorghie
Chişcăţăl), векил (vechil) на имота в Слобозия Кантемирулуй (Slobozia
Cantemirului) на манастира Добровец, с което той пожелава здраве
и изразява съжаление, че когато монасите Григорий (Grigorie) и Не
офит (Neofit) са заминали към манастира Добровец, авторът не е
бил в манастира.
Зогр. арх. 4/2/87. Румънски оригинал, зелена хартия (33,5 x 20,1 cm), два лис
та, черно мастило.

201. 1861 февруари 5, Митрополия на Тасос. Неподписано
писмо на монах, адресирано до един друг „брат“, посочен само с
инициала N, който е живеел в Зографския манастир. С писмото
първият засвидетелства обич и приятелство към втория, както и на
деждата да се видят отново някой ден.
Зогр. арх. 4/2/75. Румънски оригинал, хартия (22 x 16,5 cm), мастило; на л. 2v
адрес на изпращача на писмото и на адресата.

202. 1861 февруари 26. Писмо на брат Даниил (Daniil) от ма
настира Нямц до „брат“ Йосиф Палади (Iosif Paladi) от манастира
Есфигмену на Света Гора, с което първият известява, че за игумен на
манастира е бил определен отец Тимотей, защото старият игумен
Герасим е бил изпратен от правителството в изгнание до живот в
манастира Кошула.
Зогр. арх. 4/2/73. Румънски оригинал, два листа хартия (20 x 15,7 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v има името и адреса на получателя, както и пръсте
новиден печат, положен с червен восък.

203. 186244, Каламариа. Писмо на монаха Калистрат до монаха
Роман от Зографския манастир, с което му благодари за 10 листа
43
44

Вж. документа от 25 януари 1861г.
Липсва дата.
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хартия и 15 добри пера за писане, които Роман му е изпратил, и го
моли, от своя страна, да поздрави множество монаси.
Зогр. арх. 4/2/84. Румънски оригинал, два листа хартия (27,2 x 20,6 cm), свет
локафяво мастило; на л. 2v – името и адреса на получателя.

204. <1863>. Чернова на незавършено и неподписано писмо на
монах до друг монах – Нектарий – с което монахът изразява радост,
че намира Нектарий в добро телесно и духовно здраве. Той изказва
също задоволството и благодарността си, че Нектарий го смята за
свой племенник, което монахът не заслужава заради своите грехове.
Зогр. арх. 4/2/82. Румънски оригинал, хартия (27 x 21 cm), светлокафяво
мастило.

205. 1863 (7371) януари 27, Каламариа. Писмо на монаха Ка
листрат до „брат“ Роман, с което изразява съжаление и болка за
трудната ситуация на манастира Нямц след един пожар.
Зогр. арх. 4/2/76. Румънски оригинал, хартия (21,8 x 17,5 cm), светлокафяво
мастило.

206. 1863 февруари 5, Каламариа (Kalamaria). Писмо на К. И.
Сургун (C. I. Surgun) до своя „родственик и приятел“ брат Роман
Фокшънянул (Roman Focşăneanul), живеещ в Зографския манастир,
с което му благодари за дръжката, за гвоздеите, за телената лента и
за пантите, които е изпратил, и дава детайли за поведението на ня
кой си отец Констандин (Costandin), който избягал за пореден път в
Касандра (Casandra). Той съобщава също, че му е изпратил няколко
пера.
Зогр. арх. 4/2/74. Румънски оригинал, хартия (21,5 x 17 cm), светлокафяво
мастило; на л. 1r различни бележки на изпращача и на л. 2v – името и адрес на
получателя.

207. 1892 май 18. Руски документ. Отделът за Църквата в Беса
рабия установява начина, по който Светите места ще могат да полз
ват своите парични блага и да ги изтеглят от страната.
Зогр. арх. 2/1/8. Неоторизирано копие, хартия (21,5 x 17 cm).
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Check-List of the Wallachian and Moldavian Documents
in the Archive of the Monastery of Zograf
Petronel Zahariuc (Iaşi), Gheorghe Lazar (Bucureşti),
Dimiter Peev (Sofia/Berlin), Ivan Billiarski (Sofia)
The proporsed check-list outlines 208 documents related to
Wallachian and Moldavian lands. The earliest 49 documents were
written in Slavonic, the rest – in Romanian. There are also: 1 document
in Hebriew, 1 in Italian and 3 in Russian.
Keywords: Romanian documents, Moldavian documents, Wallachian
documents, Zographou Monastery
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Колекцията от османски документи
от архива на Зографския манастир:
предварителни бележки върху нейното
състояние, съдържание, значимост
и перспективи за работа
Мария Кипровска, Григор Бойков (София)*
Ключови думи: Света Гора, Зографски манастир, монашество,
Османска империя, османски архивни документи, привилегии, да
нъчно облагане, земевладение, дарение, поземлени спорове
Всеизвестно е, че християнските манастири са истински съкро
вищници, грижливо съхраняващи в богатите си библиотеки не само
ценни ръкописи и старопечатни книги, но също и разнообразни до
кументи, съставени в различни исторически епохи. Светогорските
манастири не са изключение от това правило, дори напротив – с
характерната си уединеност и особен статут манастирите на Света
Гора не само се утвърждават като притегателен духовен център на
християнската култура на Балканите, но също така в хода на мно
говековната си история натрупват и до голяма степен успяват да
съхранят изключително ценни ръкописни и документални сбирки,
които далеч превъзхождат колекциите на другите християнски оби
тели на Балканите.
Постепенното отваряне на ценните хранилища от страна на
монашеските братства и нарастващият и все по-систематичен на
учен интерес към книжовните и архивните колекции на атонските
* За написването на настоящата статия принос имат всички членове на еки
па, зает с изучаването на османския документален архив от Зографския манас
тир, а именно: Фокион Кодзагеоргис и Дамян Борисов, както и включилите се
към него през 2018 г. Христо Христозов и Кирила Атанасова. Текстът на статия
та обаче е дело на Мария Кипровска и Григор Бойков и отговорността за всички
негови недостатъци е единствено тяхна.
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манастири през последните няколко десетилетия откроиха тяхната
изключителна значимост както за изучаването на духовния, кни
жовния и културния живот на полуострова, така и за осветляване
то на редица аспекти от политическата и социалната история на
Балканите като цяло в периода от Средновековието до днес. Богат
ствата на архивните сбирки на атонските манастири в най-голяма
степен са станали достояние на научната общност чрез авторитет
ната поредица Archives de l’Athos, чиито основи са положени от Га
бриел Мийе и Пол Льомерл през 60-те години на ХХ в. Поредицата
си поставя амбициозната цел да проучи и публикува документите
на гръцки език от византийската епоха (932–1500) на всичките два
десет светогорски манастира, които според издателите на пореди
цата наброяват общо около 1200 документа на гръцки и около 100
на други езици. Освен византийските документи от периода обаче
в светогорските хранилища се пазят и документи от същата епоха,
но съставени на други езици (латински, османски, сръбски, грузин
ски, български, сръбски, руски, често и италиански), които също са
включени в томовете на поредицата Archives de l’Athos, макар и пред
ставени само в резюме, а не възпроизведени дипломатически, както
византийските документи в съответния том1.
Атонският полуостров влиза в пределите на Османската импе
рия още по времето на ранните завоевания на Балканите и съвсем за
кономерно архивните колекции на светогорските манастири съдър
жат също и множество документи, написани на османотурски език,
съставени от централната администрация или местните османски
властови органи2. Въпреки че за разлика от корпуса с византийски
документи османският изворов материал от атонските обители до
сега не е обект на системни публикации, сравними с поредицата
Archives de l’Athos, научен интерес към него със сигурност не липсва.
Началото на задълбочена научноизследователска работа със свето
горските османски документи е белязано от публикацията на Пол
Льомерл и Пол Витек още през 1948 г., базирана върху документа
лен изворов материал от османската епоха от архива на манастира
<http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1005&lang=fr> (достъп:
01.12.2018 г.)
2
Тук е мястото да се отбележи, че атонските манастири не са единствените,
които са запазили голям брой документи от османската епоха. Значими колек
ции от османски документи се съхраняват в манастира „Св. Троица Плевскa“ в
Черна Гора (повече от 800 документа), както и в Рилския манастир в България
(близо 650 документа), в манастира Дечани в Косово (около 300 документа), как
то и в други, по-малки архивни манастирски колекции на Балканите; вж. Ихчи
ев 1910, Баjрактаревиħ 1936: 27–85, Шакота 1984: 379–420, Fotić 2003: 31.
1
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Кутлумуш3. Изучаването на османските документи, съхранявани в
светогорските манастири, получава нов тласък през 70-те и 80-те го
дини на ХХ в., когато Елизабет Захариаду публикува изследването
си върху най-ранните документи от манастира „Св. Дионисий“, а
Ванчо Бошков последователно проучва документи от манастирите
Хилендар, „Св. Павел“ и Кутлумуш4.
През последните три десетилетия се забелязва осезателно за
силване на научния интерес и нов подем в изследването на осман
ските архивни документи от Атон5. В резултат на този подновен из
следователски интерес би могло да се каже, че благодарение на уси
лията предимно от страна на гръцките изследователи османските
архивни колекции на няколко светогорски манастира са системно
и обстойно проучени. Така османският изворов материал от ХV–
ХVІ в., съхраняван в манастира Ксиропотам, е подробно изследван
от Елиас Коловос6, цялата сбирка (ХІV–ХІХ в.) на манастира „Св.
Павел“ – от Фокион Кодзагеоргис7, а Георгиос Салакидес публику
ва най-ранните османски документи, съхранявани във Ватопед (ХV
– началото на ХVІ в.)8. Десетилетната работа на Александър Фотич
пък популяризира османското документално наследство на Хилен
дар през ХV–ХVІІ в.9.
Навлизането в научно обращение на огромния по количество
масив от османски документи, съхранявани в светогорските манас
тирски хранилища, прави възможно осветляването на редица ас
пекти от историята на християнските Балкани в условията на осман
ска власт. Всеобхватността на манастирските колекции от османски
документи, които обемат дългия период от края на ХІV до началото
на ХХ в. и така покриват цялата епоха на османска власт от времето
на първите балкански завоевания на империята до самия ѝ край, са
безценен извор за проследяването на редица процеси, свързани с
приобщаването и живота на християнските институции в условия
Lemerle, Wittek 1948.
Zachariadou 1971, Boškov 1977, 1978, 1979, 1981, 1986, Бошков 1978, 1982a,
1982б, 1983.
5
Като особено важна трябва да бъде откроена дейността на Националната
гръцка изследователска фондация, Институт за византийски изследвания, коя
то съсредоточава усилия в изследванията върху Света Гора. Вж. по-специално
томовете, посветени на Атон през ХІV–ХVІ в. и на манастира Ватопед, издадени
съответно през 1997 и 1999 г. като част от серията Αθωνικά Σύμμεικτα.
6
Κολοβός 2000.
7
Κοτζαγεώργης 2002.
8
Salakides 1995.
9
Фотић 2000.
3
4
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та на османската административна система като цяло. Съдържание
то на документите позволява наблюдения не само върху историята
на отделните светогорски манастири (за проследяването на която
документите са от първостепенно значение), но дава възможност и
да се хвърли поглед върху някои по-фундаментални въпроси, зася
гащи, от една страна, общата рамка, която новата нехристиянска
османска власт прилага спрямо тези стожери на християнската ре
лигия и култура, и начина, по който манастирските обители съумя
ват да се приспособят към първоначално непознатата мюсюлман
ска среда и да просъществуват през вековния период на османското
господство, от друга.

Света Гора под османска власт
Досегашните проучвания на османските архивни източници
показват, че като цяло с установяването на османската власт на Бал
каните манастирите, които устояват на често опустошителните на
бези на отделни военни малоазийски групи, успяват да съхранят
голяма част от своите владения и да продължат съществуването си
като важни духовни и културни центрове и през идните векове10.
Османската власт препотвърждава правото на собственост върху
големите манастирски имоти, като също им гарантира и привиле
гировани условия при облагането им с данъци, като се съобразява
навярно с техния предишен статут. Манастирските центрове про
дължават да бъдат обдарявани от страна на частни лица, често от
знатно потекло, от по-заможни християни или от съвсем обикно
вени люде11. Монашеските общности са в състояние да закупуват
недвижими имоти, като така увеличават своите приходоизточници
и запазват известно благосъстояние12. Разбира се, тези процеси не
важат в еднаква степен за всички периоди на османското владиче
ство на Балканите и християнските обители преживяват както въз
ходи, така и спадове в своята история, но като цяло те съумяват да се
впишат успешно в променящите се политически и икономически
условия в империята. Това, което остава основно непроменено през
целия период обаче, изглежда, е активната роля на манастирите и
Zachariadou 2006, Papademetriou 2015: 88–103, Тодорова 1997: 55–57, 127–
161, Иванова 2003: 12–20.
11
Demetriades, Zachariadou 1994, Zachariadou 1994, 1996, Zachariadou 1997,
Fotić 2000, 2005, Kolovos 2004, Kotzageorgis 2004.
12
Фотић 2000, Κοτζαγεώργης 2002, Κολοβός 2000, Kolovos 2005.
10
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монашеските братства в договарянето и предоговарянето на услови
ята, в които те не само оцеляват, но и продължават да се развиват.
Атонска легенда дори твърди, че светогорските манастири вли
зат в преговори и договарят благоприятни условия за своите имо
ти още преди трайното установяване на османците на Балканите,
при управлението на султан Орхан (1326–1362), а някои авторитетни
съвременни автори са склонни да приемат, че отношенията между
светогорските манастири и османските владетели действително да
тират още от този твърде ранен етап на завоеванието13. Несъстоятел
ността на подобни твърдения обаче наскоро бе доказана убедително
въз основа на османски документ от богатите архиви на светогорски
те манастири14. Документ от 1386 г., съхраняван в манастира „Св. Па
вел“, недвусмислено показва, че по времето на султан Мурад І (1362–
1389) един благородник, сръбски прониар, успява успешно да предо
говори с тогавашния управител на областта условията, при които да
запази своите поземлени владения (прония) край Солун. В рамките
на османската система благородникът продължава да владее прони
ята си под формата на тимар, който той впоследствие, в абсолютен
разрез с познатата ни нормативна уредба на османската държава, е в
състояние да дари на атонската обител „Св. Павел“15. Съвсем логич
но би могло да се предположи, че подобно на заварената византий
ска и сръбска аристокрация, и светогорските манастири, притежа
ващи поземлени владения в областта около Солун, също успяват да
съхранят контрола над собствеността на своите имоти.
По всяка вероятност за пръв път Света Гора (Атон) влиза в съста
ва на османските владения около 1383 г., когато Серес и цялата тери
тория около Солун е изцяло завладяна от османците при управле
нието именно на Мурад І16. Оттогава датира и най-ранният известен
османски документ (1372–1373), издаден от султана, уреждащ осво
бождаването от данъци и запазването на досегашните владения на
манастира „Св. Йоан Продром“ край Серес17. Можем да приемем
този документ като показателен за това, че твърде вероятно атон
ските манастири също постигат договореност за съхраняване на по
землените си владения именно по време на управлението на Мурад І.
Атонският полуостров остава в османско владение за кратко, едва до
1403 г., когато, притиснат от обстоятелствата и вътрешнополитиче
Zachariadou 1969: 10–11, 1996: 127, 1997: 27.
Beldiceanu-Steinherr, Gómez 2014.
15
Beldiceanu-Steinherr, Gómez 2014: 163–167.
16
Oikonomides 1976, Demetriades 1997.
17
Zachariadou 1969.
13
14
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ските борби за престола, разразили се след разпада на държавата
след Анкарската битка от 1402 г., Сюлейман Челеби (1402–1411) връ
ща на Византия територии в Източна Македония, Халкидики, в това
число и Атонския полуостров, както и части от Източна Тракия, вла
дени до този момент от османците18. Трудно би могло да се каже с
категоричност каква точно политика следват османските управници
до 1403 г. по отношение на светогорските манастири, но по всичко
личи, че тяхното положение не се променя драстично с връщането
им във византийско владение. Императорска заповед (простагма) от
1404 г., издадена от Мануил ІІ Палеолог (1391–1425) във връзка с ад
министративната и данъчната уредба на Света Гора, недвусмислено
показва, че византийският император съхранява действащото да
нъчно облагане, прилагано по време на османците, като дори запаз
ва неговото наименование (харадж)19. Две десетилетия по-късно, през
1423–1424 г., когато Венеция слага ръка на Солун, а османците отно
во разширяват своите владения в областта, светогорските монаси със
съгласието на солунския деспот Андроник Палеолог (1408–1423) сами
се подчиняват на султан Мурад ІІ (1421–1444, 1446–1451) вероятно в
търсене на закрила и потвърждаване на изгодните споразумения,
сключени с предишните османски владетели20. В действителност
през 1430 г., когато Мурад ІІ завладява Солун, отново по настоява
не на светогорските монаси той издава султанска разпоредба, с която
потвърждава специалния статут и данъчните облекчения на атонски
те манастири, гарантирани им от неговите предшественици21. От съ
държанието на заповедта става ясно, че Мурад ІІ само санкционира
вече отстъпени на монасите права и привилегии, предоставени им
още от баща му Мехмед І (1413–1421) и дядо му Баязид І (1389–1402).
Никой не е имал право да влиза в имотите на атонските манастири
без изричното султанско разрешение или позволението на монасите.
Техните поземлени владения (определени в документа като мюлко
ве и вакъфи) са били освободени от данъчно облагане, а кадиите и
местните управници (субашии) нямали право да изискват и събират
данъци от тях. Монасите били също освободени и от извънредни да
нъци (авариз). На тях е било преотстъпено и правото да пренасят с ко
раби свободно продукцията от своите земи, разположени извън Све
та Гора, до Атонския полуостров. Така по времето на Мурад ІІ Света
Гора, която в началото на ХV в. отново за кратко е под контрола на
Dennis 1967, Zachariadou 1983.
Oikonomides 1969, Papademetriou 2015: 96–98.
20
Schreiner 1975: 473.
21
Demetriades 1997: 47, 56.
18
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Византия (1403–1423), е окончателно присъединена към териториите
на османските султани и остава под техен непрекъснат контрол чак
до 1912 г. Този многовековен период на османска власт обаче, макар
и белязан от липсата на преки военни действия на територията на
полуострова или в непосредствена близост до него, което би след
вало да донесе относителна стабилност и просперитет на светогор
ските братства, не преминава без известни сътресения за атонските
манастири и техните владения.
Едва няколко години след превземането на Солун и издаването
на потвърдителната си заповед за привилегиите на атонските манас
тири и в разрез с нейните постановки, през 1432 г. Мурад ІІ нарежда
съставянето на опис (тахрир) на новопридобитите области, които
са включени в османската тимарска система, а данъчните прихо
ди от района са разпределени като приходоизточници за тимари,
хасове и зеамети22. С включването на района в тимарската система
22
Това е валидно за църковните и манастирските владения и по други части
на Балканите, които също са включени в тимарската система и са придадени
към различни тимари, хасове или зеамети. Вж. Тодорова 1997, Иванова 2003:
15–17, Минчева 2010, Борисов 2011.
Интересен е случаят на Рилския манастир, приходите от чиито владения
са включени в началото на ХVІ в. в благотворителната фондация (вакъф) на ос
манския велик везир Коджа Мустафа паша (ум. 1513). Диаманди Ихчиев, който
превежда османските документи на български език, очевидно погрешно иден
тифицира споменатия везир Мустафа паша в документ от времето на султан
Баязид ІІ (1481–1512) с Кара Мустафа паша, който е велик везир едва от времето
на султан Сюлейман І (1530–1566); вж. Ихчиев 1910: 6–9. Вероятно поради пър
воначално неточната му идентификация той продължава да предава грешно
в своите доста свободни на места преводи на документите името на владелеца
на вакъфа като Кара Мустафа паша. Тази негова грешка се преповтаря безкри
тично в литературата, като досега не е обърнато внимание, че всъщност става
въпрос за Коджа Мустафа паша – велик везир от времето на Баязид ІІ. Срв.
Тодорова 1997: 128, Иванова 2003: 15, Минчева 2010: 81, 85. За това, че обширни
територии от Рила планина са владени именно от Коджа Мустафа паша, сви
детелстват и данните от османските тапу тахрир дефтери. Вж. BOA, MAD 170,
ф. 486б, където собствеността върху пасищата в Рила планина са препотвърдени
във владение на Мустафа паша от султан Селим І (1513–1520). За Коджа Мус
тафа паша и неговата кариера по времето на Баязид ІІ вж. Reindl 1983: 302–318.
През ХVІ и ХVІІ в. приходоизточниците от няколко манастира в Родопите
също са придадени към мюсюлмански благотворителни фондации – малкият
манастир „Св. Богородица Петричка“ първоначално е част от хаса, а впослед
ствие – на вакъфа на султан Сюлейман І; манастирът „Св. Параскева“ („Св. Пет
ка Мулдавска“) е включен към вакъфа на Шах султан, дъщеря на султан Селим
ІІ; други четири манастира около Кричим се намират във вакъфа на Чандарлъ
заде Ибрахим паша; Кукленският манастир е вакъф на Шихабеддин паша. Вж.
Борисов 2011: 340–47.
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светогорските манастири на практика частично загубват данъчния
имунитет за земите си около Солун, от който се ползват дотогава23.
След като попадат в границите на тимари, хасове или зеамети, да
нъчният приход от тези манастирски владения е бил вече дължим
на съответния владелец. В много от случаите обаче манастирските
братства успяват да се договорят с османската власт дължимите да
нъци да бъдат събирани под формата на предварително уговорена
фиксирана сума, а да не бъдат изчислявани на база на продукцията
от тези поземлени владения24. Същото важи и за данъчните прихо
ди от самия Атонски полуостров, които се събират под формата на
определена обща сума (макту или кесим)25. Тази сума, включваща
поголовния данък на монасите, както и десятъците от жито, ниви
и овощни градини, варира във времето и постоянно нараства (от
10 000 акчета в края на ХV в. до 70 000 акчета през втората половина
на ХVІ в.), като монасите очевидно вземат дейно участие в нейното
предоговаряне от самото начало26. Въпреки че атонските манастири
загубват част от своя данъчен имунитет, те продължават да бъдат
освободени от плащането на извънредни данъци, били те импер
ски (авариз-и диванийе и текялиф-и йорфийе) или налагани от местни
те провинциални управители (текялиф-и шакка), както и от данък
върху овцете (ресм-и агнам, коюн бедели или адет-и коюн)27. Все още
остава неясно каква част от дължимите данъци отиват в имперската
хазна и каква част от тях се изплащат на бостанджи-башията (ко
мандир на имперската стража), в чиито хасове попада самата Света
Гора вероятно към края на ХVІ в.28. Безспорно е обаче, че от начало
то на ХVІІ в. представител на бостанджи-башията, забит, следящ за
спазването на реда и събирането на данъците, е изпратен в Атон и
резидира в столицата му Карея29.
Формата на земевладение на атонските манастирски имоти
през османския период е дълго дискутирана тема и е част от въ
проса за общото положение на църковните и манастирските земи
на цялата територия на Османската империя. Осигурили обща за
крила за манастирите и църквите, институциите на ранната осман
ска държава, изглежда, не са толкова загрижени за определянето на
Zachariadou 1971: 23–26.
Zachariadou 1971, Demetriades 1997: 49–50, Kolovos 2005: 201–206.
25
Lowry 1981.
26
Salakides 1995, 68–71, Фотић 2000: 63–68.
27
Фотић 2000: 68–72, Lowry 1981: 135.
28
Κοτζαγεώργης 2002.
29
Фотић 2000, 55–62.
23
24
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стриктна правна дефиниция относно статута на манастирските вла
дения30. В османските документи манастирските имоти са опреде
ляни по разнороден начин – като вакъфи (религиозни фондации),
мюлкове (пълна собственост) или дори тимари (ленни владения).
От ранен документ, издаден от Сюлейман Челеби, става ясно, че све
тогорският манастир „Св. Павел“ владее село близо до Едеса под
формата на тимар31. Манастирът „Св. Йоан Продром“ край Серес
пък притежава своите владения също като тимар32. В заповедта на
Мурад ІІ за атонските манастири от 1430 г. манастирските владения
са наречени както вакъфи, така и мюлкове, наследени от предци
те на монасите33. Изглежда, през ХV в. терминът „вакъф“, с който
масово са назовавани манастирските владения, е употребяван по
аналогия с ислямските фондации и по-скоро като обобщаващ, а не
прецизен ислямски юридически термин, който описва заварената
общоприета практика на християнски дарения в полза на манасти
рите, продължаваща и през периода на османската власт34. Според
някои автори в него дори биха могли да се потърсят сходства и с
византийската институция piae causae (εὐαγεῖς οἶκοι), като в употре
бата му прозира легитимацията от страна на османските власти на
римо-византийската правна система, съществуваща на Балканите,
която живее паралелно с ислямската до ХVІ в., когато чувствите
лен превес взема значително по-изчистеното в правно-юридически
смисъл ислямско право35.
Именно в унисон с този процес на унификация на ислямските
правни норми в Османската империя трябва да се разглежда и ре
формата на Селим ІІ (1566–1574), засягаща манастирските имоти,
която разтърсва из основи досегашното „хибридно“36 състояние на
нещата и оставя траен отпечатък върху по-сетнешното развитие на
балканските манастири, включително и на атонските. Става въпрос
за т.нар. конфискация и последвалото преоткупуване на манастир
ската собственост, извършени по заповед на Селим ІІ от 1568–1569 г.
Тази мярка е предприета по препоръка на шейхюлисляма Ебуссууд
ефенди, който прави опит да преформулира законите за земята и
данъците в синхрон с ханифитската правно-религиозна традиция37.
Kolovos 2016: 104.
Κοτζαγεώργης 2002: 152–155.
32
Beldiceanu 1975.
33
Demetriades 1997: 47, 56.
34
Тодорова 1997: 128, Kolovos 2016: 105–6.
35
Kolovos 2016: 106, 116, Laiou 2012.
36
Терминът е използван от Kolovos 2016: 110, 116.
37
Fotić 1994, Фотић 1996, Alexander 1997, Kermeli 2000, 2001.
30
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Изхождайки от идеята, че обработваемата земя в империята при
надлежи на султана и следователно се разглежда като държавна
(мири), Ебуссууд обявява, че всички манастирски и църковни вакъ
фи, основани върху държавна земя, трябва да бъдат конфискувани,
тъй като на практика са невалидни, тъй като земя в непълна собстве
ност (различна от мюлк) не може да бъде вакъфирана и нейните
приходи съответно трябва да бъдат отчуждени в полза на друга ин
ституция. Тези възгледи на Ебуссууд, отразени за първи път в ново
приетия сборник със закони (кануннаме) за османските провинции
Солун и Скопие от 1568–1569 г., поставят началото на конфискацията
на „църковните вакъфи“ на Балканите38. Изземването на манастир
ските владения не подминава и светогорската монашеска общност.
Султански документи (фермани) и фетви на самия Ебуссууд ефенди
от 1569 г. разкриват, че атонските монаси реагират остро на новите
султански разпоредби, според които икономическото състояние на
манастирите, а на практика и тяхното цялостно съществуване, са се
риозно застрашени. Монасите изискват техните права, наследени от
византийско време – да наследяват имуществото на починали или
заминаващи монаси – да им бъде признато, като в противен случай
те заплашват да напуснат своите манастирски обители и да лишат
фиска от данъците, които му дължат39. До разрешаването на кри
зата с конфискацията на манастирските имоти се стига едва след
процес на преговори, в които деен участник отново са манастирски
те общности, които се опитват да гарантират своето съществуване в
променящата се османска конюнктура. Последствията от разрази
лата се криза на практика биха могли да послужат за христоматиен
пример за гъвкавостта на османската система, която запазва унасле
дените християнски институции и практики в условията на ислям
ския социално-икономически, религиозен и правно-юридически
ред. Манастирските вакъфи са признати за семейни вакъфи, при
които монасите на даден манастир са третирани като наследници
на починалия монах. В съответствие с това всички дарения трябва да
бъдат направени в полза на монасите на даден манастир или за бла
готворителност, свързана с монашеската дейност, като например
изхранване на бедните, построяване на богоугодни мостове, чешми
и т.н., а не на самия манастир в качеството му на юридически субект.
Условието, при което манастирските имоти върху държавни (ми
рийски) земи могат да бъдат запазени в собственост на манастира,
е, че те трябва да бъдат откупени и по този начин превърнати в част
38
39

Kermeli 2001: 145–146.
Kermeli 2000: 45–46.
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но владение, условие, необходимо за тяхното сетнешно вакъфиране
и потвърждаване40. Постигнатото споразумение между османските
власти и атонските манастири е атестирано със съставянето на учре
дителни актове (вакфиета) за „новите легални“ вакъфи на атонските
обители, издадени в Истанбул и ратифицирани от самия Ебуссууд
ефенди през 1569 г.41 От тях става ясно, че отделните монаси даряват
общо владените досега от тях собствености на друг монах от брат
ството, който играе ролята на управител на вакъфа (мютевелия).
Даренията са включвали манастирските сгради и техните чифлици
(овощни градини, лозя, воденици и водоизточници), както и стада
та с дребен рогат добитък42. Администраторът на вакъфа е бил по
ставен под контрола на самата монашеска общност. По този начин
новосъздадените манастирски вакъфи биват легализирани според
ислямските норми, а тяхното по-нататъшно съществуване – гаран
тирано от разпоредбите на прилаганото ислямско право.
Несъмнено кризата с конфискацията и принудителното преот
купуване на манастирските имоти през втората половина на ХVІ в.
нанася тежък удар върху икономическото състояние на манастири
те, оставя траен отпечатък върху манастирския живот и представя
нови предизвикателства пред атонските братства. Безспорно свето
горските обители преживяват тежък период на адаптация и въз
становяване след откупуването на манастирските си имоти, но все
пак те успяват да се приспособят към предизвикателствата на про
менените условия и да просъществуват през идните векове. Света
Гора продължава да се ползва със статут на обособена монашеска
територия, а нейните манастири не само съумяват да опазят голяма
част от своите предосмански владения както на самия полуостров,
така и владенията и метосите си извън него, но и да продължат да
ги умножават, като по този начин гарантират икономическата си
стабилност и запазват значимото си място на духовни средища и
центрове на християнската култура на Балканите.
Зографската света обител, като част от монашеската общност
на Атонския полуостров, е съвсем естествено неразривно свързана
с процесите, влияещи върху общата светогорска история през ос
манския период. Тя не само успява да устои на предизвикателствата
и трудностите, поставени пред нея в променящите се условия на
османска власт, но е и деен участник в преговорите с османските
управници в този процес. Богатата сбирка от османски документи
Kermeli 2000, 2001.
Alexander 1997: 170–171.
42
Kolovos 2016: 117–123.
40
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на Зографския манастир недвусмислено свидетелства за това, че
манастирът, наред с другите светогорски обители, се приспособява
успешно към новите условия, умело използвайки механизмите на
османската правна и икономическа система в усилията си за леги
тимиране на своето съществуване и запазване на икономическата си
стабилност.

Колекцията от османски документи
в Зографската света обител
Започването на проучвателската работа по документалния ар
хив на Зографския манастир от османската епоха бе инициирано
през 2014 г. от страна на самия манастир. В хода на реорганизация
та на манастирската библиотека и архив Светата обител констати
ра наличието на множество османски документи, а зографското
братство осъзнава потребността тяхното съдържание да бъде изу
чено по-задълбочено в рамките на целенасочените усилия общото
книжовно и документално наследство, съхранявано в Зографската
света обител, да бъде добре съхранено, от една страна, а от друга
– то да бъде използвано пълноценно за изследването на многове
ковната история на манастира. В търсене на непрестанен контакт
с учени, специалисти в различни исторически периоди, които да
се заемат с изучаването и на османската архивна манастирска сбир
ка, манастирът чрез своя библиотекар се обръща за съдействие
към Григор Бойков, с когото е постигнато съгласие за проучването
на османските документи от Зографския манастир, които до този
момент никога не са били обект на целенасочено изследване. Така
през лятото на 2014 г. с първоначалната идея за колекция от около
стотина документа Григор Бойков и Дамян Борисов посещават за
кратко Зографската света обител и правят първоначален преглед на
разкритите дотогава османски документи. В хода на продължила
та впоследствие реорганизация на библиотечната, ръкописната и
документалната сбирка на Зографската света обител, която цели не
само уреждането и реинвентаризацията на съхранените ръкописи,
старопечатни книги и документи, а така също и подробното опи
сание и дигитализация на съхраненото библиотечно, ръкописно и
документално наследство, броят на османските документи нараства
и се откроява наличието на значителна по обем колекция. Към мо
мента на първичния преглед през 2014 г. измежду дотогава разкри
тата документация се установява наличието на поне 450 османски
документа в зографската колекция. Разнообразието на документите
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(султански фермани и берати, кадийски хюджети, фетви, извлече
ния от дефтери, тапии, разписки за различни данъчни плащания и
др.) и хронологичната рамка, в която те попадат (от втората полови
на на ХV до началото на ХХ в.), недвусмислено разкриват значимост
та на колекцията от османски документи в Зографския манастир и
налагат убеждението, че е нужно създаването на по-голям екип от
специалисти, които да се заемат с нейното обработване. Такава въз
можност възниква през 2016 г., когато Университетският комплекс
по хуманитаристика „Алма Матер“ към Софийския университет
взема решение да финансира мащабния проект „Зографски диги
тален архив в Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
имащ за цел всеобхватното проучване на книжовната и документал
ната сбирка на Зографския манастир, неразривна част от която е и
колекцията от османски документи, и нейното дигитално разкрива
не в рамките на основаната в университета през 2014 г. Зографска дигитална научно-изследователска библиотека към Софийския универ
ситет. В екипа, заел се с обработката на османския документален ма
сив, освен Григор Бойков и Дамян Борисов, се включват още Мария
Кипровска и Фокион Кодзагеоргис. През 2016 г. манастирът предос
тавя дигитални копия на разкритите дотогава и заснети от колегите
слависти Димитър Пеев и о. Козма (Красимир) Поповски османски
документи, а сформираният екип от османисти се заема с тяхната
идентификация и каталогизация. Броят на разкритите през 2014 г.
османски документи междувременно нараства в резултат на про
дължаващата в манастира инвентаризация и последваща дигитали
зация, в която освен екипа от слависти от Софийския университет
участие вземат и Генчо Банев и Григор Бойков. След предприетото
детайлно проучване на османския изворов материал, неговото фи
зическо разделяне на отделни документи и последвалото сигниране
според новоприетата от Зографския манастир система окончателно
са обособени 667 отделни документа. Към тях следва да бъдат до
бавени и новооткритите през 2017 г. в процеса на продължаващата
тогава реорганизация и дигитализация на хранилищата в Зограф
ския манастир още не по-малко от сто документа, чието дигитално
заснемане бе възпрепятствано. Записките на Григор Бойков, водени
в процеса на реорганизация на въпросните стотина османски доку
мента, сочат, че в преобладаващата си част това са различни по вид
квитанции от ХІХ и ХХ в., които са интегрална част от съставената
на различни езици значима като обем документация от финансов
характер.
Така османската архивна колекция, съхранявана в Зографската
света обител, макар и нейният окончателен обем да не може да се
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изчисли с абсолютна точност към момента, наброява около 800 от
делни документа, с което се нарежда сред богатите архивни сбирки
от османския период, оцелели в хранилищата на светогорските ма
настири. Досега проучените 667 документа датират от средата на
ХV в. (най-ранният установен документ е от 1452 г.) до началото на
ХХ в. (най-късният датиран документ е от 1911 г.). Известен брой
документи (62 на брой) нямат дата и тяхната датировка предстои да
бъде установена при по-задълбочено проучване на съдържанието
им. Датираните документи биха могли да бъдат разпределени хро
нологически по следния начин:
19 документа от ХV в.;
127 документа от ХVІ в.;
117 документа от ХVІІ в.;
140 документа от ХVІІІ в.;
175 документа от ХІХ в.;
24 документа от ХХ в.
Типологично документите са изключително многообразни и
обхващат всевъзможни разновидности от османската канцеларска
практика. Колекцията включва:
100 (85 оригинални и 15 копия) султански фермана (5 от ХV в., 31
от ХVІ в., 16 от ХVІІ в., 29 от ХVІІІ в. и 19 от ХІХ в.);
5 султански берата (3 от ХV и 2 от ХVІ в.);
203 хюджета (10 от ХV в., 77 от ХVІ в., 61 от ХVІІ в., 48 от ХVІІІ в.
и 7 от ХІХ в.);
37 фетви (без дата);
4 вакфиета (от ХVІ в.);
33 различни по вид тезкирета (2 от ХVІ в., 6 от ХVІІ в., 10 от
ХVІІІ в., 10 от ХІХ в. и 5 от ХХ в.);
60 темессюка (6 от ХVІ в., 21 от ХVІІ в., 19 от ХVІІІ в. и 13 от ХІХ в.);
19 дефтера и техни преписи (4 от ХVІ в., 2 от ХVІІ в., 5 от ХVІІІ в.
и 5 от ХІХ в.);
20 мектуба (повечето недатирани, но измежду тях 2 от ХVІІ в., 6
от ХVІІІ в. и 2 от ХІХ в.);
45 тапу сенеда (4 от ХVІІ в., 3 от ХVІІІ в. и 38 от ХІХ в.);
36 сенеда (4 от ХVІІІ в., 27 от ХІХ в. и 5 от ХХ в.);
2 арза (без дата);
17 арзухала (3 от ХVІІ в., 3 от ХVІІІ в. и 6 от ХІХ в.);
12 иляма (1 от ХVІІ в., 3 от ХVІІІ в., 7 от ХІХ в. и 1 от ХХ в.);
3 буюрулдии (1 от ХVІІІ в. и 2 от ХІХ в.);
3 терекета (от ХVІІІ в.);
1 инха (от ХVІІІ в.);
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10 мазбати (от ХІХ в.);
11 илмюхабера (от ХІХ в.);
6 шукки (от ХІХ в.);
1 синурнаме (от ХІХ в.);
1 копие на мюзеккире (от ХІХ в.);
1 копие на тахрират (от ХІХ в.);
2 карти (от ХІХ в.);
4 пусули (от ХХ в.);
2 телеграми (от ХХ в.);
1 тахвил (без дата).
Както е видно, многообразието от османски документи, съхра
нявани в Зограф, е свидетелство за успешната интеграция на манас
тира в османската управленска система. Разновидността на доку
ментите отразява разглеждането на манастирските дела на всички
нива от османската административно-правна система: те включват
султански документи (фермани, берати); документи, издадени от
централната султанска канцелария (буюрулдии и арзове); докумен
ти, отразяващи кореспонденцията между централната и провин
циалната администрация (мектуби, тахрирати, шукки); документа
ция, излязла от офисите на провинциалните ведомства (тезкирета,
темессюци, тахвили, сенеди, илмюхабери, мюзеккирета), и доку
менти, произлизащи от религиозните и съдебните провинциални
органи, като местните мюфтийства и кадийски съдилища (фетви,
хюджети, илями, вакфиета). Съдържанието на документите също
свидетелства за стремежа на зографските монаси да осигурят невъз
препятстваното си съществуване в рамките на османската държава,
като, от една страна, спазват условията, при които правата им са га
рантирани от новите управници (особено що се отнася до правата
на владение на манастирските имоти в условията на новата данъчна
система), а от друга – се възползват максимално от възможностите,
дадени им от тази система, при опазването и разширяването на
своите имущества. Османските документи свидетелстват и за това,
че зографското монашеско братство бързо усвоява особеностите на
османската административно-правна практика и я използва умело,
за да адресира своите проблеми, като търси тяхното разрешаване
както от самия султан (свидетелство за което са запазените арзуха
ли), от провинциалните органи (както става ясно от няколкото маз
бати), така и от местните мюфтии, които се произнасят по религи
озно-правни въпроси, отправени от зографските монаси (фетви),
и не на последно място – от местните съдилища (засвидетелствано
от големия брой кадийски документи – хюджети). Съдийските ре
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шения изобилстват от примери, които осветляват историята на ма
настира, като те включват постановления по имуществени спорове
с други манастири и частни лица, засягащи както имоти, придоби
ти в предосманската епоха, и споровете, по които продължават да
са обект на претенции от един или друг манастир, така и от реше
ния, свързани с покупко-продажбата или отдаването под наем на
недвижима манастирска собственост, придобита през османския
период. Те също ратифицират дарения, направени на манастира
от трети лица, разрешават условията на изплащането на дългове
и т.н.
Съвсем естествено голямата част от османските документи, съх
ранявани в Зограф, се отнасят до манастирската собственост и проб
лемите, свързани с нея, с данъчни плащания и финансови транзак
ции. Освен поземлените имоти на самата Света Гора те засягат и
манастирските метоси („чифлици“ в османската документация) из
вън полуострова, както и по-малките владения (включително ниви,
лозя, гори, овощни градини, пасища), разположени в балканския
хинтерланд (около и в Солун, по долината на р. Струма, в нахии
те Каламария, Неврокоб, Зъхна, Сидрекапси), така и на полуостров
Халкидики (Ормилия, Арсеница, Кумитиса), в сърцето на другите
два ръкава от полуострова (Касандра и Ситония) и на близкия о. Та
сос. Те осветляват в големи детайли историята и разрешаването на
разразилите се спорове с другите светогорски манастири, в някои
случаи датиращи далеч преди появяването на османците на Балка
ните43, изобилстват документите, отразяващи имотните спорове на
зографци в местността Йованица (за които имат пререкания както
с манастира Есфигмен, така и с Хилендарската обител), в местността
Вагенокамара (за която спорят с манастира Есфигмен), както и за
общата граница между Зограф и Кастамонит, в местността Провла
ка (за земи, в която спорят с манастирите Хилендар и „Св. Павел“),
в местността Каламария (където също имат разпри с манастирите
„Св. Павел“ и „Св. Дионисий“) и др. Османската архивна сбирка от
Зографския манастир изобилства от документи, които разясняват
как имотните диспути на манастира се водят с течение на години,
понякога дори и с векове. Затова в този кратък обзор на зографската
османска сбирка не биха могли да бъдат представени пълноценно
историите на всеки един имотен спор, воден от манастира. На всеки
един от тези казуси би могло да бъде посветено отделно изследване,
като се има предвид, че пререканията са отразени също и в съхране
43

2005.

За някои от тези имотни спорове от византийската епоха вж. Павликянов
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ните османски документи от колекциите и на другите светогорски
манастири.
За отбелязването на някои основни въпроси за историята на Зо
графския манастир през османската епоха, а и за разкриването на
потенциала на зографската османска архивна сбирка в настоящата
статия бихме могли да представим накратко съдържанието на ос
манските документи от ХV в., които третират различни проблеми
на статута, привилегиите, придобиването на собственост и имотни
те спорове, които са засегнати в най-ранните запазени документи от
архива. Колекцията от османски документи, съхранявани в Зограф
ската света обител, съдържа общо 19 документа от ХV в., представе
ни от 9 султански указа (фермани и берати) от времето на Мехмед ІІ
(1444–1446 и 1451–1481) и Баязид ІІ (1481–1512), и 10 съдебни кадий
ски решения (хюджети) от управлението на същите султани44. Срав
нена с досега обработените османски материали от другите свето
горски манастири, зографската колекция от османски документи от
ХV в. е напълно съпоставима с колекциите на останалите атонски
обители, а в много случаи многократно ги надвишава. Би могло да
се каже, че зографската сбирка е значимо допълнение към досега
известните общо 95 светогорски документа от ХV в.45.

Списък и резюме на османските документи от ХV в.
в хронологичен ред:
(1) копие от ферман (suret-i ferman)
3–12 ноември 1452 г. [H. 856, evasıt-i Şevval]
Заверено копие на ферман на султан Мехмед ІІ от кадията на Сидрекапси
(Сидерокафсия). Султанска заповед до управителя Шихабеддин паша и
до солунския кадия мевляна Синанеддин, потвърждаваща освобождава
нето на атонските монаси от данък върху овцете (koyun ‘adeti). В документа
изрично е споменато, че тези им привилегии били отредени още от вре
мето на бащата и дядото на сегашния султан, т.е. султаните Мурад ІІ и
Мехмед І.
Османските документи от ХV в., съхранявани в зографския архив, се под
готвят за публикация от Григор Бойков, Мария Кипровска, Фокион Кодзаге
оргис и Дамян Борисов. Документите ще бъдат представени във факсимиле,
транслитерация и превод, като дипломатическото им издание ще бъде придру
жено и от обширни коментари.
45
Κοτζαγεώργης 2012: 73–74. За османските документи от Хилендарския
манастир вж. Фотић 2000; Fotić 2003; за „Св. Дионисий“ вж. Zachariadou 1971,
за част от документите от Великата Лавра вж. Demetriades 1997; за Ватопед вж.
Salakides 1995; за Ксиропотам вж. Κολοβός 2000.
44

334

Мария Кипровска, Григор Бойков

Колекцията от османски документи ...

(2) берат (berat)
21 май 1456 г. [H. 860, 6 Cemaziye’l-ahire]
Султанска грамота (берат) на султан Мехмед ІІ, издадена в полза на атон
ските монаси и освобождаваща ги от забраната за търговия със сол. В до
кумента изрично е споменато, че забраната за търговия със сол не важи за
атонските монаси още от времето на бащата и дядото на сегашния султан,
т.е. от управлението на султаните Мурад ІІ и Мехмед І.
(3) хюджет (hüccet)
10–19 юни 1460 г. [H. 864, evasıt-i Şa‘ban]
Съдебно решение (хюджет) относно съдебно дело, разглеждащо спор за
собственост върху воденица в местността Вуюна в околностите на с. Карка
ра между игумена на манастира Влатадон, папа Яко, и християнина Коста,
син на Христодулос, жител на с. Айо Мама, от една страна, и Исхак, роб на
Шамлу Али бей, от друга. Християните се оплакват в съда, че въпросният
Исхак е заграбил тяхната воденица, твърдейки, че е негова. След прове
дено разследване кадията отсъжда връщане на въпросната воденица във
владение на ищците.
(4) ферман (ferman)
16–25 август 1462 г. [H. 866, evasıt-i Zilka‘de]
Султанска заповед (ферман) на султан Мехмед ІІ, адресирана до управите
ля Шихабеддин паша и до солунския кадия. Според фермана атонските
монаси са се оплакали, че им е отнето правото да пасат свободно своите
стада в Ло(н)гоз (вер. полуостров Ситония), което са имали отдавна. Сул
танът се разпорежда казусът да бъде проверен и в случай че се установи, че
монасите действително са имали отпреди право да пасат свободно своите
стада на споменатото място, това право да им бъде върнато.
(5) хюджет (hüccet)
4–13 март 1470 г. [H. 874, evahir-i Şa‘ban]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо дарение в полза на Зограф
ския манастир. Жителят на Сидрекапси (Сидерокафсия) Диман дарява
две свои ниви и своята къща с прилежащия ѝ касапски дюкян, границите
на които са ясно определени, на зографските монаси в Атон. Дарението е
прието от монаха Данил, син на Георги.
(6) хюджет (hüccet)46
17 юни 1472 – 6 юни 1473 г. [H. 877, evasıt-i]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо покупко-продажбата на
кула в околностите на с. Портария в нахията Каламария. Солунският емин
Двата хюджета, № 6 и 7, са с идентично съдържание и със съвсем малки
разлики в подбора на използваните думи. Твърде е вероятно хюджетите да са
издадени по един за всеки от двамата монаси, които са извършили покупката.
46
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Умур бей продава разрушената и изоставена кула, до момента държав
на собственост, на монасите Андон, син на Китре, и Илия, син на Петко.
Умур бей предава в собственост споменатата кула срещу 6 000 акчета, кои
то прибира в държавната хазна. Кадията удостоверява законността на по
купко-продажбата.
(7) хюджет (hüccet)
27 юни – 6 юли 1472 г. [H. 877, evasıt-i Muharrem]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо покупко-продажбата на
кула в околностите на с. Портария в нахията Каламария. Солунският емин
Умур бей продава разрушената и изоставена кула, до момента държавна
собственост, на зографските монаси Андон, син на Китре, и Илия, син на
Петко. Умур бей предава в собственост споменатата кула срещу 6 000 акче
та, които прибира в държавната хазна. Кадията удостоверява законността
на покупко-продажбата.
(8) хюджет (hüccet)
18–27 април 1473 г. [H. 877, evasıt-i Zilka‘de]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо покупко-продажбата на
обработваема земя (мезра) в околностите на Каламария. Монасите от Зо
графския манастир Андон, Илия и Арсений закупуват обработваема земя,
за която заплащат 300 акчета. Мезрата им е дадена във владение, като ос
вен заплатените еднократно 300 акчета те се задължават да плащат още по
400 акчета годишно.
(9) ферман (ferman)
25 юли – 3 август 1474 г. [H. 879, eva’il-i Rebi‘ü’l-evvel]
Султанска заповед (ферман) на султан Мехмед ІІ, адресирана до солунския
кадия. Според фермана атонските монаси са изказали недоволство, че да
деното им преди право да бъдат освободени от плащане на данък вър
ху овцете им е било отнето. Те молят освобождаването им от плащането
на този данък да продължи да бъде спазвано. Султанът се разпорежда да
бъде направена проверка и в случай че се установи, че монасите действи
телно са били освободени от плащането на данък върху овцете преди, то
привилегиите им да продължат да бъдат спазвани.
(10) хюджет (hüccet)
15 май 1476 г. [H. 881, gurre-i evasıt-i Muharrem]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо отказването от претенции
върху подарени имоти в полза на Зографския манастир. Пред кадийския
съд в Сидрекапси (Сидерокафсия) роднините на Диман – брат му Йорги
и сестра му Калина – заявяват, че нямат претенции към къщата и нивите
в Сидрекапси, които брат им Диман преди време подарил на манастира
Зограф.
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(11) берат (berat)
без година [evahir-i Safer]
Султанска грамота (берат) на султан Мехмед ІІ, издадена в полза на атон
ските монаси, освобождаваща ги от забраната за търговия със сол. В до
кумента изрично е споменато, че тази привилегия е отстъпена на атон
ските монаси още от времето на бащата и дядото на сегашния султан, т.е.
от управлението на султаните Мурад ІІ и Мехмед І. С този берат Мехмед
ІІ препотвърждава също и освобождаването на светогорските монаси от
плащането на харадж и райетски данъци, което им е било дадено от вре
мето на неговия баща.
(12) ферман (ferman)
22–31 юли 1486 г. [H. 891, evasıt-i Receb]
Султанска заповед (ферман) на султан Баязид ІІ, адресирана до солунския
кадия. От фермана става ясно, че монасите от Зографския манастир са об
работвали земя в село (чието име не е споменато), спадащо към тимар.
Монасите се оплакали, че вместо дължимите му десятъци тимариотът ис
кал да му се плаща в брой. Султанът нарежда случаят да бъде разследван
и ако се окаже, че имотът на зографските монаси e зачислен към тимар, то
десятъците от него да бъдат събирани според закона.
(13) ферман (ferman)
27 септември – 6 октомври 1488 г. [H. 893, evasıt-i Şevval]
Султанска заповед (ферман) на султан Баязид ІІ, адресирана до управите
ля Касъм паша и до солунския кадия. Заповедта е издадена заради въз
никнал спор между зографските и хилендарските монаси за пасището в
Кумитиса. Хилендарските монаси били представили документи за владе
ене на споменатото пасище, докато монасите от Зограф не притежавали
документи, но твърдели, че владеят земята от дълго време. Султанът се
разпорежда да се проведе разследване и да се представят още докумен
ти за владеене (вакфиета, хюкюми и темессюци). Едва след като те бъдат
изпратени до Портата и подробно разгледани, ще бъде издадена заповед
по случая.
(14) хюджет (hüccet)
11 февруари 1489 г. [H. 894, gurre-i Rebi‘ü’l-evvel]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо покупко-продажбата на во
деница в околностите на с. Мирьофта, издаден от кадията на Солун. Пред
кадийския съд в Солун Димитри, син на Каласи, заявява, че продава своя
та воденица, намираща се в близост до с. Мирьофта и граничеща с вакъф
ската воденица на манастира Чавуш (Влатадон) и в близост до водени
цата на Филип, син на Георги, на мютевелията на Зографския манастир
Варлан, срещу сумата от 1 250 акчета. Кадията удостоверява сделката за
законна.
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(15) хюджет (hüccet)47
2–11 април 1489 г. [H. 894, evahir-i Aharü’l-rebi‘n]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо покупко-продажбата на па
сище за едър рогат добитък на полуостров Ситония. Солунският емин
Умур бей, син на Курдчу Доган, продава на зографските монаси Митро
фан и Мисая свободното пасище Тирони, намиращо се в близост до тима
ра Никид. Умур бей предава в собственост споменатото пасище на зограф
ските монаси, след като те заплащат ресм-и тапу в размер на 400 акчета.
Кадията удостоверява законността на покупко-продажбата.
(16) хюджет (hüccet)
2–11 април 1489 г. [H. 894, evahir-i Aharü’l-rebi‘n]
Съдебно решение (хюджет), удостоверяващо покупко-продажбата на па
сище за едър рогат добитък на полуостров Ситония. Солунският емин
Умур бей, син на Курдчу Доган, заявява в кадийския съд, че е продал на
зографските монаси Митрофан и Мисая свободното пасище Петрони, на
миращо се в близост до тимара Никид. Умур бей предава в собственост
споменатото пасище на зографските монаси, след като те заплащат ре
см-и тапу в размер на 400 акчета. Кадията удостоверява законността на
покупко-продажбата.
(17) хюджет (hüccet)
29 март – 7 април 1493 г. [H. 898, eva’il-i Cemaziye’l-ahire]
Съдебно решение (хюджет) относно съдебно дело, разглеждащо спор за
воденица в околностите на с. Каркара. Трима монаси от манастира Чавуш
(Влатадон) се оплакват в съда, че воденицата на Димитри, син на Каласи,
която той бил закупил преди това от Шамлу Исхакоглу Мехмед, нанася
щети на тяхната собствена воденица, която се намира наблизо, тъй като ѝ
препречва пътя. След проверка на място се оказва, че всъщност воденица
та на Димитри не пречи на влатадонската, вследствие на което монасите
се отказват от своите претенции. Издаден е кадийски хюджет, потвържда
ващ снемането на претенциите на влатадонските монаси, който е преда
ден в ръцете на Димитри.
(18) берат (berat)
31 май – 9 юни 1499 г. [H. 904, evasıt-i Şevval]
Султанска грамота (берат) на султан Баязид ІІ, уреждаща начина, по кой
то да се събират десятъците от обработваема земя (мезра) във владение
на Зографския манастир. В берата се споменава, че зографските монаси
Документите № 15 и 16 са с почти идентично съдържание и са от една и
съща дата, но се отнасят за две пасища, Тирони и Петрони, които явно се на
мират в близост едно до друго и са закупени от зографските монаси по едно и
също време.
47
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дължали десятъците от мезрата Амири (?) в размер на 400 акчета, които
били записани в дефтерите като мукатаа. По молба на Стефан воевода,
който отправил искане да не се вземат други данъци от тази мезра освен
определените, султанът разпорежда определената данъчна ставка да бъде
актуализирана на 500 акчета годишно и да бъде вписана в дефтерите като
фиксирана сума (макту). Бератът се издава в уверение на това, че други
данъци освен вписаната в дефтерите сума не трябва да бъдат събирани от
зографските монаси.
(19) ферман (ferman)
без дата
Султанска заповед (ферман) на султан Баязид ІІ, адресирана до солунските
кадия и субашия. Султанът се разпорежда правото на атонските монаси
да не плащат данък върху овцете да бъде възстановено и спазвано, в случай
че се установи, че те са били освободени от него от предишно време.

Дори и от представената по-горе малка извадка от богатата ко
лекция от османски документи в Зографския манастир е видно, че
към втората половина на ХV в. манастирът и неговите владения са
трайно включени в османската административно-правна система, а
зографските монаси умело се възползват от нейните специфики, за
да гарантират както своето облагодетелствано положение като част от
атонската монашеска общност, така и запазването и разширяването
на своите имоти. Документите на практика отразяват всички аспекти
от живота на манастира през османския период – определяне статута
и привилегиите за атонските монаси, включване на манастирските
владения в османската тимарска система, данъчно облагане на манас
тирските имоти, увеличаване на манастирската собственост както
чрез покупко-продажба, така и чрез дарения и не на последно място
– осигуряване на собственост върху спорни имоти.
Шест от документите (№ 1, 2, 4, 9, 11, 19) се отнасят общо за свето
горската монашеска общност и привилегиите, дадени ѝ от османски
те султани. Съдържанието им е в пълен унисон с това, което досега
е известно за политиката на османските владетели по отношение на
атонските монаси и освобождаването им от някои данъци, сред кои
то данък върху овцете, поголовен данък и други райетски данъци, а
както разкриват и два от зографските документи – и освобождаване
от забраната за търговия със сол (№ 2 и 11). Тези им права са пре
потвърдени, както разбираме от заповедите на султан Мехмед ІІ, в
които изрично се посочва, че с тези привилегии монасите се ползват
още от времето на неговите предшественици Мурад ІІ и Мехмед І (№
1, 2 и 11). Това, което прави впечатление, е, че цели четири от шестте
документа (№ 1, 4, 9, 19) са издадени, след като е постъпило оплак
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ване до султана от страна на атонските монаси. Това, от една страна,
свидетелства за потъпкването на гарантираните от султана права на
монасите от страна на османските провинциални управници, а от
друга – за дейното участие на светогорските монаси в процеса на до
говаряне, предоговаряне и опазване на своите права. Тези документи
свидетелстват също и за това, че макар и често водещи ожесточени
спорове помежду си, атонските монаси действат като една общност,
благосъстоянието на която защитават заедно.
По-голяма част от документите са конкретно свързани със Зо
графския манастир и неговите собствени дела (№ 3, 5–8, 10, 12–18).
Като цяло те изясняват начина, по който манастирът гарантира
икономическата си сигурност в периода на ранната османска власт,
като изворите съдържат информация предимно за манастирската
собственост, придобита чрез покупко-продажба или чрез дарения,
направени в полза на монашеското братство.
По всичко личи, че един от популярните начини за осигуряване
на доходи за манастира бил закупуването на нови поземлени имо
ти, приходите от чиято обработка били гарант за икономическото
благосъстояние на манастира и неговата общност. През 1472–1473 г.
зографските монаси закупуват както обработваема земя (мезра),
така и една разрушена отбранителна кула в околностите на Кала
мария (№ 6, 7, 8). Местоположението на имота е трудно да бъде оп
ределено с абсолютна точност, но фактът, че в покупката както на
мезрата, така и на кулата участват едни и същи монаси, навежда
на мисълта, че двете са свързани и по всяка вероятност формират
части от едно и също владение около и в с. Портария в околностите
на Каламария. Не е изключено това да е същата поземлена собстве
ност (мезра), която се оказва от особена важност за манастира, след
като пред султана за нейното данъчно облагане се застъпва самият
молдовски воевода Стефан Велики (1457–1504) (№ 18). Застъпничес
твото на Стефан Велики за зографските имоти не е учудващо, като
се има предвид, че именно той е един от най-големите дарители на
Зографската света обител по това време48. През 1489 г. други двама
монаси, Митрофан и Исая, закупуват две пасища на полуостров Си
тония – Тирони и Петрони, с което увеличават зографските имоти
извън Света Гора с още два имота (№ 15, 16). Други три хюджета
(№ 3, 14, 17) разказват за историята на воденица в околностите на
с. Каркара, която била обект на различни спорове (№ 3) и сменила
няколко собственика (№ 14, 19), преди да бъде продадена на зограф
ския мютевелия Варлан през 1489 г. (№ 3).
48
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Отделен източник за придобиване на приходоизточници за ма
настира са даренията. Както вече бе споменато, османската власт
признава установените християнски практики на даряване или за
вещаване в полза на манастирите, а дарителските актове на христи
яните са оформяни обикновено като съдебни кадийски документи.
Два зографски хюджета от ХV в. (№ 5, 10) са свързани с дарение,
направено в полза на манастира от жител на гр. Сидрекапси. Пър
вият от документите описва размера на дарението, което Диман
прави в полза на манастира – той дарява своята къща с прилежа
щия ѝ касапски дюкян в Сидрекапси и две свои ниви в околностите
на града. Вторият хюджет всъщност представлява един вид защитен
документ срещу предявяването на евентуални претенции от страна
на наследниците на дарителя. В него братът и сестрата на Диман
официално заявяват пред кадийския съд, че признават дарението
на брат си и нямат каквито и да било претенции спрямо дарената
от него недвижима собственост.
Други два от документите от ХV в. са директно свързани както
със статута на земята, владяна от Зографския манастир, така и с да
нъците, събирани от нея (№ 12, 18). Освен че свидетелства за проце
са на преговори с османските власти в търсене на правата си, в кой
то зографските монаси вземат дейно участие, ферманът от 1486 г.
(№ 12) дава информация и за начина, по който част от зографските
имоти са включени в османската тимарска система. Въпреки че в
документа не се споменава в кое точно село се намира земята, об
работвана от монасите, включването ѝ към приходоизточниците
на определен тимар показва, че тя несъмнено е извън Света Гора и
по тази причина е обложена с десятъци, които монасите трябва да
предадат на владелеца на тимара. Бератът, издаден от Баязид ІІ от
носно зографската мезра, за която се застъпва молдовският воевода
Стефан Велики (№ 12), също е важен по отношение на данъчното
облагане на зографските имоти извън границите на Света Гора. Раз
положен отвъд данъчно привилегирования Атонски полуостров,
имотът попада в категорията на различно данъчно облагане, според
което фискът събира от него всички дължими райетски данъци и
такси. В този случай обаче, за разлика от собствеността в границите
на османския тимар, манастирът успява да си извоюва чрез посред
ничеството на Стефан Велики правото да изплаща своите десятъци
под формата на фиксирана сума (макту), като е освободен от пла
щането на всякакви други облагания49.
Случаят със зографската мезра далеч не е прецедент. Като друг такъв
пример може да се посочи ходатайството на влашкия воевода Радул пред Бая
49
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Последният документ, на който ще се спрем, е емблематичен за
друга неизменна част от живота на Зографския манастир, а именно
– имотните спорове с другите светогорски манастири. Запазеният
сред зографските документи ферман от 1488 г. (№ 13) е изключи
телно интересен не само защото дава сведения за възникнал спор
между Зографския манастир и Хилендар, но и защото той е част от
дълга серия от спорове, разразили се приблизително по това време
и между други атонски манастири, опитващи да си осигурят части
от областта Кумитиса, важен икономически център, богат на обра
ботваеми земи, лозови масиви, пасища и риболовни зони50. Както
става ясно от фермана на Баязид ІІ, манастирите Зограф и Хилендар
са спорели за пасище в областта Кумитиса, за което зографските
монаси твърдят, че е в тяхно владение от дълго време, докато мона
сите от Хилендар подкрепят своите имотни искове, представяйки
документи за собственост върху спорното пасище. Зографският до
кумент не съдържа по-подробна информация за това кога и как е
възникнал спорът, но историята му би могла да бъде възстановена
благодарение на сходни документи, съхранявани в архива на Хилен
дарския манастир. Тези документи разкриват, че след превземането
на Константинопол от османците през 1453 г. пасището в Кумитиса
било напуснато от хилендарските пастири заради нападенията на
християнски пирати и то било отстъпено на зографските монаси.
Няколко десетилетия по-късно, когато Хилендарският манастир
си поисква обратно пасището, монасите от Зограф отказват да го
върнат, твърдейки, че то е тяхна собственост. През 1484 и 1485 г.
Хилендар завежда няколко дела срещу Зограф в кадийския съд и
дори адресира проблема до османския султан. През 1485–1486 г.
кадията на Гюмюлджине (Комотини) пристига в Кумитиса, за да
разследва случая на място, а според последвалото кадийско реше
ние зографските монаси следва да се откажат от своите претенции
към пасището в Кумитиса. Те обаче не се съобразяват със съдебното
становище и през 1486 г. са издадени нови ферман и хюджет, кои
то ратифицират предишните разпоредби по случая51. Ферманът от
зографската колекция от 1488 г. показва, че монасите от Зографския
манастир се оказват доста упорити в решението си да не оттеглят
претенциите си върху пасището и се борят твърдо за собствеността
зид ІІ за чифлика Катакали на манастира „Св. Дионисий“, чиито десятъци също
започват да се събират под формата на макту, привилегия, за която монасите
водят дълги преговори с османските власти. Вж. Zachariadou 1971: 7–17.
50
Острогорски 1971.
51
Fotić 1999: 99–100, Фотић 2000: 283–285.
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върху него, отказвайки да се подчинят на султанските разпоредби
и на съдебните кадийски решения. Изходът от спора през ХV в. е
неясен, но твърде вероятно е в крайна сметка зографските монаси да
са били принудени да се съобразят с решенията на кадийския съд и
със султанските заповеди. Разразилият се спор обаче е показателен
за начина, по който атонските манастири защитават своите владе
ния, източник за тяхната икономическа стабилност.
Документите от ХV в., а и цялата богата колекция от османски
документи от зографския архив недвусмислено показват, че тяхно
то задълбочено проучване е от изключителна важност за разбиране
на манастирския живот на Зографския манастир и на Света Гора.
Нещо повече – те са неделима част от светогорското наследство и
ако се изследват вкупом с архивните колекции на другите манасти
ри, биха допринесли за по-успешното и задълбочено осмисляне на
статута, икономическото функциониране и живота на манастир
ските общности в османския имперски ред като цяло.
Богатият османски архив на Зографския манастир, разбира се,
разкрива и редица други изследователски възможности. Докумен
тите са преди всичко безценен извор на информация за историята на
имотното и икономическото състояние на манастира през вековете
на османска власт, а също и за зографската монашеска общност. Те
изобилстват от топографски наименования, от имена на дарители,
на монаси и на различни други личности, свързани с манастира, въз
основа на които биха могли да се проследят както манастирските
владения, така и в някаква степен да се изследва просопографията
на монашеското братство и на неговите благодетели.
Важно е да се отбележи, че османският архив от Зографския ма
настир обаче не бива да бъде разглеждан като самостоен, а би след
вало да бъде схващан и осмислян като част от една органична колек
ция, включваща ръкописна и документална сбирка с различни по
вид извори, написани на различни езици през различни периоди.
Затова включването му в „диалог“ с останалите документални сбир
ки е от първостепенно значение за изследването на вековната исто
рия на манастира. Първи стъпки в тази посока вече бяха направени
със създаването на единна интегрирана дигитална онлайн платфор
ма на „Зографския дигитален архив в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. С финансовата подкрепа на Министерството
на образованието и науката през 2018 г. започна и по-интензивна
работа по изготвянето на маркирани кратки каталожни описания
в XML формат на колекциите от славянски ръкописи, както и на
сбирките от византийски, молдо-влахийски и османски документи,
които се въвеждат в интегрираната платформа. Освен кратко опи
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сание на ръкописа или документа, всеки запис съдържа пространни
топографски и антропонимични показалци, които, от своя страна,
са свързани с тези, срещащи се в описанията от другите сбирки.
Така на практика информацията от османските документи се свърз
ва с тази от останалите колекции от зографската сбирка, което пра
ви възможно не само проследяването на историята на различните
места и личности, споменати в османските извори, но и попълване
то на някои бели петна от историята на манастира, за които осман
ските документи не съдържат информация. Разглеждана в единство
с другите манастирски сбирки, османската документална колекция
на Зографския манастир представлява неделима и съществена част
от неговата история и духовно наследство.
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The Collection of Ottoman Documents in the Archive
of the Monastery of Zograf: Preliminary Notes
on Its Condition, Contents, Significance,
and Avenues for Further Research
Mariya Kiprovska, Grigor Boykov (Sofia)
Mount Athos was incorporated in the Ottoman domains since the early
Ottoman conquests in the Balkans in 1383 and after a short reunification
with the Byzantine territories (1403–1423) it remained under constant
Ottoman rule until 1912. Naturally, being part of the Ottoman social and
political order for more than five centuries, the Athonite monasteries are
in possession of rich archival collections from that period. The abundant
monastic Ottoman documentation is of paramount importance for the
elucidation of the history of the Christian monasticism in general and of
the individual Athonite monasteries in particular. It showcases the ways
in which the Athonite monastic community and its convents coped with
the new socio-political order and succeeded to withstand the challenges
of the altered conditions.
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The Holy Monastery of Zograf, part of the monastic community
on Mount Athos, is naturally linked to the processes that influenced
the entire peninsula throughout the Ottoman period. The monastery
keeps a substantial Ottoman archival collection (with approximately
800 documents stretching from the fifteenth to the early twentieth
century), which illuminate different aspects of its history under Ottoman
rule. It bespeaks of the fact that the Monastery of Zograf, along with
the other Athonite monasteries, adapted rather successfully to the
new conditions, skillfully and efficiently using the mechanisms of the
Ottoman legal practice and economic system in its efforts to legitimize
and secure its very existence and economic backing. The vast variety
of Ottoman documents kept at Zograf also testify to the active role of
its brotherhood in negotiating with the Ottoman authorities in all levels
of the bureaucratic structures. The current study briefly presents the
specificities of the collection of Ottoman documents kept in the monastic
archive and pays special attention to the fifteenth-century material,
offering a glimpse of the range of problems it addresses. Illustrative for
the whole collection of Ottoman documents in the Monastery of Zograf,
the presented documents elucidate matters dealing with the general
status of Mount Athos within the Ottoman Empire, the privileges granted
to the monastery by the Ottoman sultans, integration of the monastic
properties into the Ottoman land regime, taxation of the monastic
landed estates, extension of the monastic possessions by way of buying
or donating and bequeathing on the part of the congregation, and last
but not least – securing proprietorship over disputed lands.
Keywords: Mount Athos, Zographou Monastery, monasticism, Otto
man Empire, Ottoman archival documents, privileges, taxation, land
holdings, donation, land disputes
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Четири зографски кондики
от XVIII – началото на XIX в.1
Надя Данова, Кета Мирчева, Олга Тодорова,
Светлана Иванова (София)
Ключови думи: Зографски манастир, български ръкописи, мона
шество
Задачата на текста ни е да съобщи и опише четири писмени па
метника от епоха, за която науката все още не разполага с достатъчно
българоезични исторически извори. Става дума за кондиките, съх
ранявани под № 231 според каталога на ръкописите на Зографския
манастир на Райков, Кожухаров, Миклас и Кодов2 (по-нататък Зогр.
№ 231)3, и съответно № 9/2-2/55, № 9/2-2/245 и № 9/2-2/246 според но
вата система на каталогизация на архива на Зографската света оби
тел „Св. великомъченик Георги Зограф” в Атон (по-нататък Конд. №
55, Конд. № 245 и Конд. № 246)4. Интересът ни към тях като важни
документи за историята на манастира и на българската общност и
Настоящата публикация е резултат от предварителната работа по под
готовката за издаване на Зографската кондика (Зогр. № 231) от екип под ръко
водството на Надя Данова с членове Кета Мирчева, Олга Тодорова, Светлана
Иванова, Димитър Пеев и Андрей Бояджиев. Проектът се осъществява с благо
словията на игумена на Зографската обител архимандрит Амвросий, на когото
изказваме гореща благодарност. Особена признателност дължим на библиоте
каря на обителта йеродякон Атанасий за множеството консултации във връзка
с нашата работа.
2
Каталог 1994: 379.
3
Съгласно новата система на сигниране на архива на Зографския манастир
в категория „Kондики“ съществува архивна единица с номер Конд. № 231, коя
то е различна от Зогр. № 231 и не трябва да бъде бъркана с първата. Тя пред
стaвлява малка тетрадка, описана като Кондика за маслото въ Θасо 1924.
4
Благодарим на колегата Генчо Банев, който ни съобщи новата номерация
на кондиките според все още непубликувания опис на кондиките от архива на
Зограф.
1
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на Балканите изобщо през XVIII-то и началото на XIX-то столетие
възникна в хода на подготовката за издаване на добре известната и
многократно цитирана и използвана, но непозната все още в цялост
Зографска кондика (Зогр. № 231) – проект, който е пред завършва
не. Другите три кондики ни бяха предоставени със справочна цел.
В хода на работата обаче постепенно осъзнахме, че тяхната значи
мост е не по-малка и че те разширяват представата за Зографската
обител, а не само препокриват последните години, през които
е водена кондика Зогр. № 231. По същество Конд. № 55, № 245 и
№ 246 представляват сметководни книги на Зографския манастир
за 1799–1805 г. и макар и за един толкова кратък период, дават на
изследователите рядката възможност да се приближат максимално
до начина, по който е функционирала българската света обител на
Атон. Ето защо решихме да представим най-общо и тях на внима
нието на изследователската общност.
Ще се придържаме към наименованието кондика – термин, кой
то е употребен от зографския йеромонах Атанасий, поставил нача
лото на най-ранната от кондиките Зогр. № 231 – Си́ꙗ кни́га глаго́лема
ко́ндиѯь по е́лин(с҃)ки и слове́н(с҃)ки и а҆на́лїи, лати́н(с҃)ки прото́колѡнь (л. 2r), и с
който останалите представяни тук документи (Конд. № 55, № 245 и
№ 246) са заведени в архива на Зографската света обител. Ще използ
ваме този термин, независимо от това, че на места в Конд. № 55 и
Конд. № 245 е използван друг термин – ката́стихъ5, което съответства
на гръцкото κατάστιχον, означаващо регистър, списък или сметководна книга. Впрочем, заслужава да се отбележи, че в кондиката на
Хилендарския манастир, датираща от същата епоха, за обознача
ването на паметника от един от неговите съставители се използва
турският термин те́фтер6.

Най-общо за кондиките като документ
Гръцкият термин κῶδιξ/κώδικας – кодекс представлява заемка
от латински език на термина codex и означава сборник от закони, код
и шифър. В областта на палеографията с този термин се описва стара
ръкописна книга от различен материал – папирус, пергамент или
хартия7. В речника за редки, остарели и диалектни думи понятието
кондика е пояснено с правилник, устав8, а в речника на съвременния
Конд. № 245, л. 18r [35].
Райков 1998: 26.
7
Μπαμπινιώτης 2002: 978.
8
Илчев, Иванова, Димова 1974: 213.
5
6
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български език се предава като „книга в община, при църковно на
стоятелство или еснафска организация, в която се вписват важни,
необходими за запомняне неща“9.
И действително, канцеларската практика в българските селища
през XVIII и XIX в. показва употребата на понятието кодекс/кондика
именно за обозначаването на книга, в която се записват значими съ
бития в живота на дадена църква10, митрополия11 или манастир12,
градска община13, производствена корпорация – еснаф14 или учили
ще15. В кондиките/кодексите се вписват протоколи от заседания на
управителното тяло на съответната институция, както и решения
по различни, свързани с функционирането на институцията, въ
проси. В тях може да има данни за проведени от членовете на общ
ността избори и назначения, преписи от документите, издавани от
дадената институция, входяща и изходяща кореспонденция, както
и записи с финансово-имуществен характер. В Кондиката на зла
тарския еснаф в Карлово (1781–1789)16 са отразени правните прак
тики на еснафската организация. Кондиката на църквата „Успение
Богородично“ в Копривщица, която в хронологическо отношение е
най-близка до представените тук кондики на Зографската обител,
до голяма степен има характера на сметководен тефтер на църков
ната община17. С термина кодикс са обозначени и уставите на папук
чийския и купчийския еснаф в Копривщица от 1838 г. и 1859 г.18. От
Андрейчин, Илчев, Младенов 1955: 631. Вж. и последното издание на Речник
на българския език, достъпен онлайн на: http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%BA%
D0%BE%D0% BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ (достъп: 13.01.2019 г.)
10
Снегаров 1964; Димов 2001; Смолянинова 2005: 15–69; Петкова 2006.
11
Чилев 1912; Снегаров 1933–1936: 1–60; 1–48; 1–74; Снегаров 1937: 1–181;
Снегаров 1949: 179–400; Снегаров 1947–1848; Danova 1979: 86–100.
12
В това отношение особено интересни са колекциите от манастирски
кондики в Български исторически архив към Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“ (НБКМ-БИА), както и кондиките на Батошевския,
Килифаревския и Къпиновския манастир, съхранявани във Великотърновския
държавен архив (ДА – Велико Търново). За кондиките на Етрополския и
Гложенския манастир вж. Мутафчиев 1973: 332–338, 354–355.
13
Юрданов 1940: 536-546; Георгиева 1992: 213–235; Смолянинова 2005: 15–69;
Кюшелиева 2006; Лачев, Новакова 2010.
14
Апостолидис, Пеев 1928–1929; вж. също и кондиката на еснафа на ши
вачите и абаджиите в гр. Хаджиоглу Пазарджик, дн. Добрич, съхранявана в
НБКМ – БИА, ІІ А 7761. За нея вж. Παπαστάθης 1975.
15
Владов 2012б.
16
Гандев 1943: 198–200.
17
Мухова 2017: 19.
18
Аргиров 1901: 384–385.
9
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тази епоха датира и преводът на Михаил Кефалов на Гюлханския
Хатишериф (1839)19, в който се използва терминът „света кондика
(кютюк) на законите и уредите“, т. е. „всички закони“. А в своя пре
вод на Наказателния кодекс към Гюлханския хатишериф от 1841 г.
Неофит Рилски и Калист Луков20 използват „казателна кондика“. В
кодексите/кондиките се вписват също така дарения, имената на да
рителите и селището, от което те произхождат. Поради широкото
разпространение на гръцкия език в редица от цитираните случаи
кодексите се водят или само на гръцки, или на гръцки и на българ
ски език21.
Наблюденията ни върху цялото многообразие от кондики/ко
декси, достигнали до нас, показват, че съдържанието на дадена кон
дика зависи от характера и функциите на конкретната институция
и съществуващата йерархия в дадена общност. Така например ре
зултат от функционирането на Пловдивската митрополия, която от
рано се утвърждава като авторитетен църковен център в религиозно,
културно, правно и стопанско отношение, е натрупването на богата
документация, която включва няколко кондики. На първо място това
е кондиката на Пловдивската митрополия за периода 1781–1845 г.,
издадена в непълен вид от Иван Снегаров22. Тя представлява ръко
писна книга от 320 листа, изписани на гръцки език. Съдържа записи
на кръщенета, годежи, брачни договори, професионални договори,
разводи, смърт, наследства, завещания, преписи от нормативни ак
тове и резолюции, свързани с функциите на митрополита като но
тариус. Паралелно с тази кондика в канцеларията на Пловдивската
митрополия се води и друга, също на гръцки език, която днес се
съхранява в Пловдивската митрополия с етикет на български език
„Кодикс 1794–1856 г. Разни градски, църковни и манастирски смет
ки“23. Тя представлява обемист тефтер, съдържащ сведения за
разл
 ичните финансови операции, в които участва митрополията,
както и различни покупко-продажби, свързани с града, болниците
и учебните заведения, църквите и манастирите в него. В нея е по
местен каталогът на библиотеката на Пловдивското елинско учи
лище. Кондиката е публикувана частично от пловдивския историк
Рилски, Луков 1839.
За него вж. Петкова 1984: 105–111.
21
Данова 1991: 123–128.
22
Снегаров 1949: 179–400. Изворът се съхранява днес в личния фонд на
Патриарх Кирил в Централния държавен архив – ЦДА, ф. 1318К, оп. 2, а. е. 20.
23
Копие от нея са съхранява в Пазарджишкия исторически музей. Н. Да
нова е имала възможност да го ползва, за което благодари на покойния колега
Димитър Жлегов.
19
20
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Козмас Миртилос Апостолидис като Кодекс 224, а каталогът на биб
лиотеката е послужил за основа на няколко публикации25. Отново с
функционирането на Пловдивската митрополия е свързана и една
съхранявана в самата митрополия книга, отново на гръцки език, с
етикет на български „Кодекс (1836–1861)“, съдържаща 337 страници
плюс 4 листа съдържание. Публикувана е в резюме от Апостолидис
като т. нар. Никифоров кодекс, 1850–186126. Тя съдържа документи,
издадени от османските власти, отнасящи се до пловдивското насе
ление, както и различни документи, съставени от Пловдивската об
щина или пловдивските еснафски организации, предназначени за
Високата Порта, свързани с данъчното облагане, военната служба и
други въпроси на взаимоотношенията с властта27. В Никифоровата
кондика се съдържат и документи, които са резултат от ролята на
митрополита като нотариус – завещания и договори, брачни дела
и разводи и пр., както и грижите му за манастирите и болниците в
района. С функционирането на Пловдивската митрополия са свър
зани и още две кондики на гръцки език, съхранявани там и до днес,
едната от които е с надпис на български език „Разни протоколи,
зестри, и др. 1835–1859“, състояща се от 272 страници, и друга с над
пис „Кодекс 1838–1850“, състояща се от 359 страници. Документите
обхващат периода 1840–1850. Последните две кондики не са публи
кувани или използвани. Ще припомним, че през интересуващата
ни епоха паралелно с кондиките, произведени в Пловдивската мит
рополия, се водят на гръцки език и кондиките на абаджийския и
дюлгерския еснаф в града. Разполагаме и с кондика на градската об
щина за 1834 – 1856 г. (ТА-Пловдив, ф. 1090к, а.е.1).
Канцеларската практика на Търновската митрополия показва
известни различия. До нас са достигнали няколко кондики на гръц
ки език, които са добре познати за науката28. Подобно на кондики
те на Плодивската митрополия и тук намираме богата информа
ция, свързана с живота на населението в града и околностите му,
с практиките на митрополита като нотариус и водач на духовния
живот на православните. Паралелно с тези кондики се заражда и
документацията, свързана с формиращата се градска община, от
Αποστολίδης 1937–1940.
Данова 2002: 171–181; Владов 2012б.
26
Αποστολίδης 1939–41.
27
Сходно съдържание има и достъпната ни Кондика на митрополията на
Сятища и Сисаниу, вж. Πανταζόπουλος 1984.
28
Чилев 1912; Снегаров 1933–1934: 1–60; Снегаров 1934–1935: 1–48, Снегаров
1935–1936: 1–74; Снегаров, 1937: 1–181.
24
25

354

Н. Данова, К. Мирчева, О. Тодорова, С. Иванова

Четири зографски кондики ...

която разполагаме с няколко кондики. Първата от тях, датираща от
края на XVIII в.29, в началото си напомня и по съдържанието си, и
по външния си вид османските данъчни регистри. В нея са вписани
разхвърляните върху търновските християни данъци, групирани
по махали. С хода на годините документът „еволюира“ в „истин
ска“ кондика с информация от по-разнообразно естество, а търнов
ските граждани вече са групирани по еснафи. В тази кондика има
приложени и някои османски документи, свързани с имуществени
спорове. През следващото столетие кондиките на общината започ
ват да включват и проблеми, свързани с учебното дело и пр., а ези
кът им вече става български30. Прави впечатление също, че докато
в Пловдив каталогът на Елинското училище в града е вписан в кон
диката на Митрополията, в Търново Елинското училище разполага
с отделна собствена кондика, включваща приходите и разходите на
училището, както и каталог на книгите на учебното заведение31.
С оглед на представяните тук документи от особен интерес за
нас са практиките на манастирските канцеларии32. За съжаление,
сравнително изследване на познатите манастирски кондики от
гледна точка на тяхната типология и развитие във времето все още
липсва. Тук ще отбележим само, че най-ранните славянски образ
ци от този тип, самоназоваващи се вече с термина кодика/кондика,
произхождат от диоцеза на Охридската архиескопия – кондиките
на манастирите Матка, Слепче и Трескавец33. Фактът, че от същия
географски ареал, а в някои случаи и от същите църковни обители,
са запазени и значителен брой поменици34, позволява върху техния
частен случай да се проследи може би най-добре бавният преход,
който се осъществава през XVII-то и особено през XVIII-то столе
тие от единия тип паметник (поменик) към другия (кондика) – ево
люция, забелязана още от изследователите на Боянския поменик35.
В манастирските кондики първоначално се вписват имената на
поклонниците и получените от тях суми за различен вид поменава
ния по време на богослужение, а в тези на по-големите манастири –
Danova 1979: 86–100.
Данова 2000: 87–137.
31
Кондиката се съхранява днес в архива при Църковно-исторически и ар
хеологически институт към Българската Патриаршия. За нея вж. Владов 2012а.
32
Най-общо по-въпроса вж. у Иванова 2003, а за връзките на манастирите
с християнското население – Тодорова 1997: 183–186, Бур-Марковска 1982, БурМарковска 1984, Christemova 2005.
33
Николовска 1975, Селищев 1931, Угринова-Скаловска 1981.
34
Гергова 2006.
35
Станчева, Станчев 1963.
29
30
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и реализираните от конкретни монаси по време на таксид приходи.
Към тях се прибавят и различен вид записи с летописен характер
и описи на манастирски имущества. Постепенно обаче в отделни
случаи манастирските кондики започват да се превръщат в сметко
водни книги на своите обители36. В практиката на славянските свето
горски манастири очевидно съществено влияние оказва и канцелар
ският опит на атонската монашеска общност37 – още един все още
неизиследван и невземан под внимание аспект.
Както ще видим, в разглежданите тук зографски кондики Зогр.
№ 231, Конд. № 55, Конд. № 245 и Конд. № 246, и особено в последни
те три, преобладават записите с финансово-имуществен характер.
В тях няма да намерим протоколи от заседания на манастирското
братство или преписи от изходяща кореспонденция. Записите, от
разяващи по-крупни събития, са като цяло спорадични. Това обаче
в никакъв случай не ги прави по-маловажни и незначителни, както
ще се уверим от тяхното описание.

Археографско описание на четирите кондики
Кондика Зогр. № 231 документира дейността на манастир
ското братство, свързана с пътуванията на неговите членове, т. нар.
таксиди (от гръцкото ταξίδι – пътуване) или път (пут, путнина), до
отделни селища с цел събиране на милостиня и дарения за манас
тира, като най-ранният запис е от 1734 г., а най-късната дата, впи
сана в кондиката, е 1816 г. Вероятно поради това, че е най-ранна от
известните досега зографски кондики, тя отдавна е обект на изсле
дователско внимание.
В своя труд, посветен на Зографската обител, публикуван през
1942 г., Михаил Ковачев съобщава за намерена от него в Зографския
параклис „Св. св. Козма и Дамян“ Зографска кондика, която според
неговата преценка поради съдържащите се в нея исторически дан
ни „държи първо място сред всички други стари и нови зографски
ръкописи и нейното обнародване е необходимо“38. Михаил Ковачев
Вж. например подобни документи на Килифаревския и Капиновския
манастир – ДА – В. Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 79, 120, 123 и др. Такава е и все
още непубликуваната кондика на Рилския манастир (АРМ, Библиотека, рк.
2/1), водена от 20 декември 1833 до 6 декември 1887 г., която според вписаното в
нея продължила друг тип документ от същия вид, изгорял по време на пожара
през 1833 г.
37
За архива на Протата вж. напр. Γάσπαρης 1991.
38
Ковачев 1942а: XXII.
36
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се ограничава да съобщи съдържащото се в кондиката описание на
пожара в Солун от 1734 г., както и да обнародва няколко записа от
нея, които според него се отнасят до Паисий Хилендарски. Пак през
1942 г. М. Ковачев публикува и статия, посветена на връзките на
Зограф с град София39. Заслужава да се подчертае, че в нея са вклю
чени записи на листове, които вече не съществуват, и освен това има
значително разминаване в посочената от Ковачев фолиация и тази
на ръкописа, с копие от който разполагаме. На следващата 1943 г.
излиза от печат друга статия на М. Ковачев, посветена на Зограф и
македонските българи40. В нея той обогатява информацията за кон
диката и публикува записи, отнасящи се до поклонници от маке
донските селища. Паметникът е споменат мимоходом и в книгата на
Димитър Зографски, посветена на светогорските манастири, където
авторът поддържа екзотичната теза, че това е „хилендарска конди
ка от XVIII в. за дарения и помощи из разни кътища на български
те земи“, донесена в манастира Зограф от Паисий Хилендарски41.
Зографската кондика е използвана многостранно и цитирана мно
гократно в публикациите на Иван Радев, посветени на таксидиот
ството42 и на връзките на Зограф с Русенска епархия43. Авторът пуб
ликува множество записи от кондиката, свързани с поклонници от
тази епархия. Допълвайки извлечените от кондиката данни с тези
от публикувания от Михаил Ковачев т.нар. Епархиален поменик, от
Хилендарската кондика и други източници, той възстановява кар
тината на контактите между Русенската епархия и Зограф, както и
техните основни „актьори“. На значението на Зографската кондика
като извор за българската история Ив. Радев посвещава и една от
своите последни публикации, в която широко аргументира тезата
си, че споменатите в кондиката монаси с име Паисий са различни
от Паисий Хилендарски44.
Кондиката е включена в издадения от Божидар Райков, Стефан
Кожухаров, Хайнц Миклас и Христо Кодов каталог на славянските
ръкописи в библиотеката на Зограф. Според краткото ѝ описание
в този каталог по време на съставянето му броят на листовете на
кондиката е отговарял на днешния брой. В каталога е отпечатано
факсимиле от л. 2r на кондиката45.
Ковачев 1942б: 81–96.
Ковачев1943: 58–76.
41
Зографски 1943: 121.
42
Радев 2008.
43
Радев 2016.
44
Радев 2018.
45
Каталог 1994: 379.
39
40
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Кондика Зогр. № 231 се състои от 217 листа бяла груба хартия с
размер 320х173 мм. Не разполагаме с информация в кой момент и
от кого е правена служебната фолиация на ръкописа46. Ръкописът е
в лошо състояние, като от него липсват множество листове, а други
са проядени. Според бележка върху корицата, изписана със стария
правопис, т. е. до 1945 г., от него липсват листовете 76, 80, 82, 83, 104,
105, 109, 133, 146, 150, 151, 179, 192, 193, 194. На 69 листа от кондика
та няма записи47. Подвързията е оригинална: дебел картон, обвит в
кожа. Основният тип писмо е нов полукурсив, който на много лис
тове преминава в бързопис. На л. 2v има украса от малка едноли
нейна неоцветена заставка от преплетени кръгове в балкански стил.
Текстовото поле не навсякъде е спазвано и не е еднакво на всички
листове.
Кондиката е писана от множество ръце. Така например листове
те 1r и 1v са изписани от споменатия йеромонах Атанасий (обр. 1),
който учредява кондиката, а л. 2 v – 3r – от проигумен Йоаникий
(обр. 2). Освен тях се открояват още няколко повтарящи се „ръце“
на основни писачи, които правят многобройни вписвания в опре
делени периоди, но чиято идентичност не може да бъде установена
на този етап. Сред тях трябва да отбележим един, който прави 15
записа между 1735 и 1740 г. (обр. 3), един с 27 записа от 1753–1758 г.
(обр. 4), един с 11 записа от 1755–1759 г. (обр. 5), един с 54 вписвания
между 1761–1772 г. (обр. 6), един с 41 записа за периода 1774–1779 г.
(обр. 7), един с 13 записа от 1779–1786 г. (обр. 8) и един със 17 записа
от 1792–1790 г. (обр.9). С други шест различни почерка пък са на
правени голяма част от записите от 1799 до 1816 г. – 4 от 1799/1800 г.
(обр.10), 2 от 1801 г. (обр. 11), 24 между 1801 и 1805 г. (обр. 12), 3 от
1803 г. (обр. 13), 11 между 1804–1806 г. (обр. 14), 43 между 1806 и
1816 г. (обр. 15). Както ще бъде посочено по-нататък, някои от тези
ръце от 1799–1816 г. съвпадат с тези на основните писачи в Конд. №
55, Конд. № 245 и Конд. № 246.
Записите са на новобългарски език, но на няколко места в текста
се срещат записи и на гръцки език. Голяма част от вписванията са
Можем да допуснем с голяма вероятност, че фолиацията на Зогр. №231
е била направена по време на експедицията на Ст. Кожухаров, Хр. Кодов и
Божидар Райков на Св. Гора в края на 70-те години на XX в.
47
Зогр. №231, л. 43v, 44v, 45r, 45v, 46v, 47r, 50r, 52r, 53v, 54v, 56v, 58v, 61v, 67v,
69v, 70r, 71v, 73r, 74r, 77v, 79v, 81v, 85v, 86r, 91v, 93r, 98v, 99v, 101v, 103v, 105r, 107r,
109v, 110r, 111r, 113v, 114v, 118r, 119r, 120v, 123r, 128v, 129r, 130r, 130v, 131r, 131v,
133v, 134 r, 136r, 138v, 139r, 141v, 142v, 144v, 148r, 148v, 150v, 151v, 158v, 159v, 160v,
161v, 166v, 167v, 173v 184r, 195r, 200r.
46
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датирани, но не е спазен строг хронологичен ред при внасянето им.
В долната таблица (Таблица 1) обобщаваме хронологически запи
сите в кондика Зогр. № 231 по десетилетия.
Таблица 1
Брой записи в Зогр. № 231 по десетилетия
Години
1734–1739
1740–1749
1750–1759
1760–1769
1770–1779
1780–1789
1790–1799
1800–1809
1810–1816
Недатирани
Всичко

Брой записи
20
25
67
72
75
28
24
63
31
397
802

На пръв поглед ранните записи в Зогр. № 231 са по-малко в
сравнение с по-късните, но значителна част от недатираните впис
вания (над 200) подлежат на датиране въз основа на почерците и
местоположението си в кондиката (л. 4v–35v) и биха могли да бъдат
отнесени към 40–50-те години на XVIII в. По-големият брой записи
от 60–70-те години на XVIII в. (147), както и тези от началото на XIX в.
(94) пък биха могли да бъдат обясненени със засилената активност
на монашеското братство около изграждането на нови храмове и
други постройки. Това, което прави най-голямо впечатление при
разглеждането на записите за различните десетилетия обаче, е на
растващата грамотност на монасите. Докато голяма част от вписва
нията от 40–50-те години на XVIII в. са написани с неуверена ръка,
без подробности и с много колебания в правописа, то записите след
60-те години свидетелстват за хора, които боравят добре с българ
ския език. За съжаление, същото не може да се каже за малкото за
писи на гръцки, които показват изключително слабо познаване на
гръцкия език и неговото ползване на едно по-скоро битово ниво.
Кондика № 55 досега не е била в научно обръщение. Тази кон
дика се състои от 40 листа бяла груба хартия с размер 405 х 235 мм.
Фолиацията на ръкописа е направена през 2017 г., като са поста
вени печатни цифри и са номерирани листовете, залепени за ко
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рите – форзацът като л. 1 и нахзацът като л. 42. Ръкописът не е в
добро състояние, част от листовете, особено близо до корицата, са
проядени. Подвързията е оригинална: дебел картон, обвит в кожа,
с щампована украса. Върху лицевата страна на корицата по-късно
е написано с червен молив – „За 1799 г.“, а на страничната страна е
залепен етикет с надпис: „Кондика, къде дължелъ Манастиръ …о
179…“. Основният тип писмо е нов полукурсив, който често преми
нава в бързопис. Записите са на новобългарски език. Сред писачите
се открояват 3 ръце – една, чието дело са записите от 8 май 1799 г.
до септември същата година (обр. 16), друга, чиито първи записи
започват от септември 1799 г. (обр. 17), и една трета, с която е описан
дългът на манастира към 1799 г. (обр. 18), като записите от тази ръка
започват от април 1799 г. и прекъсват скоро след май 1799 г. На л. 1v
(форзаца, гърба на предната корица) има няколко записа и сметки с
две различни ръце, които се отличават от основните, с които е воде
на кондиката. Същото важи за вписванията на л. 41v и 42r (нахзаца,
гърба на задната корица), които също са направени от други лица
и представляват записи за покойници, закупени риби за празника
на манастира и др. Всеки лист е разграфен на 5 графи, които са по
пълвани сравнително стриктно и следват обозначеното в графите
съдържание. На л. 25v, 26r, 26v, 28v, 29v, 35r, 35v, 36r и 36v няма ни
какви записи. Крайните дати в кондиката са 8 ноември 1798 г. и 27
декември 1800 г. Вписванията са структурирани в следните заглав
ки/оглавления:
л. 2r – да се знае що да́ваме за содїя́та парѝ
л. 2v – да сѐ зна́е що да́ваме на мотафчи́ята
л. 3r – 6r – 1799: года
Ката́стихь за до́лгь Мнⷭты́рскї
ме́сяца
ко́лкѡ до́лгь има Мнⷭты́рѡ, на когѡ̀
а҆при́лїя:1
ко́лкѡ и҆ файда́та мꙋ по ко́лкѡ здѣ́
		
у҆писꙋваме да сѐ знае
л. 6v– 		
да се зна́е що пла́щаме на слꙋгите
		
на вардꙋна́рето и҆ на џивга́рето
		
и҆ на прочїи ѿ ст҃и геѡ́ргїи до ст҃и
		
дими́тїй (!)
л. 7r – 7v – 1799: декеⷨ: 5
Ката́стихь за до́лгь мнⷭты́рскїй
л. 8r – 11r–
Ката́стихь за до́лгь Мнⷭты́рскї
		
ко́лкѡ до́лгь има Мнⷭты́рѡ, на кого̀
		
ко́лко и҆ файда́та мꙋ по ко́лкѡ здѣ́
		
у҆писꙋемъ да сѐ зна́е
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л. 11v – 13v– 1799 мⷭа маїа: 8 да се зна́е що да́ваме дре́бнїй
		
харчъ мнⷭтырскїй ѿ сега до годя́на (!)
л. 14r – 16v– 1799: года мцⷭа маїя: 8 да́ се зна́е що пла́щаме фай=
		
да̀ ѿ сега̀ до годи́на
л. 17r – 25r– 1799 мцⷭа а῎ѵгуⷭ 1: да се зна́е що да́ваме дре́бнїй
		
ха́рчове
л. 27r – 27v–1799: маїа 8: Ката́стихъ що пла́щаме фаида̀
л. 28v – 29r– 1799: мцⷭа і҆ю́нїя 1: да́ се зна́е що да́ваме
		
на мага́лимешъ мирі́я, ха=
		
ра́че я҆ до́ся́мо я̀ (!) про́чая
л. 30r – 33r– 1799 года мцⷭа ма́ия 8: Ката́стихъ здѣ у҆писꙋемъ
		
що ꙋзи́маме да сѐ зна́е ѿ сега̀ до годи́на
л. 33v – 34v– 1800: года̀: да се зна́е що да́ваме жи́то
		
ѿ но́вото по кѵ̈лия́шете и҆ про́чїиⷨ
л. 37r –38r– 1799 маїя да сѐ знае що пла́щаме
		
до́лгь ѿ сега̀ до годи́на
л. 39r – 39v– 1799: года ма́їя: 8: да се зна́е ѿ кого зи́маме
		
на зая́мъ
л. 40 r – 41v– 1799 года ма́ия: 8да сѐ зна́е що да́ваме на
		
и҆коно́мето
За разлика от Конд. № 55, Кондика № 245 не е съвсем непозната
за науката, но е използвана съвсем ограничено. В началото на нашия
век Асен Чилингиров публикува в сп. „Македонски преглед“ стати
ята „Нови данни за строежа на съборната църква на Зографския ма
настир“48, в която за пръв път използва записите в кондиката, свър
зани с построяването на католикона, като ги предава само в превод,
а няколко години по-късно в електронното издание на книгата си
„Българска архитектурна школа. Изследвания. Т. 2“ помества и фак
симилета на съответните листове от Конд. № 24549.
Кондиката се състои от 135 листа или 270 страници бяла груба
хартия с размер 360 х 255 мм с паралелна служебна фолиация с пе
чатни цифри и пагинация на ръка. Не разполагаме с информация
Чилингиров 2000: 121–138. В публикацията на Чилингиров липсва номе
рация на ръкописа и авторът приема, че става дума за кондика за строителство
то на новия съборен храм на Зограф.
49
Чилингиров 2007: 46–47. Подробности за това как авторът попада на ръ
кописа, вж. у Чилингиров 2012: 152–153.
48
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в кой момент и от кого са правени фолиацията с печатни цифри
и пагинирането на ръкописа. Във фолиацията и пагинирането не
е включен първият лист, който на практика играе ролята на пред
на корица, върху която има етикет с надпис „Кондика Инв. № 245“.
Фолиацията с печатни цифри наподобява тази на Конд. № 55, като
в този случай цифрите са поставени в средата на долното поле на
всеки лист с изключение на първия. Тя започва на втория лист и про
дължава до л. 134 без прекъсване. Пагинацията на ръка също започ
ва от втория лист и следвайки лице-гръб, достига до с. 189, като след
това прескача директно на с. 20050 и прекъсва на с. 267. Номерата са
изписани с големи едри цифри в горния десен ъгъл на всяка страни
ца. Със същата ръка, с която с молив е вписан инвентарният номер
на ръкописа на гърба на първия лист, е започната втора фолиация на
кондиката, която продължава до л. 6r и погрешно продължава фо
лиацията след прекъсването на пагинацията на с. 267 като л. 268–272.
59 листа в кондиката не са изписани51. При описанието на ръкописа
тук даваме служебната фолиация, а пагинацията – в прави скоби.
Ръкописът не е в добро състояние, част от листовете са прояде
ни. Основният тип писмо е нов полукурсив, примесен с бързопис.
Записите са на новобългарски език. Всеки лист е разграфен на 5 гра
фи, които са попълвани сравнително стриктно и следват обозначе
ното в графите съдържание. Всички записи за 1799 г. в Конд. № 245
са преписани от Конд. № 55. Крайните дати в кондиката са 8 май
1799 г. – 15 май 1808 г. Кондиката е водена основно от двама писа
чи, като на първия принадлежат записите от 1799 г. до август 1801 г.
(обр. 19)52. Със същата ръка са направени и две вписвания от 1801 г.
в Зогр. № 231. Вторият писач започва да води кондиката след август
1801 г. (обр. 20)53. Той също има вписвания в Зогр. № 231 – 3 от 1803 г.
На този етап на нашето проучване не бихме могли да изкажем мнение
дали липсват отделни листове от кондиката, или става дума за грешка на паги
ниращия.
51
Л. 16v [32], 17v [34], 20v [40], 32v [64], 36v [72], 37v [74], 42r [83], 45v [90], 46v
[92], 47r [93], 57r [113], 57v [114], 58r [115] , 58v [116], 59r [117], 59v [118], 60v [120],
62r [123], 63r [125], 63v [126], 66r [131], 66v [132], 67r [133], 67v [134], 68r [135], 68v
[136], 70v [140], 71v [142], 80v [160], 84v [168], 86r [171], 86v [172], 87v [174], 88r [175],
88v [176], 90r [179], 90v [180], 93v [186], 94r [187], 94v [188], 95r [189], 95v [200], 97v
[204], 98r [205], 98v [206], 107r [223], 107v [224], 116v [242], 127v [264], 128v [266],
129v [267], 130r – 133v.
52
Л. 1r [1] – 48r [95], 45r [107] – 54v [108], 60r [119], 61r [121], 62v [124], 64r [127],
69r [137], 118v [246] – 120r [249], 123v [256].
53
Л. 48v [96] – 53r [106], 54v [108] – 56v [112], 60r [119], 61r [121] – 61v [122], 62v
[124], 64v [128] – 65v [130], 69r [137] – 70r [139], 71r [141], 72r [143] – 80r [159], 81r
50
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Срещат се и записи от други ръце. В края на кондиката има и някол
ко записа от 1806 и 1808 г., които са от същата ръка, с която е изписа
на Конд. № 246 (обр. 21)54, и която прави 11 вписвания от 1804–1806 г.
в Зогр. № 231. Два важни записа на л. 80r [159] и л. 93r [185], първият
от които засяга започването на съдебен спор с манастира Ватопед за
притежаван от Зограф имот в Ормилия55, а вторият – получаването
на етисион (годишна вноска) от метосите във Влашко, са направени
от същата ръка, която води Конд. № 55 от 8 май до септември 1799 г.
Вписванията в Конд. № 245 са структурирани според следните
оглавления:
л. 1r [1] – 2r [3] – 1800: года̀ да се́ зна́е що да́ваме жи́то ѿ но́вото
л. 2v [4] – 12r [23] – 1799: года̀ мцⷭа ма́їа 8:дня̀
да сѐ зна́е що да́ваме дре́бный ха́рчове мнтⷭы́рскїи ѿ сега̀ до
годи́на
л. 12v [24] –1799: года̀ о҆ктоⷨ 26: ѿ ст҃а́гѡ димитрїа до ст҃а́гѡ геѡ́ргїа
да сѐ зна́е що пла́щаме на слꙋгите
на вордꙋна́рето џивгарџі́ите и҆ на
про́чїи
л. 13r [25] – 1800: ѿ ст҃а́гѡ геѡ́ргїа до ст҃а́гѡ
димитрїа що пла́щаме на слꙋгите
мнтⷭы́рскїи
л. 13v [26] – 16r [31] – 1799: года̀. мцⷭа ма́їа 8:
да сѐ зна́е що пла́щаме фаиды̀ ѿ
се́га до годи́на
л. 17r [33] – 1799. года̀ мцⷭа і҆ю́нїя і҃:
да се знае що дава́ме, на мега́=
лимешъ мирі́а хара́че до́симо
и҆ про́чая ѿ се́га до годи́на
л..18r [35] – 20r [39] – 1799 года̀: мцⷭа ма́їа 8:
Ката́стихъ, и҆ у҆писꙋемъ здѣ що
у҆зи́маме при́ходъ ѿ сега̀ до годи́на
[161] – 85v [170], 87r [173], 89r [177] – 89v [178], 91r [181] – 93r [185], 96r [201] – 97r
[203], 99r [207] – 106v [222], 108r [225] – 110v [230], 111v [232] – 118r [245], 120v [250],
123r [255], 123r [257] – 126v [262].
54
Л. 127r [263], 128r [265], 129r [267], 129v [268].
55
За този спор вж. акта на партриарх Калиник IV от март 1804 г., който
потвърждава правата на Зографския манастир над чифлика Лазар в землище
то на Ормилия – Gelzer 1903: 514–518. Съдържанието на документа е описано
накратно у Павликянов 2005: 104.
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л. 21r [41] – 21v [42] – 1799: года: мцⷭа ма́їя 8:
да сѐ зна́е що пла́щаме до́лгъ
ѿ сега̀ до годи́на
л. 22r [43] – 23r [45] – 1799: года: мцⷭа ма́їя 8:
да сѐ зна́е що дава́ме на и҆ко=
номето ѿ сега̀ до годи́на
л. 23v [46] – 24r [47] – 1799: года̀: мцⷭа ма́їя 8
да сѐ зна́е що ꙋзи́маме ꙋ заи́мъ ѿ
сега̀ до годи́на
л. 24v [48] – 32r [63] – 1800: года̀ мцⷭа ма́їя 8:
да се зна́е що да́ваме дре́бнїи
ха́рчове ѿ сега̀ до годи́на
л. 33r [65] – 36r [71] – 1800: года̀ мцⷭа ма́їя 1:
да сѐ зна́е що да́ваме фаиды
ѿ сега̀ до годи́на
л. 37r [73] – 1800: года̀ ма́їя
да сѐ зна́е що да́ваме на
мега́лимешъ ѿ сега̀ до годи́на
л. 38 r [75] – 39r [77] – 1800: года̀ мцⷭа ма́їя
да сѐ зна́е що да́ваме
на и҆кономете ѿ сега̀ до годи́на
л.39v [78] – 40r [79] – 1800: года̀ мцⷭа ма́їя
да сѐ зна́е що пла́щаме до́лгъ
ѿ сега̀ до годи́на
л. 40v [80] – 41v [82] – 1800: года̀ мцⷭа ма́їя 1:
да сѐ зна́е що ꙋзи́маме
на заи́мъ ѿ сега̀ до годи́на
л. 42v [84] – 45r [89] – 1800: года̀ мцⷭа ма́їя 1:
да сѐ зна́е що ꙋзи́маме
ми́лостыня и҆ прѡ́чая
ѿ сега̀ до годи́на
л.46r [91] – 1800: года мцⷭа септеⷨ:
да сѐ зна́е що да́ваме жи́то
л. 47v [94] – 53v [106] – 1801: года мцⷭа ма́їа 8:
да сѐ зна́е що да́ваме дре́бнїи
ха́рчове ѿ се́га до годи́на
л. 54r [107] – 56v [112] – 1801: года мцⷭа ма́їа: 8:
да се зна́е що да́ваме фаиды̀
ѿ сега̀ до годи́на
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л. 60r [119] – 1801: года: мцⷭа ма́їа: 8:
да сѐ зна́е що да́ваме на мега́=
лимешъ ѿ сега̀ до годи́на
л. 61r [121] – 61v [122] – 1801: года̀ мцⷭа ма́їа 8:
да сѐ зна́е що да́ваме на и҆коно́=
мете ѿ сега̀ до годи́на
л. 62v [124] – 1801: года̀ мцⷭа ма́їа 8:
да сѐ зна́е що пла́щаме до́лгъ
ѿ сега̀ до годи́на
л. 64r [127] – 65v [130] – 1801: года̀ мцⷭа ма́їа 8:
да се зна́е що ꙋзи́маме ми́=
лостыня и҆ про́чая ѿ сега̀ до
годи́на
л.69r [137] – 70r [139] – 1801: года̀ мцⷭа ма́їа 8
да се зна́е що ꙋзи́маме на за=и́мъ
ѿ сега̀ до годи́на
л. 71r [141] – 1801: мцⷭа септе́мврїа
да се зна́е що да́ваме но́во жи́то
л. 72r [143] – 80r [159] – 1802: года̀̀ мцⷭа ма́їа: 8: дня̀
да се зна́е що да́ваме дребнїи
ха́рчове ѿ сега̀ до годи́на
л.81r [161] – 84r [167] – 1802: года мцⷭа ма́їа: 8: дня
да се знае що даваме фаиды̀
л. 85r [169] – 85v [170] – 1802: года мцⷭа ма́їа: 8: дня
да се знае що пла́щаме долгъ ѿ сега̀
до година
л.87r [173] – 1802 года: мцⷭа маїа: 8
що да́ваме на мега́лимешъ
л.89r [177] – 89v [178] – 1802 года мцⷭа ма́їа 8
да се зна́е що да́ваме на и҆кономето
л. 91r [181] – 93r [185] – 1802: года мцⷭа ма́їа 8 дня
да се знае що ꙋзи́маме ми́лостыня
и҆ про́чихъ прихо́довъ мнтⷭы́рскихъ
л. 96r [201] – 97r [203] – 1802 года. мцⷭа ма́їа: 8: дня̀
да́ се зна́е що ꙋзи́маме на заи́мъ
ѿ сега̀ до годи́на
л.99r [207] – 99v [208] – 1802 года мцⷭа ма́ї 8
що ꙋзи́маме ѿ но́во жи́то
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л.100r [209] – 106v [222] – 1803 года̀ мцⷭа ма́їа 8:
да се знае, що даваме дре́бнїи
ха́рчове
л. 108r [225] – 111r [231] – 1803 года мцⷭа ма́їа 8 де́нь
да се зна́е що да́ваме фаиды̀
л.111v [232] – 112r [233] – 1803 мцⷭа ма́їа 8го дня
да се зна́е що пла́щаме до́лгъ
л. 112v [234] – 1803 мцⷭа ма́їа 8: де́нье
да се зна́е що да́ваме на мега́лимешь
л.113r [235] – 113v [236] – 1803: года мцⷭа ма́їа: 8 да се зна́е
що даваме на и҆кономето
л. 114r [237] – 116r [241] – 1803: года мцⷭа ма́їа 8: де́нь
ми́лостыню и҆ прѡ́чїи при́ходѡвъ
л.117r [243] – 118r [245] – 1803: года мцⷭа ма́їа 8 де́нь
да се знае що земаме на заи́мъ
л.119v [246] – 122r [253] – Ката́стихъ що ха́рчиме за це́рквата
но́ва здѣ̀ у҆писꙋемъ
л. 122v [254] – 123r [255] – 1801: Мцⷭа Септеⷨ:
да́ се зна́е що̀ да́ваме на
ма́исторете що прави́ха це́рквата
си́рѣчь на жилїѡ́те надницы сос
деца́та имъ кꙋпнѡ
л.123v [256] – За ястїе и҆ пїтїѐ на
ма́йсторете
л. 124r [257] – 125r [259] – За це́рквата ве́щы и҆ строе́нїю
л.125v [260] – 126r [261] – 1800: года мцⷭа и҆ꙋнїа
Катастихъ ѿ Когѡ̀ що̀
ꙋзи́маме ра́ди це́рквата
л. 126v [262] – 1803 года мцⷭа ма́їа 8:дня
да се знае що даваме ново жи́то
л.127r [263] – 1806: а҆приⷧ: 23: бро́ихомъ овцете
проигꙋмеⷩ дороѳей, что́ прїе́лъ но́вїо кехая́ ко́ста
л.128r [265] – 1806: Ма́їа 2:
ярцы во ст҃а́ го́ра́
л.129r [267] – 1806: ма́їа 6 брои́хомъ ко́зите
л.134v – 1808: ма́їа: 1: брои́ле овцыте
о҆те́цъ некта́рїй и҆ о҆те́цъ ніфонтъ
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Кондика № 246, която в известен смисъл се явява продълже
ние на Конд. № 245, досега не е изследвана. Тя се състои от 20 листа
бяла груба хартия с размер 405 х 290 мм. Фолиацията на ръкописа
е направена през 2017 г., преди дигитализацията, с молив в горната
дясна част на всеки лист. Ръкописът не е подвързан. Езикът е ново
български, типът писмо –- бързопис. Л. 1v, 19v, 20r–v не са изписани.
Всички записи са направени от една и съща ръка (обр. 22), идентич
на с ръката с 11 вписвания от 1804–1806 г. в кондика Зогр. № 231 и от
белязаните вече записи от 1806–1808 г. в Конд. № 245. Крайните дати
в кондиката са 8 май 1804 и 19 май 1805 г. Вписванията са разделени
от следните оглавления:
л. 2r–8r – 1804: мцⷭа ма́їа 8: дня́
да се знае что да́ваме дре́бнїи ха́рчове
л. 8v–11r – 1804: мцⷭа ма́їа :8: дня
даваме фаиды
л. 12r–12v – 1804: ма́їа 8:го дня́
пла́щаме главы́
л. 13r – 1804: года мцⷭа ма́їа :8 деⷩ:
на мега́лимешъ что́ даваме
л. 13v–14r – 1804: мцⷭа ма́їа :8: го дня́
за мѣто́сите на и҆кономето
л. 14v–17r – 1804: мцⷭа ма́їа :8 го дня́
что́ ꙋзи́маме ми́лостыня и҆ прѡ́чая
л. 17v–18v – 1804: года мцⷭа ма́їа :8: го
что ꙋзи́маме на заи́мъ
л. 19r – 1804: мцⷭа ма́їа 8: дня́
ꙋзе́маме за жи́то

Една хипотеза за сметководната практика
в Зографския манастир
В споменатата вече публикация на частите от Конд. № 245, свър
зани със строежа на съборния храм на манастира „Св. великомъче
ник Георги Зограф“, Асен Чилингиров56 изказва мнение, че записи
те в нея са автограф на един от основните дарители за изграждането
на съборната църква на обителта, епитропа и проигумен Евтимий,
чийто портрет е изобразен в католикона наред с другите ктитори
56

Чилингиров 2007: 42.
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на Зограф. Заключението на А. Чилингиров се основава на използ
ването на аз-формата – дадо́хъ и азъ проигꙋменъ еѵ҆тѵ́мїй (Конд. № 245, л.
125r [260]). Той обаче не е забелязал, че на л. 188r има два записа от
първо лице и че те са направени от две различни ръце на двамата
основни, но различни писачи, водили кондиката до август 1801 г.
и след това. Аз-форма е употребена и при едно от вписванията в
Конд. № 55 – ꙋзе́хъ гото́ви пари ѿ архїмандри́та каⷦ станаⷯ епи́тропъ“ (л. 30r) и
е използвана от втория писач на кондиката, който я води между 8
май 1799 г. и септември същата година.
Нашето предположение, което, разбира се, се нуждае и от
други доказателства, е, че ако изобщо можем да си позволим да
идентифицираме някоя от тези ръце като автограф на епитропа
Евтимий, то по-скоро това би трябвало да е ръката, водила Конд.
№ 55 между май и септември 1799 г. Към подобен извод ни насочва
не само фактът, че записите от 1799 г. в Конд. № 55 са преписани
в Конд. № 245, но и че същият писач е направил важните единич
ни вписвания в № 245, които засягат започването на съдебен спор с
манастира Ватопед и получаването на годишната вноска от метоси
те на Зограф във Влашко. Допускаме, че е възможно в първия етап
на своето епитропство Евтимий да е водил сам кондиката, но след
това вероятно е натоварил друг монах с тази задача, който ще да е
изпълнявал длъжността писар на манастира. Смяната на основни
те писачи в Конд. № 55, № 245 и № 246 след определен период от
време – най-малко година57 – също подкрепя предположението, че
вписването на приходите и разходите на манастира в кондиките е
било дело на отделно лице, което е изпълнявало ролята на писар.
За наличието на такава длъжност подсказват и записите за запла
щане на 10 и 3 гроша на писакот дякон Паисия за писма – в Конд.
№ 55 (л. 13r, 17r), и 25 гроша и 20 пари на Иларион писакот в Конд.
№ 246 (л. 5r).
Това, което е важно да отбележим, е, че от отделни записи
в Конд. № 55, № 245 и № 246 става ясно, че и трите са водени по
времето, когато епитроп на светата Зографска обител е проигумен
Евтимий. Както вече споменахме по-горе, като епитроп той е вклю
чен в списъка на дарителите за католикона през 1800 г., а от запис в
Конд. № 55, преписан после в Конд. № 245, разбираме, че е станал
57
Един е бил писачът в Конд. № 245 между септември 1799 и май 1800 г.,
друг – между май 1800 и август 1801 г., трети – между август 1801 и началото на
1804 г., а четвърти е правил вписванията между май 1804 г. и май 1805 г. в Конд.
№ 246.
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епитроп през май 1799 г.58 Последните записи, в които той е назован
епитроп и проигумен Зографски, пък са от февруари 1805 г., когато
получава дължимата 7% годишна лихва (Конд. № 246, л. 11v) върху
дадените преди това 1000 гроша в заем на манастира (Конд. № 245,
л. 118r [245]). Дали някакви кондики/сметководни книги на манасти
ра са съществували преди Евтимиевото епитропство, не бихме мог
ли да гадаем засега, тъй като не са ни известни подобни по-ранни
извори от архива на Зографската обител. Приходите и разходите
на манастира обаче, изглежда, са продължили да се водят по този
маниер и след като проигумен Евтимий е бил заменен от архиманд
рит Лаврентий на епитропския пост, а и след това. Поне така сви
детелстват части от по-късна зографска кондика, запазени днес в
Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“,
които съдържат подобни записи от 1807, 1808 и 1841 г.59.
В подкрепа на хипотезата, че сметководните книги в този им
вид ще да са възникнали в бюрократичната практика на Зографския
манастир по времето на епитропа проигумен Евтимий, ще приве
дем обаче и още един факт. Преди да стане епитроп на своята оби
тел, проигумен Евтимий на два пъти, в един кратък период от време
– през 1791–1792 и 1797–1798 г., е бил представител (ἐπιστάτης) на
Кинотиса60, а една от основните функции на представителите е била
да съхраняват и надзирават воденето на кондиките и сметководни
те книги (катастасите) на атонската монашеска общност, които след
това са били преглеждани и потвърждавани от Патриаршеския си
нод и светските епитропи на Света Гора в Цариград61. Както зна

58
Като аргумент срещу твърдението, че проигумен Евтимий е станал
епитроп на Зографския манастир през 1799 г., би могла да се използва пуб
ликуваната от К. Павликянов омология за отдаване под наем на зографската
килия „Св. Артемий“ в Карея от 1785 г., известна в два варианта, и двата с дата
20 април 1785 г. (Павликянов 2005: 143–144). Единият от тези варианти, които
се различават значително помежду си, е подписан и от „Проигумен Евтимий
епитроп Зографский с братиею“ наред с архимандрит Акакий, проигумен хад
жи Методий и проигумен хаджи Порфирий. Другият, по-кратък вариант носи
подписите на архимандрит Акакий, скевофилакса Константинос и проигумена
хаджи Методий. Предполагаме, че вариантът с подписа на проигумен Евтимий
в качеството му на епитроп е препис от по-късна дата с оглед препотвърждение
на стария договор, каквато практика има регистрирана в Конд. № 245, л. 118r
[245] – през 1805 г. с цел подновяването ѝ е била преписана стара омология от
времето на архимандрит Акакия и хаджи Методия.
59
Христова, Джурова, Велинова 2000: 59–65.
60
Γάσπαρης 1991: 25, 219.
61
Γάσπαρης 1991: 42–43.
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ем, институцията на четиримата епистати62 е била въведена през
1783 г. с Типика на патриарх Гавриил IV, а в същия този типик с
оглед натрупаните дотогава атонски дългове се отделя голямо вни
мание на финансовата отчетност на всички единици на светогорска
та монашеска общност. Точка 12 от типика например предвижда
приходите и разходите, както и всички видове сметководни книги
на малките манастири да се проверяват и да се потвърждават от
четиримата епистати на общността63. Така че не е изключено зо
графските сметководни книги, включително в начина си на водене и
оформление, да са повлияни от катастасите на Кинотиса и по-общо
от развитието на счетоводните практики на Балканите във връзка с
разширяването на търговията. За това обаче са необходими бъдещи
проучвания в Архива на Протата на Атон, още повече, че и между
тези сметководни книги съществуват разлики64.
***
Представяните тук кондики покриват един значителен период
от историята на светата Зографска обител от 30-те години на XVIII
до първотo и част от второто десетилетие на XIX век и са важен из
вор за различни аспекти от духовния и материалния живот в ма
настира, за формите на организация на монашеството на Атон, за
манастирската икономика, за контактите с други атонски манасти
ри и с османската власт, за връзките на обителта с православните
християни на Балканския полуостров и извън него, за географията
на поклонничеството на Атон, за етапите в изграждането на манас
тирските храмове и сгради и др. Немалка част от сведенията, особе
но в Конд. № 55, № 245 и № 246, освен това хвърлят допълнителна
светлина върху стопанската история на региона в началото на XIX
век – търговията с жито и добитък, цените на отделни стоки и ус
луги, заплащането на различни видове труд и пр. С ясно съзнание,
че изворовият потенциал на тези документи едва ли може да бъде
представен в рамките на едно кратко изложение като нашето, ос
меляваме се все пак да загатнем най-общо в следващите редове за
някои възможности, които те откриват пред изследователите на ис
торията на Зографската обител.
Терминът ἐπιστάτης се среща за пръв път в Кондиката на Протата през
1724 г. и дотогава е непознат в монашеската практика на Атон. По този въпрос
и за развитието на институцията на епистата/епистатите вж. Παπαχρυσάνθου
1999: 23–25.
63
Γάσπαρης 1991: 44.
64
Γάσπαρης 1991: 173.
62
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Поклонници и събиране на милостиня
Една от важните страни от живота на Зографския манастир през
османската епоха, която, за щастие, е намерила широко отражение
в неговите кондики, е привличането на поклонници и събирането на
милостиня в полза на обителта. Ако трябва, макар и само с няколко
думи, да бъде очертан политическо-правният контекст, в рамките на
който се е вмествала тази дейност, следва може би да се отбележи,
че по принцип дарителството за манастирите не е срещало съпро
тивата на османските власти. Напротив, то е било в някакъв смисъл
дори поощрявано от тях по чисто фискални съображения – дотол
кова, доколкото набраните от милостиня средства са се облагали и
следователно носили приходи не само на самите манастири, но и на
държавата65. Изглежда обаче, макар това да звучи донякъде парадок
сално, че силен тласък на насочената към манастирите (в т.ч. и към
атонските) християнска благотворителност е бил даден от една ак
ция на османската централна власт, която трудно може да бъде ока
чествена иначе, освен като враждебна спрямо Църквата. Става дума
за проведената през далечната 1569 г. мащабна кампания срещу не
изрядно учредените от гледна точка на шериата църковни вакъфи,
с която бил нанесен тежък удар по икономическата стабилност на
християнските култови средища на Балканите. За да преосноват ва
къфите си и да спасят от конфискация включените в тях свои недви
жими имоти, манастирите трябвало на практика да ги преоткупят
от държавата66. За целта на Атонските манастири се наложило да
влязат в големи дългове67, което, разбира се, поставило финансите
им на голямо изпитание. Случилото се през 1569 г. със сигурност е
провокирало монашеските братства да помислят за по-ефективни
мерки, с които да подсигурят оцеляването си. Като един възможен
изход от трудната ситуация се очертава институцията на пътуващи
те монаси таксидиоти. Ранната история на таксидиотската инсти
туция си остава, за съжаление, непроучена и мъглява, но сериозно
внимание заслужава хипотезата на сръбския османист Александър
Фотич, според когото е много вероятно кризата от втората половина
на XVI в. да е способствала ако не за генезиса на таксидиотството,
то поне за неговото бързо разрастване и организационно усъвър
Fotić 2010: 158–159.
За смисъла, съдържанието и правните основания на тази акция вж.
по-подробно Alexander 1997: 149–198, Fotić 1994: 33–54, Kotzageorgis 2008: 67–80.
Вж. също Ђурђев 1958: 241–247; Ђурђев 1959: 385.
67
Kermeli 2000: 45–46. Специално за обстоятелствата по преосноваването на
вакъфа на Зограф вж. Мердзимекис 2001: 176–185.
65
66
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шенстване68. Така или иначе, разглежданите тук четири зографски
кондики свидетелстват, че в периода на тяхното списване (30-те г.
на XVIII – началото на XIX в.) таксидиотската система вече е работе
ла на пълни обороти. Това личи още от най-ранната от кондиките
(Зогр. № 231), която, както вече бе отбелязано, има характер пре
ди всичко на дарителски регистър. Показателно е обаче, че това е
бил регистър не само на пристигащите в Зограф поклонници и на
оставената от тях лепта, но и регистър на таксидиотската дейност.
В документа е водена стриктна отчетност за постъпващата в манас
тирския трезор „путнина“, т.е. – за подаянията (в „сухи“ пари и/
или вещи), които всеки таксидиот е набрал по време на поредна
та си обиколка из близки и далечни земи. Стриктно е записвано и
това коя поклонническа група от кой точно таксидиот е била дове
дена в манастира. Любопитно е, между другото, че в текста, с който
се открива кондиката, самият ѝ инициатор йеромонах Атанасий е
постановил първата половина на книжното тяло (до по́ль сѝю кни́гꙋ)
да бъде заделена за „пътниците“ – т.е. за таксидиотите, а имената
на поклонниците да бъдат вписвани чак във втората част69. Този тип
подредба едва ли е въпрос на моментно хрумване и по всяка вероят
ност отразява ключовия принос на таксидиотите за поддържането
на манастира. Зад отделното вписване на имената на поклонниците
във втората част обаче е възможно да стоят и по-практични аргу
менти – например, че кондиката е била ползвана и като поменик,
т.е. имала е литургична употреба и така е било по-удобно да се на
мират имената, които се поменават по време на богослужението.
Онова, което веднага се набива на очи дори и при най-повърх
ностен преглед на четирите кондики, е впечатляващият поклонни
чески ареал на Зографската обител през XVIII – началото на XIX в.
Условно този ареал би могъл да се подели на няколко големи зони.
Първата от тях се е формирала от селища, ситуирани както в най-не
посредствения, така и в по-широкия хинтерланд на Света Гора, и то
най-вече селища, които са били обитавани не само от гръцко, но и
от славяноезично/българско население. Понастоящем всички тези
селища попадат в гръцката административна област Македония –
основно в централната ѝ част, но също и в другите ѝ две подразделе
ния, Западна Македония и Източна Македония и Тракия70. Поради
Fotić 2010: 157.
Зогр. № 231, л. 2r.
70
Понеже имената на някои от тези селища съвпадат с наименования на на
селени места в днешна България, Македония или Сърбия, нерядко сме изпра
вени пред опасността от погрешна идентификация – особено в случаите, когато
68
69
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географската си близост до Атон, която е била предпоставка и за
тесни стопански връзки с тамошните манастири, жителите на този
регион изпъкват като едни от най-редовните посетители и дарите
ли на Зографския манастир. Следващият голям пояс от селища, из
граждащи поклонническата мрежа на Зограф, достига на север чак
до Дунава и обхваща населени места, които днес са разположени на
територията на няколко балкански държави: Република Македония
(напр. Велес, Битоля, Прилеп, Тиквеш и др.), Турция (напр. Истан
бул, Одрин, Смирна, „Анатолийска земля“ – т.е. Анадола), Сърбия
(напр. Пирот), Босна и Херцеговина (напр. „Град Сарай“, т.е. Са
раево), но преди всичко, разбира се – България. Още ранната кон
дика покрива доста плътно днешната българска територия (в нея
например са регистрирани поклонници и дарения, идващи от
Банско, Видин, Враца, Дупница, Етрополе, Калофер, Казанлък,
Копривщица, Лом, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Самоков,
Свищов, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Тетевен, Търново
и др.), а впечатлението, което добиваме от следващите кондики, е,
че и в началото на XIX-то столетие „специалните“ връзки на ма
настира с българските земи са останали все така интензивни и че
превратностите на епохата (например все още неликвидираното по
онова време кърджалийство) не са успели чувствително да ги засег
нат. Все пак, струва си да се отбележи, че в кондиките почти непред
ставени остават селищата от североизточната част на съвременните
български земи и от българското черноморско крайбрежие, което
вероятно се дължи както на преобладаващо мюсюлманския облик
на региона през онази епоха, така и на факта, че местното гръко
езично християнско население от крайбрежието вероятно е отда
вало предпочитание на неславянските атонски манастири. През
XVIII – началото на XIX в. обаче, както свидетелстват кондиките, по
клонническият ареал на Зограф се е разпростирал и отвъд Дунава.
Този трети, отвъддунавски кръг включва не само разположените по
северната периферия на Османската империя васални княжества
изворът не дава допълнителни „подсказки“, например да посочва епархията,
кадилъка или вилаета, към които е спадало съответното селище. Като цяло
кондиките демонстрират твърде добро познаване както на османската, така и
на църковната административно-териториална система. Съвършено друг е оба
че въпросът, че понякога с административната терминология се борави твърде
фриволно, като за центрове на църковни окръзи или на османски територи
ално-административни единици се обявяват селища, които реално са нямали
такъв статут. Срв. напр.: „Митилин вилает“ (Зогр. № 231, л. 24r), „Берковска
епархия“ (Пак там, л. 168 r) и мн. др.
71
Пак там, л. 3r, 18r, 19r, 42v, 99r, 102v, 115r, 133r, 172v, 180r.
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Влашко71 и Молдова („Богданската земя“)72, с които, както е добре
известно, Зограф от векове е бил в активно общение73, но излиза
и извън границите на империята. Към него можем да причислим
както Русия74, така и някои православни центрове в „Немската/
„Цесарската“/земя”75 (Австрийската империя) като например
фрушкогорските манастири Раковац и Крушедол76, откъдето към
Зограф също течали помощи и пристигали поклонници. И за да
закръглим картината, нека споменем, че през разглеждания период
Зограф е бил обект на благотворителност и от страна на християни
те от островна Гърция (напр. Лимнос, Хиос, Евбея, Лесбос, Андрос,
Псара и др.77), от Тесалия78 и дори от Пелопонес (Морея)79.
Тази голяма притегателна сила на Зограф със сигурност е била
следствие от много и най-различни фактори. Тя се е дължала и на
непомръкналата през османските векове стара слава на манастира
като първостепенно за Балканите славянско религиозно-културно
средище, и на неуморната дейност на зографските таксидиоти, и
на приближаването на зографските монаси, резидиращи в много
бройните, разпръснати из различни точки на Балканите и България
метоси, по-плътно до християнското паство, включително до все
кидневните му проблеми80. Голяма роля за осигуряването на по
клонници обаче е играела и силно развитата през XVIII – начало
то на XIX в. система на взаимопомощ между атонските манастири.
Манастирите на Света Гора, и това ясно личи от нашите кондики,
са си вършели взаимни услуги, като пренасочвали своите гости и
към съседните обители. През 1799 г. например Зограф е получил
55 гроша от група софиянци, гости на Великата Лавра, 112 гроша от
гости на Кутлумуш и 100 гроша от „дионисиатски (т.е. на манастира
Дионисиу) госте“. През същата година в Зограф са постъпили даре
ния и от посетители на манастира Филотей – 9 гроша; от няколко
групи посетители на Хилендар (сред които една от Свищов, друга
от Тиквеш и трета от Самоков) – общо 162 гроша, от „Иверски госте
Пак там, л. 3r, 102v, 115r, 133r, 172v.
Срв. напр. Mertzimekis 2006: 69–79.
74
Зогр. № 231, л. 10r, 48r, 85r, 89r.
75
Пак там, л. 2v, 88v.
76
Пак там, л. 34v, 116v.
77
Пак там, л. 16r, 18r, 28r, 35v, 44r, 70v.
78
Пак там, л. 8r, 37r.
79
Пак там, л. 7r, 18r.
80
За метосите на Зограф през XVIII – началото на XIX в., както и за не
говите по-известни таксидиоти от същия период вж. напр. Радев 2008: 47–83;
Мердзимекис 2005: 459–471.
72
73
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от Котел“ – 65 гроша, от гости на Ватопед – 60 гроша81. На следва
щата 1800 г. Зографската обител отново е била почетена от гости
на Ватопед, Дохиар, Ивер, Лавра, Кутлумуш и Хилендар, като найщедро е дарението на групата „хилендарски гости Ески заарцы“
(старозагорци), възлизащо на 1500 гроша82. През 1804–1805 г. освен
гореизброените обители листата на сътрудничещите си със Зограф
манастири включва и манастира Пантократор83. Този солидарен ме
ханизъм е много добре описан от посетилия Света Гора в самото
начало на XIX в. руснак П. Свиньин, който съобщава, че след като
таксидиотът пристигнел заедно с водената от него поклонническа
група в своя манастир, поклонниците прекарвали там само първите
няколко дни, а после „им оседлават коне и предишният таксдиот
ги изпраща във всички манастири на Атонската планина. Във все
ки манастир ги посрещат пред вратите на църквите под звъна на
камбаните, но без икони. Навсякъде те се покланят пред иконите и
записват в книгата имената си [...], оставяйки някакво дарение. По
този начин, обхождайки цялата Света Гора, те се връщат в своя ма
настир“84.
По отношение на предназначението на постъпващите в Зограф
ския манастир дарения и начина на тяхното документиране между
старата и по-новите зографски кондики се забелязват съществени
разлики. Веднага прави впечатление, че Зогр. № 231 е изпълнена
с лични имена и силно наподобява на църковен поменик. В нея са
внасяни не само имената на реално посетилите манастира хора (до
шли в Зограф индивидуално или като членове на водени от такси
диотите поклоннически групи) и имената на техни роднини и близ
ки (както живи, така и вече покойници), но и имената на множество
други християни, които са дарявали манастира „дистанционно“,
като са връчвали своите приношения на отбилия се в тяхното се
лище таксидиот, който ги е регистрирал в кондиката чак след за
връщането си в обителта. Но по какъвто и начин да са достигали
през XVIII в. даренията на вярващите до манастира, в Зогр. № 231
повечето от тези дарения са оформяни като един вид заплащане за
поръчаната от/за дарителя църковна служба (протеси, проскомидия,
парусия или сарандар), по време на която в храма се е споменавало
неговото собствено име или имената на неговите близки: на живи
те – за здраве и спасение, а на починалите – за упокой на душата.
Конд. № 245, 35–38 [18r–19v].
Пак там, 85–87 [43r–44 r].
83
Конд. № 246, л. 14v–16r.
84
Николов, Георгиева, Бенчева 2016: 212.
81
82
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Например през 1740 г. поп Стойчо от Пазарджик е оставил в манас
тира 10 гроша за сарандар за самия себе си; на следващата година
някой си кир Мано от София е дал 5 гроша за проскомидия за себе
си, а за покойните му съграждани Христи и Марга – 10 гроша за са
рандар85. Георги от с. Червена вода (вероятно Охридско) пък е запи
сал срещу 2 гроша протис за баща си Маноил и майка си Димитра86
и т.н. На границата на XVIII-то и XIX-то столетие обаче този „син
кретичен“ характер на кондиките – едновременно и поменици, и
регистри на даренията – се изгубва. Причината е, че точно тогава в
резултат от развитието на манастирската канцеларска практика в
Зографската обител се въвежда строга диференциация между раз
личните видове документация. Оттук насетне имената, които тряб
вало да бъдат четени по време на богослужение, се записват само
в помениците (които са подновени все по същото време, по което
започват да се водят и новите кондики)87, докато кондиките, на свой
ред, се превръщат в сметководни книги. Съответно даренията в тези
нови кондики-сметководни книги се регистрират най-общо и се за
приходяват в отделна рубрика („Милостиня и прочая“), където лич
ните имена на дарителите често се пропускат, например: „от едни
госте – 15[гроша]“; „от един филибелия – 20 [гроша]“; „от едного
от Измир – 10 [гроша]“; „от един влах милостиня – 190 [гроша]“88.
Дарителската воля също се указва много рядко и то само тогава, ко
гато донорът изрично е пожелал предоставените от него средства
да се похарчат за някаква конкретна манастирска придобивка, на
пример: „обещася Хаджи Йорданов син да прави у малката церква
иконостас за 300 гроша и дал 100, и остал да дава още 200“89 или „от
попа Тимотия за три книги – 18 [гроша]“90.
Кондиките съобщават интересни подробности относно вида и
формата на приношенията. Най-често тези приношения са парич
ни („готови/сухи аспри“), като стойността им варира според иму
щественото състояние на дарителя от нищожни грошове до наисти
на значителни суми. Не са изключение обаче и даренията в натура.
Много посетители даряват добитък (мулета, „мъски“ – т.е. катъри,
Зогр. № 231, л. 17r, 16v .
Пак там, л. 14v.
87
Вж. например Поменик № 230, който започва да се води от 1792 г., както
и Поменик № 229, в който се вписват само имената на християните, даряващи
по 10 гроша, така нар. „общи лист“, който е започнат през 1801 г.
88
Конд. № 245, 84–85 [42v–43r].
89
Пак там, 38 [19v].
90
Пак там, 84 [42v].
85
86
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коне, волове, крави и др.91), а таксидиотите често донасят в обителта
църковна утвар, богослужебни одежди, книги и др., подарени им по
време на техните турове из епархиите92. Прави впечатление обаче, че
почти липсват дарения на недвижимост, включително и на селско
стопански имоти, което определено дава храна за размисъл. Освен
за обичайните дарения в пари и в натура в кондиките се открива
информация и за някои по-специфични форми на подпомагане на
манастира, една от които е дългосрочното безлихвено кредитиране.
Така през 1795 г. някой си г-н Вишан от Букурещ, отделно от запи
саните от него две парусии и сарандар, предоставя на Зографския
манастир 500 гроша с [годишна] лихва от 6% с уговорката, „ако бъде
жив, да дойде да си вземе парите без лихвата“93. Като дарения в
някои случаи могат да се тълкуват и т.нар. омологии, като тук е не
обходимо да се поясни, че през османската епоха омология е било
многозначно понятие, което понякога се е употребявало в смисъл на
спогодба, съгласително, договор94, но понякога очевидно и в смисъл
на полица. През 1802 г. например в рубриката „Що земаме милос
тиня и прочая...“ на Конд. № 245 е записана „една омология за 500
гроша у Николча русчуклията“95, а в същата рубрика за 1804 г. – две
омологии от проигумена Методий за 1100 гроша заедно с „файда
та“ им (т.е. с лихвата) от 100 гроша, или общо 1200 гроша96. Не става
ясно обаче дали Зографският манастир е придобил тези омологии
(полици) като дарение, или става въпрос за приход, формиран при
извършването на някакви финансови операции. Неяснота цари и
Зогр. № 231, л. 3r, 5v, 11v, 14 v, 17r, 21v, 25r, 26r, 26v, 27v, 30v, 39r, 76v .
През 1734 г. например йеромонах Стефан се връща от таксид из При
лепско не само с пари, но и с една сребърна кадилница и един дискос (Зогр.
№ 231, л. 2v). На следващата година поп Костандия от Пловдив предава „път
нина“ от 200 гроша плюс кадилница за 30 гроша, кръст за 40 гроша, 2 кандила и
чаша за 30 гроша, бакър за 17 гроша и аба за 10 гроша (пак там, л. 3r), а Атанасий
донася от Солун скъп дископотир за 115 гроша (пак там, л. 4r). От Русия през
1755 г. таксидиотите Акакий и Партений се завръщат с богата лепта от 1900 гро
ша, както и с фелони, стихари, потири и дори една архиерейска митра (пак там,
л. 49r). Пак „от Московията“, но през 1759 г., други двама техни колеги донасят
милостиня от 1000 гроша в брой, както и различни книги, един стихар, анти
минси и други църковни вещи на стойност 300 гроша (пак там, л. 9r).
93
Зогр. № 231, л. 42v.
94
Ал. Фотич обръща внимание на факта, че в османско време гръцките или
славянските манастирски омологии са се признавали за валидни и от страна на
шериатските съдилища. Според него като тип документи омологиите може би
са имали своето най-близко съответствие в османските темесюци или тескерета
(Фотић 2003: 175–182).
95
Конд. № 245, 181 [91r].
96
Пак там, л. 238 [114 v].
91
92
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около някои вписани пак в рубриката „Що земаме милостиня и
прочая...“ наследства на починали в Зограф монаси и светски лица.
Така например за 1800 г. в тази рубрика се натъкваме на два подоб
ни записа: първият – за някой си (монах) Христофор, у когото след
смъртта му били намерени три омологии за 800 гроша „на Мориово
сос файда“, и другият – за някой си Милю, светско лице и вероятно
служител на манастира, от когото след кончината му останали 126
гроша „готови пари“, както и две омологии за 390 гроша97. Засега си
остава загадка дали тези заприходени в манастирската каса активи
са били изрично завещани на обителта от наследодателите, или са
били приход, който ѝ се е полагал по право.
Четирите зографски кондики дават известна възможност да се
надникне по-отблизо и в общността на поклонниците, като се очер
тае по-ясно техният състав. Преди всичко изпъква водещата роля
на православното духовенство в поклонническото движение. Като
дарители на Зограф се споменават множество енорийски свещени
ци, някои висши духовници, но също така и много монаси – както
от самия Зограф, така и от другите атонски манастири, пък и не
само от Атон. Що се отнася до светските лица, Зогр. № 231 е доста
пестелива по отношение на социалните и професионалните им ха
рактеристики, макар че някои индикации в това отношение все пак
могат да се намерят. Споменават се например титли като „кир“ и
„хаджия“, обществени позиции като „чорбаджия“ и „кехая“, как
то и съвсем ограничен брой професии – например хлебар, бахче
ванджия, бояджия, даскал. Това обаче не означава, че обителта не е
била посещавана от заможни търговци и занятчии. В 1784 г. напри
мер, както съобщава един запис, зографският таксидиот о. Пахомий
отишъл на Сливенския панаир и събрал там поклонническа група
от Русчук, която довел в манастира. Тези гости русчуклии – най-ве
роятно състоятелни търговци – оставили в Зограф 945 гроша милос
тиня98. За разлика от ранната, в по-късните кондики № 245 и 246 вече
намираме цяло съзвездие от професии и занаяти, упражнявани от
хора, които са били делови партньори или наемни работници на
манастира, но едновремено с това – и негови дарители99. Достойно
Пак там, 85 [43r]. Вероятно Милю трябва да се идентифицира с известния
благодетел на манастира, дал средства за огромните църковни свещници в ка
толикона. Името му е изписано и на един мраморен трон в екзонартика.
98
Зогр. № 231, л. 182 r.
99
Вж. по-нататък Таблица 3. Сред кредиторите на манастира срещаме на
пример имената на семерджията Никола, на ковача Теодор, на Коста сеймен,
на майстор Никола и други жилиоти (строители), на ковача майстор Пейо, на
дограмаджията Костадин, на оролога (часовникаря) Самуил и др.
97
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представени като дарителки в кондиките на Зографския манастир
са и жените, макар лично те да са нямали достъп до Света Гора.
Кондиките също така съдържат някои податки за етно-религиозния
профил на дарителите. Доминират, разбира се, българите, но наред
с тях, ако се съди по имената и местопроизхода на поклонниците,
има и представители на други народи – най-вече гърци или населе
ние, определящо се като гръцко. В редки случаи произходът на да
рителя се упоменава изрично, например: „влах Ян“100, „от един влах
милостиня“101, „от Лукияна русина, що умре“102. Най-озадачаващи
обаче (макар че явлението е познато и от други балкански манасти
ри) са записаните на няколко места в зографските кондики мюсюл
мански имена. В Зогр. № 231 например фигурират някои си Мурат и
Горгий Хасанина103, както и хаджи Мурат от с. Башкьой в Анадола104.
Засега може само да се спекулира по въпроса какви са били тези
лица, дали те сами са посетили манастира, или са били вписани в
кондиката от някой свой роднина християнин и дали, в края на кра
ищата, те изобщо са били мюсюлмани или може би са се явявали
представители на общността на тюркоезичните християни в Мала
Азия (т.нар. караманлии).
И най-накрая, за да завършим прегледа на поклонническата
тема, нека да кажем, че кондиките хвърлят доста изобилна светлина
и върху начина, по който Зографският манастир се е грижил за свои
те гости. Във всеки случай, документираните в по-късните зографски
кондики разходи по настаняването на гостите, които са вписвани в
рубриката „Дребни харчове“, напълно потвърждават впечатлени
ята на цитирания малко по-горе руски пътешественик Свиньин за
изключително гостоприемната атмосфера, която царяла в светогор
ските манастири. На първо място, манастирът се е стараел да под
държа в ред своите помещения за гости (т.нар. архондарици). През
1799 г. например от касата на Зограф са дадени 14 гроша и 250 пари
„за архондарико“. Тази сума е била предназначена, по-конкретно, за
стъкла (чаши?), за канаты (кани), както и за гликань (не е ясно дали
става дума за сладко, или за анасонова ракия, и двете поднасяни
традиционно на гостите)105. През същата година на манастирския
иконом са били отпуснати 18 гроша, за да набави прясна риба за по
Конд. № 245 , л. 79 [40v].
Пак там, 85 [43r].
102
Пак там, 87 [44 r].
103
Зогр. № 231, л. 27v.
104
Пак там, л. 62v.
105
Конд. № 245, 7 [4r].
100
101
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срещането на поклонници. Още веднъж, специално за посрещането
на гости от Прилеп, се дават 56 гроша за закупуването на 90 оки (над
115 кг.) риба106. Заплащане е предвидено и за лицата, довели гости
в манастира или ангажирани с тяхното обслужване. Така например
по няколко гроша са похарчени за бакшиши на таксидиотите107 и за
„мужде“ (т.е. за заплащане на онзи, който носи благата вест, че прис
тигат гости)108; за обгрижването на конете на гостите109, както и за
псалта и за даскала, които са пели при посрещането на поклонниче
ските групи110. Но с това разноските по пребиваването на поклонни
ците не се изчерпват. Отново през 1799 г. по повод идването на гости
от Русчук и Свищов манастирът закупува 6 тестета броеници за 12
гроша – вероятно за подаръци111. Връх на манастирската щедрост
е даването на милостиня на някои от поклонниците. Величината ѝ
очевидно е съобразена с ранга на гостите, като по-високопоставени
те, които имат и по-големи нужди, а респективно – и по-големи раз
ходи, получават повече. Така например от 1799 г. има няколко запи
са за даване на милостиня на бедни („на един сиромах“), като сумите
са скромни и варират между 2 и 5 гроша112. Само 5 гроша милостиня
са били отпуснати и „на едны кефалоните калугере“113. Неназован
по име владика от Галац обаче е получил 55 гроша114.

Зографското манастирско братство
в условията на идиоритмия
Четирите кондики съдържат и много сведения за монасите от
Зографското братство, за различните позиции, които те заемат в ма
настирската йерархия и дейностите, които изпълняват в обителта.
Просопографските данни, извлечени само от Зогр. № 231, позволя
ват да се уточнят подробности за дейността на 151 лица с монашес
ки сан, свързани със Зографската обител115. Oт тях 3 са скевофилакси
Пак там, л. 7 [4r], 17 [9r] .
Пак там, 9–10 [5r–5v].
108
Пак там, 17 [9r].
109
Пак там, 7 [4r], 17 [9r].
110
Пак там, 6 [3v], 17 [9r].
111
Пак там, 7 [4r].
112
Пак там, 6 [3v], 7 [4r], 9 [5r].
113
Пак там, 8 [4v].
114
Пак там, 10 [5v].
115
Извлечените от кондиката данни, допълнени с информация от други до
кументи на и за Зографската обител и атонските манастири, ще бъдат включе
ни в изданието на Зографската кондика (Зогр. № 231).
106
107
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на манастира, 4 – архимандрити, 14 – старци и дикеи, 36 – проигу
мени, 1 еклисиарх, 90 – монаси, попове, йеромонаси, духовници, 3
– йеродякони. Така например скевофилакси на манастира са били
хаджи йеромонах Данаил (1739), проигумен Каленик (след 1742 и
преди 1749) и Арсений (1749–1780). Установяват се и имената на 6
игумени на Зограф – Григорий Русин (1792), Самуил (1795–1796),
Антим (1804), Яков (1808), Григорий (1810), Серапион (1814–1815).
Кондики № 55, 245 и 246 пък очертават в подробности правата и
задълженията на епитропа на манастира – функция, която по това
време (1799–1805) е изпълнявал проигумен Евтимий116. Пак от тях
научаваме имената на икономите и челниците (длъжност, свързана
с надзираването на грижите за притежавания от манастира доби
тък, независима от кехаята, който обикновено бил светско лице)
в манастирските метоси, какво е било тяхното възнаграждение и
какви са били предприетите от тях ремонти и подобрения в мана
стирските имоти и пр. Кондиките съдържат и редица подробности
за делегирани на отделни монаси задължения по прибирането на
зърнената реколта (содията) на манастира, за реализирането ѝ на
пазара, за преброяването на притежавания от манастира добитък,
за защита на интересите на обителта в съдебни спорове с други
манастири, за участие в дейността на Кинотиса и Мегали Синакси
(събранието на представителите на отделните манастири) в Карея и
др. Обобщаването на всички тези сведения би спомогнало да разбе
рем как е функционирал манастирът Зограф като отделнообщежи
телна монашеска общност (идиоритмия)117, в какви точно форми и
дали и доколко те са се променяли във времето – въпрос, почти из
цяло пренебрегван от българската историография до момента, като
изключим публикациите на Д. Пеев за институцията „проигумен“,
посветени на уточняването на тази титла във връзка с биографията
на Паисий Хилендарски118.
Липсва яснота кога точно Зограф е преминал от киновиална
към идиоритмична форма на управление и съжителство на мона
шеското братство. Със сигурност до края на XVI в. той все още е
„Кариерата“ на проигумен Евтимий, доколкото сме я реконструира
ли към момента, предполага удивителни паралели с тази на архимандрит
Антимос Комнинос, основния дарител за реконструкцията на атонския мана
стир „Св. Павел“ – вж. Kotzageorgis in print. Най-сърдечно благодарим на коле
гата Фокион Котзагеоргис за възможността да се запознаем с неговото изслед
ване, което предстои да бъде публикувано.
117
Най-общо за идиоритмията вж. Patrinelis 1995: 120–121, Зографски 1943,
Соколов 1904: 16–18.
118
Вж. напр. Велинова, Пеев 2013, Пеев 2017.
116
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описван като общежителен манастир119. Представяните тук конди
ки обаче ясно свидетелстват, че след 1734 г. в Зографската обител
вече са налице основните характеристики на идиоритмията в ней
ните познати атонски форми след края на XVII в. Подобно на други
те светогорски обители, и управлението на Зограф е било поето от
така наречените проистамени – най-влиятелните духовно или мате
риално монаси, които действали като колективно тяло в рамките на
ограничен период от време, обстоятелство, което е довело до пре
връщането на игумена в една по-скоро почетна титла, получавана
за кратък период и която не осигурявала за придобилия я задължи
телно място сред проистамените. Както свидетелства Зогр. № 231,
в случая на Зограф първоначално това са били, изглежда, скевофи
лаксът и дикéите, пред които се е внасяла добитата по време на так
сид милостиня и които са потвърждавали по-важните финансови
сделки на манастира. Например през 1739 г. проигумен Йоаникий
декларира за донесена от него помощ от Печ и взет заем пред ске
вофилакса кир йеромонах Данаил и стареца Йован (л. 2v), а малко
по-късно Петроний е донесъл по времето на скевофилакса Каленик
700 гроша от Тетевен (л. 28r). Сред особено влиятелните фигури се
очертава скевофилаксът Арсений, който се е задържал в управле
нието на Зографската обител от 1749 до 1780 г. Неговото име или
подпис придружава почти всяко значимо събитие в живота на ма
настира, най-често с уточнение, че това се е случило по времето на
скевофилакса Арсения120. През различните години обаче към него
вото име се прибавят различни монаси, които са били част от упра
вителното тяло на манастира: през 1749 г. – проигумен Констандий,
отец Рафаил и отец Йоил (л. 10r), през 1759 г. – старецът Йоил и про
игумен Дионисий (л. 10r), през 1760 г. – отново старецът Йоил и йе
ромонах хаджи Пахомий (л. 104v), през 1780 г. – проигумен Игнатий
(л. 69r). Като други значими фигури, участващи в управлението на
манастира във времето, се очертават също ктиторът за изгражда
нето на съборния храм проигумен Порфирий (1764–1804)121, архи
мандрит Акакий (1775, 1783, 1799)122, съборният старец Пахомий
(1781, 1784)123, йеромонах Нектарий (1799–1804)124, епитропите – про
Фотић 2003: 107, Ковачев 1967: 85.
Зогр. № 231, л. 8v, 10r, 10v, 69r, 79r, 102r, 102v, 104v.
121
Пак там, л. 108v, 109r, 186r–187r, 188r, 190r; Конд. № 245, л. 125v [260] – 126r
[261]. Вж. и Павликянов 2005: 144–146.
122
Зогр. № 231, л. 102v, 172v; Павликянов 2005: 144–146.
123
Зогр. № 231, л. 182r.
124
Конд. № 55, 245, 246 (Passim). През 1802–1803 г. йеромонах Нектарий бил
и един от четиримата попечители на Кинотиса – Γάσπαρης 1991: 201.
119
120
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игумен Методий (1795–1796)125, проигумен Евтимий (1772–1805)126 и
проигумен Лаврентий (1799–1806)127. Изглежда освен това, че към
края на XVIII и началото на XIX в., може би не без връзка с финан
совите усилия по построяването на католикона и общите промени
в управлението на атонската монашеска общност, скевофилаксът
постепенно е бил изместен като основна фигура в управлението на
манастира от епитропа/епитропите.
Практиката на почетно заемане на игуменския пост срещу оси
гуряването на значителна сума от милостиня за обителта, така как
то е описана от В. Григорович-Барски128 и П. Свиньин129, също се
потвърждава от начина на получаване на игуменски сан в много от
случаите. Например Григорий Русин е направил дарение от 1000
гроша през 1792 г.130 и е бил поставен за игумен, а поп Доситей е
платил за титлата 100 гроша през 1803 г.131. Вижда се също, че по
някога новопоставеният игумен не се е задържал на тази позиция
повече от няколко месеца132. Като вземем предвид и факта, че за
покривания от представяните тук кондики период (1734–1816) сме
установили 36 проигумени (т.е. бивши игумени), то виждаме, че мо
насите, заемали игуменския пост, ще да са се сменяли най-малко на
всеки две и половина години.
Кондики № 55, 245 и 246 изобилстват с потвърждения и на дру
ги типични за идиоритмията особености – монасите са разполагали
със свое имущество, което са управлявали по свое усмотрение (на
пример давали пари назаем)133, получавали са заплащане за различ
ни дейности, които са изпълнявали в и за манастира – от по-значи
телни като икономство в метосите до писарство, пеене по празници
в храма, живописване на икони, писане и преписване на жития и
Павликянов 2005: 144–145; Конд. № 245, л. 118 r [245].
Зогр. № 231, л. 168v, 172v, 173r, 179r, 180v, 181v; Конд. № 55, 245, 246,
Павликянов 2005:143–147.
127
Зогр. № 231, л. 129v, 139v; Павликянов 2005: 147–150.
128
Описанието на В. Григорович-Барски вж. у Велинова, Пеев 2013: 25–26.
129
Николов, Георгиева, Бенчева 2016: 212–213.
130
Зогр. № 245, л. 100v [212].
131
Пак там, л. 114v [238].
132
Например някъде след юни 1804 г. (датата не е уточнена в записа) йеро
дякон Агапий дал 1000 гроша за игуменство, а през януари следващата година
бил заменен от отец Антим – Конд. № 246, л. 15r–v.
133
Вж. по-нататък таблица 3. Ще споменем също, че през 1798 г. проигумен
Евтимий отпуснал в заем на Кинотиса в Карея 3000 гроша – Γάσπαρης 1991: 195.
По-подробно за икономическата дейност на атонските монаси вж. Kotzageorgis
in print.
125
126
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др.; освен това натоварените с управление на манастирските имоти
са получавали свой дял от добива в натура или пари134, a по-богати
те са имали и свои слуги135.
За съжаление, представяните от нас извори не дават представа
как се е осъществявала изборността за различни позиции в манас
тирската управа и доколко изобщо е съществувала изборност или
тези постове са се заемали по усмотрение на управляващото манас
тира тяло към момента.

Кондиките като извор
за манастирската икономика
Кондики № 55, № 245 и № 246 са и много богат източник за
манастирската икономика в един ограничен период от време –
1799–1805 г. Те хвърлят светлина върху структурата на приходите
и разходите на Зограф, кредитната му задълженост и управление
то на дълга, заплащаните от манастира данъци136, притежаваните
от светата обител метоси в Ормилия, Провлака, Сикиа, Каламаря
и др.137 и разпределението на получените от тях реколта и парич
ни средства, за заплащането на труда на наемните работници в тях
(воловари, коняри, овчари, земеделци, копачи, орачи, вордунари и
др.), за търговията с произведените в метосите, но и закупени с цел
препродажба зърнени храни и добитък, за придобите чрез наслед
ства пари и имоти, за отдаването под наем на зографските килии,
за връзките, осъществявани със светските епитропи на Света Гора138
в Цариград и др.139 Осмислянето на тази изключително богата ин
формация в контекста на известното от други публикации за сто
134
Вж. многобройните записи за различни видове заплащания в рубриките
Дребни харчове и Що даваме на икономете…
135
През 1804 г. например били платени 7 гроша на слугата на архимандрит
Игнатий – Конд. № 246, л. 2r.
136
За облагането на атонските манастири вж. Alexander 1997, Balta 1999,
Kermeli 2008, Kotzageorgis 2008, Фотић 2000, а специално на Зографския манас
тир – Мердзимекис 2003, Balta 1999: 144–145, 149–153, 156–157.
137
За метосите на манастира вж. Болутов 1961: 101–107; Мердзимекис 2005,
Павликянов 2005.
138
За институцията на светските епитропи вж. у Παπαχρυσάνθου 1999:
23–25.
139
Доста често имената на контрагентите на манастира са придружени с
етноними – например на два пъти е било купено жито от циганин (Конд. № 245,
л. 6r [11], 47r [97]), на кредитора „х. Никифор куцовлахо“ (Пак там, л. 13v [ 26]) и
„Гавриила бошнакот“ (Конд. № 246, л. 10v) били изплатени лихви за дадените
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панската история на Зограф и изобщо на светогорските манастири
би дало възможност за създаването на един много по-реалистичен
разказ за живота в българската света обител на Атон през XVIII и
началото на XIX в. Тук ще маркираме само две подтеми от изклю
чително добре застъпената в кондиките/сметководни книги иконо
мическа проблематика.
Данните от кондики № 55, № 245 и № 246 поставят под съмне
ние някои вече утвърдени тези за значимостта на отделни стопан
ски единици за финансовото благосъстояние на манастира или за
управлението на манастирския дълг. Така например от структура
та на доходите на манастира за 1799–1805 г. ясно се вижда, че от
въддунавските имоти на светата обител – Киприяна и Добровец, за
които се приемаше, че са били най-сигурният и стабилен източник
за финансовото благосъстояние на манастира140, далеч не са играли
такава роля през посочения период. Годишната им вноска (етисион) по това време е възлизала на 2500 гроша общо. При обобще
ние на данните в Конд. № 245 за приходите през 1799/1800 г. обаче
се вижда, че само от продажба на жито през 1800 г. Зографският
манастир е получил 26 970 гроша, което е било повече от полови
ната от общия му доход от 46 502 гроша. За съжаление, наличните
данни не позволяват да се уточнят разходите за това производство,
идващо от манастирските метоси. За реалната печалба на обителта
от продажба на зърнени храни обаче може да се ориентираме по
сумите, вложени за закупуването на известно количество жито от
други производители (706 мусура) и разликата от 3–4 гроша между
покупателната и продажната му цена, която надвишава годишната
вноска на Киприяна и Добровец. Значително по-големи са и общи
те приходи на Зограф от милостиня през тези години – 12 099 гроша
за 1799/1800 г., 14 173 – за 1800/1801 г., 29 761 – за 1801/1802 г., 23 318 –
за 1802/1803 г., 31 568 – за 1803/1804 г., 31 990 – за 1804/1805 г.
През предходни години обаче от отвъддунавските метоси в ма
настирската каса на Зограф, макар и нередовно, са постъпвали мно
го по-значителни суми141. Интересно е да се отбележи също, че поч
от тях заеми, за продадено муле на арнаутите били взети 90 гроша (Конд. №
245, л. 20r [39]) и др. Срещат се и имена на мюсюлмани извън представителите
на османската власт като Бекир ага, на когото е платено за зърно (Конд. № 245,
л. 27r [53]), жито било купено и от Сали ага, от Бешир ага, от Мехмед, Осман ага
(Пак там, л. 49r [97]).
140
Вж. напр. Болутов 1961: 64, Радев 2018.
141
Вж. подробен опис у Радев 2017. Според нас обаче И. Радев неправо
мерно приема всички суми, донесени от Влашко, като доход от Киприяна и
Добровец.
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ти всички споменати по-горе значими фигури в управлението на
Зографската обител в един или друг период са били или игумени,
или манастирски пратеници било в Киприяна, било в Добровец,
било изобщо във Влашко и Молдова и са внесли в манастирската
каса големи парични средства, събрани там142. В този смисъл до
пускаме, че е възможно заемането на игуменския пост в някой от
отвъддунавските метоси да е играело важна роля за издигането в
манастирската йерархия. Това подсказват и няколко записа в Зогр.
№ 231 и Конд. № 246 – на 10 ноември 1804 г. отец Антим пристига от
Влашко и внася щедра помощ от труда си в Божигробския манас
тир в размер на 2500 гроша, а на 1 март 1805 г. вече е взето решение
той да бъде изпратен за игумен в Киприяна, като при това предва
рително внася етисиона на метоха в размер на 2000 гроша143, а малко
след това вече го виждаме да подписва заедно с епитроп Лаврентий
призив за събиране на помощи за зографисването на съборния
храм144. Това, което е сигурно обаче, е, че ролята на постъпленията
от Влашко и Молдова е нараснала неимоверно след връщането на
Киприяна на Зограф през 1837 г., когато получената сума, дължи
ма и за предните пропуснати години (след Руско-турската война от
1806–1812 г. зографското братство загубило контрола над своя ме
тох, който останал в Руска Бесарабия), е била вложена в Руската дър
жавна банка и е послужила за изплащането на манастирския дълг
и повдигане на общото финансово състояние на обителта145. Струва
си в този контекст да се запитаме дали това обстоятелство, подхран
вано и от символното значение на двата последни големи имота,
дарени на Зографската обител директно от християнски владетели,
не е създало една по-късна преувеличена картина на тяхната значи
мост за формирането на дохода на манастира и през XVIII в. или
поне в края на същото и началото на следващото столетие.
Изключително детайлните сведения за манастирския дълг пък
показват не само че взетите назаем финансови средства не са били из
142
През 1751 г. в началото на своята „кариера“ скевофилакс Арсений се връ
ща от Влашко с помощ от 1070 гроша (Зогр. № 231, л. 79r); проигумен Игнатий
известно време е бил игумен на Киприян и също е донесъл от Молдовлахия
значителни суми (пак там, л. 102v); проигумен Порфирий при пристигането си
от Молдова донася 7 кесии пари, като преди това е изпратил още 3 (пак там, л.
133r); архимандрит Акакий също е бил игумен на Киприяна (пак там, л. 102v),
a проигумен Евтимий – на Добровец (Пак там, л. 173r).
143
Зогр. № 231, л. 115r, Конд. № 246, л. 15v–16r.
144
Павликянов 2005: 149–150. За предатирането на публикувания от Павли
кянов документ вж. по-нататък.
145
Болутов 1961: 67–70.
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платени към 1803 г., както се приемаше досега146, но и че Зографското
монашеско братство е продължавало да задлъжнява. Към 1799 г.
заемите са възлизали на 145 330 гроша – сума, която потвърждава
съобщеното от епитропа Евтимий в призива му за събиране на по
мощи за Зографската обител от 1801 г., че дълговете на манастира
надхвърлят сто кесии аспри (една кесия се равнява обикновено на
500 гроша)147. Въпреки че манастирът е изплащал редовно лихвите и
главниците по взетите кредити, всяка следваща година е бил прину
ден да прибягва към нови по-големи заеми (вж. Таблица 2).
Таблица 2
Обслужване на дълга на манастира
„Св. Великомъченик Георги Зограф“ – 1799–1805 г.
(Източник – конд. № 245 И № 246)
Година
1799–1800
1800–1801
1801–1802
1802–1803
1803–1804
1804–1805

Изплатени лихви
4316
7798
8252
9141
10 383
11 066

Изплатени главници Нови заеми
21 275
21 930
14 945
31 700
8 660
26 570
23 570
39 090
27 631
59 051
23 160
31 120

Подробното описание на дълга на Зограф освен това отваря вра
та към начина, по който в условията на идиоритмия светогорски
те манастири чрез личното разпореждане на заможните монаси с
притежаваните от тях средства са финансирали мащабните си стро
ителни проекти и не само тях. Най-обща представа за кредиторите
на манастира Зограф дават обобщените в долната таблица данни
от описанието на дълга в Конд. № 55 към 1799 г., които няма да ана
лизираме тук. Ще споменем само, че сред заемодателите се откро
яват със значителни суми проистамени от други атонски манасти
ри – скевофилаксът на Кутлумуш Дионисий (1000), скевофилаксът
на Дохиар Гавриил (2000), скевофилаксът на Ксиропотам Венедикт
(1000), бившият дикей на Григориат Яков (500), архимандрит
Дионисий от Ватопед (500), параскевофилакът Кирил от Великата
Лавра (500), а в следващите години към списъка на кредиторите на
Зограф се добавят и двамата бивши вселенски патриарси, пребива
ващи на Атон – Григoрий V и Неофит VII148.
Болутов 1961: 67–70, Павликянов 2005: 104.
Павликянов 2005: 147.
148
Кондика № 245, л. 97r [203]; Кондика № 246, л. 9r.
146
147
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Таблица 3
Кредитори на манастира „Св. Великомъченик Георги Зограф“
към 1799 г.
(Източник – конд. № 55)
Кредитори
Манастири и принадлежащите
им скитове и килии
Кутлумуш
Кутлумушки скит*
Кутлумушка килия
Дохиар
Хилендар
Хилендарски килии Св. Димитър,
Св. Никола, в Карея**
Лавра
Килия Лаварска
Света Анна***
Ватопед
Ватопедска килия
Ивер
Иверска килия
Продром****
Ксиропотам
Симен*****
Симонопетра
Св. Павел
Рушко ******
Руска килия
Филотей
Григориат
Ставроникита
Дионисиу
Камилавка*******
Капсокаливи
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Заем
(гроша)

Брой на
Лихва
кредиторите
(%)

13 100

12

8, 7, 6

1 000

1

6

800
12 250
4 300

2
14
7

7
7, 6
8, 7, 6

5 200

7

8, 7, 6

6 000
1 250
4 800
4 900
1 350
700
5 100
1 500
3 700
1 600
1 000
1 500
1 000
500
700
500
300

11
2
10
9
4
1
5
2
9
3
1
1
2
1
2
1
2

8, 7
8, 7
7, 6
8, 7, 6
8, 7, 6
8
7; 6
7, 6
8, 7, 6
7
6
7
7; 6
8
7
6
9

300

1

6

1 700
1 000

2
1

8
6
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Кредитори
Висши духовници
Белградският митрополит
Монаси от Зограф и
принадлежащите му килии и
други лица, свързани с обителта
Зограф – монаси
Килиоти на Зограф
Светски лица, свързани с манастира
Неуточнени
Монаси********
Светски лица
ВСИЧКО
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Заем
(гроша)

Брой на
Лихва
кредиторите
(%)

500

1

8

5 100
2 600
9 650

11
6
16

8, 7, 6
8, 7, 6
8, 7, 6

34 000
17 030
145 330

51
32
230

8, 7, 6
8, 7, 6
8, 7, 6

* Вероятно скитът „Св. Пантелеймон“.
** Килиите „Св. Димитър Тригонас“ и „Св. Никола Врахниту“ се намират в Карея,
възможно е в третия случай споменаването да се отнася до Типикарницата „Св.
Сава“ в Карея или до малката килия в двора на „Св. Никола“ – „Мала господжина“.
*** Скитът „Света Анна“, подчинен на Великата Лавра.
**** Вероятно скитът „Св. Йоан Продром“ на Ивирон.
***** Есфигмен.
****** „Свети Пантелеймон“ или „Русик (Русикон)“.
******* През 1369 г. светогорският протат остъпва на Зограф килията „Камилавхас“
(Павликянов 2005: 67). Не ни е известно дали през 1799 г. манастирът все още я
владее.
******** Вероятността част от неидентифицираните монаси да принадлежат на мо
нашеското братство на Зограф е голяма, но на този етап на нашите проучвания
все още не бихме могли да ги идентифицираме по този начин.

Зограф и османските власти
Отношенията на Зограф с османските власти, разбира се, найдобре биха се разкрили от един бъдещ анализ на значителното ко
личество османски документи, съхранявани в библиотеката на све
тата обител, които досега не са влизали в научно обръщение и са в
процес на описание и дигитализация от друг екип изследователи.
Тези отношения са добре отразени и в гръцките документи на оби
телта, както и в запазените архиви на Вселенската патриаршия и на
управителните органи на Светогорската общност. Разглежданите
тук четири кондики обаче също хвърлят светлина по темата. Макар
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да не архивират подробно контактите на зографци с различните
османски съдебни и военно-административни органи, а да се огра
ничават само със споменаването на отделни османски документи,
отнасящи се до манастира – доколкото това е било необходимо с ог
лед на манастирското счетоводство, по кондиките може да се види
колко са „стрували“ на Зограф тези неизбежни контакти с властта,
поне с оглед на баланса между приходите и разходите му.
Упоменатите в кондиките османски документи149 са свързани
както с преките взаимоотношения на манастира с османската дър
жава и нейните институции, така и с някои нуждаещи се от посред
ничеството на светската османска власт отношения на манастира с
други църковни звена. За обозначаването на тези документи мона
сите са използвали една опростена номенклатура от наименования.
Документите на централната власт са наричани общо ферман/хатферман150, а с термина бурултия/бурунтия151 най-вероятно са означа
вани документи на локалната власт. На свой ред, документите на
кадийската институция фигурират под общото наименование хюджет152, както и тапиа, като издаването им се приписва на мухтията
(мюфтията)153. Предполагаме, че така е бил титулован от монасите,
може би поради високия си ранг в самата съдебна йерархия, кади
ята на Солун, към чийто съдебен район спада Атон154. Споменати
са и изложенията от монасите до Високата порта – илям155, които
се съставят от кадийската институция, нерядко със съучастието на
За всички видове споменати по-долу османски документи вж.: Велков
1986: 73, 88, 96, 189–190, 206, 344, 390; Недков 1966: 18, 21, 23, 44, 49.
150
Вж. напр. Конд. № 245, л. 61r [121], 80r [159].
151
Пак там, л. 87r [173]; Конд. № 246, л. 13r.
152
Конд. № 246, л. 3v, 7v.
153
Пак там, л. 8r.
154
В йерархията на османските кадии солунският заемал твърде високо
място. Той се е нареждал сред кадиите с ранг молла с възнаграждение от 500
акчета дневно. Под юрисдикцията му, по сведения на прочутия османски пъте
шественик от XVII в. Евлия Челеби, освен Солун попадали и казите Касандра,
Сидерокапса и Айнероз – т.е. Света Гора. По данни на същия автор в Солун по
онова време е имало и четирима мюфтии (ислямски юриспруденти, оправомо
щени да издават фетви, т.е. съобразени с шериата тълкувания на различни юри
дически казуси ) – по един мюфтия за всяка една от четирите основни ислямски
правни школи. Мюфтията, представляващ доминиращата в Османската им
перия ханефитска школа, Евлия Челеби нарича шейх юл-ислям (Евлия Челеби
1972: 176). Досегашните изследвания сочат, че през XVII–XVIII в. в Солун пос
товете на кадията и на мюфтията обикновено са се заемали от различни лица
(вж. напр. Ginio 1998: 193–200; Gradeva 2006: 277, note 9).
155
Пак там.
149

390

Н. Данова, К. Мирчева, О. Тодорова, С. Иванова

Четири зографски кондики ...

местни органи на властта. Предполагаме обаче, че зад „писмата”,
отнасяни в Цариград от различни монаси, чиито „командировъч
ни” харчове са осчетоводени в сметководните книги (Конд. № 245
и № 246), понякога се е криело прошение/оплакване до Високата
порта. Терминът тескере156 пък, изглежда, се употребява не като наз
вание на специфичен османски документ, а в най-общия смисъл –
като документ, разписка.
Интересни са и самите споменавани в кондиките процедури с тех
ните наименования и ангажираните в тях функционери. Например
за ферман от 1802 г. е споменато, че е бил донесен от бумпаширот157,
като вероятно става дума за мубашир – държавен пратеник, който
доставя документи и действа като комисар за изпълнението им. В
други случаи пратеници от Атон сами донасят важни документи от
столицата. Това е видно от един любопитен със своята еклектична
лексика запис за това как ватопедските монаси, с които Зограф бил
в спор за чифлика в Ормилия, успели да издействат от Истанбул,
вероятно с посредничеството на кехаята на Патриаршията, фетва от
шейхюлисляма, за да започнат дело пред Солунския съд158. Отново
Солунският съд е институцията, от която се изваждат заверени пре
писи (сурет) на различни документи, които да послужат на мона
сите в съдебни дела159. Интерес представлява и запис от 1803 г., че е
платено „на той що показа синорете“ – вероятно процедура по уточ
няване границите на поземлен имот със свидетели за издаване на
правовладелчески документи160. Тези споменавания потвърждават
впечатлението, че монасите, или поне онези от тях, които са управ
лявали манастирите, твърде добре са познавали османската бюро
кратична практика и когато се е налагало да защитят интересите си,
са били в състояние да се възползват пълноценно от нея.
Съдържащите се в сметководните книги записи носят информа
ция и по няколко основни теми, свързани с данъчните задължения
на манастира161. Те са съобщени на своеобразен атонски социолект,
зад който понякога е трудно да се разшифроват официалните ос
156
Вж. напр. запис, в който се упоменава, че „от ланский и поланский хесап
от глави и файди сос тескере от архимандрита платих – 790“ – Конд. № 245,
л. 21r [41].
157
Конд. № 245, л. 77v [144].
158
Пак там, л. 80r [159].
159
В запис от 1802 г. например е отбелязано, че хаджи Неофит и Паисий
отишли до Солун да извадят „сурете турски на румилийските писма“ – Конд.
№ 245, л. 76v [152].
160
Пак там, л. 78r [155].
161
За османската данъчна система вж. Мутафчиева 1993: 146, 151–174, 209–219.
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мански термини. Все пак могат да се разграничат няколко основни
типове плащания.
На първо място манастирът, който е бил третиран от властта по
подобие на един голям райетски чифлик или бащина, е бил длъ
жен да изплаща полагаемите се за своите имоти райетски данъци.
Съответно в списъците с харчовете на Зограф могат да се открият
данъците, които обителта е давала за селскостопанското производ
ство, разгърнато на територията на чифлика в Румиля (Ормилия),
както и в другите манастирски владения на мирийска земя162. От въ
просните имоти Зограф добива зърно, дребен рогат добитък, гроз
де, маслини и известно количество зарзават, като тази продукция
подлежи на десятъчен тип облагания – десятък от отделни култури,
ресим за къшлите163, както и чибуклук164.
Вторият вид данъци, които фигурират в Конд. № 245 и № 246,
са онези към държавата. По стара привилегия те се изплащат от
Атон общо, като квотите на отделните манастири се разпреде
лят165 и набират автономно чрез институцията на Големия събор,
все още вписван в кондиките по традиция със старото си название
Мегалимеш (изкривено от гр. Μεγάλη Μέση)166. Сред държавните да
нъци ще отбележим преди всичко поголовния данък джизие167 или,
както се употребява в нашите кондики, харач (по-често употребява
ният термин изобщо в домашните паметници). Монашеските общ
ности са били сред онези, които са имали привилегията да плащат
това задължение като макту (туптан), но паралелно с това всеки
монах, когато пътувал по различни дела на манастира, включи
телно и като таксидиот, е трябвало да е в състояние да представи
индвидуален документ за платения данък168, като фактически този
Десятъците понякога се дават като дължими от отделните земеделски
чифлици на манастира. Напр. под 1799 г. е отбелязано плащане за „провлаш
кио десятък” – Конд. № 245, л. 5r [ 9].
163
Напр. през 1799 г. са изплатени суми за десятъка върху житото, ечемика,
овеса и ръжта, ресим за „кашлата“ и пр. – Пак там, л. 6v [12].
164
Вер. ресм-и агнам – данък върху овцете от десятъчен тип, от друга стра
на обаче, чибуклукът се дефинира като данък върху пушека, също специален
данък върху дребните животни и тогава ресим може да означава данък върху
пасищата.
165
Balta 1999. Вж. напр. и съгласително писмо на Голямото събрание
(Мегали Синакси), 1 февруари 1799 г., с което се разпределят царските данъци
на Св. Гора към властите в Солун – Γάσπαρης 1991: 88.
166
Вж. описа на съдържанието на кондиките по-горе.
167
Грозданова 1970: 75–89.
168
След джизие реформата от 1691/2 г. на платците трябвало да се дават
своеобразни разписки за платения данък за съответната година, известни като
162
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документ е играел ролята на нещо като паспорт. Вероятно именно
такива „джизие карти“ са раздавани на пътуващите монаси, като за
тези карти („харачки книги“)169, както свидетелстват кондиките, се
е заплащало170. Твърде възможно е впрочем в част от случаите, при
които в нашите кондики се споменава за „хартии“, също да става
дума за джизие карти.
Зографските кондики съдържат доста сведения и за други два
типа плащания към държавата, макар в повечето случаи упоменати
не с официалните им названия. Става дума за т.нар. извънредни да
нъци, известни с общото название аваризи, и т.нар. вилаетски разхо
ди – т.е. прехвърлянето на разходи директно към провинцията, чрез
т. нар. имдад (военновременна и мирновременна помощ за местните
губернатори-паши), както и чрез т.нар. текялиф-и шака (разходи за
местната администрация и за осъществяване на различни поставе
ни ѝ от държавата задачи). Такива са например отбелязаните в кон
диките суми, изплатени за рохузе, ищира и бумбая171: 3448 гроша и 63
пари за 1799–1800 г., 2297 гроша и 22 пари за 1800–1801 г., 2355 гроша
и 12 пари за 1801–1802 г., 1418 гроша и 30 пари за 1802–1803 г., 1282
гроша за 1803–1804 г. и 1466 гроша и 27 пари за 1804–1805 г.172.
В документите се среща и т.нар. джереме. Тук очевидно става
дума за глоби за извършени дребни престъпления, обединени в
евраци, джизие евраци. В османските фискални документи рутинно присъства
терминът (джизие) еврак за картите, които са се разпращали в административ
ните райони (по кази и вилаети) и е трябвало да се разпределят и по възмож
ност да не останат за връщане.
169
Рубриките за милостиня и други приходи изобилстват с такъв род за
писи – напр. „за харачшка книга на проигумен Методия – 12 гроша и 20 пари“
(Конд. № 245, л. 105r [219]). Катастихът на приходите за 1799–1800 г. пък започва
с малък списък на платеното за харач от отделни монаси – пак там, л. 18r [35].
170
Напр. на л. 42v [ 84] в Конд. № 245 е вписано, че са получени 4 гроша от
папа Тимотея за тахрил.
171
В цитираното вече съгласително писмо на Мегали Синакси от 1 февру
ари 1799 г. откриваме обяснения, които помагат да се идентифицират използ
ваните от монасите названията на тези данъци с османските термини: „В пълно
съгласие се реши начинът, по който ще се разпределят царските данъци на Св.
Гора към властите в Солун, както следва. [...] Рухусиа [данък] и вилает хартия на
Солун ще се разпределят на глава. Ищира [принудително изкупуване на храни
за войската по нормирани цени], бумбая [мубая – принудително изкупуване на
храни за войската по нормирани цени], брашно и паксимеди [сухари, задължи
телно доставяни за войската] за царските армади и войски ... ще се разпределят
съгласно царския тахрил [дължима сума към държавата в смисъл на квота от
аваризи или вилаетски разходи] на метосите“. – Γάσπαρης 1991: 88.
172
Конд. № 245, л. 17r [ 33], 37r [73], 60r [119], 87r [173], 113v [234]; Конд. №
246, л. 13r.

393

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

класическото османско законодателство под наименованието бад-у
хава173, като платимите суми са дължими, когато извършителят на
престъплението е неизвестен. За въпросните престъпления и тях
ното материално компенсиране разбираме само косвено по нало
жените на манастира плащания. Например през 1800 г. зографски
те монаси са платили джереме за „дионисиатските овце“174, през
1801 г. – „за нивите юрушки, що се запалиха и ги изгориха“175, през
1802 г. за изоставен в някаква нива добитък от челника Никола176. От
нашите кондики става ясно обаче, че глоби (джереме) вече се налагат
и за тежки престъпления, като понякога плащанията се осъществя
ват солидарно с останалите звена на атонската монашеска общност.
Например джереме е било изплатено заедно с другите манастири
за убийството на „субашата под метохот“, като Зограф е дал 500, а
другите манастири – 1000 гроша177.
И накрая, нека да споменем и за „скритите механизми” на вза
имоотношенията с властта, за които няма как да намерим следи в
официалната документация – типичните за османската действи
телност рушвети, подаръци и почерпки178. Например през 1803 г.
за седжеде (молитвено килимче) като пешкеш (подарък) на воеводата
Пулигерски са били дадени 40 гроша179, други 32 гроша са били от
пуснати за чибуци и пешкеш на пазванта180.
Този аспект на „ухажване“ на властта обаче най-ясно прозира от
записите във връзка с вече споменатия спор на Зограф с Ватопед от
носно имот в землището на с. Румиля (Ормилия). Правовладението
върху него се доказва в хода на дългогодишно дело пред османския
съд в Солун. За нуждите на делото представители на манастирската
управа посещават както самото място – обект на спора, така и Карея
и най-вече Солун, който е център на казата, към която е прикрепен
Атон. Именно към това съдилище на първа инстанция се обръща
173
Особеният статут на Светогорската „република“ предполага другите
съставки на буд-у хавата (такси за бракосъчетание, димнина за отсядане на чер
гари, компенсиране на разходи по издръжка на избягали и заловени роби) да
не се търсят от монасите поради самото им естество.
174
Конд. № 245, л. 47v [94].
175
Пак там, л. 76v [152].
176
Пак там, л. 101r [210].
177
Пак там, л. 76v [152].
178
В нашите кондики терминът пешкеш се споменава в смисъл на обикно
вен бакшиш, подкуп, но и като платими чрез Мегалимеш официални задъл
жения към османската държава, чието разграничение може да се направи при
конкретен анализ. Вж. Kotzageorgis 2008: 67–80.
179
Конд. № 245, л. 100v [212].
180
Конд. № 246, л. 2r.
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манастирът. Апелацията е в Цариград, където се изпращат изложе
ния и централната власт издава ферман181. Казусът не е представен
специално на страниците на кондиките, а се споменава само мимо
ходом по повод свързаните с него разходи. Един от най-показател
ните записи в това отношение е поместен на л. 80r [159] от кондика
№ 245:
1802: ное́м: е҆гда̀ донесо́ха ватопе́дци
фермаⷩ ѿ шеи҆сля́мъ ѿ кюсꙋ=
се кехая́си182 и҆ чини́ха хавале183 мꙋхті́ата да
ни сꙋди за о҆рми́лїа огда даⷣ ⷪхомъ
на мꙋхті́ата рꙋсфе́тъ ха́рчъ
со рꙋка проигꙋменъ порфѵ́рїа и҆
проиг: паи́сїа, и҆ хаџи́ неѡ́фита
число́мъ гро́ша 6800
Пак за румилската работа, както e регистриран спорът в смет
ководните книги, са дадени веднъж 7500 гроша184 и втори път 620
гроша на Сали ага185, на свидетелите – 120 гроша186, нови 2000 гроша
– на мухтията187 и др.
Юридическите перипетии по казуса вероятно ще могат да се
изследват по-подробно въз основа на османски документи, ако та
кива са запазени в манастира или се открият в истанбулските ар
хиви. В същото време, само едно бъдещо внимателно пресмятане и
съпоставяне на различните пера в разглежданите кондики ще може
да покаже какви са били разходите и приходите от този своеобра
зен чифлик на манастира и дали от финансова гледна точка съдеб
ните дела за него са си заслужавали.

Gelzer 1903: 514–518.
Възможно е да се визира не ферман, а фетва от шейх-юл исляма, из
действана от кехаята, представителят на Вселенската патриашия пред Високата
порта.
183
Предаване за разследване.
184
Конд. № 245, л. 103r [215].
185
Конд. № 246, л. 2r.
186
Пак там, л. 2v.
187
Пак там, л. 2v.
181
182
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Няколко щриха върху всекидневния живот
Зографските кондики са и изключително богат източник на ин
формация за всекидневния живот в обителта, за който до този мо
мент изследователите черпеха данни главно от описанията на чуж
дите пътешественици – лекаря и общественик Пиер Белон дю Ман,
посетил Света Гора през 1547 г.188, британския историк и дипломат
Пол Рико189, който идва на Атон близо век по-късно, френския ле
кар Пол Люка (1706)190, украинския поклонник и писател Василий
Григорович-Барский (1725)191.
Данни за ежедневието на монасите намираме още в пътеписа на
Пиер Белон дю Ман. Той описва подробно външния вид на монасите
и тяхното облекло, както и техните занимания:
И въпреки че няма никаква разлика между дрехите на калу
герите, те почти всички се разпознават един друг. Животът им е
твърде странен. Те не носят риза от коноп или лен, а от вълна, коя
то предат сами, а горните им дрехи имат същия цвят и кройка,
както на монасите, които ние наричаме „опушени“. Няма нито
един калугер от който и да било манастир, който да не упражнява
някакъв занаят. Никога не наемат работници за свои нужди, но ако
има да се върши нещо за манастира, изпълняват го всички заедно
или поотделно, като подрязване на лозята, изораване на земята,
докарване на дърва, градинарски работи, рилобов. Всички заедно
свършват манастирската работа. Едни са обущари и правят обуща
за другите и ги поправят, когато се скъсат. Други са шивачи, които
кроят расата и сами ги шият. Някои са дърводелци, които правят
лодки, кораби и други дърводелски работи. Някои са мелничари,
зидари и така нататък – от всички други занаяти. Води се стопан
ство с оглед изгодата на манастира... Ако някой беден човек или
вдовец, или пък млад човек, който желае да се отдели от света,
иска да стане калугер и ако случайно има някакво малко имуще
ство, то се дава за общо ползване на манастира... Приемат едни,
за да орат земите, други, за да копаят или грапят, и ги използват
за това, за което са най-сръчни... Има малко калугери, които да са
свещеници и служат литургия. И макар да са свещеници в мана
стира, това не ги освобождава от задължението да работят ръчен
труд, както всички монаси: всеки трябва да участва в месенето на
хляба192.
Цветкова 1975: 92–93.
Rycaut 1678: 215–263; Рико 1988: 224–236.
190
Цветкова 1975: 279.
191
Григорович-Барский 1885: 224–226, 250–275.
192
Цветкова 1975: 92–93.
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Белон, който посещава Зограф, когато той е киновия, описва ре
лигиозните ритуали и обичаи и подчертава, че в манастира не се
отглеждат домашни животни, тъй като калугерите не ядат месо193.
Спира се и на хранителните практики в манастира, като отделя осо
бено внимание на храните, използвани по време на пости: треви,
рокета, корени от целина, глави праз, краставици, лук и чесън, мас
лини, сухар, вино, орехи, сушена и пушена риба, раци, морски ох
люви, миди и стриди, бакла, накисната във вода. Според него не се
сее много пшеница, но се отглеждат лозя, маслинови дървета, смо
кини, лук, чесън, бакла и други зеленчуци194.
Хронологически най-близки до разглежданите тук кондики са
пътните бележки на британския учен арабист и класик Джоузеф
Карлайл (1801) и неговия спътник, викария на британското посол
ство в Истанбул Филип Хънт, които правят обширни описания на
Светогорските манастири195. Те отседнали в много удобен апартамент в Зографския манастир, броят на монасите в който по това
време бил около 100196. В манастира имало и още толкова работни
ци, ангажирани със строежа на новата църква, който щял да коства около 40 000 пиастри според Карлайл и 50 000 пиастри според
Хънт197. Любопитна подробност от разказите на Карлайл и Хънт е
срещата им с детронирания и заточен в атонския манастир Ивирон
бивш цариградски патриарх Григорий V. Споменаваме я тук, за
щото, както видяхме по-горе, Григорий V е бил сред кредиторите
на Зограф, а е имал и други по-специални отношения със зограф
ските братя. На трапезата, която бившият патриарх споделил с
двамата британци, имало над „30 различни блюда – турски стил
и различни вина“198 според Карлайл, а спътникът му уточнява –
„агне, наденици, шунка и френски вина“199 – меню, различаващо се
значително от обичайната храна на светогорските монаси.
Във всички тези случаи обаче в пътешественическите наративи
става дума за поглед „отвън“, който в една или друга степен отра
зява субективно манастирските реалности и възпроизвежда повече
или по-малко ориенталистични стереотипи. Без да омаловажава
Пак там, с. 93.
Пак там, с. 94–95.
195
Anghelou 1965: 33–75; Walpole 1817: 198–220.
196
Anghelou 1965: 62.
197
Anghelou 1965: 62–63, Walpole 1817: 217.
198
Anghelou 1965: 46.
199
Walpole 1817: 208.
193
194
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ме стореното от българските200 и гръцките автори201 на изследвания,
посветени на Зографската обител и атонските манастири, трябва да
кажем, че четирите разглеждани тук извора и особено трите кон
дики/сметководни книги позволяват, както никога досега, да навле
зем в спецификата на атмосферата на обителта, да си представим
обитаващите я хора, да добием знание за всекидневните проблеми
и дейности на монасите и на пребиваващите на Света Гора светски
лица, да доловим осезателно конкретните елементи от заобикаля
щата материална среда с техния цифров израз, да реконструираме,
доколкото е възможно, мрежата от социални взаимоотношения,
която се крие зад видимите манастирски практики.
От вписаните в Конд. № 55, № 245 и № 246 суми, посветени на
дребните харчове, добиваме представа за облеклото на монасите.
Фиксирани са суми, изплатени за шаяк (измерван в пихи – лакти) и
за платно от вълна за кошули, раса и гащи, за джубета, за мантии, за
калимявки и дрехи за помонашване, за чорапи и пр., като понякога
се уточнява и за кого са били предназначени дрехите202. В повечето
случаи кошулите, расата или калцуните се шият от зографски мо
нах, който получава заплащане за труда си203. Обувките са опинци,
калеври, папуци, като обикновено в навечерието на Великден се по
ръчват значително количество папуци и много по-малко калеври
– например през 1800 г. са регистирани суми за 140 чифта папуци и
10 чифта калеври, а през 1802 г. за папуците за Възкресение са били
платени 260 гроша204. Вписаните в кондиките разходи за въглища и
дърва пък дават представа за това как са се отоплявали монасите,
кога се е закупувало топливото, как и кои са участвали в подготвяне
то на отоплението за зимния период205.

Болутов 1961, Зографски 1943, Иванов 1911, Ковачев 1942а, Павликянов
2005, Чилингиров 2000, Чилингиров 2010 и др.
201
Мердзимекис 2001, Мердзимекис 2003, Мердзимекис 2005, Alexander
(Alexandropoulos) 1997, Kolovos 2013, Kotzageorgis 2008, Patrinelis 1995, Zacharia
dou 1969, Zachariadou 1971, Κολοβός 2005, Κολοβός 2012, Παπαστάθης 2004.
202
Например през юли 1799 г. са били платени 5 гроша за кошуля и гащи
на магера (готвача), а през ноември 1799 г. – 3 гроша за расo и джубе на водени
чаря – Конд. № 245, л. 4r [7], 9r [17].
203
Пак там, л. 28r [55], 77r [153].
204
Пак там, л. 11r [21], 53r [105].
205
В случаи като този, където става дума за повтарящи се многократно раз
ходи, за да не утежняваме бележките, препращаме най-общо към рубриките
за дребни разходи на манастира за отделните години – вж. съответните листове в
описанието на кондиките по-горе.
200
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Кондики № 55, № 245 и № 246 са ценен източник и за храни
телния режим на монасите чрез регистрираните на страниците им
продукти – варива като боб и леща, картофи, ориз, фиде, масли
ни, кромид лук, чесън, арпаджик, сол, зеле, тикви, паталаджани,
краставици и др. Купува се много риба (солена и прясна) – моруна,
скумрия, щука, лаврак, зарган, липариди, чирози, и морски дарове
– октопод, миди, както и хайвер и пр. Мазнините са постно масло,
зехтин и масло. Споменават се и подправки – черен пипер, шаф
ран, анасон. Сирене, мляко и яйца се доставят от манастирските
метоси. Макар и не толкова често, се купуват и плодове – грозде,
дини, любеници, череши, дюли за приготвяне на сладко, както и
стафиди – черни и червени. За предметите на лукса като захар и
кафе се заплащат изключително високи цени, а основно подслади
телно средство остава медът. Впечатляващи са количествата вино и
ракия, които манастирът купува, за да посреща поклонниците. То
вероятно е завишено спрямо предходни периоди с оглед алкохо
ла, предназначен конкретно за майсторите строители на новия съ
борен храм206. Когато закупената храна е за поклонници и излиза
извън традиционната монашеска диета, това изрично се отбелязва
в записите207. А понякога тривиални вписвания за хранителни про
дукти, изпратени на отделни лица, хвърлят светлина върху начина,
по който зографските монаси са ухажвали влиятелни в църковни
те среди фигури, които биха могли да се намесят в тяхна полза за
решаването на съдебни спорове с други манастири. Например на
споменатия вече бивш патриарх Григорий са се доставяли веднъж
годишно агне, а понякога и сирене и мляко208, а от него се е очаквала
помощ в решаването на спора с Ватопед за спорния чифлик в окол
В Конд. № 245 са вписани с детайли разноските, направени за ядение и
пиение на майсторите, които участват в градежа на новата съборна църква, като
подробно е описано количеството вино, ракия, риба, месо и зеленчуци, които
са били сложени на трапезата им – л. 123v [256] – 124r [257].
207
Например 4 овни, закупени за гостите (Конд. № 245, л. 73r [145]), 2 агнета
за русчуклиите (пак там, л. 74r [147]), месо, когато дошъл синът на чичо Нано
(пак там, л. 4r [7]), 5 ярци за гостите (пак там, л. 31v [62]) .
208
Пак там, л. 10r [19], 100r [209]; Конд. № 246, л. 4r. За млякото и сирене
то като луксозни продукти на Атон през този период вж. разказа на Ф. Хънт
(Walpole 1817: 203–204), който обяснява, че поради недопускането на женски
животни на Света Гора млякото, яйцата, сиренето и маслото са вносни храни,
доставяни или от Македония, или от о-вите Тасос и Лемнос, което значително
оскъпява цената им – 1 ока мляко например струвала 17 пенса, докато за 1 ока
вино се давали 2 пенса.
209
Конд. № 245, л. 80r [159], 100r [209]. За съдебното дело вж. в параграфа за
отношенията на Зографския манастир с османските власти.
206
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ностите на Ормилия209. Един друг запис от 1802 г. – за пла́тното що сѐ
ѡ҆блечѐ патрїа́рхотъ когда̀ ѡ҆свящава̀ церквата – 29 [гроша]210 – пък подсказва,
че е възможно бившият патриарх да е участвал и в освещаването на
новопостроения съборен храм.
Други вписвания в дребните харчове ни приближават до закупу
ваните за литургични нужди продукти – восък, фитил и памук за
фитил за свещите, тамян, та дори тенекета за гасене на свещите в
храма. Наред с разходите за псалтири, евангелия, за нови обкови
на икони, за подвързване и подновяване на книги, за хартия за пи
сане и дебела хартия за катастих, за мастило и пр., впечатляващи са
сумите, които монашеското братство в крак с бързото навлизане на
евтините печатни издания, включително графични, които се нала
гат в края на XVIII в.211, редовно дава за щампи – понякога уточне
но, че това са щампи на св. Георги или халкографията, изобразява
ща светата Зографска обител с новопостроения католикон, която е
била поръчана във Виена.
Изключително интересни са и сведенията около храмовия праз
ник на манастира и неговата подготовка, около упражняваните от
отделни монаси занаятчийски професии, около това как и с какво са
се придвижвали монасите и как са пренасяли продукти от метосите
до манастира, както и откъслечните данни за продължаващата да
фукционира манастирска болница и монасите, упражняващи „ле
карска“ професия. Изобщо от гледна точка на всекидневния живот,
както вече отбелязахме, трите кондики/сметководни книги са извор
от първостепенно значение, от който изследователите на отделни
аспекти на манастирския живот биха могли да извлекат различни
данни съобразно проучваната от тях проблематика.
Изкушаваме се обаче да се спрем на още един детайл, който ни
се стори достъчно интересен и заслужаващ внимание. Сред много
бройните манастирски харчове твърде често се срещат суми, отде
лени за закупуване на барут, а два конкретни записа може би обяс
няват и за какво той е бил използван най-вече. Единият от тях гласи:
дадо́хъ на ты́я що помага́ха на о҆ц҃а кѵри́лла та правѝ кола́та за топовете – 2 [гроша], а другият – на васи́лїа що фрла то́повето – 2[гроша]212. Сам по себе си
фактът, че Зографският манастир ще да е имал топ/топове, не е из
ненадващ. Добре известно е, че повечето светогорски манастири са
разполагали с топове с разрешението на османската власт, за да се
отбраняват от непрекъсващите пиратски набези – практика, която
Пак там, л. 53v [106].
Специално за щампите вж. Παπαστράτου 1986: 457.
212
Конд. № 245, л. 5r [9], 9r [17].
210
211
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е била унищожена след Гръцкото въстание от 1821 г. и окупацията
на Атон от османски войски213. По-впечатляващо е обаче, че втори
ят упоменат по-горе запис е разположен в кондиката редом с два
други записа, които регистрират заплатени суми за участие в служ
бите по Рождество и Богоявление. Възможно ли е манастирският
топ или топове да са били използвани, за да оповестят важен цър
ковен празник? Това предположение ни се струваше недопустимо,
но разказът на Ф. Хънт за пребиваването му на Света Гора ни увери,
че е възможно подобна практика да е съществувала и далеч да не е
била екзотично изключение или проява на смелост. Хънт и Карлайл
пристигнали на Атон по време на Великденските празници, първа
та част от които прекарали във Ватопед, а на „светли понеделник“
заминали за Карея, за да се представят на единствения представи
тел на Портата в Света Гора – агата от бостанджийския корпус, на
когото атонските монаси са отчислявали една значима част от да
нъците си. Викарият на британското посолство описва с насмешка
положението на агата насред монашеското „царство“ и специално
отбелязва звънът на камбаните и стрелбите на пушките и топове
те, оглушаващи „весело подпийналия, пушещ лула“ бостанджий
ски пратеник в конака му, разположен непосредствено до Протата.
Че топовете далеч не са се използвали само спрямо пиратите и са
били в много по-честа употреба, показва и друг детайл от разказа
на Хънт – за да се сбогуват с него и спътника му Карлайл, монасите
от Кутлумуш не само ги придружили извън стените на манастира,
но и отбелязали събитието със залп от техния топ214. Така че не е
изключено и зографските монаси да са използвали топа/топовете, с
които разполагали, по църковни празници.

Връзки с други извори от и за манастира –
авторства, предатирания, уточнения
Разглежданите тук кондики съдържат и сведения, които позво
ляват да се уточнят авторства на отделни произведения, създадени
в манастира Зограф, да се установят дарители за изграждането на
различни части от храмовете и манастирския комплекс, на цър
ковна утвар и други богослужебни предмети или да се предатират
влезли вече в научно обръщение документи от архива на манастира.
213
214

Pavlikianov 2017: 417–420; Theocharidis 1995: 186.
Walpole 1817: 205–206.
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Така например няколко записа в Конд. № 245 разкриват под
робности около подготовката и отпечатването на медната гравюра с
изображението на светата обител, издадена през 1802 г. във Виена215.
В сметките за дребните харчове на манастира за 1801/1802 г. е от
белязано, че на зографа Герасим са били изплатени 40 гроша за
възнаграждение за сребърния обков на иконата (най-вероятно на
една от трите чудотворни икони – Фануилската, Аравийската или
Молдавската, чиито днешни обкови са направени през 1837, 1822 и
1838 г.), и за щампата що я̀ преписа᷃ и҆ прати́хме ю҆ ꙋ немцы́я та ю̀ положи́ша на
ме́ди (Конд. № 245, л. 76r (151), а малко по-рано е регистрирано и
заплащането на 12 гроша и 8 пари за кирия на немските щампи от
Серес до манастира (л. 75 v [150]). Друг запис пак в Конд. № 245 – на
да́скала Серафи́ма за житїе ст҃а́гѡ Косма̀ 50 [гроша] (л. 79v [158]), разкрива
името на преписвача и вероятния преводач от гръцки на житието и
службата на св. Козма Зографски от 1802 г.216, описани в каталога на
ръкописите в Зографския манастир под № 235217.
Установеният по-горе период на епитропство на проигумен
Евтимий, от своя страна, налага да се преосмисли предложеното
от К. Павликянов датиране на два призива за волни пожертвова
ния за живописването и украсата на нововъздигнатия зографски
престолен храм, подписани от зографския епитроп архимандрит
Лаврентий, които той отнася към 1803 г.218 Основание за това дават
както фактът, че както видяхме, през 1803 г. Евтимий е продължа
вал да бъде епитроп на Зограф, така и някои вписвания в кондики
те, които свидетелстват, че през 1803-1804 г. проигумен Лавренитий
все още не е станал архимандрит и вероятно е пребивавал известно
време като таксидиот в Русе219. Според записаното в старата конди
Παπαστράτου 1986: 457.
По-подробно за св. Козма Зографски у Dujčev 1971 и Pavlikianov 2009.
217
В приписка към житието на св. Козма Зографски от 1802 г. писачът отбе
лязва, че книгата е преведена от гръцки в Зографския манастир по времето на
епитропа проигумен Евтимий – Каталог 1994: 126–127, 383.
218
Павликянов 2005: 146–150.
219
Зогр. № 231, л. 139v. Вж. и записите в Конд. № 245, л. 112r [233], л. 114r
[237], л. 115r [239]. В своето изследване „Зограф и Русенската епархия“ Ив. Радев
въз основа на записа от 1806 г. приема, че тогава Лаврентий отново е бил на
таксид в Русе. По този повод бихме искали да уточним, че според нас с форму
лата „гости на някого“, често употребявана особено в последните три кондики/
сметководни книги, се описва получена чрез ходатайството на отделен член на
манастирското братство милостиня, но това не предполага въпросният монах
задължително да е посетил или пребивавал в конкретното селище. Вж. напри
мер два последователни записа в Конд. № 246, л. 14v, където в първия е запи
215
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ка (Зогр. № 231) в края на 1803 г., завръщайки се от Русе, той е само
отец проигумен кир Лаврентий:
1803 Мцⷭа декеⷨ: 20
прїидо́ша ѿ рꙋсчꙋкь о҆те́ць проигꙋмеⷩ
кѵ́рь Лаѵрентїй и҆ прїяхо́мь ѿ негѡ̀
сꙋхи аспры гро́ша .
.
и҆ ѿ о҆тца̀ проигꙋмена кѵ́рь Захарїа
прїя́хомь сꙋхи аспры гроⷲ		

и҆ па́ки ѿ ни́хь е҆дно канди́ло голе́мо
со ше́сть ма́ли около за гроⷲ:		
и҆ двѐ мꙋлета малки гроⷲ . .		
и҆ що̀ ѿкꙋпи́ль мощите що ги бѣ́ше
заложиль попь Мартѵрїй ѿ папа
Стамата гро́ша . . .		
и҆ е҆дны̀ па́фти гро́ша . . .		

:1000
:500
:900
200
:100:
:40

Като архимандрит Лаврентий е титулуван за пръв път по-долу
на същата страница през май 1806 г.:
1806 Маїя 12 ѿ а҆рхімаⷩ лаѵреⷩтїя
го́сте гроⷲ . . .		

1234220.

Най-ранната възможност да е придобил архимандритски сан, а
може би и да е станал епитроп на манастира по същото време, сле
дователно остава май 1805 г., към която дата привършва финансо
вата година според сметководните книги. Така че и подписаните от
Лаврентий призиви за събиране на помощи би трябвало да бъдат
отнесени към времето след 1805 или дори 1806 г.
***
Вярваме, че чрез гореизложеното, колкото и по презумпция не
пълно да е то, сме успели да дадем поне най-обща идея за значи
телната извороведска стойност на представените четири кондики на
Зографската обител – още повече, че както вече подчертахме, те да
тират от епоха, за която все още не разполагаме с достатъчно бълга
роезична документация. Непременно искаме да изтъкнем обаче, че
сано, че от архимандрит-Игнатиеви гости от Видин са получени 4045 гр., а във
втория – че от покойния архимандрит Игнатий са постъпили 1654 пари.
220
Зогр. № 231, л. 139v.
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освен за онези аспекти от живота на Зографския манастир, на които
намерихме за необходимо да се спрем по-обстойно (набирането на
поклонници и милостиня, организацията на монашеския живот,
манастирския дълг, взаимоотношенията на обителта с османските
власти, данните за всекидневния живот на общността и др.), кон
диките предоставят възможности за ценни наблюдения и в много
други посоки, като например развитието на българския език през
XVIII – началото на XIX в., общуването между представителите на
различните етнически общности на Балканите през същия период,
контактите на атонските манастири помежду им и др. Кондиките са
ценен източник на данни както за традиционните, така и за новите
полета в историческата наука и най-вече – за микроисторията. Те са
извор на информация, на който могат да се опрат работещите в об
ластта на някои помощни исторически дисциплини – палеография,
ономастика (антропонимия и топонимия), генеалогия, етнология,
историческа антропология, история на всекидневието и социални
те отношения и др. С други думи, най-различни направления на
историческата хуманитаристика само биха спечелили от това кон
диките час по-скоро да станат достъпни за изследователите в своята
цялост.
Надяваме се, впрочем, че не е много далеч и денят, в който кон
диките заедно с останалите вече публикувани или тепърва навлиза
щи в научна употреба документи от български, гръцки, османски и
др. произход ще залегнат в основата на една цялостна история на
Зографската обител от османската епоха.
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Four Register Books (Kondiki)
at the Monastery of Zograf from the Eighteenth
to the Early Nineteenth Century
Nadya Danova, Keta Mircheva, Olga Todorova,
Svetlana Ivanova (Sofia)
The study presents four manuscripts from a time for which there
are few Bulgarian-language historical sources: codices nos. 55, 231, 245
and 246 in the library of the Monastery of Zograf on Mount Athos. These
documents offer an insight into the operation of the monastic chanceries
and the evolution of their practices. The register books cover a significant
period of the history of the Monastery of Zograf and the study points out
the possibilities they provide for researching the spiritual life there, the
idiorrhythmic system of internal administration on Mount Athos, the
monastic economy, Zograf’s contacts with other Athonite monasteries,
the geography of pilgrimage to Mount Athos, alms collecting (ziteia),
relations with the Ottoman authorities, everyday life in the monastic
community, communication among the monks from the various ethnic
communities in the Balkans, etc. Suggestions are made for determining
the authorship of some anonymous literary and artistic works as well as
for redating two already published documents from the Zograf archive.
life
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Васил Априлов в търсене на документи
за средновековното българско минало
Τὸ Μοναστήριόν σας πρέπει νὰ ἔχῃ πολλὰ χειρόγραφα,
τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ δώσουν μέγα φῶς εἰς τὸ γένος μας1.

Георги Митов (София)
Ключови думи: Зографски манастир, Николай Ст. Палаузов,
архим. Анатолий Зографски, документи, „Болгарския грамоты“,
Зографска сводна грамота, Калиманова грамота
Богатите светогорски библиотеки са привличали любопитство
то на редица поклонници, а по-късно и научния интерес на мно
зина учени, тръгнали да търсят забравените страници от минало
то. След като е осъзната важността на откритите паметници, още
през XIX в. започва тяхното публикуване, което продължава и до
днес. Систематично проучени и прецизно изследвани, атонските
документи намират своето място в поредицата Archives de l’ Athos, от
която досега са излезли над 20 тома. Предстои да бъдат публикува
ни и средновековните документи от Зографския манастир2. Това ни
накара да обърнем поглед назад и да проследим началната история
на проучването на Зографския архив. Безспорно съществена заслуга
за обнародването на манастирските документи има Васил Априлов,
който през 1845 г. с поддръжката на Николай Ст. Палаузов и с по
мощта на архим. Анатолий Зографски издава за пръв път в книгата
си „Болгарския грамоты“ два документа, пазени в Зографската све
1
Писмо на Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов до архим. Анатолий
Зографски от 17 май 1838 г. (Прил. № 1, с. 3, 3–4 към настоящата статия). Зогр.
83/91 – 83/92.
2
Actes de Zographou, par G. Banev, A. Chryssostalis, C. Giros, D. Kiritsis, K. Smy
rlis. Вж. http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1005&lang=fr (достъп:
10.01.2019 г.)
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та обител, познати днес като Зографска сводна грамота3 и Калиманова
грамота4. Нова светлина около проучването и издаването на тези два
исторически паметника дава запазената кореспонденция между В.
Априлов и Н. Палаузов, от една страна, и архимандрит Анатолий,
от друга. Епистоларното наследство на тези „радетели за просвеще
ние на българската младеж“ дава интересни сведения за проучване
то на българските старини и тяхното използване в учебната практи
ка, също и в научната литература, както и за не по-малко любопит
ни архивни практики от първата половина на XIX в.

Историографски бележки
Няколко са основните историографски проблеми, на които си
струва да се обърне подобаващо внимание в рамките на настоящо
то изложение. Голямо е предизвикателството да се зададе някаква
обща рамка и да се систематизира литературата, посветена на раз
лични аспекти от изследвания материал.
На първо място е редно да разгледаме, макар и накратко, със
тоянието на българската историография, в смисъл на писане за бъл
гарската история, от първите десетилетия на XIX в., когато се фор
мира и отношението към историята на две от основните действащи
фигури в нашето проучване – Юрий Иванович Венелин и В. Апри
лов. Обикновено е прието българската историография да се дели на
„романтична“ и „критическа“ или „научна“. Първата се разглежда
като емоционално-патриотично писане на история за изграждане
на нация и създаване на национално чувство. Основно са застъпени
разкази за древността и величието на българския народ, разграни
чаването от общ враг (най-често хитрите византийци или свирепия
турчин), владетелите са квалифицирани като силни и слаби и др.
Към тази група „романтици“ често са причислявяни преп. Паисий
Хилендарски, анонимният автор на т.нар. Зографска българска история, йеросхимонах Спиридон Габровски, Георги Раковски, Гаврил
Кръстевич, а също така и Ю. Венелин, чиито работи са смятани за
преходно ниво в начина на писане и осмисляне на историята5. Сред
3
Издания: Априлов 1845: 1–10; Флоринский 1880: 32–34; Regel et al. 1907: 169–
174; Иванов 1931: 537–546; Стоилов 1925: 447–457; Соловjев, Мошин 1936: 352–373;
Pavlikianov 2014: 590–607.
4
Издания: Априлов 1845: 31–35; Флоринский 1880: 34–35; Regel et al. 1907:
160–162; Стоилов 1908: 81–96; Иванов 1931: 602–608; Pavlikianov 2014, 575–584.
5
Даскалов 2018: 58 сл.
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тази плеяда първопроходци в изследването на българското минало
често се появява и името на В. Априлов. Оценката за неговия при
нос в развитието на българската историография и до днес остава
нееднозначна. Някои като М. Велева посочват, че историческото
наследство на Априлов не се различава съществено от творчество
то на „историците-романтици от Възраждането“6, други пък като
Ал. Бурмов смятат, че в развитието на българската историография
„периодът на критично отношение към изворите и установяване на
фактите и хронологията започва с историческите съчинения на В. Е.
Априлов“7.
Тук се откроява и следващият основен проблем – „Васил Апри
лов и Юрий Венелин – аспекти на въздействието“8, който привли
ча вниманието на изследователите още от средата на XIX в.9. Както
признава самият Априлов, запознаването му с книгите на Венелин е
било преломен момент за неговите идейни възгледи ‒ въздействието
е било толкова силно, че габровският търговец насочил внимание
то си към исторически занимания10, преоткривайки младежкия си
интерес към историята. Когато става въпрос за отношенията меж
ду Венелин и Априлов, обикновено се обръща внимание именно
на това идейно преобръщане на Априлов, който дотогава силно се
гърчеел, към Венелинови тези за българската история. За да илюст
рираме това, тук ще изложим един почти христоматиен пример,
който в общи линии се повтаря както в по-старата литература, така
и в новата, и в българската, и в чуждестранната (предимно руската):
Книги Ю.И. Венелина поистине произвели переворот в сознании
многих образованых болгар. Например, проживавший в Одессе
болгарский торговец В. Априлов (1789-1847) был ярым грекома
ном, участвовал в греческой гетерии, материально помогал грече
скому Возрождению. Уже первая книга Ю. Веленина – „Древние
и нынешние болгаре...“ (1829) потрясла его, как бы воскресила для
него родину, вернула ему болгарское самосознание. Под влияни
ем Венелина Априлов стал болгарским патриотом-будителем,
идеологом просветительского движения11.

Велева 1973: 70.
Бурмов 1968: 318.
8
Тачева 2015.
9
Савельев-Ростиславич 1848.
10
Априлов 1841: 93.
11
Смольянинова 1998: 10.
6
7
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Често се пропуска да се обърне внимание как се развиват отно
шенията между двамата и какви са резултатите от този обмен на
идеи. Стараейки се да запълним поне част от тези бели полета, в
настоящата статия ще се съсредоточим върху отношението на Ве
нелин и Априлов към работата с извори и тяхната употреба при
възстановяването на миналото.
Що се отнася до другата ключова фигура – архим. Анатолий
Зографски, на неговото животоописание е посветена една моногра
фия на македонския писател и историк Симеон Дракул, в която са
включени някои ценни документи от личния архив на архимандри
та, съхранявани в Македонската академия на науките и уметности
те12. Въпреки това голяма част от дейността му остава непозната, тъй
като множество негови лични документи и книжа за манастирските
дейности, с които се е занимавал, остават непроучени и разпръсна
ти из различни архиви.

Извори
До нас е достигнала само една малка част от писмата на В. Ап
рилов, тъй като още след смъртта му епистоларното му наследство
е разпиляно и скоро изчезва. Едва през 1940 г. Михаил Арнаудов
публикува 41 негови писма13, известни от различни научни публи
кации. Априлови писма се съхраняват и в личните архиви на наши
възрожденци, с които габровецът е поддържал връзка (например в
архива на о. Неофит Рилски)14.
Основен извор за разглежданата тема са две писма, написани
от В. Априлов и Н. Палаузов до архим. Анатолий Зографски, от 17
май и 12 юли 1838 г. Те са издадени още през 1940 г. от М. Арнаудов
по снимките, които е направил художникът Васил Захариев при по
сещението си в Зографския манастир през 1938–1939 г.15. В книгата
на Арнаудов са допуснати някои грешки, които са повторени и в
по-късните публикации, които са следвали посоченото издание16.
Първото писмо от 17 май, написано на гръцки, е публикувано в
превод на български език, направен от арх. Лазар Киселинчев. Пис
мото не е обнародвано изцяло, а само онези части от него, които са
били разчетени. Пропуснати са някои същесвени моменти, които го
Дракул 1988.
Априлов 1940.
14
Снегаров 1951: 214–219, 222–223, 239–245 и др.
15
Априлов 1940: 379–381, 387–390.
16
Срв. Априлов 1968: 264–266, 280–284.
12
13
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лишават от истинската му научна стойност. Освен това, като е пре
небрегнат оригиналният гръцки текст, не личат някои важни черти
от книжовната култура на Априлов, които отразяват и исторически
те му концепции. Например в писмото етнонимът българи последо
вателно е изписван като Βόλγαροι вместо Βούλγαροι, което се дължи
на поддържаната от Априлов теза, че названието на нашия народ
е свързано с р. Волга. Второто писмо е предадено вярно, макар и с
малки излключения.
Като приложения към настоящата статия са публикувани за пръв
път цялостно и в оригинал като наборен текст двете писма по ориги
налите, пазени в архива на Зографския манастир (Прил. № 1–2)17.

Книжовното богатство на Света Гора –
между любопитството на поклонниците
и научния интерес
Първите сигурни сведения за опити отделните манастирски
братства на Света Гора да систематизират и опазят манастирските
библиотеки датират от XVIII в. В архива на Протата е запазен кра
тък каталог от края на XVIII в., в които са записани наличните тогава
грамоти и хрисовули18. В съчиненията на някои светогорци са пуб
ликувани отчасти или изцяло някои от средновековните манастир
ски актове. В книгата на монах Кесарий са поместени пет хрисовула
от манастира Ксиропотам19. „Но се wнъ сам подписуе въ превѣле
гии златопечатние Їѡанъ Асѣнъ Калиманъ“20, пише препод. Паисий
Хилендарски в своята „История славянобългарска“, като разказва за
наследниците на първите Асеневци. Тези думи са пряко потвърж
дение, че светогорският монах е познавал „повѣла црⷭскаа златѧпѧ
чатїе“21, подписана от Йоан Калиман, която се пази в Зографския
манастир, и я е използвал като исторически извор при написването
на Историята22. Важна информация за атонските библиотеки дава
17
Бих искал да изкажа най-сърдечни благодарности на братството на Зо
графската света обител и най-вече на иерод. Атанасий Зографски за позволе
нието да работя с оригиналите на посочените писма.
18
Γάσπαρης 1991: 18, № 38.
19
Δαπόντες 1778: 270–311; вж. Doens 2001: 362, № 211.
20
Паисий Хилендарски 2015: 202–203.
21
Pavlikianov 2014: 581.
22
И от други места в Историята ясно личи, че о. Паисий е познавал добре
съдържанието на Сводната и Калимановата грамота, вж. Паисий Хилендарски
2015: 290–291 и бел. 506.
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и поклонникът Василий Григорович-Барски, които през първата
половина на XVIII в. два пъти посещава Света Гора и оставя в своите
пътни записки ценна информация за някои по-интересни докумен
ти, на които се е натъкнал23.
Деветнадесетото столетие бележи нов етап в светогорските про
учвания. Все по-често погледите на учените се обръщат към Атон
– тази непокътната съкровищница, изпълнена с неоценими исто
рически богатства, осветяващи много тъмни места от историята24.
В стремежа си да издирят нови извори за историята на българите,
с което да подпомогнат проучванията на Юрий Венелин в областта
на българската медиевистика, Васил Априлов и Николай Палаузов
се обръщат към архим. Анатолий Зографски. В цялата тази одисея
за събирането, изследването и обнародването на български старини
могат да се откроят няколко етапа, разбира се, с известна условност:
1. Първият етап обхваща времето между пролетта на 1836 и
есента на 1837 г., или с други думи установяването на контакти меж
ду В. Априлов и Н. Палаузов и Ю. И. Венелин. Този етап има своята
предистория – запознаването на Априлов с историческите трудо
ве на Венелин. Същинското му начало е поставено с едно писмо на
двамата габровци, в което излагат вижданията си за развитието на
българската просвета. Съществено място заемат проучванията по
българската история на Венелин. От своя страна, руският учен моли
да потърсят материали за средновековното българско минало.
2. Вторият етап (1838–1839 г., въпреки че призивите продължа
ват и след това) е свързан с дейността на Априлов и Палаузов да
открият свои съмишленици сред сънародниците си, които да им
помогнат с издирването на български старини. На този призив се
отзовават двамата монаси Неофит Рилски и Анатолий Зографски.
3. Третият етап настъпва след смъртта на Венелин (1839), когато
Априлов се заема сам да издаде документите, които е трябвало да
намерят място в проучванията на Венелин25. Краят на този етап е
белязан от издаването на книгата „Болгарския грамоты“ (1845).
Барски 2004.
Митов 2017.
25
Читателят може да остане с погрешното впечатление, че в настоящата
статия е пренебрегната личността на Н. Палаузов. Наистина Палаузов е верен
съмишленик на Априлов в проучвателското дело, като такъв той е останал и в
паметта на съвремениците си (вж. Цариградски вестник, г. III, бр. 133, 8 август
1853 г., 1–2.), но от един момент нататък неговата роля в издирването на българ
ските старини намалява, за да избледнее съвсем към началото на 40-те год. на
XIX в.
23
24
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4. Би могъл да се обособи и четвърти етап (1845–1847), който се
характеризира с намерението на Априлов да продължи с публику
ването на български документи.

Интересът към българската история
Заниманията на Априлов с българската история до голяма сте
пен са повлияни от принадлежността му към българската емигра
ция в Одеса26, но техните корени са още в младежките му интереси
към миналото на нашия народ. Като ученик в немската гимназия в
Брашов у младия Априлов се появява силен интерес към историята,
а солидната подготовка, която получава в гимназиалните си години,
му позволява да се запознае с редица извори, отнасящи се до бъл
гарските земи и тяхното историческо развитие27.
Преломен момент за Априлов е запознаването му с трудовете
на Ю. И. Венелин28 и по-точно с известното произведение „Древ
ные и нынешне болгары“29, което, както сам Априлов свидетелства,
„възбуди общ ентусиазъм у славяните, поощри първо мене към за
нятия“30. Подтикнат от научната дейност на Венелин, габровецът
търси връзка с него: „дълго търсих автора в Петербург и в Москва,
за да го моля да продължи своите изследвания, тъй като неговите
положения бяха тържество за всички българи. Те виждаха у него
гения, който можеше да ги извлече из неизвестност, да ги запознае
с братята им, русите, и да ги постави наравно с просветените наро
ди...“ 31. Няма сведения Априлов и Венелин някога въобще да са се
срещали лично, но съществуващата кореспонденция е най-яркото
доказателство за връзките помежду им. Въодушевен и получил ня
кои лични указания от Ю. Венелин, Априлов става негов горещ по
следовател, възприемайки някои Венелинови тези и изявявайки се
като най-деятелен сред българската възрожденска интелигенция в
издирването, проучването и публикуването на исторически извори
за средновековна България.
Особено показателно е и първото запазено писмо, изпратено от
В. Априлов и Н. Палаузов до Ю. И. Венелин от 22 май 1836 г., в което
Генчев 1972: 6 сл.
Маслев 1962: 75–82.
28
Златарски 1903: 90–160; Ангелов 1967: 231–244.
29
Венелин 1829; За някои от Венелиновите идеи, изложени в тази книга, вж.
Гачев 1998: 27–51.
30
Априлов 1841: 92–93.
31
Априлов 1841: 93.
26
27
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четем: „... искрено желаем нашето познанство да ни донесе взаимно
задоволство, защото Вие се трудите над историята на нашия народ.
(...) На българите им е необходима тяхната история, те не познават
своите прадеди. (...) И така ние с нетърпение очакваме последните
части на Вашата история“32.
Fontes Bulgarici historiae Bulgariae
Появява се идеята за издирването на домашни извори за сред
новековната българска история: „Жалко е, че тя [българската исто
рия – бел. Г.М.] се е запазила само у византийските писатели, които
са писали със самолюбие (пристрастие). Ако бе имало български
писатели (...), делата на нашите прадеди щяха да имат друг отбля
сък“33. По това време били известни различни истории на южните
славяни, в които било отделено подобаващо място и на българската
история. Често тези съчинения се оказвали не особено популярни
поради мъчно разбираемия език, на който били написани, и сухия
исторически разказ, лишен от критичен анализ34. „Може би“, про
дължава Априлов, „и в България има много неща по манастирите,
затова ние писахме на йеромонах Неофит, преподавателя в Габро
во“35. Споменавайки между другото за издирването на нови доку
менти за българската история, Априлов иска да възпламени у Вене
лин една искра, която все още се надява, че не е угаснала.

„Влахо-болгарския или дако-славянския грамоты“
на Венелин
През пролетта на 1830 г. младият Венелин, след като издал пър
вата си книга – „Древные и нынешние болгары“, със съдействието
на М. Погодин бил изпратен от Руската академия на науките на на
учно пътуване из балканските земи36. В архива на Венелин се съдър
жа инструкция от Императорската академия на науките, описваща
основните цели на „филологическо-археологическото пътуване“37.
Априлов 1968: 235–236.
Априлов 1968: 236. За някои начинания да се издават извори за българ
ската история вж. Нейкова 2000: 287–325.
34
Цанев 1981.
35
Априлов 1968: 236.
36
Венедиктов 2007: 69–78.
37
Инструкция данная Императорскою Российскою Академиею г-ну лекарю
Юрию Венелинну, отправляемому, с Высочайшего соизволения, на иждивении оной
32
33

420

Георги Митов

Васил Априлов в търсене на документи ...

Венелин трябвало да посети различни манастири, библиотеки, кни
гохранилища и частни колекции „в Молдавия, Влахия, България и
части от Румелия“, където се пазели „печатни книги и ръкописи на
словенско наречие и на молдавски, влашки и гръцки език“38. Освен
това му се възлагало да изучи българския език и неговите диалектни
особености и да състави граматика и речник, както и да събере раз
ностранен етнографски материал.
Венелин се запътил за земите на някогашните български царе,
които се възстановявали след поредната руско-турска война (1828–
1829 г.) и в които все още действала окупационната армия. Руският
пътешественик успял да посети Варна и Силистра, както и някои
други селища в региона, но без особен успех, а след това се насочил
към Букурещ, където в библиотеката на Букурещката митрополия
намерил множество влашки грамоти от периода XIV–XVII в., на
писани на „словенско наречие“. От събраните материали Венелин
още през 1832 г. подготвил за печат 66 грамоти на влашки князе за
едно с 30 изображения, индекс на личните имена и обширен исто
рико-филологически материал, но книгата „Влахо-болгарския или
дако-славянския грамоты“ излязла на бял свят едва след смъртта
на Венелин39. С. Берщейн в изследването си за езика на влашките
документи оценява високо делото на Венелин като „първия, кой
то е разбрал важното значение на влашките грамоти за историята
на Влахия и на българския език“40. Въпреки това Ю. Венелин не ус
пял да намери нито една грамота, издадена от българската царска
канцелария.
Причините за своето слабопродуктивно научно пътуване Вене
лин описва в писмо до В. Априлов41: „понеже никой преди мене не
е извършвал археографско пътуване в България, затова и аз нямах
никакво ръководство, никакво указание къде, как и какво може да
се открие, така че пътувах, както се казва, със затворени очи“42. Като
друга съществена пречка Венелин посочва нежеланието на бълга
Академии в филологическо-археологическое путешествие по княжествам Молдавии и Влахии и по Турецким областям Булгарии и частию Румелии (Санкт-Пе
тербургский филиал Архива Российской академии наук, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 35,
л. 239–244), цит. по Никулина 1998: 143, бел. 21.
38
Венелин 1840: б.с.
39
Венелин 1840.
40
Берштейн 1948: 22–23.
41
Това писмо от 27 септември 1837 г. е отговорът на първото Априлово пи
сание, отправено преди повече от една година (22 май 1836 г.) до Венелин.
42
Писма 1889: 176.
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рите да му съдействат, на това той противопоставя Априловите
„благородныя чувствования“ и съветва да се издирват исторически
паметници за българската история. На първо място по важност са
поставени „грамотите и хрисовулите на българските царе, дадени
на манастири или пък на частни лица“. Съветът е да се потърси в
светите обители в Рила, Македония, Ловеч, Враца, София, а най-ве
че „в атонските манастири, където (...) се пазят много грамоти на
българските царе“43.

Рилската грамота на цар Иван Шишман
Насърчен от тези думи и поради „дълга на ревностен бълга
рин“44, В. Априлов писал до някои видни представители на руската
славистика: Виктор Григорович, Измаил Срезневски, Михаил По
годин, Николай Савелев-Ростиславич и др.45, както и до някои свои
съотечественици за съдействие при издирването на български ста
рини46, но намерил подкрепа само у рилския монах Неофит и у ар
химандрит Анатолий Зографски47.
След дълго забавяне48 Неофит Рилски предоставил на Васил Ап
рилов копие на Рилската грамота на цар Иван Шишман от 1378 г.,
направено според указанията49. Препис на документа е препратен
до Венелин, но последният така и не успява да го издаде50. Публи
куването на Рилската грамота е една от големите заслуги на В. Ап
рилов – това е единственият оригинален средновековен български
документ, поместен в „Болгарския грамоты“51.

Писма 1889: 184.
Априлов 1845: VII.
45
Конев 1974.
46
Балабанов 1890: 293–295.
47
Дракул 1988.
48
Априлов 1968: 240. Писмо до Неофит Рилски от 27 ноември 1837 г. „На
дяваме се, че сте заминали от Габрово и че се намирате в манастира си, та сте
изпълнили обещанието си да копирате хрисовула“.
49
Априлов 1968: 279–280.
50
„Копие от тази грамота аз изпратих до покойния Юрий Иванович Ве
нелин в Москва малко преди неговата смърт. Надявам се тя да бъде издадена
заедно с другите“ (Априлов 1841: 84).
51
Априлов 1845: 82–108, както и копие на част от грамотата; Ильинский
1911: 9–10, 26–29; Дуйчев 1957; Дуйчев 1986.
43
44
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Архимандрит Анатолий
и зографските царски грамоти
В писмо до Ю. И. Венелин от 10 декември 1837 г. В. Априлов
пише: „В Петербург сега живее (...) йеромонах Анатолий (...). Ако
се познавате или ако можете да се запознаете, той може много да
направи за българите и за намиращите се в манастира ръкописи“52.
Става дума за архимандрит Анатолий Зографски, който по това
време се намира в Русия, за да урежда манастирски дела. Още през
пролетта на 1838 г. Априлов и Палаузов пишат писмо до зограф
ския монах, в което подробно излагат своите мисли за развитието
на българската просвета, а и за проучването на ръкописите в Зо
графския манастир (Прил. № 1). През лятото на 1838 г. архиманд
ритът на път за Света Гора минал през Одеса, където се срещнал с
В. Априлов53. Българският възрожденец от Габрово споделя, че све
тогорецът „малко се занимава със светски грижи и нищо не знае за
нашата нова българска литература“. Тогава о. Анатолий получава
някои от съчиненията на Венелин, които да отнесе в манастира си54.
И до днес в библиотеката на Зограф има никак немалък брой книги
на Ю.И. Венелин55.
Априлов 1968: 249–250.
Според едно писмо на В. Априлов от 1 декември 1838 г. до Ю.И. Венелин
архимандрит Анатолий се е срещнал в Одеса с Априлов през август същата
година (Априлов 1968: 291.). В архива на Зографския манастир се пазят някои
писма, написани от архимандрит Анатолий по време на неговото пребиваване
в Одеса. От тези писма личи, че зографският монах е бил в северночерномор
ския град още в началото на м. юли. Освен това сред немалкото Венелинови
книги в библиотеката на Зографския манастир се намира една („Древние и ны
нешние болгаре“, т. 1, Москва, 1829., инв. № 20523), която съдържа приписка,
указваща, че е подарена от Н. Палаузов и В. Априлов на „Негово Високопрепо
добие архимандрит Анатолий“ на 16 юли 1838 г.
54
Априлов 1968: 291.
55
Две от тях предизвикват особен интерес, тъй като съдържат интересни
приписки. Явно за да попълни монашеските пропуски по отношение на разви
тието на новобългарската литература („Той малко се занимава със светски грижи
и нищо не знае за нашата нова българска литература“ пише Априлов за о. Ана
толий, вж. Априлов 1968: 292.), В. Априлов подарява на архим. Анатолий екзем
пляр от книгата на Ю.И. Венелин „О зародише новой болгарской литературы“,
кн. 1, Москва, 1838 г., инв. № 15462, в началото на книгата стои следното посвеще
ние: „Милостивому Государю Василiю Евстаθiевичу Априлову“, което показва,
че е била подарък на В. Априлов от Венелин. Другата книга е („Древние и нынеш
ние болгаре“, т. 1, Москва, 1829.,инв. № 20523), която съдържа следната приписка:
„Его Высокопреподобiе Архимандриту Анатолiю въ знакъ великаго уваженiа отъ
Nиколаю Палаузова и Василiа Априлова. Одесса 1838 г. Iюля 16го дня“.
52
53
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По време на проведената среща през летните дни на 1838 г. зо
графският монах споделил, че в манастира „имало десетина раз
лични грамоти, дадени от някакъв български княз“. В. Априлов го
снабдил „с необходимата хартия, за да направи facsimile на най-ста
рата от тях и да снеме преписи от всички останали“56.
Архим. Анатолий получил и писмо от Априлов, в което е офор
мена ясна програма за издирването, проучването и обнародването
на извори за българското минало. В писмото програма от 12 юли
1838 г.57 се дават наставления за описването на „всичките хрисовули,
привилегии и грамоти, дето се намират в Зографския манастир от
началото му до днес, дето му са дадени от разни князе, царе, воеводи
и императори“, които „г. Венелин да помести в българската исто
рия“. Специално внимание да се отдели на най-стария документ,
пазен в манастира. Той трябвало внимателно да бъде копиран, като
в подробности се описват техниките и способите, които да се из
ползват, за да се снеме максимално точно съдържанието му. Поне
же предстояло той да бъде публикуван „точ в точ несколко екзем
пляра“. Също така се предвижда кратко да се опишат (съдържание,
материал, датировка и др.) всички стари ръкописни книги от манас
тирската библиотека. А „най-сведущият отец“ да опише подробно
историята на светата обител (Прил. № 2).
Въпреки конкретно изложените цели дълго време в Одеса не
получили отговор от Света Гора58. През това време В. Априлов се
заема да проучи състоянието на средновековните славянски доку
менти на Атонската планина според известните му сведения в ли
тературата. „В пътешествието на Василий Барски Плака Албов от
1723‒1747 г.“, пишат В. Априлов и Н. Палаузов до о. Неофит Рил
ски, „виждаме твърде малко хрисовули в Зографския манастир“59.
Ценната информация за царските грамоти в Зографската света оби
тел Априлов и Палаузов открили в пътните бележки на Василий Г.
Барски (1701–1747 г.), който по време на своето дълго пътуване из
Светите земи два пъти посетил Света Гора. Като дошъл на Атон
Априлов 1968: 292.
Публикувано от М. Арнаудов (Априлов 1940: 387–390), където е указано,
че е открито в Зографския манастир през 1939 г. и заснето от Васил Захари
ев. В публикацията на Арнаудов, както и в последното издание на Априлови
те писма (Априлов 1968: 280–284) се откриват някои неточности. В оригинала,
съхраняващ се в Зограф, с който имах възможността да работя de visu, за което
още веднъж бих искал да благодаря на манастирското братство, писмото носи
датата 12 юли 1838 г., а в издадените стои 2 юли 1838 г.
58
Априлов 1968: 302 (8 юли 1839 г.).
59
Априлов 1968: 302.
56
57
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ския полуостров за втори път през 1744 г., останал там една година и
имал възможността да прегледа значителна част от манастирските
библиотеки. Барски дава кратко описание на документите, които е
видял. Не би могло да се говори за някаква методика на изследване
на актовете, руският поклонник лаконично отбелязва само някои от
основните им характеристики: език, материал, цвят на мастилото,
състоянието на документа, наличието на подписи, печати и поня
кога кратко съдържание. В Зографския манастир Барски е открил
само три царски грамоти, които описва по следния начин:
1) Български хрисовул, пергамент, 6700 г., надпис с червенослов:
„Iоаннъ Калимонъ, въ Христа Бога вѣренъ царъ и самодержецъ
всѣмъ Болгаромъ и Грекомъ, Асѣнъ. Към документа има висящ зла
тен печат с надпис: Iоаннъ Асень, царъ Болгаромъ и Грекомъ“.
2) Хрисовул, пергамент, със златен печат, „нарѣчiемъ простимъ
Болгарскимъ написанъ”, 765 г., надпис с червенослов: „Благочести
виiй царъ, вѣрнiй въ Христа Бога, Андроникъ, Константина града“.
На печата: Ἀνδρόνικος δεσπότης Παλαιολόγος.
3) Хрисовул, пергамент. Описващ земите на Зографския манас
тир. Под документа са се подписали: „Благочестивый царъ Левъ
Премудрiй, въ Христа Бога вѣренъ, Константинограда. Iованъ, бла
гочестивый царъ въ Христа Бога, Сербомъ и Болгаромъ, Торновскiй;
Стефанъ цар, въ Христа Бога вѣрный, благочестивый Сербскиiй,
держай Востокъ и Западъ“60.
Смъртта на Венелин през 1839 г. се оказва тежък удар за В. Ап
рилов. Възниква въпросът за публикуването на Венелиновите ръко
писи и продължаване на делото му. Основна роля в преговорите с
руските учени за издаването на останалите в ръкописи Венелинови
трудове изиграва В. Априлов, въпреки че в крайна сметка архивът
отива при Ив. Молнар61. Априлов развива основните насоки от науч
ните дирения на Венелин: „От нас тук Васил Априлов не престава да
се грижи [...] да събира песни (...). После, като се съберат достатъчно
от тях, вероятно, ако бъде здрав, той ще се заеме да ги издаде с руски
превод, за да се съобщят на русите и да придобият съвсем друга идея
за българите – както за произхода, така и за културата им“62.
В. Априлов продължава да събира документи за средновековна
та българска история, но въпреки молбите, чак до 1842 г. не получа
Барски 2004: 255–256. Априлов е използвал Петербургското издание от
1819 г. вж. Априлов 1845: 20.
61
Априлов 1968: 334–335; Шишманов 1926: 5–33, 33–41, 379–381.; Априлов
1841: 95–97.
62
Априлов 1968: 302–303
60
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ва обещаните копия на царските грамоти от Зографския манастир.
Най-вероятно от описанието на зографските средновековни актове,
направено от Барски, Априлов е разбрал и за наличието на хрисовул
на имп. Андроник, чието копие също изисква от братята63. В „Денни
ца новоболгарского образования“, когато накратко се описва Зограф
ският манастир, мимоходом се споменава, че в светата обител се па
зят „само три грамоти, написани на старобългарски (освен ако няма
и още някои неизвестни)“64. Освен това за пръв път интерес у Апри
лов предизвикват и „грамотите на разни молдавски князе“, които об
дарили светогорския манастир с владения в Бесарабия и Молдовия65.

„Болгарския грамоты“ –
начало на българската дипломатика?
Събрал няколко средновековни исторически паметника, през
1845 г. в Одеса Априлов издава книгата „Болгарския грамоты“. Това
издание поставя началото на българското изворознание и проуч
ванията в областта на българската средновековна дипломатика. В
предговора към книгата се изтъква, че с публикуването на тези доку
менти се цели да се запълнят белите полета от неуспешното научно
пътуване на Венелин за издирването на документи за българската
средновековна история66.
В изданието са поместени пет документа: Рилската грамота на
цар Иван Шишман от 1378 г., чието копие било предоставено от Не
офит Рилски; архимандрит Анатолий Зографски пратил преписи
от т.нар. Сводна грамота и от Калимановата грамота; грамотата на
молдoвския воевода Йоан Антиох Константин от 1699 г., дадена на
Киприяновския манастир в Бесарабия, Априлов получава от един
киприяновски монах67, а търговският договор на цар Михаил II Асен
Априлов 1968: 336–337.; За грамота на имп. Андроник вж. Априлов 1841: 80.
Априлов 1841: 80.
65
Априлов 1841: 80.
66
Априлов 1845: VII.
67
Има основание да се смята, че Априлов е разбрал за тази грамота от ар
хим. Анатолий или от някой друг зографец, занимавал се с манастирските дела
в Бесарабия като хаджи Викентий Зографски, с когото одеският търговец от
български произход поддържа връзка. В архива на Зографската света обител
се пазят множество документи за администрирането на Киприяновския мана
стир, който по онова време е метох на Зограф. Днес самата грамота на Антиох
Кантемир от 30.01.1698 г. (Зогр. 2/24/1) се съхранява в архива на Зографската
света обител.
63
64
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с дубровчани публикува по сръбското изданието на Твръткович68.
Книгата е издадена „в пользу Габровского училища“, грамотите са
придружени от руски превод, речник на неразбираемите думи и
трудните места и някои исторически бележки.
На първо място Априлов е поместил „Летопис Афонского Зо
графского монастыря, где повествуется о произшествиях монастыря
со дня его учреждения до 1371 года, писанная разновременно с при
ведением имен Римскаго Императора, Льва премудраго, Иоанна
Терновскаго, Царя Болгарскаго, Стефана, царя Сербскаго, и Деспота
Сербскаго Иоанна Углеша“69 според преписа, който бил направен в
Зограф по поръка на архимандрит Анатолий. Това е т.нар. Сводна
грамота на Зографския манастир. Написана е на пергамент с размери
(179 х 28 см), под нея с червени унициални букви стоят подписите на
византийския император Лъв VI, на българския цар Иван Асен II, на
сръбския цар Стефан Душан и на деспот Йоан Углеша.
Априлов издава текста с т.нар. граждански шрифт, без ударения
и надредни знаци, без първична пунктуация, а и с някои грешки.
Вероятно на него не му е било ясно, че е запазен и гръцки превод70.
Няколко десетилетия изданието на Априлов остава единствената
публикация на този исторически извор, докато през 1880 г. Тимотей
Флорински издава някои извадки от Сводния хрисовул по снимките,
които е направил Пьотр И. Севастиянов71. Изданието в поредицата
Actes dе l’Athos също е без надредни знаци, не е спазена пунктуаци
ята на оригинала, не липсват и грешки при разчитането72. Едва в
първата половина на ХХ в. А. Поп-Стоилов73, последван от Йордан
Иванов74 и от Александър Соловьов и Владимир Мошин75, изда
ват документа според изискванията на съвременната дипломатика
(Прил. № 3).
В коментарите си в края на текста издателят изказва някои съм
нения по отношение на автентичността на грамотата и датировка
та ѝ. Под един документ са се подписали владетели, управлявали
в различно време – от началото на IX в. до XIV в., за да потвърдят
принадлежащите на Зографския манастир земи. „Для высшей же
критики нечувствую себя способным, коснуться до нея, значило бы
Карано-Твртковиђ 1840: 16–23, №16.
Априлов 1845: 1.
70
Gelzer 1903: 523–529; Regel et al. 1907: 150–157; Pavlikianov 2014: 590–607.
71
Флоринский 1880: 32–34.
72
Regel et al. 1907: 169–174.
73
Стоилов 1925: 447–457.
74
Иванов 1931: 537–546.
75
Соловjев, Мошин 1936: 352–373.
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сомняться в подлиностти“76, заключава Априлов, като освен това
привежда и някои палеографски и правописни особености: безю
сов правопис, който е трудно доловим поради това, че в изданието
юсът е заменен с у, наличието на ударения и придихания, които са
навлезли под гръцко влияние и са характерни за църковнославян
ския, както и употребата на някои турски думи77. Така заключава,
че ако можем да се съмняваме в оригиналността на тази грамота, то
трябва да приемем, че със сигурност е написана преди 40-те год. на
XVIII в., понеже Барски съобщава за нея в своите пътни бележки78.
Предположението на Априлов за датирането на този документ е
взето под внимание и у по-късните изследователи79.
Втората грамота, т.нар. Калиманова грамота, е публикувана от
Априлов под надслова „Грамота Царя Йоанна Калиамана Асена,
Самодержаца Всеболгарскаго и Греческаго, данная Атонскому Зо
графскому монастырю, 2-й день февраля 1192 г.“. И тя, подобно на
Сводната грамота, е издадена по копие на оригинала, пазен в Зограф,
направено по поръчение на архимандрит Анатолий Зографски. До
кументът предизвиква интерес у Априлов още от начина, по който
е описан от Барски, най-вече с наличието на две различни български
царски имена и уточнението към владетелската титла на Асен цар
„на българи и гърци“, „което поставя гърците тук в безпокойствие,
като гледат [в подписа] думата греком“80.
Текстът на документа е предаден без надредни знаци, някои из
лезли от употреба букви са заменени с други. Грамотата е последва
на от речник, където са обяснени някои исторически и географски
реалии и неразбираеми думи от текста. По такъв начин са издадени
всичките пет документа в книгата. До голяма степен дори в оформ
лението Априлов следва утъпканите от Венелин пътеки.
Като издава Калимановата грамота, Априлов не публикува тек
ста от златния печат, прикрепен към документа, въпреки подчер
тания си интерес към изображенията на българските владетели,
засвидетелстван неведнъж в писмата му и най-вече по отношение
на изображението на цар Иван Шишман от печата към Рилската
грамота. (Прил. № 4). Издателят по неизвестни причини не спомена
Априлов 1845: 19.
„Писарят се старае да предаде старинност на писмото си, но бърка посто
янно с употребата на ѫ, ѧ, ъ, ь. Особено е щедър той на ударенията, та ги слага
често пъти по две по три на една и съща дума“. (Иванов 1931: 540).
78
Априлов 1845: 19–20.
79
Стоилов 1925: 450–452.
80
Априлов 1968: 302.
76
77

428

Георги Митов

Васил Априлов в търсене на документи ...

ва дори за наличието на златна була към Калимановата грамота. От
описанието на Барски, откъдето Априлов е научил за царската гра
мота, става ясно, че документът завършва със златна була и надпис:
„Iоаннъ Асень, царъ Болгаромъ и Грекомъ“81. Текстът, който изда
ва Априлов, завършва така: „мѣсяца февруарiи. 2 день. индикти
он.1. въ лѣто. 6700 (отъ Р. Х. 1192). † Iоаннъ Калиманъ въ Хрiста Бога
вѣренъ, Царь и Самодрьжецъ вьсѣмъ Бльгаромъ i Грькомъ, Асѣнъ.“
В „Денница“ пише, че грамотата е издадена от „Ioaнна Каломана
Асѣна, Царя Болгарскаго Греческаго“82. Дали Априлов умишлено
спестява тази подробност, която влиза в пряко противоречие със
самата грамота? Това пък буди съмнение за нейната автентичност.
В края на коментара към първия документ Априлов излага своите
съмнения за автентичността на Калимановата грамота, сравнявайки
я със Сводната по палеографски белези, но не изразява ясно своето
становище.
В изданието на Априлов намират място общо пет документа,
като два от тях са от Зографския манастир. Оказва се обаче, че нито
един не е излязъл пряко от средновековната българска владетелска
канцелария. Въпреки това Априлов им отделя подобаващо внима
ние, предполагайки на базата на палеографските им особености,
че те са късни преписи на автентични владетелски грамоти. Буди
интерес защо са публикувани само тези два документа, а не някои
други български владетелски грамоти от Зограф. Както личи от
писмата, Априлов никога не предприема действия да отиде на мяс
тото, където се съхраняват изворите, които иска да издаде. В своята
събирателска дейност той разчита предимно на сътрудничеството
си с лица, които да му предоставят копия или преписи на истори
ческите паметници, към които има интерес. В случая със зографски
те документи Априлов намира сведения в пътните бележки на В.
Г. Барски, който обаче е посетил Зографския манастир преди цели
сто години. Габровецът, въпреки широката програма за проучва
нето на Зографските старини, изложена в писмото му до о. Анато
лий Зографски, изисква копия само от трите документа, описани от
Барски. Два от тях – Сводната и Калимановата грамота, публикува в
своето издание „Болгарски грамоты“, а третата – грамотата на имп.
Андроник, ако въобще получава копие от нея, той не публикува в
изданието, тъй като тя не се включва в зададената тематична област.
С издаването на „Болгарския грамоты“ не секват интересът и
желанието на Априлов да събира и издава документи за българско
81
82

Априлов 1968: 302.
Априлов 1841: 80.
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то минало. През 1846 г., както се вижда от едно писмо до В. Хан
ка, Априлов е искал да издаде „българските грамоти“, събрани от
Шафарик83, но възпиран от тежкото си здравословно състояние, не
успява да осъществи замисленото начинание.
Финалното обобщение, свързано с ролята, която изиграва В.
Априлов за проучването и издаването на една, макар и много малка
част от документалното наследство на Зографския манастир, ще за
почне с уговорката, че това е само една микротема от големия разказ
за издирването, събирането и проучването на документи за българ
ската история. Благодарение на запазената кореспонденция, важна
част от която и до днес се съхранява в Зографския манастир, можем
да проследим сравнително детайлно всяка стъпка от развитието и
осъществяването на този дълъг процес на изследване на български
те старини, с подробности можем да проследим и някои интересни
архивни практики от първата половина на XIX в. Както стана ясно
още в началото, повод за проучвателската дейност на Априлов и
Палаузов е написването на „последните части“ от Венелиновото из
следване за историята на българския народ, за които обаче липсва
ли извори. Това е накарало Априлов и Палаузов да се обърнат към
архим. Анатолий Зографски с молба да им изпрати копия на някои
от старите манастирски документи.
Някои по-късни изследователи определят труда на Априлов
като любителски84, а други да смятат, че „отбелязва нова стъпка в
развоя на българската историография и представлява истинското
начало на проучванията в областта на българската дипломатика“85.
Разгледана в рамките на Априловото време, книгата, предназначе
на на първо време за ученици, придобива голямо значение за про
буждането на интереса към българското народно минало и българ
ските старини86. Малко след като В. Априлов публикува грамотите,
мнозина европейски учени се отправят към Света Гора и става ясно,
че в Зографския манастир се съхраняват много повече и изключи
телно ценни документи, чието проучване продължава и до днес
(Прил. № 5).

Априлов 1968: 365.
Ильинский 1911: 4 сл.
85
Дуйчев 1941: 166.
86
Както самият Априлов споделя в едно свое писмо, „Желанието да събудя
у българите съзнание за тяхното народно историческо значение...“ (Априлов
1968: 351).
83
84
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Приложение №1
Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 17 май 1838 г.,
Зогр. 83/91 – 83/92, Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт
Петербург (ил. 1–4). Както става ясно (с. 4, редове 13–17), о. Анатолий
не е получил писмото поради по-ранното си напускане на Петер
бург. Затова по поръчение на Априлов и Палаузов на 1 юли 1838 г.
е направено копие на вече изпратеното писмо. На лявото празно
поле на с. 1 е отбелязано: „Κόπια.“
Анализирайки почерка и сравнявайки го с други гръцки писма
на Априлов и Палаузов, стигаме до извода, че вероятно е написано
от ръката на самия Априлов87.
Запазен е оригиналният правопис и словоразделяне на пис
мото88.
[σ. 1]
(1) Διὰ Πετρούπoλην Τῷ Πανοσιοσοφολογιωτάτῳ ἐν Ἱερομονάχοις ἐγκρίτῳ Πατρὶ
(2) ἡμῶν Κυρίῳ Ἀνατολίου τὴν ὡς εἰκός ταπεινὴν ἡμῶν προσκίνησιν.
(3) Ὀδέσσῃ τῇ 17 Μαίου 1838
(4) Ὁ ἐντιμότατος κύριος Γρηγόριος Μαρασλῆς89 μᾶς ἐπιβεβαίωσε τὴν φήμην
(5) τῶν λαιμπρῶν αἰσθημάτων σας ὑπὲρ τοῦ καλοῦ καὶ ὠφελίμου. Ἐγνωρίσα- (6) μεν
χρέος μας μέσον τοῦ ἰδίου νὰ Σᾶς κοινωποιήσωμεν τὴν ἀναγεννωμένην (7) κλίσιν τῶν
συμπατριωτῶν μας πρὸς παιδείαν των, χρέος τὸ ὁποῖον ἐγνωρίσαμεν (8) ἀπαραίτητον
πρὸς πάντα πεπαιδευμένον, εὐέλπιδες ὄντες, ὅτι θέλωσι λάβει εὐ- (9) χαρίστησίν τινα,
καὶ συντρέξει ὅσον τὸ δυνατὸν πρὸς διάδωσιν τῆς παιδείας (10) εἰς τὸ ἀλησμονημένον
καὶ πτωχὸν κατὰ πάντα γένος μας, τὸ ὁποῖον ἀληθῶς (11) πρὸς μεγάλην του καταισχύνη
κυλίεται ἕως τώρα εἰς μίαν παχεῖαν ἀμά(12)θειαν τόσον περισσότερον, ὁποῦ καὶ αἵτινες
τύχωσι μικρᾶς τινος παιδείας, (13) κακῶς κρίνοντες κρίπτουσι τὴν ὕπαρξιν τοῦ γένους
των καὶ /πρὸς καταισχύνην των/ (14) ὀνομάζονται Γραικοί, ὡσαν ἡ θεία Πρόνοια νά
ἐπροσδιώρισεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο (15) τὸ ἔθνος νὰ ὑπάρχῃ σοφὸν καὶ νὰ μὴν ἐξῆλθον ὅλοι
ἐκ τοῦ ἰδίου πρωτο- (16) πλάστου. Τόσον περισσότερον ἐχάρημεν ἀνεξήγητον χαρὰν,
ὅταν ἐμάθαμεν, (17) ὅτι ἡ Πανοσιοσοφολογιότης σας δὲν εἶσθε ἐκείνης τῆς μερίδος,
πλὴν τοῦτο ὅτι (18) ἴδιον τῶν ἀπαιδεύτων, πῶς ἠμπόρει νὰ ἐμφωλεύῃ δὲ τὰς γενναίας

Срв. издадените от Снегаров (Снегаров 1951: 469–470) факсимилета на
гръцки писма, изпратени от Палаузов и Априлов.
88
Благодаря на проф. д.и.н. Надя Данова, която оказа изключително ценна
помощ при разчитането на някои трудни места в текста.
89
Григорий Йоанис (Иванович) Маразлис (ок. 1770–1853 г.) – руски търго
вец от гръцки произход, който в началото на XIX в. се изселил от Пловдив и се
установил в Одеса. Вж. Генчев 2007: 38.
87
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ψυχὰς τῶν (19) ἀληθηνῶν τέκνων τῆς Βολγαρίας90 (!), τέκνων γνωριζόντων τὴν πιστήν
ἱστορίαν καὶ (20) κατορθώματα τῶν Πρωγόνων των, τῶν ποτέ κυριάρχων, νῦν δὲ
κατοίκων τῶν τό- (21) πων τοῦ περισσοτέρου μέρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας; Ἐξελθόντες ἀπὸ τὴν (22) πατρίδα πολλοὶ νέοι ἐμάθομεν νὰ ἐκτιμῶμεν αὐτὴν μακρόθεν,
κάμνοντες (23) χρέος μας νὰ συνεργήσωμεν διὰ τὴν παιδείαν της. – Οἱ χρηματικοὶ πρό(24) σοδοί μας ὀλίγοι ὄντες δὲν ἠμποροῦσι νὰ μᾶς πρατοῦν εἰς στάσιν νὰ τὴν βοη-(25)
θήσωμεν κατὰ τὴν προαίρεσή μας, μ’ὅλον τοῦτο ἐστοχάσθημεν νὰ κάμνωμεν
[σ. 2]
(1) ἀρχὴν, προσκαλοῦντες ὅλους τοὺς καλοκᾀγάθους να κάμνωσιν ὅσον δύνανται.
– (2) Κατὰ τοὺς 1832 ἐνεργήσαμεν στὴ σύστασιν ἑνὸς μικροῦ κοινοῦ σχολείου εἰς τὴν
(3) πατρίδα μας, Γάμπροβον, εἰς τὴν πάτριον γλῶσσαν, ἐπροσκαλέσαμεν καὶ ἄλλους
(4) συμπατριώτας νὰ συμμεθέξουν καὶ δὲν ἀπετύχαμεν, ὁ τότε ἔξαρχος Βολγαρίας,
(5) Πανερώτατος Μητροπολίτης κύριος Ἰλαρίων91, μᾶς ἐχάρισε τὴν προστα- (6) σίαν
του καὶ συνέργειαν, καὶ τὸ σχολεῖον σήμερον ἐνεργῆ τὰς παραδόσεις του. - (7) Ὅσοι
ἀπὸ92 τοὺς πεπαιδευμένους μας ἔμαθον περὶ τούτου ἐφιλοτιμήθησαν καὶ ἤδη (8) ἔχομεν
εἰς τὴν γλῶσσαν μας σχεδὸν εἴκοσι βιβλία τυπωμένα. Ὁ κύριος (9) Μαρασλῆς ἔλαβε
τὴν καλοσύνην νὰ περιλάβῃ μαζί του μίαν Γραμμα- (10) τικὴν καὶ μίαν Ἱστορίαν, τὰ
ὁποῖα Σᾶς ἐστείλαμεν πρὸς περιέργειάν Σας, ἄν (11) ἔχετε εὐχαρίστησιν, θέλομεν
Σᾶς στεῖλει μὲ ἄλλην περίστασιν ἀπὸ ὁλα, ὁποῖα (12) ἀγαπᾶτε, τὸν κατάλογον τῶν
ὁποίων ἀναγνώσετε εἰς μίαν διατριβὴν τοῦ Πα- (13) νευγενεστάτου Κυρίου Γρηγορίου
Βενέλην εἰς τὸ Московскiй Nаблюда- (14) тель годъ трeтый Сентябръ 1а Книж
ка – Москва 1838. О (15) зародышѣ Болгарской Литературы - Ἀπὸ τὴν διατριβὴν
αὐτὴν (16) πληροφορεῖσθε περιστατικῶς περὶ τῆς συστάσεως τοῦ ἐν Γαμπρόβῳ
σχολείου καὶ λοι- (17) πῶν φιλολογιῶν, καὶ διὰ τοῦτο δὲ Σᾶς τὴν ἐκθέσαμεν εἰς τὴν
παροῦσαν (18) μας. ὁ ῥηθεὶς, ὡς γνωστόν σας ἀνέλαβε εἰς τοὺς 1829 τὴν ἔκδοσιν τῶν
(19) κριτικῶν ἀνιχνεύσεών του τῶν Болгари, καὶ ἐξέδωσε τὸν πρῶτον τόμον, (20) τὸν
ἐπαρακινήσαμεν νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν ἔκδοσιν καὶ τῶν ὑπολοίπων, καὶ (21) ἤδη ὁ
δεύτερος εἶναι ἐγλήγωρα νὰ εὔγῃ ἀπὸ τὰ πιαστήρια. ὡς Βολ- (22) γαρόφιλος, ἐλπίζομεν
νὰ κάμῃ πολλὰ διὰ τοὺς Βολγάρους καὶ διὰ πονήματά του.
[σ. 3]
(1) θέλουν τοὺς ξυπνίσει ἀπὸ τὸν βαθὺν λήθαργον καὶ φροντίζομεν νὰ τὸν συνδράμω(2) μεν παντοίῳ τρόπῳ εἰς τὸ στάδιόν του, χαρίσατε τῷ καὶ ἡ Πανοσιοσοφολογιότης (3)
σας παρακαλοῦμεν, τὴν συνδρομήν σας. Τὸ Μοναστήριόν σας πρέπει νὰ ἔχῃ (4) πολλὰ
χειρόγραφα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ δώσουν μέγα φῶς εἰς τὸ γένος μας. – (5) Οἱ Εὐρωπαῖοι
ὁλίγον φροντίζουν διὰ τὸ γένος μας, οἱ συγγενεῖς μας Ῥῶσσοι (6) /συγγραφεῖς/ τώρα
ἄρχισαν νὰ φροντίζουν καὶ πρῶτος ὁ Κύριος Βενέλην, ὅστις (7) ἀπδείχνει καὶ τὴν
90
Вм. τῆς Βουλγαρίας, както и Βόλγαροι вм. Βούλγαροι. Вж. коментара тук
към частта „Извори“ от настоящата статия.
91
Иларион Критски е заемал на два пъти (1821–1827, 1830–1838) поста тър
новски митрополит, който носел титлата ὁ ἔξαρχος Βουλγαρίας, напомняйки за
старото българско патриаршеско достойнство.
92
Поправено от друга ръка.
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σφαλεράν ἰδέαν τῶν συγγραφέων περὶ τοῦ ταρταρισμοῦ (8) τῶν Βολγάρων. – Δὲν
γνωρίζομεν οἰκειότερον διὰ τὴν ἀνακάληψην (9) Βολγαρικῶν χειρογράγων εἰς τὸ Ἅγιον
ὄρος, παρὰ τὴν ἡμετέραν Πανο-(10) σιοσοφολογότητα ὅστις ἐκτελέστε νὰ ἀναλάβῃ
τὸ Μοναστήριον τὰ ἐν Βασ- (11) σαβίᾳ93 ὑποστατικά του. – Ἰξεύραμεν, ὅτι βραβεῖον
ἀντάξιον τῶν κόπων σας (12) δὲν ζητεῖτε, εἰμὴ τὴν συναίνησιν τοῦ Μονατηρίου εἰς
ὅλα τὰ κοινοφελή (13) καὶ θεάρεστα ἔργα ὁποῦ θέλετε τοῦ προβάλει, καὶ πρὸ πάντων
πρὸς σύστα- (14) σιν σχολείων, ὅπου προαιρεῖσθε, ἐκπαίδευσιν φιλομούσων Νέων διὰ
νὰ (15) ἀποκατασταθούν διαδάσκαλοι καὶ ἐκτύπωσιν τῶν ἀναγκαιοτέρων βιβλίων. Εἰς
(16) μικρὸν χρονικὸν, ἄν ἀποφασίσατε νὰ ἀφιερώσετε ἀπὸ τὰ ὑποστατικὰ τῆς (17)
Βασσαραβίας, θέλετε κάμει τὸ μεγαλῄτερον καλὸν, ὅταν οἱ Βολγάροι (18) γνωρίσωσι
τί ἐστὶ παιδεία και τὴν καλλιεργήσωσι, θέλουσιν εὐλογεῖ ἐκεῖνον, (19) ὅστις πρῶτος
ἔδωσε τὴν πρῶτην ἰδέαν εἰς τὸ Μοναστήριον, καὶ τοῦτο (20) ἔγεινεν ὁ ἀκρογωνιαίος
λίθος τῆς παιδείας των. – Μακάριοι ὅσων ὁ (21) πανταμάτωρ χρόνος τὰ ὀνόματα θέλει
ἐγχαράξει εἰς τὸ τέμενος τῆς Ἀ- (22) θανασίας! Ἡ πατρίς μας πρὸ πάντων ἔχει ἀνάγκην
διδασκάλων. –
[σ. 4]
(1) Ἐδῶ ἔχομεν δύω94 Νέους, ὁποῦ σπουδάζουν εἰς αὐτὸν τὸν σκοπόν, μᾶς ἐπρο(2) σφέρθησαν καὶ ἄλλοι, πλὴν οἱ πρόσοδοι τοῦ σχολείου μας ὄντες μικροί (3) μὲ
δυσαρέσκιάν μας δὲν ἠμπορόμεν νὰ τοὺς ἐγκολπωθώμεν, ὅταν γίνωσι (4) αὐτοὶ ἄξιοι
τοῦ ἐπαγγέλματος, ἠμποροῦν οἱ φιλόκαλοι νὰ ἐνεργήσωσι νὰ (5) κτίσουν σχολεία,
ὅπου ἀγαπῶσι, ἡμεῖς δὲν ἀποβλέπομεν τὴν πατρίδα (6) μας Γάμπροβον, ἀποβλέπομεν
ὅλους τοὺς τόπους, ὅσων τὸ περισσότερον μέ- (7) ρος τῶν κατοίκων ἦταν ΒόλγαροιΠροκαταλειμμένοι ἀπὸ τὴν (8) ῥοπήν σας πρὸς παιδείαν τοῦ γένους μας, Σᾶς
προσφέρομεν ταίς ἀπροσωπο- (9) λήπτους δουλεύσεις μας, θέλετε μᾶς εὕρει ἐνθέρμους
ἐκτελεστάς, τιμώντες μας (10) δὲ μὲ αὐτὰς Σᾶς παρακαλλοῦμεν νὰ διευθύνετε μέσον
κυρίου Μαρασλῆς, (11) ὅσον εἶναι αὐτοῦ καὶ ἑπομένως διὰ τῆς πόστας. Κολακευόμενοι
δὲ διὰ τὴν (12) ἀξιώσιν95 τῆς εὐνοίας σας καὶ ἐξαιτούμενοι τὰς θεοφρουρήτους αὐτῆς
εὐχὰς εἶμεθα.
(13) 1 Ἰουλίου 1838.
(14) Ἡ ἀναχώρησις σας ἀπὸ Πετρούπολη Μᾶς ἀφῄρεσε τὴν εὐχα- (15) ρίστησιν
νὰ ἰδῶμεν τὴν γραφὴν μᾶς εἰς χεῖρας σας. Λαμβάνομεν δε τὴν (16) προθυμίαν νὰ Σᾶς
στείλλωμεν τὴν κοπίαν αὐτοῦ, συντροφεύοντες σας (17) αὖθις μίαν Γραμματικήν, μίαν
Γεωγραφίαν, Ἱστορίαν καὶ τὴν διατρι- (18) βὴν κυρίου Βενέλην. Εὐχαριστούμενοι δε
ν’ ακούουμεν τὴν κλίσιν (19) σας πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον τὴς Νεολαίας μας, ἔχομεν
τὴν τημὴν (20) νὰ ὑποσημειούμεθα
(21) Τῆς ὑμετέρας Πανοσιοσοφολογιότητος
(22) πρόθυμοι δοῦλοι
(23) Nиколаи Палаузовъ
(24) Βασίλειος Ἀπρίλλοβ
Вм. „ἐν Βασσαραβίᾳ“.
Вм. „δύο“.
95
Поправено от „τῆς ἀξιώσεως“.
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Приложение № 2
Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли 1838 г.,
Зогр. 83/94 – 83/96, Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт
Петербург (ил. 5–10).
Запазен е оригиналният правопис и словоразделяне на писмото
(единствено думите, които са пренесени без тире, са написани сля
то, разделени от поредния номер на реда, на който са пренесени).
След направено сравнение с почерка на Априлов става ясно,
че писмото не е излязло от неговата ръка, а най-вероятно е било
продиктувано и записано от писар, а след това Априлов (и/или Па
лаузов?) са нанесли някои корекции. В писмото се откриват силни
книжовни влияния от руски и от гръцки96.
(1) Высокопреподобный Отче!

[стр. 1]

(2) Како изъ уста, тако и сосъ тое пис(3)мо наше вы приносимъ наше-то ис
крено бла(4)гоговенiе, и глубоко-то почитанiе, дето имаме (5) на васъ, на сички-те
высокоприподобные отцы (6) на болгарскiатъ зографскiатъ монастыръ; (7) за что
то отъ него надяваса нашi-атъ (8) Болгарскiй родъ даси получе просвѣщение-(9)
то, и дето по ваше-то увѣренiе, сички(10)те отцы иматъ усердiе и прилежанiе, (11)
да станатъ начало-то на болгарско-то (12) просвѣщениiе, и иматъ наетъ да учре
датъ (13) по разни мѣста болгарiй училища сосъ (14) монастырски харчове, въ
кои-то да ся (15) учатъ болгори-те (!), и дася просвѣтать, (16) дето дася показватъ
и тѣ въ свѣт-атъ (17) учены и просвѣщенны, зарадъ да не са насрамъ (18) на други
те народи.
(19) Мы отъ наша страна, колко-то (20) можимъ, стараймъся да струваме до
бро (21) за нашi атъ родъ, и учредихме едно ма(22)лко училище въ наше-то село
габрово, по (23) стараимися, да ся преведоха, и напечатаха (24) болгарски книги,
исосъ божа помощъ, надя(25)вамся Господъ да не помогне.
(26) Освренъ(!) това стараимся да познакомимъ (27) нашi-атъ родъ, и сосъ
други-те языцы, (28) и народы затова намерися Высокоблагород(29)ный Юрiй
Ивановичь Венелинъ да зе (30) на себе си да собере, и составе болгарска (31) под
робна исторiя, коя то за да стане (32) по ясна, по вѣрна, и по занемательна, (33)
тряватъ му стари рукописны книги, хрисо(34)вулы и грамоты отъ наши-те цари и
(35) князья – затова по ваше то любородiе
[стр. 2]
(1) Вы ся молимъ отъ ваша страна да по(2)кажете ся-каква помощъ, и да
пристуйте (3) да испишатъ чисто, ясно и вразумително –
Благодаря на Димитър Пеев, който прегледа наборния текст на писмото
и нанесе някои съществени корекции, а също така и за оказаната помощ при
езиковия и палеографски коментар на текста.
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(4) Перво97 сички те хрисовулы, привиллегiй, и (5) граматы, дето ся намѣро
ватъ в Зографскi(6)атъ монастыръ от начало-то му до дне-(7)съ, детомуса дадены
отъ разны князья, (8) цари, воеводы и Императоры.
(9) Второ. освренъ (!) това да турате свѣдущаго (10) Отца да снеме точь въ
точь98 най старi-атъ (11) хрисовулъ, или грамата – или привиллегiя, (12) детое
данъ най перво на Заграфскi-атъ99 (13) монастыръ, на танка та прозрачна хартiя,
(14) дето вы вручаваме четыре листа. тазы ха(15)ртiя сася приклей сямъ, тамъ
по края- (16) тъ дипъ танко на хрисовулатъ сосъ камедъ (17) / гуми арбикумъ –
турски самтъ – грецки (18) κομίδι./, коя то камедъ да ся разведе съ теп(19)ла вода
густо, и дася приклей танко, - (20) даможе по диръ да ся снеме, да ся неразде- (21)
ре танката хартiя, коя то тако (22) още100 стой тверда, и слова-та, дето ся (23) видя
тъ на танко та хартiя, сосъ каранда-(24)шъ / турски куршумъ-калемъ грецки (25)
μολυβοκόνδυλον/ или сосъ турско мастило даги (26) испише писецатъ на танка-та
хартiя (27) какъ то са вѣрно и ясно. – катоиспише (28) единатъ листъ, саго снеме,
чисо приложи (29) вторiатъ, да исписова отъ тамъ, дето ус(30)тана первiатъ листъ,
чи като сварше (31) и този листъ, прилага третiатъ, аконесае (32) сваршилъ хри
совулатъ – Ако хрисовулатъ (33) има писано и на другата страна, той (34) щего
испише и това на рѣдъ, за что на тањка та хартiя небыва да са пише на друга-та
страна – Ако хрисовулатъ
[стр. 3]
(1) има слова писаны сосъ червена буя, тези слова (2) пакъ съ червена буя
треба да саиспишатъ. – (3) вы ручаваме и единъ черенъ и единъ червенъ (4) каран
дашъ, и малко камедъ – гуми Арaбакумъ101 (5) сантъ.
(6) трето Този най102 первiатъ, или старiатъ хрисовулъ, (7) или привеллегiя де
то са ся испиши на (8) танка та хартiя, и той треба да е (9) исписанъ сосъ други-те
хрисовулы въ особа(10)та копiя най перво. – вы вручаваме за (11) копiйте бѣла
хартiя двадесятъ листа.
(12) четвер. За что то103 може подписи-те да са сплетени (13) насѣки хри
совулъ, нека писeцатъ испи(14)ше подписать сосъ обикновенното си писмо, (15)
чи подаръ (!) да отреже едно парче отъ про(16)зрачната хартiя, дето са артиса, чи
(17) нанея да сниме пакъ подписатъ, кактое (18) сплетенъ, чи тази хартiй-ка да я
при(19)клей въ конецатъ на сякой хрисовулъ съ (20) камедатъ/ гуми Арбакумъ.
(21) пято. Освренъ това малимъ(!) вы ся, да исп(22)ишите и заглавiе та, и со
держанiе то (23) на104 сички те други рукописны книгы ста(24)ри, дето ся намѣро
ватъ въ монастыря(25)тъ, т: е: за каква пишатъ и повѣст(26)воватъ, и на каква со
Подчертаните думи са изнесени в полето.
Дописано над реда.
99
Поправено от „Зографскi-ата“.
100
Поправено от „еще“.
101
Първото „а“ е добавено над реда.
102
Добавено над реда.
103
Добавено над реда.
104
Дописано в полето пред реда.
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писаны, на кожа (27) или на хартiй, кая гадина (!) от Сотво(28)ренiе Мiра, или
Христа. Имена(29)та на подписата105 и година106 те са потребны, (30) и натяхъ и
на хрисовула107 те.
(31) Шесто Nужна е и исторiя-та на монастыра-(32)тъ най свѣдущiатъ Отецъ
да я сочини (33) подробно, т: е: кага ся учреди манастырь-(34)атъ? Отъ кого? на
кой святый е посвѣщ(35)енъ? За что са нарече зографскiй? колко (36) церкве има?
колко земия? дѣ по турско, (37) Влашко русско и прочее има села, и ме(38)тохы,?
до колко монаси има сега? колко108
[стр. 4]
(1)Маше109 въ старо время?110 колко поклони(2)ки въ годинаго посѣщеватъ?
ка-ковъ про(3)извод +111 има? де има метохи? отъ (4) кого зависи? ставропигиал
ный112 ли е или (5) не? Сички-те монахи болгаре ли (6) са? ученили са? имали
манастырь-(7)атъ библiотека, и доколько113 голема? и (8) Другiе114 любопытны ра
боты.
(9) Седмо. Сички-то горѣ, дето вы115 ся молимъ или (10) пратете го прямо въ
Одесса или въ Ца(11)реградъ на господина Александра дучов(12)ича, кой то има
маза в Куршумъ (13) хан Галата, коему пишемъ да ги (14) прати тука сосъ някой
юлжия който (15) да на праве сасъ тяхъ карантинатъ (16) си, за что то, ако ги оку
рятъ саги (17) дупчатъ, чи танко-та, хартiя са ся (18) развали. – Ако ги пратите вы
прямо, (19) зарачайте той да ны ги пратятъ (20) да ся не дупчатъ, като испишатъ
та(21)нката хартiя, сганетiя.
(22) Осмо. Кога имате нѣчто да ны заповя-(23)дате пишете тако:
(24) Господамъ
(25) Го// Nиколаю палаузову, и василiю
(26) Априлову
(27) Въ . . . . . . . . . Одессу.
(28) Дявето. Отъ Найстарiятъ первiатъ хрисову,(29)лъ, де-то си испишите на
танка-та (30) хартiя, имаме намѣренiе сосъ Божа (31) помощъ, да напечатаме сосъ
наша харчъ (32) точъ въ точь нѣсколько ексемпляри, отъ (33) кой то имаме да вы
пратимъ въ даръ (34) за манастырятъ, да харизва или про(35)дава на поклони
ки-те, де то пожилаятъ (36) даиматъ най первiатъ и старiатъ хри(37)совулъ. –
Поправено от друга ръка на „подписита“.
Поправено от друга ръка на „години“.
107
Поправено от друга ръка на „хрисовулы“.
108
Дописано от друга ръка „имаше“.
109
Зачертано от същата ръка, която на предишната страница е дописала
„имаше“.
110
Поправено от „време“.
111
Отдолу на страницата от същата ръка е добавена бележка „+ προίοντα“.
112
Дописано над реда „пи“.
113
Част от думата е зачеркната и „колько“ е дописано над реда.
114
Поправено на „други“.
115
Поправено от друга ръка.
105
106
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[стр. 5]
(1) Отъ копiй-те, де то ще ны пратите (2) исписаны, на обикновена хартiя, и
съ обикно(3)венно писмо г: Венелинъ са по мѣсти въ (4) болгарска-та Исторiя со
держанiе-то имъ, (5) иако на мѣре за добро и потребно, да ся (6) напечатать и отъ
тѣхъ копiй, ще вы пра-(7)тимъ пакъ танка хартiя да ги испишите.
(8) Девятое.116 За что то и Хилиндарскiатъ Мона(9)стыръ треба да има руко
писы разни, (10) молимъ вы ся, да ся, да ны извѣстите (11) и на тѣхъ содержанiе
то, и година-те (12) и ако ся намѣрватъ и Болгарски монеди (13) отъ Мѣдъ, Сре
бро, или Злато по манасты(14)ри те, и по частны раци, отпишете ни, (15) тѣ са
нужны за Исторiя-та ни.
(16) Одинато. Бывншiятъ учителъ на Габровско-то (17) училище преподоб
ный Отецъ Рылскаго мана(18)стыря, Iеромонахъ Неофитъ, Человекъ отъ (19)
учени-те болгаре, кой то издаде въ свѣтъ, (20) службу и житiе святаго Iоанна
Рыльского. – (21) болгарска-та граматика – таблици-те (22) взаимного обученiе,
катихисисъ, и начало (23) Греческого языка – и има готовы да издаде (24) гре
ко-Болгарскiй словаръ – Ариθметику и (25) Географiѣ, и по славянски Есопови-те
басни - (26) сига е учитель на болгарско то училище (27) въ Купривщица /Авра
дала/ - той многое (28) любороденъ, и старателенъ, и много iоще (29) може да на
праве добро за нашiатъ родъ. (30) и ако устави наше то училище въ габро(31)во, се
е нашъ прiятель и другъ — Имаме (32) даму пишемъ за усердiе-то, и добро-то (33)
намѣренiе Вашего Высокопреподобiе за Бо(34)лгарско-то просвѣщенiе, идамуся
молимъ, (35) да прiемъ подъ свое покравительство, и на(36)ставленiе къ ученiю
въ училище-то манас(37)тырски те питомцы, де то Зографскi(38)атъ монастыръ
за-благорасуде-да прате (39) въ Купривщица да ся учать. –
[стр. 6]
(1) Нвнаше-то117 училище въ Габрово има(2)ме да пишемъ на епитропы-те
да (3) укажатъ и тѣ сичка-то покровитель(4)ство и за-щита на монастырски те
(5) Ваши питомцы, де то ще са пратять (6) въ Габрово. – (7) Уповаемъ на ваша та
Благосклоность, (8) и спрашевая благословенiе Ваше, и всѣхъ (9) Высокопрепо
добныхъ отцевъ Зогравскаго (10) монастыря, остаемся - за всегда (11) Вашему Высокопреподобiю
(12) Всепокорнѣшiй слуга
(13) Nиколай палаузов
(14) 12го Iюля 1838го года
(15) Василiй Априловъ
(16) Одесса
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Приложение № 3
Началото на Зографската сводна грамота според основните ѝ из
дания от XIX и първата половина на XX в.
В. Априлов118
incipit:

Т. Флорински119
incipit:

Actes de l’Athos120
incipit:

† Въ дни царства
Льва прѣмудраго.
благочьстивыiе
хоругви. хрiстiан-скыiе
съдръжещу. въ томъ
царству бястя някiе; трiе
братiя по пльты, паче
жя по утѣшитялю. Сы
убо яко въ дрѣвныихъ
нравомъ, и тьзоименита.
Моiсѵ, Iaронь, Iоань
Селiма.

† Въ дн҃и црⷭтва Льва
Прѣмоудраго. бл҃гочьстивыѥ
хорꙋгви хрiстiанскыѥ
всьдрьжещоу въ томъ
црⷭтвоу бѣстѧ нѫкiе триѣ
братiа по пльты, паче
жѧ по оутѣшитѧлю. сь
оубо ꙗко въ дрѣвныим
нравом добродѣтѧли. и
тьзоименита: Моисѵi, Аронь
Iѡaнь Селима.

† Въ дьни царства льва
прѣмꙋдраго, благочьстивыѥ
хорꙋгви хрiстiанскыѥ
съдрьжещꙋ, въ томь
царствоу бѣстѧ нѫкiе трiѥ
братiа по пльты, паче
жѧ по оутѣшитѧлю. сы
оубо ꙗко въ дрѣвныихь
нравѡмь добродѣтѧли и
тьзоименита. мѡiсѵ i арѡнь,
iѡань селiма.

А. П. Стоилов121

Йо. Иванов122

incipit:

incipit:

Ал. Соловьов,
Вл. Мошин123
incipit:

(1) † Въдн҃и црⷭтва льва
прѣмꙋдраго. бл҃гочьстивьіе꙼
хорꙋгви꙼. хрїстїанскыѥ (2)
съдрьжещꙋ вътѡⷨ црⷭтвоу
бѣстѧнѫкїе, три–ѥ братїа
попльти–, паче (3) жѧ
пооу҇тѣшитѧлю. сы оубо
ꙗко въдрѣвныхⷯ нравъⷨ
добродѣтѧли–. итъз’о (4)
именита. мwїсѵ, їарwнь,
їwань селима.

† Въ дн҃и црⷭтва Льва
прѣмꙋдраго. бл҃гчьстивыѥ
хорꙋгви. хрїстїанскыѥ
съдрьжещꙋ. въ тѡⷨ црⷭтвоу
бѣстѧ нѫкїе, триѥ братїа
по пльты, паче жѧ по
оутѣшителю. сы оубо
ꙗко въ дрѣвныхⷯ нравъⷨ
добродѣтѧли. и тъзо
именита. Мwїсѵ, ї Арwнь.
Ἰwань Селима.

† Въ дьни царства
Льва прѣмꙋдраго
благочьстивыѥ
хрiстiанскыѥ
съдрьжещꙋ, въ томь
царствоу бѣстѧ нѫкiе
триѥ братiа по пльти,
паче жѧ по оутѣшитѧлю.
сы оубо iако въ дрѣвныих
нравwм добродѣтѧли
и тьзоименита Мwicv i
Арwнь, Iwань Селiма.

Априлов 1845: 1.
Флоринский 1880: 33.
120
Regel et al. 1907: 169.
121
Стоилов 1925: 452.
122
Иванов 1931: 540.
123
Соловjев, Мошин 1936: 359.
118
119
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Приложение № 4
Цветно копие на части (началото, царския подпис и печата с
ликовете на цар Иван Шишман и на св. Йоан Рилски) от Рилската
грамота, поместено в „Болгарския грамоты“.
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Приложение № 5
Сравнителна таблица на средновековните славянски докумен
ни, съхраняващи се в Зографската света обител, според проучвани
ята до началото на ХХ в.

♦

♦

Васил Априлов

♦

♦

В. И. Григорович

♦

♦

♦

♦

архим. П. Успенский

♦

♦

♦

♦

К. Д. Петкович

♦

♦

♦

П. И. Севастиянов

♦

♦

♦

архим. Л. Кавелин

♦

♦

♦

Actes de Zographou

♦

♦

♦

♦

Грамота от Теофилакт,
1049 г.

♦

Хрисовул на
Иван Шишман
(Витошка грамота)

В. Г. Барски

Хрисовул на Иван
Александър,
1342 г.

Хрисовул на
Андроник Палеолог,
1287 г.

Превод от
гръцки

Калиманова грамота

Компилации

Сводна грамота

Оригинални

♦
♦
♦
♦
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Vasil Aprilov in Search of New Sources for the History
of Medieval Bulgaria
Georgi Mitov (Sofia)
This paper explores the publishing history of two extremely
important manuscripts kept at the Archive of the Monastery of Zograf
and proposes an edition of two letters to archimandrite Anatolij
Zografski by Vasil Aprilov and Nikolaj Palauzov, respectively. In his
1845 book Bolgarskija gramoti (‘Bulgarian Charters’) Vasil Aprilov, with
the help of archimandrite Anatolij Zografski, published for the first time
two charters, together with a Russian translation and a long historical
and philological commentary to them. Those were the Composite Charter
of Zograf and the Chrysobull of Ioan Kaliman, both at the Monastery of
Zograf. In this way, he set the grounds for the academic study of the
monastery’s documental heritage. On the basis not only of the two hitherto
unpublished letters by V. Aprilov and N. Palauzov to archimandrite
Anatolij but also of the reevaluation of other documents we conclude
that Aprilov and Palauzov turned to the monastery as they had been
asked by Jurij Venelin who was assigned to write “a detailed Bulgarian
history” and who needed new sources for his research. Venelin’s death
in 1839 made its completion impossible but Aprilov managed to publish
a part of the gathered sources, including the two charters of Zograf.
Keywords: Zographou Monastery, Nikolaj Palauzov, archimandrite
Anatolij of Zographou, documents, Bolgarskija gramoti, Composite Charter
of Zographou, Chrysobull of John Kaliman
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ограф и
българската
историопис
от XVIII век

История славянобългарска като повод
за един християнски прочит на историята
Иеродякон Атанасий (Зографска света обител)
Ключови думи: историография, Възраждане, национализъм,
православна Църква
Първоначално бих искал да отбележа, че целта на долните редо
ве не е анализ на текст, а предлагането на гледна точка за продукти
вен диалог по важни проблеми.
В края на 2012 г. светата ни Обител заедно с учени от Софийския
университет отпечата критическо издание на История славянобългарска на о. Паисий Хилендарски въз основа на ръкописния протограф,
който се съхранява в манастира. Повод за изданието бе 250-годиш
нината от написването на Историята1.
Това произведение на о. Паисий обикновено се разглежда като
начало на т. нар. Българско възраждане. О. Паисий се смята за „па
триарх“ на това многостранно движение – политическо, идеологи
ческо, образователно, икономическо, църковно и социално, което е
част от общобалканското движение за образуване на национални
държави на мястото на Османската империя2. По този въпрос съ
ществува единодушие между българските и гръцките изследовате
ли историци, които работят в рамките на традиционната етноцен
трична историография. Разликите в мненията им не засягат същ
ността, но оценката – или изцяло положителна, или отрицателна.
И двете страни се съсредоточават в оценяваната като антигръцка
позиция на автора и в стремежа му към пробуждане на българско

Вж. Паисий Хилендарски 2012.
Вж. напр.: Косев и др. 1962; Велчев 1981; Драгова и Тачева 2012; Иконому
1999; Хани-Моисиду 2003.
1
2
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то национално съзнание3. Затова приехме с интерес предложението
за представяне на нашето критично издание в Солун през ноември
2017 г., където бе предложен съкратен вариант на настоящата ста
тия, поставяща си за цел възможното отстраняване на недоразуме
нията около труда на о. Паисий и представянето на гледна точка,
която изглежда по-плодотворна и би могла да породи по-голяма
дълбочина в третирането на проблематиката около История славянобългарска и въобще около историята. Тази гледна точка е от пози
цията ни на православни християни, живеещи в многонационал
ната светогорска общност, където всички монаси съставляват едно
братство, съединено от любовта в Христа и молещо се всеки ден „о
мире всего мира“.
В настоящата статия са включени някои мисли от обширния
предговор към критическото издание, където първоначално бе из
ложен нашият прочит на Историята, както и някои размисли вър
ху християнската концепция за историята въобще. Разширихме
тематиката и с други – засега по-скоро хипотетични – мисли от
носно явлението на национализма и проникването му в Църквата.
Крайната цел на всичко това е да се пристъпи към лекуването на
някои исторически рани от миналото и наложените от определена
идеология негови тълкувания и да се предложи друг подход спрямо
историческите извори.
Първият въпрос, който трябва да бъде изяснен, е дали наисти
на История славянобългарска принадлежи към възрожденския дух
на Балканите, или нейните идеи са разположени в друго смислово
поле.

1. Мястото на История славянобългарска
между християнската концепция за историята
и историографията на Новото време
Нека изложим в пределно обобщен вид спецификите на хрис
тиянската и възрожденско-просвещенската гледна точка за човека и
човешката история и след това да определим мястото на Историята
на о. Паисий между двете.
Би могло да се твърди, че действителното понятие за история е
дадено на света от християнството. В древния свят властва идеята за
3
Вж. напр.: Велчев 1981: 115–120; Топалов 1998: 303–330; Тарнанидис 2015:
89–90.
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цикличното движение на нещата – всичко във вселената се ражда,
развива и накрая се унищожава, участвайки в един вечен цикъл, в
който няма особен смисъл както за индивидуалното съществуване,
така и за съвместния човешки живот, който е подвластен на всесил
ната съдба. Въплъщението на Бог Слово предизвиква едно коренно
преосмисляне на всичко, в това число и на схващането за история
та. Френският историк Марк Блок изразява пределно синтезирано
този обрат:
Християнството е религия на историци. Другите религиозни
системи са основавали вярванията и ритуалите си върху митоло
гия почти извън времето на хората. Свещените книги на христи
яните са исторически книги, а техните богослужения са възпоми
нания на епизоди от земния живот на един Бог, от историята на
Църквата и от живота на светците4.

Богочовекът Христос се открива пред хората като начало на ис
торията (Творец на вселената и на човека), като нейна среда (въплъ
щение и живот в този свят) и като неин край (Второ пришествие).
Така човешката история придобива посока и смисъл, има опти
мистичен край. Това не само че не лишава времето от ценност, но
напротив, придава му твърда основа и го изпълва със смисъл. Едва
в тази перспектива времето е неповтарящо се, уникално, ценен
е всеки миг от него като притежаващ възможност да се свърже с
вечността, която ще дойде в света след края на времето, но също
така има способност да се втурва в самото време, както ще видим
по-долу. Историческите явления не са прояви на един безличен кос
мичен принцип, но уникални събития, извършващи се по Божий
промисъл – един вид диалог между човешката и Божията свобода.
Самият акт на Боговъплъщението, Възкресението, Възнесението на
Сина Божий с човешко тяло на небето показва великата стойност на
човека, възстановява неговото достойнство и ценност като способен
да бъде син Божий (вж. Мт. 5:9, 13:38) и брат Христов (вж. Мт. 12:50;
Рим. 8:29; Евр. 2:11).
Съвършено различна е концепцията за човека и неговата исто
рия в мисълта на Новото време, на модерността. Даваме си сметка
за едрите щрихи, с които е очертано това пределно общо понятие,
но също така твърдим, че след проникването на духа на Ренесанса,
а впоследствие и на Просвещението (първоначално в Западна Ев

4

Блок 1998: 77.
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ропа, после и при нас на Изток) могат да се намерят общи харак
теристики на човешката мисъл за това какво е човекът и човешката
история. Основна черта на човешката мисъл, която с по-голяма или
по-малка интензивност е присъща на новия тип познание, е стреме
жът му към самодостатъчност и самообоснованост. Неговите дейци
полагат всестранни усилия да докажат, че човекът може и трябва
сам да бъде законодател на своята разумна дейност във всичките ѝ
сфери – познавателна, нравствена, социална и т.н.
Без да се спираме на причините за този така решителен поврат
в мисловността на европейската цивилизация, ще покажем някои
от основните ѝ антитези спрямо християнската представа за исто
рията, които илюстрират най-общо подмяната на богочовешките
с човешките принципи в светогледа и имат пряко отношение към
темата за историчността. Това се налага поради факта, че често История славянобългарска се определя в родната ни хуманитаристика
като „манифест на настъпващата нова епоха“5 или „програма“ и
„идейна обосновка на нова фаза от историческото развитие“6.
В християнската концепция ценността на човека се състои в
сътворяването му „по образ и подобие“ (вж. Бит. 1:26) и съответно
във възможността да стане бог по благодат. Свободата му се състои
в освобождаване от страстите и в съединението му с абсолютно сво
бодния Творец. Така човекът-творение се явява съ-творец на себе
си и на историята си, намирайки се в сътрудничество с Бога, и пора
ди това Богочовекът става „мяра за всички неща“7.
А човекът на Новото време се завръща по особен начин към иде
ята за извечното съществуване на света, чието битие е основано на
определени природни закони, потенциално постижими за човеш
кия разум и рационално обясними. Вселенското битие като цяло е
развиващо се битие. Развитието в природата се извършва според
вътрешно присъщи ѝ закони. На човека и човечеството, разтворе
ни в природата, също така е присъщо иманентно развитие и дълго
време европейските мислители се опитват да вкарат това развитие
в руслото на природните закони. Английският историк Е. Кар син
тезирано обобщава, че новият европейски човек се опитва да запа
зи телеологизма и оптимизма на юдео-християнската традиция в
историята, но от друга страна, Ренесансът възстановява античното
Вж. напр. Топалов 1998: 303; Велчев 1981: 120.
Велчев 1981: 116.
7
Jустин, преп. 2001: 251, вж. и българския превод: Иустин, преп. 2008: 105.
Свети Юстин развива пространно тази тема в цялата си книга, както и в други
свои творби.
5
6
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виждане за един антропоцентричен свят и за първенство на разу
ма. Според характерния израз на преп. Юстин Попович основният
принцип на модерния свят би могъл да се обобщи чрез израза на
Протагор: „човекът е мяра на всички неща“. Възприемането на този
принцип води до това, че християнството се смалява в хуманизъм
и така се унищожава божествената му перспектива, отнема се пог
ледът към времето откъм вечността8. По-късно рационалистите от
Просвещението също запазват телеологията, но секуларизират цел
та. Затова, както отбелязва Кар, историята се превръща в прогрес,
чиято цел е усъвършенстване на човешката участ на земята. Истори
ческият процес се разглежда като прогресивен посредством преда
ването на придобитите умения от едно поколение на следващото9.
Така човекът става абсолютен творец на себе си и на своята история.
Понастоящем немалка част от човечеството, изстрадало две све
товни войни и пребиваващо латентно в трета глобална война, сякаш
е загубило предишния оптимизъм, основан на бурното развитие на
науките, производството и лесната консумация. Може би сега то
е по-готово да отхвърли идеята за самодостатъчния свръхчовек и
затова е важно да се покаже дълбочината на Христовото благовес
тие за човешкото битие във времето. Самият Господ е изпълнил с
присъствието Си това време по много особен начин. Съвършено
трансцендентният и свръхсъщностен Бог е преминал през всички
стадии на човешкия живот – от зачеването до смъртта. Историята
на Неговия земен живот не е безвъзвратно отминала, но продъл
жава да съществува през вековете до нашето време. От една стра
на, чрез годишния, седмичния и дневния кръг на църковните бого
служения и празници, където събитията се преживяват от верните
като извършващи се „днес“. От друга страна, нетварните енергии
на кръстната Му смърт, Възкресението и Възнесението Му действат
постоянно чрез тайнствата на Църквата и най-общо, чрез цялостния
живот в Христа, който се осъществява в Църквата. Така Богочовекът
като въплътена вечност влиза постоянно в историята и във времето,
изпълва го със смисъл, с моменти от вечността. Това се извършва в
Неговото увеличено Тяло – в Църквата, в чиито членове тече Него
вият живот, особено у светците, които са толкова важни и за История славянобългарска.
Християнското схващане за времето е от гледна точка на веч
ността. Времето и вечността могат да се срещат в тези моменти,
8
9

Вж. Юстин, преп. 2013: 95–96.
Кар 1998: 195–197.
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когато се срещат в симфония свободната воля на Бога и на човека.
Така всеки момент от историческия процес може да бъде посетен от
вечността, може да превъзмогне времето, оставайки същевременно
вътре в него. Новият Завет на Христа осигурява на всички човеци
от всички епохи да имат абсолютна стойност пред Бога, тъй като
се променя схващането за историята като път на един избран на
род (израилския). Тя става универсална и потенциално предоставя
ща привилегировано място за всяка част от човечеството. Т.е. всеки
човек и всеки народ във всеки исторически момент може да стане
Божия столица, когато честотата на човешката – лична или съвмест
на – воля съвпада с Божията воля. Тогава следва излияние на бла
годатта.
Сега въз основа на образувания вече смислово-понятиен кон
текст можем да видим къде между двете антитезисни полета се на
мира Историята на о. Паисий. Мисля, че не е трудно да се установи
(стига наблюдателят да успее да се абстрахира от огромната библи
ография, която във всички сфери на родната култура е произвела
един определен образ на Хилендарския монах и неговото произ
ведение), че изложението на о. Паисий се движи почти изцяло в
рамките на свещеното и универсалното. Както в повечето средно
вековни християнски хроники, така и тук повествованието започва
от създаването на първите човеци, с което се подчертава, че цялото
човечество има общ корен и същностно единство. Разказът започ
ва от Ной и така извежда произхода на славяните и на българите
от общия прародител на човечеството (л. 6а–6б)10. После е отделено
немалко внимание на разказа за Вавилонската кула (л. 6б–8а), като
се акцентира върху факта, че възникването на различните езици и
народности е резултат от човешката гордост, а не необходимо по
ложение. Също така събитията, разказани в първата част на нашия
извор, т.нар. „царска история“, постоянно биват интерпретирани в
рамките на една духовно-етична рамка чрез категории като „Божия
воля“, „по Божие допущение“, „Божие наказание“ и др. Например
крал Тривелий е Божий дар за българите (л. 52б), Борис-Михаил
е поставен на трона от Бога, Който чува молитвите му и извършва
чудеса чрез него (л. 53а). Когато пък говори за Самуил, о. Паисий
пояснява, че владетелят в началото е имал благоговение към светии
те и те са му помагали, но когато убил поради завист роднините си,
Бог го изоставил (л. 25а).
10
Цитатите от История славянобългарска са според фолиацията на ръкопи
са-протограф.
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Втората част на История славянобългарска е посветена на българ
ските светци. Това е приносен момент на о. Паисий към цялата му
съвременна историография, защото въвежда отново в историче
ския разказ постиженията на светците. Този елемент присъства в
хрониките на първите християнски историографи, но след V в. те
променят гледната си точка. Хрониките престават да следват схема
та: Стар Завет – въплъщение и земен живот на Христа – продълже
ние на християнския живот в първите общини и разпространяване
на християнската вяра по целия свят11. От VI в. нататък християн
ските историци се съсредоточават не толкова върху историята на
Христовата Църква, колкото върху универсалната история на пре
минаващите едно в друго световни царства-империи според на
ложилото се тогава тълкувание на Данииловото пророчество (вж.
Дан. 2:31–45). Схемата е подредена по следния начин: асирийско
царство – персийско царство – гръцко царство – накрая римско
царство, естествено преминаващо в царството на Новия Рим12.
В това отношение гледната точка в История славянобългарска се
връща към едно изходно за християнската историография положе
ние. Макар че не е експлицитно изразено, мисля, че бихме могли
да обобщим разбирането на Хилендарския монах за историята по
следния начин13: историята на държавата (т.е. деянията на владе
телите и на техните народи) и историята на светците (църковната
история) са двете основни съставки на историята на един народ.
Държавният елемент не е извън Божия промисъл. Той е, така да
се каже, двигателят на историческия процес. Но историята на един
народ трябва да има достъп до вечното и универсалното. Светостта,
историята на светците е основата на историята – началото ѝ започва
от старозаветните праведници (вж. л. 6а–6б). Тя е и нейният краен
смисъл, т.е. наличието на светци оправдава и осмисля историческия
процес. Мисля, че тези твърдения не са прекалени и не изопачават
замисъла на Отец-Паисиевата История. Съвършено необходимо е
обаче да бъдат направени някои разяснения по въпроса за нацио
налността, който има особено място в това произведение.
Тази схема е характерна например за Евсевий Кесарийски и неговите
продължители Сократ Схоластик и Теодорит Кирски.
12
Тази традиция започва с Евагрий Схоластик и е налице у всички визан
тийски хронисти.
13
В настоящата статия съкращаваме примерите и аргументацията за при
надлежността на История славянобългарска към християнската историографска
традиция. По-подробна аргументация виж в Предговора към критическото изда
ние Паисий Хилендарски 2012: 20–30.
11
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2. Национално, преднационално и наднационално
в История славянобългарска
Едновременно с изложеното по-горе, в труда на о. Паисий е на
лице и ясен интерес на автора към всичко, свързано с историята на
българския народ (в Историята той се обозначава като родъ или
языкъ). От друга страна, съвременният човек и историк, (де)форми
ран от образованието и от повсеместно разпространената идеоло
гия на националната държавност, е склонен да открива „нацията“
си в „дълбочината на вековете“, т.е. да налага представата за своята
действителност и върху минали епохи и не е в състояние да разбе
ре, че по-назад във времето може да е съществувало нещо различно
от неговия жизнен опит. Поради това е много силно изкушението
в История славянобългарска да бъде видяно началото на българския
национализъм. Точно това правят почти всички изследователи, пи
сали някога за този труд след средата на ХІХ век, започвайки от Г. С.
Раковски14 и М. Дринов15. Мисля, че в този пункт е необходимо едно
по-задълбочено навлизане.
Наистина, Историята на Хилендарския монах е резултат от
противопоставянията и дискусиите му с представители на гръцката
и сръбската народност (на Света Гора и другаде, където обикаля оте
цът поради отговорностите и задълженията си в манастира), които
„много пъти ни се присмиваха ..., че нямаме своя история“ (Котл.,
л. 82а)16. Това го подбужда да прочете много книги – печатни и ръ
кописни – и да извлече от тях сведения за историята на българите.
Вижда неукостта на единоплеменниците си, у много от тях и рав
нодушието им към собствения език и култура. Затова с патоса на
пророк остро критикува онези, „които не искат да знаят своя род
български, но се обръщат към чужда култура и чужд език, които
не милеят за своя език български, а се учат да четат и да говорят на
гръцки и се срамуват да се нарекат българи“ (л. 3б).
Наистина тук могат да бъдат видeни някои елементи от модер
ността. Авторът обича и „ревнува“ целия си народ, не му е достатъч
на любовта само към родното място, както това е обичайно за вре
14
В книгата си Нѣколко рѣчи о Асѣню първому, великому царю българскому и
сыну му Асѣню второму. У Бѣлградъ, 1860, 44–48.
15
В статията си Отец Паисий: Неговото време, неговата история и учениците
му. В: Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 1871, кн. 4,
3–26.
16
Цитатите от липсващите в протографа листове са според първия извес
тен препис, извършен в Котел от поп Стойко, бъдещия Врачански епископ
Софроний.
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мето му17. Също така страстно желае сънародниците му да учат и да
обичат майчиния си език, да знаят историята си, която ги показва
като различни посред всички поробени православни християни.
Поради това се стреми да укрепи народностното им чувство, отбе
лязвайки: „от целия славянски род най-славни са били българите:
първо те са се нарекли царе, първи те са имали патриарх, първи те
са се покръстили и най-много земя те са придобили. Така от целия
славянски род най-силни и почитани са били [българите] и първият
славянски светия е просиял от българския род и език“ (л. 4а).
Освен това авторът съсредоточава интереса си именно върху
българските светци, т.е. в самата святост, която е съвършено уни
версално, всеобхватно понятие, авторът разграничава етничен еле
мент. Всичко това по-късно прераства във водещи принципи на на
ционалните/националистическите борби на българите и на всички
балкански народи към края на първата половина на XIX век. Смя
там обаче, че са налице големи разлики между тези принципи в
Историята на о. Паисий и тези в историографията от ХІХ в.
За да стане по-ясна позицията на нашия автор в сравнение с
идейната сфера на по-късните национални и националистически
борби на Балканите, ще приведем един откъс от личния дневник на
свети Николай Касаткин (13.VIII.1836 – 3.II.1912), който полага нача
лото на Православната Църква в Япония през втората половина на
ХІХ в. Обичащ паството си и обичан от него, той не напуска Токио
по време на Руско-японската война от 1904–1905 г. и остава един
ственият руски поданик във воюващата срещу родината му държа
ва, заобграден от почитащите го японски християни, които в също
то време се радват на победите на своята армия.
24 декември 1904
Цял ден потиснато състояние на духа, което е още по-тягост
но поради това, че трябва да страдаш вътрешно, без да го показ
ваш външно. А как да не страдаш? Как да не скърбиш за Отечест
вото? Но може би това е възможно, ако постоянно обитаваш във
връхното отделение.
Аз сега живея в двуетажен дом. На горния етаж ние всички
сме деца на Небесния Отец; там няма нито японци, нито руснаци.
Изследователи като Р. Детрез и П. Китромилидис показват, че всички по
робени от Османската империя народи до началото на XIX в. живеят обединени
от общата им православна вяра, която е първата им идентичност, а когато става
дума за „родина“, се има предвид тяхното местно отечество. Вж. напр. Китро
милидис 1999: 105–107, а също и оригиналния текст Kitromilides 1996: 176–177.
17
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Аз се старая повече да бъда там; японците също се пригаждат към
мен, може би само външно; но и това е добре, благодарен съм и
за тактичността им! Ние заедно се занимаваме с християнски дела
за Църквата, с превод, книгопечатане, дори с християнска помощ
към [руски] военнопленници или ранени японци – всичко това,
както подобава на деца на единия Небесен Отец, в единодушие и
любов, леко и радостно. Но понякога под натиска на обстоятел
ствата душата се спуска долу, на долния етаж, където вече оставам
сам, без японците. Вероятно те още по-често се спускат на своя до
лен етаж, където аз не влизам. Сам-самичък, тъй като няма нито
един руснак, с когото да споделиш душата си, заедно да потъгу
ваш и така да разводниш мъката. Ето такъв беше днешният ден.
Трябва бегом да се измъквам по стълбата към горния етаж, за да
не ме натиска, гнети и души мъката! Нали трябва да бъда обита
тел на горния етаж18.

Този изключителен пасаж представя една иерархия на етажи
те, където пребивава днешният човек (който е израсъл в една на
ционална държава със съответното образование и т.н.), но също и
едновременната им наличност. Подчертава и необходимостта от
правилна посока, която за християнина е към горния етаж. Нека
сравним с перспективата, която е налице в нашата История.
Позицията на о. Паисий спрямо гърците и сърбите е на защита19 и ако някъде си служи с нападки, те са насочени срещу сънарод
ниците. Стремежът му е да ги убеди да не губят това, което прите
жават, т.е. своя език и изградената върху него култура, които в го
дините на Хилендарския монах се съхраняват почти изцяло само в
манастирите. Аргументацията му в най-общи линии се основава на
следните пунктове:
а) Българите имат славна история, която се развива в светски и
духовен план.
В светски план историята им може да се сравнява със смятана
та за универсална история на римляните (т.е. на Стария Рим) и на
гърците (т.е. на Новия Рим), тъй като българите многократно са ги
побеждавали в битки и са вземали от тях данък (л. 3б).
В духовен план освен споменатото начало на българската исто
рия от Ной и неговия потомък Мосх (вж. Бит. 10:1–2), който се счи
та за прародител на славянските племена, аргументите се извличат
от християнската нравственост. Българите са прости и незлобиви
(л. 4а), щедри и гостоприемни (л. 4б). Тяхната простота и неукост е
18
19
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тяхно достойнство или поне не е недостатък, защото е присъща на
светите праведници от Адам до Иосиф Обручник. А последният се
е удостоил да приеме в дома си Самия Христос (пак там). Атаката
му срещу погърчването на сънародниците си, наречено от автора
„политика“, не е свързана със самия гръцки език, който той цени
(вж. по-надолу), но с нравствените устои на своя народ, които авто
рът не желае да бъдат повредени. Ето разбирането на Марагос, кой
то според мен дълбоко е схванал смисловата употреба на понятието
„политика“ у о. Паисий:
„Паисий използва термина „политика“, който се предава с тер
мина „култура“ (на гр. πολιτισμός – бел. прев.), за да бъде текстът
по-близък на съвременния езиков рефлекс... Смятам, че у Паисий
този термин предава облагородените нрави, имащи повърхностен
характер, и се противопоставя на добродетелите, присъщи на ду
шата на християните. За Паисий този термин носи негативно съ
държание, изразява начина на живот, при това на светския живот,
който обхваща и т. нар. savoir-vivre, добрите обноски, а като прила
гателно означава „престорен“, „фалшив“. Гърците са критикувани
за това, че пренасят на Изток престорените нрави на Запада“20.
След това Марагос отбелязва, че критиката на о. Паисий до го
ляма степен съвпада с критиката срещу Просвещението и модерни
те идеи като цяло, отправена от някои консервативни гръцки кръ
гове, напр. Никифор Теотокис и заточения патриарх Калиник III21.
б) О. Паисий подчертава, че българите имат свой език и култу
ра. Аргументите му и тук водят до извода, че този език и тази кул
тура са нещо свещено и именно затова би било непростимо то да
се погуби. Разказва историята за създаването на азбуката, която е
плод на молитвите на светите Кирил и Методий (които той не смя
та за българи или поне не го отбелязва) и на последващата дейност
на учениците им, просветили българския народ. Така българите
„приели всенародно кръщение 153 години преди руския и москов
ския народ“ (л. 58б), а „сърбите 345 години след българите приели
православната вяра“ (л. 59а). Но заедно с тези и други разгранича
вания, които прави между българите и останалите славянски на
роди, смятам, че е налице и едно силно чувство за единството на
славянския род, т.е. за това, че всички славяни представляват едно
цяло и разприте помежду им са спорове между членовете на едно
семейство. Затова, когато споменава за свети Сава (покровителя на
20
21

Марагос 2012: 96.
Марагос 2012: 97–98.
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неговия манастир) и за светите сръбски крале, на които посвещава
отделна глава в труда си, говори за тях с искрена почит (лл. 35а–36б).
В този пункт върху о. Паисий действат едновременно две духовни
течения от неговото време. Първото е илиризмът на западните сла
вянски племена, който е отразен в един от основните източници на
Историята му22 и като цяло в контактите му със славяни от запад
ните краища, и второ, някои руски съчинения, които се отнасят до
общославянската история23.
Също така и по отношение на гърците о. Паисий намира начин
да се изкачи на „втория етаж“ и да ги възприеме в единното семей
ство на православните. Когато в труда му се споменава за Църква
та като за Тяло Христово, тогава нашият историк не се колебае да
спомене факта, че светите Кирил и Методий са били изпратени от
византийския император и патриарха при българите, а пък светите
Седмочисленици (Климент, Наум, Сава, Ангеларий и Еразъм) били
„изучили елински“ и „събрали думи, съответстващи на гръцката
словесност“, като историческата истина за това е записана „в стари
те гръцки ръкописни отечници“. Техните икони пък биват изписва
ни от „гръцките учители иконописци“ (Котл., л. 74б–75а).
Както вече отбелязахме, о. Паисий се защитава, но защитата му
не е насочена към отблъскването на някакви съответни гръцки или
сръбски националистически или асимилаторски действия, каквито
по онова време още не съществуват. Агресивното действие на „ве
ликите идеи“, които се зараждат у всеки от балканските народи,
започва почти един век по-късно. Хилендарският монах просто се
противопоставя на един естествен за времето му процес на поглъ
щане и изчезване на българския етнически елемент под влиянието
на единствено възможното за онова време в рамките на османската
държава високо гръцко образование. Също така оценява положи
телно гърците за непоклатимата им позиция спрямо образование
то на по-напредналите от тях западни народи: „Но виж, неразумни,
има много народи по-мъдри и по-славни от гърците. Нима някой
грък оставя своя език, образование и род, както ти, безумецо, ги ос
тавяш!“ (л. 4а).
Вж. руския превод на книгата на римокатолическия абат Мавро Орбини –
Il Regno degli Slavi (Царството на славяните): Мавроурбїнъ. Кніга ІСТОРІОГРАѲІЯ
початія имене, славы, и разшіренія народа славянского. Въ Санктъ-пітербургской
тѵпографїи, 1722 году, Августа въ 20 день.
23
Вж. Сѵноѱісъ или Краткое собраніе ѿ различныхъ лѣтописцевъ ѡ началѣ славѧно-рѡсїйскагѡ народа и первоначалныхъ кнѧзехъ богоспасаемаго града Кїева. Първото
издание излиза през 1674 г. в Киево-Печорската лавра и оттогава много пъти се
преиздава.
22
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Резкият тон на нашия историк е по отношение на всички, защо
то извира от една обща нравствено-християнска гледна точка. Не
се колебае да отхвърли и неспособните и безотговорни български
владетели, които поради междуособните борби помежду си не ус
пели да се организират срещу общия враг, затова турците превзели
столицата Търново (вж. л. 45б–46а). Същото се отнася и до отноше
нията между българи и гърци, които авторът еднакво предава на
справедливия Божий гняв, защото не са успели да се обединят като
християни срещу мюсюлманската заплаха и затова са били поробе
ни (л. 52а).
Бихме могли да намерим още подобни детайли в текста, но
смятам, че тези са достатъчни, за да можем да твърдим, че История
славянобългарска не представлява една национална и още по-малко
националистическа програма. Според мен о. Паисий е достатъчно
ангажиран, макар и непряко, от идейните течения, идващи от За
пад, и поради това възприема наличната по онова време концепция
за етническо разграничаване на балканските народи в рамките
на единната все още общност на православните в османската дър
жава. Няма никакви наченки на мисъл за освободително движение
от друговерците, нито за независимо съществуване от единоверни
те. А още по-малко – следи от претенциите на „великите идеи“ от
XIX век, които се стремят към възможно най-широките граници от
„славното минало“ на своя народ, което естествено съдържа потен
циален сблъсък със съседните народи. Ако използваме съвременна
та терминология, в нашата История е налична концепцията за донационална идентичност на българите24, които са нещо различно,
но съ-съществуват паралелно в една съвкупност с останалите пра
вославни народи. Това се случва в долния етаж на историческия път
на тези народи. Като християнин и светогорски монах о. Паисий е
способен да се изкачва на горния етаж от земното съществуване на
човека, където той е непосредствено свързан със своя Творец и Спа
сител, Който преди Своята кръстна смърт се моли „да бъдат всички
едно“ (Иоан. 17:21). Това преди всичко е живата Църква, т.е. прос
транството на светците, които са свързани помежду си, независимо
от народност, култура и език.

24

Вж. Марагос 2012: 265.
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3. Как е възможна християнска концепция
за човешката история?
След всичко казано по-горе, въпросът, който човек се изкушава
да зададе, е: кой е най-обективният подход към историята? Смятам,
че нещо такова в земния живот на хората не съществува. Гледна
та точка към миналото непрекъснато се променя според средата,
в която обитава пишещият история, а също и според състоянието
(образование, убеждения) и устроението на самия историк и него
вото цялостно разбиране за това какво е човекът. Не съществува
историк, който е в състояние да познава всички събития (както и
истинските мотиви на участващите в тях) от цялостното развитие
на историческия процес, та дори и в един ограничен отрязък от
време и място. А още повече историк, който е способен да свърже
тези събития в единна картина. Това е възможно само за Бога. Всеки
историк изважда избирателно от изворите някои от безбройните
факти и събития и се стреми да ги редоположи в цялостен и единен
разказ, който в същото време е и тълкувание на събитията25. Не
трябва да забравяме, че и самият историк е вътре в историята, а не
над и извън нея. Поради това мисля, че би могло да се говори не за
обективно представяне, но за проникване – повече или по-малко – в
дълбочината на историческия процес, т.е. за повече или по-малко
дълбинно разбиране на случващото се и на хората, които действат
по един или друг начин.
На Балканите днес би могло да се наблюдава следното явление:
двама души от съседни държави, които са минали през съответното
държавно образование, имат в ума си различна представа за един
ния по същество исторически процес. Разликата в тълкуването на
изворите, равнодушието към определени извори или отхвърлянето
им и даването на предимство на други, се дължи на различния на
чален критерий. И тъй като през последните два века националната
държава е наложена като глобален за целия свят и законен начин
на съществуване на днешните народи, затова нацията и съответно
homo ethnicus или homo nationalis са се наложили като последен и
висш критерий за историята. Поради това, когато между учени или
просто граждани от различни балкански народи има дискусия вър
ху някоя историческа тема, може ясно да се види, че участниците в
25
Освен това самите извори по необходимост съдържат в себе си някаква
част от цялостната събитийна картина, подредена (изтълкувана) по определен
начин от конкретния свидетел.
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обсъждането имат в ума си различен образ за миналото, въпреки че
това минало през средновековния и османския период е съвършено
единно26. В подобни дискусии, дори и да е налице първоначално
намерение да се надмогват националните различия, човек може да
открие у себе си (ако внимава над себе си) неизвестни и за самия
себе си остатъци от родното си образование и възпитание, които се
противопоставят на намерението му. Също така постоянно открива
подобни остатъци у събеседниците си, които произхождат от други
държави, въпреки стремежа на мнозина от тях също да бъдат без
пристрастни.
Този факт, без да повлияе на постоянния ми изначален стре
меж за преодоляване на нежеланите последствия от образованието
ми по отношение на национализма, през всички години от живота
ми на Света Гора беше постоянен извор на въпроси – как у един
човек могат да се съчетаят универсалната и Христоцентрична вяра
на Църквата и ограничената (и ограничаваща) етноцентрична по
зиция, възпроизвеждана в съвременното общество? В края на краи
щата смятам това положение на нещата за предизвикателство, из
искващо духовна борба. Още по-точно, според мен съвременното
образование и възпитание създава у нас една допълнителна страст
освен познатите ни от светоотеческите книги. И за тази страст, както
и за всички останали е в сила общото определение на авва Исаак, че
„страстите са болест на душата; те са случайни27 и привлeзли отвън
на природата ѝ, като я поставят извън здравото ѝ състояние“ (св.
Исаак Сирин, Слово трето)28.
Нека видим накратко какви са резултатите от съвременното ет
ноцентрично образование и възпитание, отразени в разбиранията
на хората29. Един пръв поглед показва, че етноцентричното разби
ране за историята по някакъв начин разделя хората, произхожда
щи от различни народности, изолира ги, изгражда ги като един вид
монади в хронотопа на тяхното минало и затруднява срещата им в
26
Вж. чудесната книга на Д. Стаматопулос 2009, където се изследват в дъл
бочина различията между балканските национални историографии (XIX – на
чалото на XX в.) според трактовката им на темата за историческия континуум и
представата за Византия.
27
Т.е. не са по необходимост, не са изначално присъщи.
28
„τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει
καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας“ (Исаак Сирин, авва 2012: 242).
29
Вж. Китромилидис 1999: 159–177, както и оригиналния текст в Kitromilides
1989: 161–174 . Китромилидис описва прекрасно механизмите на съвременна
та държава за произвеждане на национална идентичност чрез образованието,
войската, съдебната система и др.
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настоящето. Видно е също, че това разбиране винаги се стреми да
оправдае своята нация и съответно на това избира и тълкува изво
рите. А когато се среща с някакъв злополучен период от историята
на нацията, обикновено го обяснява с външни причини, затова съ
седните народи често се третират като врагове. В рамките на такова
разбиране е трудно да се намери място за самокритично отноше
ние или покаяние, тъй като висшият критерий е нацията и той не
може да бъде подложен на съмнение, преосмисляне или отрица
ние. Всичко, свързано с нашата нация, се случва сякаш по някаква
„историческа необходимост“, т.е. по някакъв начин се наблюдава
завръщане към дохристиянски рецепции. Най-общо историчес
кият път на нацията има славно минало и по необходимост вър
ви към славно бъдеще. Настоящето почти не съществува и трудно
се намира между тези двете. Имам предвид това, че човек винаги
недоумява, когато се изправи пред болката, несполуката, скръбта в
личен или общностен план. Етноцентричната история разрешава
тези проблемни ситуации, пренасяйки ги (символично – чрез исто
рически аналози) в миналото или в бъдещето, където придобиват
епична или трагико-героична одежда. Освен това намиращите се
извън нашата нация винаги са други, не са като нас.
Смятам, че казаното дотук е достатъчно, за да покаже ясно, че
една такава концепция има доста тесни рамки. Поради това тя не би
могла да включи в себе си и да обясни много от наличните извори,
а крайният резултат е едностранчивост и осакатеност на историчес
кия разказ.
При това положение на преден план излизат поне два въпро
са. Първо, как национализмът (терминът се използва без влагане на
морално-оценъчно съдържание, а като принцип за разбирането на
себе си, на своите съ-човеци и на обществото въз основа на съвре
менното понятие за нация) е успял да стане висшият критерий за
човешкото битие. Второ, как същият е успял да се вмъкне в Църква
та, по-точно в съзнанието на достатъчно много членове на Църквата,
която по природа е универсална, която е Тяло на Самия Христос,
принесъл Себе Си в жертва за цялото човечество. Отговорът на тези
въпроси, или поне добрата насоченост към едно дълбинно разбира
не на ситуацията, би ни снабдил с необходимите средства за плодо
творно търсене на християнската концепция за историята.
Мисля, че в отговор на първия въпрос могат да съдействат съвре
менните изследвания, сред които от 1980 г. се откроява група учени,
които подлагат национализма на критическо преосмисляне. В слу
чая за нас е интересна не толкова критиката на нравствено-фило
софските основания на национализма (по същество тя се извършва
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от същата антропологична основа, върху която е изграден самият
национализъм, т.е. „човекът е мяра на всички неща“), колкото ос
мислянето на развитието на национализма във времето и претен
циите му да съществува „от дълбочината на вековете“. Имам пред
вид първо Б. Андерсън и въведеното от него през 1983 г. понятие за
„въобразените общности“ (imagined communities), което е ключово
за анализа му на възникването на националните държави и нацио
нализма30, както и последвалите трудове на Е. Гелнер, А. Смит, Е.
Хобсбом. Що се отнася до изследвания за Балканите, в тази научна
парадигма трябва да се споменат трудовете на П. Китромилидис31,
Н. Данова32, Р. Детрез33 и др.
Тук е невъзможно и ненужно цялостно представяне на парадиг
мата и вариантите ѝ у различните учени. Ще се ограничим само с
някои основни характерни черти, които показват приноса им към
схващането за историята. Една от тях е стремежът на тези учени да
покажат, че етноцентричният поглед към историята, както и самият
национализъм не са нещо, което съществува „от века“ (както самият
национализъм твърди за себе си чрез своите дейци – теоретични и
практически), но се появява в един определен времеви период от
световния (и вече започващ да се глобализира) исторически процес,
някъде в прехода между XVIII и XIX в. Според Андерсън това става
първо в двете Америки и после в Европа. Той справедливо отбеляз
ва, че национализмът обикновено се изследва като идеология, но
за да бъде разбран в дълбочина, би било по-добре да се разглежда
като „роднинство“ и „религия“34. Неговото определение за нация
„в антропологически дух“ е следното: „нацията е въобразена поли
тическа общност – въобразена и като наследствено ограничена, и
като суверенна“35. Понятието „въобразена“ отразява факта, че чле
новете дори и на най-малката нация не могат да имат помежду си
лични отношения. Всяка нация има своите граници (макар и те да
са еластични) и свой суверенитет (който не произлиза от външен
за нацията династически ред). Интензитетът на общностната връз
ка се определя от това, че макар и в общността да са налице нера
венство и експлоатация, единството на членовете ѝ се преживява от
30
Вж. Андерсън 1998, както и оригиналния текст в ревизиран вариант в
Anderson 2006.
31
Китромилидис 1999.
32
От богатото ѝ творчество вж. напр. Данова 2004, 2006, 2008, 2012.
33
Вж. Детрез 2003, Детрез 2015.
34
Андерсън 1998: 21.
35
Пак там.
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тях като „силно и хоризонтално другарство“36. Това преживяване на
братствени отношения е причината през последните два века ми
лиони хора не толкова да убиват, колкото да умират доброволно
заради едни „такива ограничени образи“37. Раждането на национа
лизма се дължи на съчетаването във времето на няколко фактора:
изгубването на вярата в божествения произход на монархическата
власт, както и на промяната в разбирането за времето38. В тази посо
ка действат също мащабното разрастване на печатането на книги и
вестници, разпространяването им чрез средствата на капиталисти
ческия пазар, както и въвеждането на ежедневния съвременен език
в качеството му на официален за държавата, а някъде – налагането
на някой от местните диалекти като общодържавен език39.
След конкретния анализ на различните типове и метаморфози
на национализма – в колониите, в империите, в придобилите не
зависимост държави и т.н., към края на изследването си Андерсън
се връща към мисълта си, че национализмът е привлекателен не с
омразата и страха, които всява спрямо другите, но с любовта, която
вдъхва към своите, и то любов до саможертва. Според него нравстве
ното величие на национализма е именно в тази безкористна само
жертва, защото човек не избира сам родината си и затова връзката
му с нея е чиста от корист40.
Привеждайки накратко аргументацията на Андерсън, която е
представителна за концепцията на въобразените общности, бихме
могли да обобщим, че тази концепция е стойностна с това, че по
лага съвременния национализъм не като нещо подразбиращо се и
съществуващо от древност и като най-дълбока човешка идентич
ност, а като феномен, възникнал в определен период от време, пре
ди което би било неразумно да се говори за нация и националност
в съвременния смисъл. Това помага на всеки добронамерен историк
изследовател (и на всеки историк читател) да постави под въпрос
налаганата чрез механизмите на съвременната държава национална
идентичност като най-дълбока и безвъпросна вътрешна същност на
човешкото му битие. С това се разрушава и устойчивостта на поня
тието за събуждане на нацията, която според етноцентричния въз
глед е винаги налична и при подходящи условия просто се събужда,
възражда и излиза от латентното си състояние.
„deep, horizontal comradeship”.
Андерсън 1998: 23; „for such limited imaginings”.
38
Андерсън 1998: 33–50.
39
Андерсън 1998: 51–60.
40
Андерсън 1998: 150–153.
36
37

464

Иеродякон Атанасий

История славянобългарска като повод за един ...

Тук трябва накратко да се спрем на вече споменатата моногра
фия на Марагос, която бе издадена в Гърция през 2009 г., а на бъл
гарски през 2012 г. Първата ѝ част е посветена на История славянобългарска и се стреми да очертае собствения исторически контекст,
в който се извършва делото на Хилендарския монах, и да го освобо
ди от идеологическите клишета на традиционната етноцентрична
историография. Подчертава, че о. Паисий има изцяло християн
ска концепция за историята, че търсенията му са в рамките на една
донационална идентичност, както и че критиката му не е насочена
срещу самите гърци, а към техните престорени и фалшиви нрави,
както отбелязахме по-горе. Марагос търси пресечните точки между
двете противопоставени досега традиции на българската и гръцка
та историческа школа и различното им отношение към изворите и
предоставя непознати досега и на двете традиции извори и тълку
вания. Стремежът му е да осъществи диалог между тях и да създаде
общи понятийни полета в единния исторически процес. Смятам,
че споменатият автор успешно прилага принципите на родоначал
ниците на гореспоменатата концепция за въобразените общности и
най-вече на Китромилидис, достигайки до задълбочено разбиране
на случващото се в изследвания от него исторически предмет.
Налице е обаче едно общо за тези изследователи разбиране,
което бих искал да подложа на преосмисляне. Андерсън твърди, че
„всъщност всички общности, по-големи от първобитните селища, в
които връзката е непосредствена (а може би дори и те), са въобра
зени“, имайки предвид, че не съществуват „истински“ общности41.
Продължавайки тази логика, Китромилидис и Марагос разглеж
дат общността на православните в рамките на Османската импе
рия като въобразена, а Православието се представя като идеология
(това е видно дори и в заглавието на току-що споменатата моногра
фия на Марагос). Смятам, че тук е необходимо едно по-задълбочено
разграничаване.
Твърдя, че спрямо Православната Църква понятието „идео
логия“ е неподходящо и неадекватно. Общността на членовете на
Христовото Тяло не е „въобразена“ (още по-малко – въображаема),
но е онтологична, защото връзката между тях е Самият Христос, ὁ
ὄντως Ὦν. Смятам за ненужно да разгръщам повече това положение
в настоящата статия, защото би увеличило прекомерно обема. Бих
препратил към трудовете на един съвременен богослов, о. Николай
Лудовикос, който успява в голяма дълбочина да покаже еклисио
41

Андерсън 1998: 22.
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логията като онтология, следвайки свети Максим Изповедник42. Ос
тава обаче въпросът: ако Църквата съединява в Христа всички свои
членове с най-действените и нерушими връзки, как става възможно
национализмът да навлезе така дълбоко в нея през последните два
века? Въпросът е много сериозен и очаква дълбоко и вникващо раз
биране, иначе ще си остане отворена рана43. По-надолу бих искал да
предложа някои мисли – засега като хипотеза, която се нуждае от
проверка в конкретните извори.
Преди това нека видим как един от големите богослови на
XX век се отнася към явлението на национализма в Православната
Църква и да използваме по-надолу неговите понятия като ключ към
търсене на решения:
Църквата е Богочовешката вечност, въплътена в границите
на времето и пространството. Тя е в този свят, но „не е от този
свят“ (Ио 18:36). Тя е в този свят, за да го въздигне до горния свят,
откъдето и сама произхожда. Тя е вселенска, съборна, Богочовеш
ка, вечна, затова е хула, непростима хула срещу Светия Дух да
правим Църквата национална институция, да я принизяваме и
стесняваме до дребните, преходни, временни, национални цели и
методи... Но ние знаем, че това са „плевелите“ на нашия църковен
живот. Господ не изскубва плевелите, но ги оставя да растат заед
но с пшеницата до жетва44.

Откъсът ни дава един добър подход към темата: поставя, от една
страна, национализма на истинското му място като нещо чуждо и
привнесено в духа на Христовата Църква, разбира обаче и действи
телното му присъствие в Църквата, макар и като „плевели“ според
известната притча (Мат. 13:24-30, 36-43). По същество Църквата е не
съвместима с национализма – тя е универсална, включва в себе си
потенциално цялото човечество, за което Христос се е принесъл в
Лудовикос, о. 2002: 68–93, 158–188.
За мен интересът към периода XVIII–XIX в. бе предизвикан от т. нар.
„българска схизма“ (както се нарича в гръцката библиография) или „българ
ски църковно-народни борби“ (както е прието да се назовава в родната лите
ратура). За съжаление, досега този период не е бил изучаван в дълбочина от
църковно-богословска гледна точка, нито дори се поставя в един по-широк
историко-идеологически контекст, в който се развиват събитията. Обикновено
изследователите (от българска и гръцка страна) се ограничават в заемането на
позиция „за“ или „против“ и затова раните от случилото се тогава си остават
отворени, което и досега проличава от време на време при наличието на драз
нители.
44
Jустин, преп. 2007: 124.
42
43
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жертва, а той е един изцяло ограничаващ принцип и включва в себе
си една избрана общност, която се разграничава от всички други.
Въпросът тогава е – коя е връзката между тези два несъвместими
принципа, и то дотам, че през последните два века нацията да бъде
представяна като богоизбрана общност, но не заедно и редом с ос
таналите народи членове на Църквата (както бе показано в първа
та част от настоящия труд за общата християнска концепция, а във
втората част – за концепцията на о. Паисий), а на отделно и по-ви
соко от тях място, решително разделящо я от тях?
Според мен свързващото звено между универсалната Църква и
ограничения национализъм би могло да се търси в структурата и в
институцията, т.е. в доминирането на структурно-институционал
ния момент в начина на живот, в тропоса на Църквата. Разбира се,
не твърдя, че Църквата трябва да бъде свободна от всякаква институ
ционалност и лишена от структура. Доколкото е общество от чове
ци, тези моменти са неизбежни. Както добре посочва о. Лудовикос,
не би трябвало да се страхуваме от структурно-институционалния
момент и да търсим някакви човешки решения за баланс между
структурната ограниченост и духовно-харизматичното съдържание
в живота на Тялото Христово. Самото поставяне по този начин на
въпроса е неплодотворно45. Хармоничните взаимоотношения на
Поради липсата на български превод на цитирания вече труд на о. Н. Лу
довикос се налага да бъде представено накратко схващането му за „апофатична
та еклисиология на единосъщието“, макар че по същество е невъзможно крат
кото представяне на труда му, основаващ се на богословието на преп. Максим
Изповедник и най-вече на неговата „Мистагогия“. За свети Максим, изложен от
о. Лудовикос, всичко в Христовата Църква – както дарованията (τὰ χαρίσματα), с
които Бог облагодатява членовете на Христовото Тяло, така и структурните еле
менти на това Тяло – имат единна онтологична тъкан, защото са „подражание
на (някоя конкретна) божествена енергия“ и като такива всички са единосъщни
помежду си. Във всяка една от енергиите и съответно в божествените дарования
(за които вярващите се подготвят с духовно-телесна аскеза), но и в църковните
чинове и иерархия се съдържа целият Христос, цялата Истина по един кон
кретен и неповторим начин. Затова всяко дарование или църковна структура
представлява единосъщна изява (в съвкупност с всички останали дарования и
църковни чинове) на божествената енергия, на божествения „тропос“ на уни
версализация на тварното битие в Христа. Всяко от дарованията, едновременно
с това, пребивава във всяко друго във взаимна, „перихоретична“ връзка, тъй че
Църквата остава една, цяла и без недостатък във всяко дарование поотделно
и във всички заедно. Това единосъщие се мисли като апофатично, което тук
означава, че то не действа автоматично, а в зависимост от способността на все
ки от членовете на едното Тяло да възприеме Божията благодат, божествената
енергия, която е винаги готова да отдаде себе си изцяло, но бива възприета в
различна степен (или отхвърлена) от членовете поради свободата на волята им
45
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„одарените“ членове в църковното Тяло се постигат от само себе си,
когато и дарованията, и взаимоотношенията (по определен чин и
структура) действат според своите логоси.
Би могло да се каже, че богословските съзерцания на преподоб
ни Максим изразяват Божия замисъл, домостроителството Му за
устройството и начина на действие на Църквата. Поради свободната
човешка воля (включително и свободата да не приемеш Божиите
дарове) обаче в емпиричния живот на Църквата след създаването на
християнската империя в началото на IV в. (след прекратяване на
периода на гонения) постоянно може да се наблюдава стремежът на
структурно-институционалното към надмощие и застиване в една
земна институция (по подобие на стремежа към надмощие на ду
шевните страсти в човешката природа в личностно-антропологичен
план).
Нека за целите на настоящата статия оставим настрана предиш
ните периоди и проследим в едри щрихи какво става на Балкани
те след установяването на османската държава върху територията
им. Бихме могли да твърдим, че в рамките на Османската импе
рия православната Църква по необходимост е единственият начин
на общностен живот на поробените народи, но и единствената им
институция. Завоевателите я заварват като готова структура и я из
ползват като механизъм за събирането на определени данъци и за
свеждането на решенията на държавната администрация до право
славните християни, обособени като рая̀. По този начин Църквата
(по-точно управителното ѝ тяло) сякаш става част от държавата и в
много случаи действа чисто на институционално-структурно ниво.
Едно от последствията е, че църковната управа започва да се отделя
видимо от своето паство поради особените отношения, които нала
га всяка една институция по принцип46. Същият процес може да се
наблюдава в Русия, особено след реформите на Петър Велики (края
на XVII–нач. на XVIII в.), който всъщност успява да направи тамош
ната поместна Църква част от държавния механизъм. Така изпъл
няващите пастирско служение в много случаи действат като управ
и различната им „вместимост“. Подвизите, аскезата всъщност не водят до „при
бавяне“ на благодат, а подготвят в по-голяма или по-малка степен вярващите
към възприемане на дадената вече в Тайнствата Божия благодат, която се усво
ява от тях постепенно.
46
Виж по-горе твърдението на Андерсън, че национализмът е привлекате
лен с чувството за хоризонтална дружба и братство, което е саморазбиращо се
изискване на човешката природа. То освен това е и Господня заповед (вж. Марк
10: 42–45).
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ници, по институционален начин, а пасомите – като изпълнители,
а не като одарени с единосъщни божествени дарования. Разбира се,
винаги има личности и сред висшата иерархия, и сред вярващия
народ, които живеят в пълнота това братство и отношения на любов
в Христа между членовете на Тялото Христово47, но има и добре из
разена тенденция към една институционализация и ясно очертана
иерархизация на членовете.
Това състояние продължава след разпада на Османската им
перия и създаването на национални държави върху останките ѝ. В
тези държавни образувания пък по единен образец започва създа
ването на национални автономни църкви по инициатива на всяка
от тези държави48. А когато членовете на Църквата са същевремен
но и членове на една национална държава, тогава мнозинството от
тях (преминавайки и през съответното образование) привиква да
вижда Църквата като институция на държавата, а оттам и на наци
ята, понеже нация и държава са придобили равностойно значение.
Този преход в съзнанията на членовете на Църквата е възможен
според мен, защото векове наред Църквата е била възприемана
като държавна институция. Това извънмерно въздигане на инсти
туционалния момент в Църквата води дотам, че в някаква степен се
губи споменатото от преподобни Юстин преживяване и основопо
ложен принцип: Църквата е в този свят, но не е от този свят. Това
приземяване и стесняване на Църквата всъщност почти премахва
„втория етаж“, разрушава постоянната антиномична позиция на
християните да живеят паралелно в два противостоящи си един на
друг свята. В случая това води и до отъждествяване и редопоставяне
на Църквата и нацията. В сравнение с предишния период (осман
ския), където идеологията и официалната религия на държавата
са противопоставени на Църквата, в освободените национални
държави има качествено нов момент. Тук идеологията на нацио
налната държава се стреми да стане и вяра на Църквата, т.е. че
Църквата е пазител на националното съзнание. Това положение,
когато бива възприето (може би в „първия етаж“ на църковния
общностен живот), действа разделящо в самата вселенска Църква.
Тя до голяма степен възприема себе си на първо място като нацио-

Както характерно се изразява о. Лудовикос, „има членове на Църквата,
които съхраняват у себе си по единосъщен начин целия Христос и истината на
взаимнообменящите се помежду им дарби (χαρίσματα), както и дара на един
ството на Църквата“ (Лудовикос, о. 2002: 87).
48
За този процес вж. Китромилидис 1999: 184–197.
47
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нална Църква на една държава. Поради това се ангажира и в ней
ните външнополитически борби, отъждествявайки се с нацията,
което може да доведе до положение тя да застане срещу други на
ционални поместни църкви.
Прекомерното засилване на институционалността в Църквата
се потвърждава по-късно в държавите, където се налага комуниз
мът в своите идеологично-телеологични и практико-функционални
измерения. Почти винаги наблюдаваме във всяка от тях как църков
ното ръководство, но също и солидна част от свещенството и миря
ните се стремят към запазване на „институцията“ Църква посред
едно действително враждебно обкръжение, включително и с цена
та на компромиси и отстъпки – първо в Русия след 1917 г., а след
Втората световна война – в останалите социалистически страни,
които традиционно принадлежат на Православието. Разбира се, в
същото време милиони мъченици преживяват гонения, мъчения и
насилствена смърт за Христа и така оживотворяват духа на древна
та Църква. Но виждаме същевременно, че доколкото по време на
този режим има сътрудничество между атеистичната държава и
Църквата, връзката, която го позволява, е отново етноцентричното
схващане за ролята на Църквата – да бъде през вековете „пазител
на националното съзнание на народа“. Това клише съществува в
официалната идеология на държавата и бива изразено от нейните
дейци, а така също е налично и в проповедта на Църквата въпреки
постоянните антагонизми между двете институции.
Би могло да се запитаме: това всепроникващо присъствие на на
ционализма трябва ли да ни доведе до отчаяние и обезсърчаване?
Смятам, че по-скоро трябва да гледаме на това състояние като на
непостижима за човешкия ум проява на Божието домостроител
ство и кенотично дълготърпение, поради което Бог търпи и тако
ва състояние. Не е възможно в земното съществувание на Църквата
да не привлиза отвън чуждият елемент – страстите, „плевелите“ на
падналата човешка природа. Точно в това е смисълът на Христовото
въплъщение – Христос като Човек да възприеме преиначената чо
вешка природа, да я преобрази и да я приобщи към Своя божествен
живот според неизказаната Си οἰκονομία. Ето защо мисля, че и в
настоящата ситуация Бог продължава да промисля и да ръководи
Своето Тяло и членовете му към спасение в съответствие с наша
та способност да възприемем предлагания от Него дар, в съответ
ствие с нашата „дебелост“, като очаква от нас добро изменение и
μετάνοια. За постигането на тази цел, мисля, е необходимо с болка
и любов (както характерно се изразяваше преподобни Паисий Све
тогорец) да се стремим да видим настоящето (и неговата история
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в миналото) в действителните му измерения, т.е. прилагайки като
критерий Богочовека, а не хуманистичния свръхчовек.
В едно свое интервю Китромилидис предлага да не се страхува
ме от историята49. Ако се опитаме да осмислим предложението му
в контекста на приведения по-горе откъс от дневника на свети Нико
лай Японски, бихме казали, че Църквата не би могла да не пребива
ва по Божие снизхождение на „първия етаж“, но същевременно не
може да не въздига членовете си на „втория етаж“. Би могло да се
каже и така: ние, членовете ѝ, не можем да не се стремим и борим
да станем причастни на нетварните Божии енергии. Т.е. трябва да
достигаме до истинско самопознание, че сме плът (след истинското
себепознание идва и истинското покаяние), но и не можем да забра
вим, че крайната ни цел е преображението. В този ред на мисли
бих казал, че ако двайсетият век се окачествява като освобождаване
на православното богословие от западния плен, в сегашния век под
вигът ни би могъл да се насочи към освобождаване на умовете на
членовете на Църквата от хватката на национализма.
След всичко това, ако обобщим какво би могло да означава хрис
тиянско разбиране за историята в нашата епоха, бихме изтъкнали
следните основни черти. Започваме от базисния принцип: мяра на
всичко (включително и на историята) е Богочовекът. А човекът е Не
гов образ. Това означава, че не можем да гледаме на човека като на
артист, играещ някаква роля, предопределена от една панлогична
историческа необходимост, а като на свободно и самовластно Божие
творение, което има избор. Също така не би трябвало да схващаме
историческия процес като прогрес, който се възкачва към една вис
ша крайна цел-състояние, защото по този начин отнемаме смисъла
на съществуването на всички предшестващи исторически епохи и
на живелите в тях човешки личности като необходимо по-низши.
Подобно схващане възприема историята като отрицание на мина
лото, докато имащият християнско съзнание историк ще потърси
във всяка епоха, народ и личност тяхната абсолютна ценност пред
Твореца.
Когато християнинът историк се обръща към изворите и към
човешките личности и събития, които среща там, това действие не
може да бъде безстрастно – достигайки безстрастие в аскетико-хрис
тиянския смисъл, човек не би могъл да се занимава с история, за
щото безстрастието, което се дава на редки Божии избраници, е
постоянно вкусване на вечността в този живот, при което усещане
49

Китромилидис 1999: 42.
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то за нещата във времето по-скоро губи историческа перспектива.
Заниманието му с изворите не може да бъде и страстно, т.е. пра
вейки разлика между свои и чужди, други; обратното, би трябвало
да вижда всички като свои членове и съ-човеци, следователно отна
сяйки се към всички със съчувствие и любов. Към такова виждане
ни насочва отец Георги Флоровски, посочвайки необходимостта от
съчувстващо въображение50, от вчувстване, вживяване в това, което
се опитваме да разберем и което е необходимо във всяко общуване
между разумни същества51. В този аспект би могло да се каже и това,
че християнският поглед към историята е жизнено необходим при
изучаване на едно минало, което като цяло може да се определи
като християнско. Такъв поглед предоставя възможност за вглеж
дане с една положителна, продуктивна, разбираща пристрастност
в знаците от миналото, която е в състояние да ги свърже в една по
възможност цялостна и непротиворечива картина именно понеже
може да се срещне със свои „подобо-пристрастни“ съ-човеци от ми
налото, с които да влезе в диалог и да ги разпита. Когато липсва
тази конгениалност между ума на изследващия историк и неговия
извор, тогава между тях просто няма да се получи диалог и изворът
ще остане неразбран.
Така умът и сърцето на историка се разширяват (а след това и
на читателя) и той може да проумява по-дълбоко човешките дейст
вия и думи. Разбира се, висшата проява, най-прекрасният плод и
действителният смисъл на човешкото битие в историята – това са
деянията и животът на светците (по някакъв начин това е видно и в
разглежданата от нас История). Те са едно постоянно и продължа
ващо до днес „онтологично доказателство“ за действащата винаги
във времето енергия на Божието домостроителство. Те ни предос
тавят и една осезаема възможност да познаем по-дълбоко нашата
абсолютна мяра и критерий, т.е. Богочовека, тъй като са Негови вер
ни изображения, живеещи в Неговото Царство, където общият за
всички език се състои от „неизказани думи, които човек не може
да изговори“ (2 Кор. 12:4), а общата култура (πολιτισμός) е „оня
град (πόλις), който има основи и чийто художник и строител е Бог“
(Евр. 11:10).

50
51
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Istorija Slavjanobolgarskaja as an Occasion
for a Christian Approach towards History
Hierodeacon Athanasiy (Zograf Monastery)
This article tries to show that Istorija Slavjanobolgarskaja ('SlavonicBulgarian History') by father Paisij Hilendarski has many features of
Christian historiography and belongs to the Christian tradition rather
than to the historiographic tradition of modernity. Thus, it would be
incorrect to use this work in any nationalistic context and so to regard it
as the beginning of the Bulgarian National Revival. An attempt is made
to analyse the phenomenon of nationalism in general and to see some of
its projections in the Orthodox Church.
Keywords: historiography, Bulgarian National Revival, Paisius of
Hilandar, nationalism, Orthodox Church
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Нови документи
за отец Паисий Хилендарски1
Димитър Пеев (София/Берлин)
Ключови думи: биографични данни, игумен – проигумен – архи
мандрит, Балканско възраждане
За о. Паисий Хилендарски в научната литература през послед
ните сто и петдесет години са изписани не една и не две страници.
Може би той е най-богато коментираната личност на балканските
национални възраждания. Това се дължи най-вече на неговото про
изведение История славянобългарска, залегнало в основата на Българ
ското национално възраждане. Образът на преп. Паисий е силно
идеологизиран и до голяма степен митологизиран от родната лите
ратурна наука2, поради което трудно могат да бъдат оценени реал
ните измерения на историческата личност Паисий. От друга страна,
смята се, че за живота и делото му няма достатъчно запазени доку
ментални свидетелства3, като при това някои от документите, свър
зани с живота му, биват изцяло пренебрегнати от изследователите4,
а други биват натоварени с хиперзначение5 и служат за развитие
За написването на тази статия дължа особена благодарност на светия
Събор и на братството на Хилендарската света обител, без чието съдействие
и благословия обнародването на документите, свързани с делото и живота на
о. Паисий, нямаше да бъде възможно, както и на проф. Иван Добрев, който ме
инспирира да проверя de visu публикуваните през 1966 г. от Х. Поленакович
документи. Статията излезе за първи път в Археографски прилози, вж. Пеев 2017.
Тук се препечатва с незначителни промени и уточнения.
2
Например Христов 1972, Велчев 1981, Радев 2012, Ненов 2012 и др.
3
Радев 2012: 64.
4
Например част от документите, публикувани от Поленакович в първи
том на Хиландарски зборник, които коментирам по-долу.
5
Тук визирам срещащото се в много изследвания мнение, че след 1762 о.
Паисий се е занимавал основно с това да обикаля като таксидиот българските
земи, за да разпространява Историята си, поради което почти не се е задържал
на Света Гора, срв. Христов 1972.
1
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на научния мит „Паисий“. Наред с това обаче има достатъчно до
кументи, представящи о. Паисий като бележит и заемащ ключова
позиция в ръководството на Хилендарския манастир монах.
В предлаганата тук статия са събрани всички известни за момен
та документални свидетелства за живота и дейността на проигумен
Паисий и е направен опит за тяхната оценка в културния контекст
на православната монашеска общност на Света Гора от XVIII в.

Кратко представяне на изворите
Повечето от видените документи публикувам дипломатично
в приложението към тази статия, благодарност за което дължа на
хилендарския свети Събор и на цялото братство на светата Хилен
дарска обител на Атон, без чиято благословия това нямаше да бъде
възможно. Публикацията на документите ме подбуди отново да
прегледам известните свидетелства за живота на о. Паисий. Два от
публикуваните в приложението документи досега не са попадали в
полезрението на краеведи и изследователи и се обнародват за пър
ви път, други четири са публикувани непълно или неточно. Голяма
част от тях е издадена от сръбския историк Харалампие Поленако
вич в първи том на Хиландарски зборник6. Отделни документи пуб
ликува Божидар Райков7. Други са представени фототипно в кни
гата на Екатерина Бояджиева Банско през Възраждането8. Навсякъде
обаче те се разглеждат сами за себе си, без да се прави връзка между
тях. Затова прецених, че има нужда те да се поставят един до друг и
да се разгледат в система, като се изведат възможните (към момен
та) връзки между тях.
Документите, за които имам благословията на Хилендарското
братство, издавам и наборно, и фототипно със съответния комен
тар. Освен това публикувам само наборно още два документа, които
се отнасят към цикъла документи, свързани с разделянето на хилен
дарската частица от Светия Кръст: единия ‒ по снимка, издадена в
книгата на Екатерина Бояджиева9, а другия ‒ по снимка от личния
архив на изследователката. Също така препубликувам два докумен
6
Вж. Поленаковић 1966. Сръбският изследовател не успява да разчете ня
кои неясни места в текста, поради което логическата връзка между различните
документи остава неясна.
7
Райков 1980.
8
Бояджиева 2009: 86–104.
9
Бояджиева 2009: 95.
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та, които тематично се отнасят към пребиваваното на о. Паисий в
Сремски Карловци, обнародвани от Радослав Груич10 и Иларион
Руварац11.

Списък на документите:
1. Документ 1750–1759/16. Омология на папа Нектарий от
16.08.1759 г. Това е разписка за 100 гроша, взети назаем от манастир
ския хлебар йеромонах Нектарий. Тя е подписана от проигумен
Паисия, като подписът не е собственоръчен, поставен е вероятно от
писаря, който е изписал имената на всички свидетели. Това е пър
вото свидетелство12 за проигумен Паисий в хилендарския архив.
Документът е важен поради факта, че служи като terminus a quo о.
Паисий вече е един от монасите, които могат да подписват финан
сови документи, съответно един от проистосите/проистамените на
Хилендарския манастир. Публикува се за първи път.
2. Препоръчително писмо от хилендарското братство на името
на о. Паисий от 14.03.1761 г., с което братството го упълномощава да
прибере останалото след смъртта на хилендарския архимандрит Ге
расим имущество. Пази се в Митрополитско-Патриаршеския архив
в Сремски Карловци13. Публикувано от Р. Груич14. Тук го предавам
според изданието на Йордан Иванов15, което ‒ по моя преценка ‒
отразява по-коректно правописните особености на оригинала.
3. Разписка, дадена от о. Паисий на Карловецкия митрополит
Павел Ненадович от 21.05.1761 г., с която той взема останалото след
смъртта на хилендарския архимандрит Герасим имущество. Съдър
жа оригинален подпис на о. Паисий. Това е първият станал известен
в науката подпис на нашия историк. Публикува се по изданието на
Иларион Руварац16.
4. Документ 1761/17 (2-ри екземпляр – 1761/18). Договор в два ек
земпляра от 15.07.1761 г. между Хилендарския манастир, представ
Груић 1913: 68–69.
Ruvarac 1900.
12
Известни са ми две подобни омологии с неоригинален подпис на о. Паи
сий: 1) от 21.11.1759, вж. Бояджиева 2009: 90 и 2) от 15.08.1760, Хилендарски ар
хив, 1760/4.
13
Груjић 1913: 43.
14
Груjић 1913: 68–69.
15
Иванов 1914: XXIV, бел. 1.
16
Ruvarac 1900: 620–621.
10
11
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ляван от проигумен кир Паисий, и г-н Захарий Димитриевич за
ползване на хилендарски имот в Сремски Карловци. Свидетел на
договора е Карловецкият митрополит Павел Ненадович (1699–1768,
митр. от 1749 г.). Договорът е подписан от двете страни и от свиде
теля, като о. Паисий и Павел Ненадович са поставили и личните си
печати. Документът е публикуван за първи път от Райков17 по пър
вия екземпляр. Ние го публикуваме по втория, който съдържател
но не се отличава от първия, като фототипно представяме и двата
екземпляра.
5. Документ 1762/13. Омология на о. Йосиф от 20.07.1762 г. за
права, дадени му срещу 150 гроша заплащане. Документът съдържа
оригинален подпис на о. Паисий. Публикува се за първи път.
6. Документ 1767/1. Възвание от 21.09.1767 г. до църковните об
щини и еснафите извън Света Гора за събиране на милостиня при
поклонение на частицата от св. Кръст. Описва се кой от братство
то има право да изнася на таксид разполовената вече частица от
Кръста Господен, както и историята на получаването ѝ. Наборно
се публикува за първи път по снимки от архива на Екатерина Боя
джиева18.
7. Документ 1767/9. Решение на манастирския събор на Хилен
дар от 29.09.1767 г. за разделяне на две на частицата от Светия Кръст,
притежание на манастира. Съдържа собственоръчен подпис на
о. Паисий и два гръцки монокондилни подписа, важни за изяснява
не на контекстуалните връзки с останалите документи. За докумен
та съобщава Поленакович, фототипно – у Бояджиева19. Наборно се
публикува за първи път.
8. Документ 1768/17. Решение на манастирския събор на Хи
лендар от 24.02.1768 г. за това как да бъдат разпределени и как да се
използват отделните парченца, отронили се при разделянето на две
на частицата от Светия Кръст. За документа съобщава Поленако
вич20, у Бояджиева – фототипно издание. Наборно се публикува за
първи път по факсимилето в книгата на Бояджиева21.
9. Документ 1793/3. Писмо-бележка от Теодосий Грешни до ар
химандрит Елисей(?) по повод на (някакъв) документ от проигумен
Паисий, свързан с разделянето на частицата от Светия Кръст. Доку
Райков 1980.
За предоставените ми снимки изказвам благодарност на г-н Никола Боя
джиев, син на покойната изследователка.
19
Поленаковић 1966: 175, Бояджиева 2009: 94.
20
Поленаковић 1966: 175.
21
Бояджиева 2009: 95.
17
18
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ментът е без дата (вероятно от края на 1767 – началото на 1768 г.), в
архива на Хилендар бележката е заведена в папката за 1793 г., което
очевидно е грешка. За документа съобщава Поленакович, фототип
но – у Бояджиева22. Наборно се публикува за първи път.
10. Документ 1773/4. Писмо-автограф от о. Паисий до проигу
мен о. кир Стефан в Солун от 12.08.1773 г., отнасящо се до кораб с
дървен материал, който о. Паисий очаква. Не е ясно откъде е пода
дено писмото, вероятно от Хилендар. Публикувано у Поленакович,
както и два пъти по-късно фототипно23.
11. Документ 1775/8. Писмо до о. Паисий в Куч от Стоянчо
Ваклинович от София, негов племенник, от 29.03.1775 г. Публикува
но частично от Поленакович24. Сръбският учен не публикува адреса
та, където се споменава, че о. Паисий се намира в Куч. Цялостно се
публикува за първи път.
12. Документ 1775/1. Разписка от 20.07.1775 г. за 500 гроша, да
дена на о. Паисий от манастирския събор и подписана от проигу
мен Висарион. Споменава се, че о. Паисий е на таксид в Куч, което
е контролно свидетелство, потвърждаващо достоверността на пред
ходния документ. Публикувана от Поленакович25, който обаче не
успява да разчете някои трудни места в писмото, в т.ч. и селището
(Куч), в което е таксидиотствал проигумен Паисий.

Игумени и проигумени в Хилендарския манастир
през XVIII в.
Основните биографични данни за о. Паисий черпим от преди
словието и послесловието на неговия труд История славянобългарска,
а също така от няколко бележки от Хилендарската кондика, които
ще коментирам по-нататък в текста.
Най-пълно предисловието е запазено в Зографската чернова: Историѧ славѣноболгарскаѧ ѡ҆ народе и҆ ѡ҆ цареи и ѡ҆ стꙑхъ болгарскихъ и҆ ѡ҆ въсехъ деѧнїа
ї битиа болгарскаѧ събрано и нареждено паисꙇемъ їеромонахомъ бившаго и пришедъшⷶ ва
сте гори аѳонские ѿ епархїи самоковские въ лето ҂а҃    и събравшаго їсторию сию в
лѣто ҂а҃   в҃ на ползꙋ родꙋ болгарскомꙋ26. Най-важната информация, която
Поленаковић 1966: 177, Бояджиева 2009: 97.
Поленаковић 1966: 175–176, Милев–Огин, Берберов 1981: 55, Бояджиева
2009: 100.
24
Поленаковић 1966: 176.
25
Поленаковић 1966: 176–177.
26
ИС, 70.
22
23
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ни дава това заглавие, е, че 1) о. Паисий е дошъл на Света Гора от
Самоковска епархия през 1745 г. (годината се съдържа единствено в
черновата) и 2) че е написал Историята си през 1762 г. Третото не
по-малко важно сведение в цитирания по-горе текст е, че о. Паисий
е дошъл на Атон вече като йеромонах. Фразата събрано и нареждено паисꙇемъ їеромонахомъ бившаго и пришедъшⷶ ва сте гори аѳонские ѿ епархїи самоковские е ко
ментирана единствено в краеведското изследване на Иван Ненов27,
който разглежда причастието бившаго със значение на „бивш“, като
се позовава на речниците на българския и руския език, съответно
на Найден Геров и Сергей Ожегов, без да дава ясно тълкуване на
формата и смисъла на текста. Не по-малка заслуга за неправилно
то разбиране на това място има преводът на Петър Динеков, който
гласи: „събра и нареди Паисий йеромонах, който живееше в Света
Гора Атонска и беше дошъл там от Самоковската епархия“28. Всъщ
ност миналото деятелно причастие бывъ, бывъши през XVIII век вече
отдавна е изчезнало от говоримия език. В книжовния обаче то се из
ползва като минало деепричастие от глагола съм. Примери за таки
ва употреби намираме в Хилендарската кондика в различни записи
от втората половина на XVIII в.: бифъши скеофилака кир Висарион (л. 98б),
бившїи скеофилака кир Висарион (л. 99а), бифши скеофилак кир Даниил (л. 99б),
бивъши скеофилак кир Висарион (л. 100а), бифши скеофилъ кир Висарионь (л. 100б),
бифъши скеофилак кир Висарион. после тогожде бифши скеофилак кир Данил новїи (л.
101а), бифши скеофилак кир Данил (л. 101б) и т.н.29 – всичките в значение по
това време скевофилакс беше.../когато беше скевофилакс... И така, значе
нието на коментирания тук пасаж е, че о. Паисий през 1745 г. идва
на Света Гора, „когато вече беше“ (= бидейки) йеромонах“, т.е. „като
йеромонах“30. Къде и кога се е замонашил, не е ясно, но най-вероят
но това е станало в някой от манастирите на Самоковската епархия.
Не е изключено това да е бил и Рилският манастир, към който той
храни особено топли чувства31.
Послесловието в пълния си вид е достигнало до нас в повече ръ
кописи, отколкото предисловието. Биографичната информация в
него е следната: аꙁь паисїа е҆ромонахь и҆ про҆игꙋмень хиландарски сьвокꙋпихь и҆ написахь [...] тако аꙁь при҆ꙁрѣхь свое главоболїе ꙗ҆ко ꙁа много време страдахь, тако и҆ ꙋтробою
болѣхь велми и҆ то ѿ желанїе много що и҆меꙗхь преꙁрѣхь [...] и҆ совакꙋпихь сїю вь хиландаⷬ
монастиⷬ при҆ и҆гꙋмена лаврентїа брата моего е҆диномати҆роⷣнаго и҆ стареишаго мене , бе емꙋ
Ненов 2012: 5–6.
Динеков 2004: 11.
29
Хилендарска кондика, 74, 75.
30
Срв. най-новия превод в ИС, 71: събрана и наредена от Паисий, който [вече]
беше иеромонах и дойде на Света Гора Атонска от Самоковската епархия...
31
Срв. ИС, 346, 348, както и Райков 1983: 28.
27
28
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тогда лѣта шесдесеть, а҆ мене четиридесеть [...] ꙁато не могохь сьтерпети к томꙋ вь хи҆ландаⷬ,
и҆ и҆ꙁи҆дохь и҆ прїи҆дохь вь и҆ꙁографь…32. Цитираните пасажи нееднократно са
коментирани в научната литература, но нека за пригледност резю
мираме важната информация в тях. Тя е, че о. Паисий е проигумен,
че има брат, с когото са от една майка, и че през 1762 г. хилендарски
ят монах е на 40 години, а брат му – на 60. В годината на написване
на Историята, споменатата вече 1762, Паисиевият брат Лаврентий е
игумен на Хилендар. Друг важен факт е, че за да избяга от напреже
нието, насъбрало се вследствие на непомерния дълг на Хилендар, о.
Паисий отива в Зограф33, където и завършва своя труд.
От особена важност е да изясним какво точно означава титлата
проигумен, как се е ставало проигумен и доколко и как това е свър
зано с игуменството. Чисто етимологически то идва от гр. πρῴην
ἡγούμενος бивш/предишен игумен. Й. Иванов смята, че в условията
на идиоритмия светогорските манастири са били управлявани от
трима епитропи, единият от които е изпълнявал номинално длъж
ността игумен, без да бъде наричан така, след което е запазвал по
жизнено титлата проигумен34. Иван Радев допълва това обяснение с
една статистика, според която по данни на Хилендарската кондика
То се съдържа в непроменен вид във всички ранни преписи на История
славянобългарска без черновата – Котленски, Музеен (само част), Лазарев, Само
ковски, Тошковичев и Чертков. Тук се цитира по Котленския препис според
ИС, 372, 374, 376.
33
При това обаче той остава брат на Хилендарския манастир. Това се
потвърждава от документите, които публикуваме в приложението, срв. доку
мент 1762/13, подписан собственоръчно от о. Паисий в периода, в който според
собственото му свидетелство той вече е в Зограф. Очевидно е, че когато се е на
лагало, той се е връщал до манастира си и е изпълнявал административните си
задължения. До подобни изводи логически стигат и Матеич 1974: 14, и Радев
2012: 81.
34
Иванов 1914: XXVI. Всъщност описаната от Йордан Иванов ситуация е
релевантна за края на XIX – началото на XX век. Вероятно неговите данни почи
ват на Сава Хилендарец, който казва, че след игумена Макарий от 1767 г. няма
данни за игумените до края на века, срв. ИМХ, 159, а през XIX в. Хилендар имал
няколко игумени около 1866 г., след което отново взела връх идиоритмичната
уредба и отново не се избирало игумен. Това се потвърждава и от приведените
от него списъци на хилендарското братство от 1898 г. и началото на XX в., където
фигурират съответно по четирима и петима архимандрити, срв. ИМХ, 172–173.
Тези много архимандрити са всъщност епитропите или проистамените на ма
настира, които са ръководели отделните „фракции“ на идиоритмичното брат
ство. За XVIII в. Сава Хилендарец явно не прави разлика между кратковремен
ното игуменство и дългосрочното архимандритство, подробно вж. по-нататък в
текста на статията. Всъщност през 1767 г. игумен е споменатият от него йером.
Макарий, а архимандрит е йером. Елисей, срв. подписите в документ 1767/9,
както и Хилендарска кондика, 74б.
32
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през целия XVIII в. е имало около 60 проигумени35. И така, съгласно
картината, изградена от Й. Иванов и Ив. Радев, излиза, че всеки про
игумен е заемал номиналния игуменски пост средно за около 1,5 – 2
години. От друга страна обаче, едва ли съставът на манастирския
събор и епитропите са се сменяли всеки 2 години. Освен това хи
лендарският игумен Герасим, чието имущество о. Паисий отива да
прибере след неговата смърт в Сремски Карловци, се среща в доку
менти от 1741, 1743, 1744, 1746, 1748, 1754 и 176136. В тези документи
той неизменно е титулуван архимандрит37, което също означава игу
мен. Най-вероятно той е хилендарски архимандрит (= игумен) през
цялото това време. Това обаче явно противоречи на статистиката,
направена от Радев.
Ключ за разрешаването на това противоречие се съдържа в из
ложението на руския пътешественик от XVIII в. Василий Григоро
вич-Барски:
„Игумени тамо [става дума за Великата лавра през 1745 г. –
бел. Д.П.] нѣ сутъ всегдашни, якоже бяху древне, но часто премѣ
няются: инный бо въ два или три мѣсяцы, инный же въ пять,
шестъ или осмъ, мало же кто бываетъ на игуменствѣ годъ. Се же
бываетъ таковой ради выни. Обычай имутъ началнiи монастира,
аще кто отъ iеромонаховъ монастирскихъ изiйдетъ въ миръ триж
ди или четирижди, и послужитъ монастиревѣ вѣрно и тщаливо,
си естъ принесетъ въ монастыръ милостиню до
волну, таковаго вси соборомъ поставляютъ игу
м е н о м ъ , в ъ б л а г о д а р с т в i е т р у д о в ъ е г о [тук и нататък
разредката моя – Д. П.], да прочiи, желающи таковой честы, тщат
ся користъ подобную творити обителѣ. Егда же, по поставленiи
игумена, по случаю инный такожде съ подобнымъ количествомъ
милостины прiйде, тогда, по двою или трiехъ мѣсяцей, преждня
го низлагаютъ, и новаго наставляютъ, иже такожде стоитъ до вре
мени, донелѣже прiйдетъ паки инный такожде и премѣнитъ его.
Бывшiи же игумени именуются отъ нихъ проигу
мены, и таковы въ монастирѣ сутъ многы, и внѣ
монастира, въ различнихъ градѣхъ, обаче имь въ
монастирѣ естъ честъ болшая внѣшная, нежели
Радев 2012: 79.
Сава Хилендарец в списъка на известните му игумени от XVIII в. спомена
ва игумен Герасим, управлявал от 1722 до 1725, след което споменава за игумен
Герасим през 1761, срв. ИМХ, 158–159. Дали игуменът Герасим от 1722–1725 и
този от 1741–1761 (вж. бел. 37) са едно и също лице, за момента е трудно да се
каже.
37
Медаковић 1974: 16, Хилендарска кондика, 105 (л. 50а), 106 (л. 51а), 111 (л.
63а), 135 (210б).
35
36
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и г у м е н у . Игуменъ бо ни чимь не владѣетъ, точiю первенствуетъ
въ церквѣ на пѣнiи и въ трапезѣ такожде, въ соборѣ же и совѣтѣ
ихъ слово первѣйшое, и поелику кто естъ въ монастирѣ, потолику
въ соборѣ и слово его честно. Проигуменовъ же уже силою внѣ мо
настирѣ на послушанiе не посилаютъ, но моленiемъ, аще естъ еще
младъ и силенъ, аще же ни, тогда до смерти сѣдитъ въ монастирѣ,
съ честiю и доволствомъ нуждныхъ тѣлѣсныхъ. Сице же творятъ
и въ всѣхъ Святогорскихъ монастирахъ. О т ъ п р о и г у м е н о 
въ вѣрнѣйшаго и бистроумнѣйш
 аго поставляютъ
с к е в о ф и л а к о м ъ , и е м у в с ѣ т а й н i и и д р а г i и в е щ ы
мон
 астирскiи вручаютъ, и все сокровище и ден
гы, и той владѣетъ всѣмъ монастиремъ въ внѣш
н е й в л а с т ы : строитъ, повелѣваетъ, оправляетъ, на послушанiе
посилаетъ, къ дѣламъ всѣхъ принуждаетъ работниковъ, печется о
одеждѣ послушниковъ убогыхъ (прочiи же самы всякъ отъ своего
званiя или рукодѣлiя печется. Ничтоже бо тамо братiи не дается
въ годъ, точiю сандалiя и мало платна на хитонъ); печется о да
нехъ Турецкихъ, о доходахъ и расходахъ монастирскихъ, къ раз
личнымъ лицамъ въ вся странны отвѣтствуетъ и о всѣхъ нуждны
хъ вещехъ попеченiе иматъ. Словомъ рещи, властъ въ монастирѣ
болшая всѣхъ, но и трудъ такожде болшiи всѣхъ. Сего убо аще об
рящутъ многыми лѣти человѣка вѣрна, тщалива и ползующа оби
телъ, оставляютъ его на сицевомь званiи даже до смерты (развѣ
аще самъ не схощетъ), аще же ни, но противно, тогда вси соборо
мъ низлагаютъ и инаго поставляютъ. С и ц е ж е т в о р я т ъ и в ъ
п р о ч i и х ъ б о л ш и х ъ м о н а с т и р я х ъ ; въ малыхъ же частое
премѣненiе лицъ бываетъ, ради непостоянства ихъ, и оттуду мо
настиремь убитокъ и пагуба послѣдуетъ. Аще же по случаю игу
менъ умретъ, или на одрѣ немощенъ лежитъ, тогда, управленiя
ради чину церковнаго, о т ъ п р о и г у м е н о в ъ п о с т а в л я е т с я
д и к е й , до времены, донелѣже или игуменъ оздравiетъ, или ин
ный, отъ милостини повратившiйся поставится“38.

Ситуацията, описана от Барски, намира потвърждение и в Хилендарската, и в Зографската кондика, от които ще приведа по ня
колко примера: на л. 97b в първия запис от декември 1776 г. се казва
преиⷣе брать брать(!) нашь кѵръ пѡпъ давиⷣь..., в следващия запис, отнасящ се
до него, по-надолу на същия лист, от 1881 г. вече се говори за братъ наⷲ
проигꙋменъ кѵⷬ давидъ. Подобно е положението и на л. 98а: попъ кѵръ Ѳеодосїи
(1777) – проигꙋме39 (1778) – браⷮ наⷲ проигꙋменъ ѳеодосїа (1781). Срв. и л. 100b:
брат̾ наш̾ кѵ папа дороⷮеи (1778) – проигꙋмⷩ Ки дорѡ҆теїи (1782)40. Ето и два случая
от Зографската кондика:
Барски, 66–67.
Името е изпуснато, но записът се отнася за същия монах Теодосий.
40
Хилендарска кондика, 73, 75.
38
39
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въ лѣто 1793 Мцⷭа Іꙋнїа 2: прїиде попъ Самоилъ ѿ велесъ саⷭ госте и҆ дадоше млⷭтыня
гроⷲ: 980:
1794 паки прїиде попъ Самоилъ саⷭ госте велешане и҆ дадѡха млⷭтыня готови аспри
гроⷲ: 300.
1795 паки прїиде попъ Самоилъ ѿ велесъ и҆ предаде таѯидъ гроⷲ: 300 и҆ стана Ігꙋменъ,
и҆ стана сꙋма гроⷲ 1580.
1798 мата 2: паки прїиде оц҃ъ проІгꙋменъ кѵръ Самоилъ ѿ велесъ и҆ даде ѹ҆
монастыръ гроⷲ: числѡмъ - 12[0]41.
1804. года мцⷭа а҆прилїа .20. день прїиде попъ григорїй ѿ рꙋсчꙋкъ сос госте и҆
писаша милостынꙗ сꙋхи аспры числомь гроша 6700.
1805. года мцⷭа маїа 15 прїиде попъ григорїи ѿ рꙋсчꙋкъ сос госте и҆ писаша
милостынꙗ сꙋхи аспри гроша. 2882: и҆ четыри мꙋлета.
18̈10⸗ а҆приⷧ: 23⸗ ѿ проигꙋмеⷩ григорїеви госте ѿ рꙋсчꙋкъ. аспри грⷲ ⸗2886⸗ и҆ за
и҆гꙋмеⷩство далъ грⷲ: .700⸗42.

Тук бих искал да обърна внимание на факта, че принципът, на
който се водят записите в кондиките, е тематичен, т.е. по възмож
ност43 записите на един таксидиот се записват на една страница,
дори и да има разлика от няколко години между тях. Всъщност все
ки от таксидиотите свещеници, който е донасял значителна сума
като дарение в манастира, независимо лична или събрана като ми
лостиня, респ. довеждане на гости дарители, е бил поставян за игу
мен, докато дойде следващият подобен таксидиот. Тогава игуменът,
изключително почетна длъжност, е ставал проигумен, а приносите
лят на новата сума е ставал игумен. Само най-изтъкнатите проигу
мени обаче са могли да станат членове на манастирския събор и да
управляват de facto манастира. По този начин е могло в един манас
тир в рамките на 100 години да има 60 и дори повече проигумени.
Отделно обаче, през XVIII в., вероятно като остатъчно състояние от
по-раншната киновиална уредба, е имало и постоянен игумен, кой
Зографска кондика, 120r.
Зографска кондика, 167r.
43
Тъй като записите са се водели от различни граматеи, а понякога и сами
те таксидиоти са вписвали лично приношенията си, то се е случвало на стра
ницата на определен таксидиот да бъдат внесени и случайни записи. В тези
случаи записите на основния таксидиот са били продължавани на възможно
най-близкото празно място, обикновено по-надолу на същата или на някоя от
съседните страници. Съществуват също така и единични записи на един так
сидиот. Това са случаите, когато става дума за единични таксиди без времева и
пространствена връзка. Такива са например трите пътувания на проигумен кир
Паисия, съответно из Самоковската епархия през 1760, до Куч през 1770 и до
Солун през 1772 г., отразени на различни места в кондиката на манастира, срв.
Хилендарска кондика, 60б, 82б, 85б.
41
42
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то се е наричал архимандрит, какъвто в условията на идиоритмия
е можел да стане само монах с безспорен авторитет. По описания
по-горе ред о. Паисий най-вероятно е бил игумен през 1757–1758 г.,
защото през 1759 г. той вече е проигумен и проистамен на Хилендар
и подписва финансови документи44. През 1762 г. хилендарски игу
мен по този чин е Паисиевият брат Лаврентий. Възниква въпросът
дали о. Паисий не е бил по-активният от двамата братя и дали той
не е привлякъл по-големия си брат на Света Гора, особено ако отче
тем факта, че всички документални свидетелства, които имаме за о.
Лаврентий, са след 1762 г.45

Документи, свързани с посещението на о. Паисий
в Сремски Карловци
Посещението на о. Паисий в Сремски Карловци, тогава в Импе
рията на Хабсбургите, е свързано с прибирането на останалото след
смъртта на хилендарския архимандрит Герасим имущество. Извест
ни са три документа за посещението му, единият от които е запазен
в два екземпляра. Това са документи 2, 3 и 4 от краткия опис в нача
лото на статията. Всички те са издадени и коментирани46. Към тях
спада и един опис на хилендарския дял от имуществото на покойния
архимандрит Герасим47. Важното за нас в последния документ е, че
протоколът е подписан от Теодосий мних, за когото ще стане дума в
следващия раздел на нашето изложение. Целият цикъл документи
е особено съществен за изграждането на пълнокръвен портрет на о.
Паисий. Този таксид е бил от голямо значение както за самия Хи
лендарски манастир, така и за Карловецкия митрополит Павел Не
надович. Това си личи особено добре от факта, че последният моли
братството на манастира таксидът да бъде възложен на определен
доверен монах, и това е проигуменът Исая, с когото явно той вече е
работил. Както става ясно от писмото обаче, проигумен Исая вече
цяла година се е намирал на подобен (важен) таксид в Далмация,

Срв. документ 1750–1759/16 от приложението.
Вж. Орманджиян 1983, Райков 1976: 29 и Хилендарска кондика, 76а. Срв.
също така Райков 1983: 38 и сл., където о. Лаврентий е представен като водещата
личност от двамата братя.
46
Вж. Груjић 1913: 68–69, Иванов 1914: XXIV, бел. 1, Ruvarac 1900, Райков
1980.
47
Хилендарска кондика, 63а.
44
45
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поради което братството препоръчва проигумен кир Паисий48. В
Сремски Карловци преподобният Паисий сключва един договор от
името на Хилендар и връща в манастира освен значителната сума
пари и облигации, останали от архимандрит Герасим, и едно пис
мо и няколко хрисовула, изнесени от манастира от проигумен Ти
мотей (Йованович) Хилендарец49.

Документи, свързани с разделянето на хилендарската
частица от Светия Кръст
Към този цикъл спадат четири документа: решението за разде
лянето на светинята, подписано и от о. Паисий, решението как да се
разпределят отронилите се малки частички при разделянето на све
тинята на две (без подписи), писмото-бележка на Теодосий грешни
(без дата) и възванието до общините и еснафите извън Света Гора за
поклонение на Честния Кръст и събиране на милостиня (документи
6, 7, 8 и 9).
Най-важният от изброените документи е този за разделянето
на частицата от Светия Кръст. На 29.09.1767 г. Хилендарският събор
взема решение да раздели притежаваната от манастира немалка
част от Кръста Господен на две, като едната да стои в светата оби
тел, а с другата да се ходи на таксиди за събиране на милостиня.
Решението е продиктувано от факта, че година по-рано турската
власт вдига двойно данъците към светогорските манастири50. Доку
ментът е подписан от целия събор и редът на подписите в него не
е безинтересен. На първо място е игуменът (по това време иером.
Макарий) с цялото братство, на когото според цитираните по-горе
свидетелства се оказва формалната почит да е най-отпред. Веднага
след него е постоянният игумен – архимандрит Елисей, следван от
скевофилакса – в случая йером. Висарион, след което са положени
подписите на проигумените и обикновените монаси, членове на съ
бора. На трето място сред подписите на проигумените стои този
на о. Паисий. Решението е санкционирано с подписите на двама
свидетели, положени в горната част на документа. Това са бившият
Александрийски патриарх Матей Псалт (патриарх от 1746 до 1766)
и бившият митрополит на Алепо Герасим (1712–1785)51, и двамата
Груjић 1913: 68, срв. и док. 2 от приложението.
Вж. Медаковић 1974: 53, Райков 1983: 34, бел. 1.
50
Вж. Хил. арх. 1767/1, ред 13–14.
51
За тях повече вж. в коментара към изданието на документите.
48
49
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по това време, оттеглили се от своите катедри и намерили уедине
ние на Света Гора.
Пряко отношение към горното решение има и писмото-бележ
ка на Теодосий грешни, което би трябвало да се отнесе към по-ранен
период, а не към 1793 г., както е заведено в Хилендарския архив52. У
Поленакович писачът е идентифициран като Теодор Грешни, пора
ди факта, че името е изписано в съкращение – Ѳеоⷣ: Грѣш: – което поз
волява и такова тълкуване. По почерка обаче Екатерина Бояджиева
идентифицира писача като монах Теодосий. Нейната идентифика
ция е направена по палеографския албум към описа на хилендар
ските ръкописи на Дмитрие Богданович53. Към нейния принос бих
искал да добавя, че със същия почерк е направен и Описът на иму
ществото на архимандрит Герасим от 1761 г. в Хилендарската кондика, където името на писача – Начертавїй Ѳеодосїи Мниⷯ – е изписано пъл
но54. Теодосий Мних е един от изтъкнатите книжовници на XVIII в.,
от неговата ръка са писани изцяло или отчасти Хил. 520 (1767), Хил.
809 (1767), Хил. 789, Хил. 798 и Хил. 799 (и трите през 1769), и Хил.
811 (1771). Оставил е маргиналии в Хил. 277 (1768) и Хил. 301 (1766).
Той е бил школуван книжовник, преписвач и редактор на служба
та за св. Петър Коришки (Хил. 505, 799), преписвач на житие на св.
Сава Сръбски (Хил. 505, 509, 670, 787), похвално слово за св. Симеон
и св. Сава (Хил. 505, 509, 787) и общи канони на св. Симеон и св. Сава
(Хил. 375, 505)55. Според собствената си бележка в Хил. 301 той е родом сербин из Кроацији56. Разглежданият тук документ ни съобщава,
че Теодосий е получил от кир проигумен Паисия препис от него
вото рукотворение, свидетелстващо за разделянето на частицата от
Светия Кръст. Въпросният Теодосий го е преписал, като при това го
е редактирал и връща двата екземпляра на о. архимандрита (= игу
52
Възможно е документът да не е отнесен случайно към 1793 г. Може той
да стои във връзка с някакъв друг документ от тази или близка година и това да
е дало основание на Сава Хилендарец да го отнесе към годината 1793. Аз нямах
нужното време, за да вникна в контекста и вътрешните зависимости между до
кументите. По външни белези документът няма как да бъде съотнесен с опре
делена година.
53
Бояджиева 2009: 98, вж. Богдановић 1978: 195, 271, 269, 272, Богдановић
1978а: 124, 130.
54
Хилендарска кондика, 63. Текстът на документа е публикуван от Райков
1976: 27–28, но той не е разполагал със снимка от бележката на м. Теодосий
(Хил. арх. 1793/3) и съответно не е могъл да направи връзката между почерка в
Хилендарската кондика и този на док. 1793/3.
55
Богдановић 1978: 191, 192, 228, 266, 148.
56
Богдановић 1978: 130.
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мена, по това време Елисей), за да бъдат разгледани и поправени от
манастирския събор, който трябва да установи окончателния вари
ант, да впише имената на патриарха и на владиката, както и година
та на разделянето, понеже той, Теодосий, не знае тази информация,
да му го върне и, ако кажат, да състави един хрисовулец въз основа
на върнатата от събора документация. Под имената на патриарха
и владиката се имат предвид най-вероятно коментираните по-горе
свидетели на решението за разделянето на светинята – тогава вече
бившият александрийски патриарх Матей Псалт (1746–1766) и бив
шият митрополит на Алепо Герасим (†1785), който е бил архиерей
по времето на патриарх Силвестър Антиохийски (1724–1766). Спо
ред едно свидетелство на Сава Хилендарец през 1768 г. хилендарци
получават и санкцията на Вселенския патриарх Самуил Хантзерис
(1763–1768, 1773–1774)57, но тъй като тук ясно става дума за комбина
цията от патриарх и митрополит, малко вероятно е да се има пред
вид Самуил Хантзерис. Според мене писмото трябва да се датира
преди санкцията на Вселенския патриарх към края на 1767 г., от
когато са и другите документи, свързани с разделянето на светиня
та. Изготвянето на призив, документиращ и потвърждаващ автен
тичността на рядката светиня, трябва да е протичало паралелно с
решението за разделянето ѝ, поради което книжовникът Теодосий
не знае нито името на патриарха и митрополита, утвърдили доку
мента, нито датата на решението. Архимандритът, до когото е ад
ресирано писмото, би трябвало да е йеромонах Елисей, който става
дългосрочен хилендарски игумен (= архимандрит) след смъртта на
архимандрит Герасим, ок. 1762 г., и при когото става разделянето58.
Прави впечатление думата хрисовулец, която в случая обозначава
някакъв официално свидетелстващ за разделянето на светинята до
кумент, в който е било указано решението за разделянето, а също
така и утвърждаването му от Владиката и Патриарха. Вероятно та
къв документ, скрепен с манастирския печат, което и формално го
е уподобявало на хрисовул – съответно помежду си монасите са го
наричали хрисовулец – е било важно да се показва по време на такси
дите, защото явно не е било обичайно да се ходи на таксид с такива
светини като част от Кръста Господен. Именно поради тази причи
на документът е трябвало да бъде обсъден, одобрен и парафиран
от манастирския събор. Основата на този документ или черновата,
ИМХ, 109.
Той е споменат като хилендарски архимандрит и в един запис на манас
тирската кондика от 1762 г., срв. Хилендарска кондика, 74б.
57
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иначе казано, е била съставена от проигумен Паисий, а окончателна
форма той е придобил изпод перото на хилендарския книжовник
от XVIII в. Теодосий Грешни.
Вероятно подобен по съдържание документ е призивът до „мир
ските общини и майсторите на руфети“ извън Света Гора (док. № 6)
от 21.09.1767 г., подписан от всички проистоси на светогорските ма
настири, който предхожда Решението за разделянето с около една
седмица. Не е изключено документът, с който в крайна сметка са
ходели на таксиди с частта от Кръста Госоподен, да е отразявал вис
шата санкция на вселенския патриарх Самуил Хандзерис, а публи
куваният от нас документ (№ 6), както и незапазеното ръкотворение
на о. Паисий, като отразяващи предходни фази на процеса по раз
деляне на светинята и неговото узаконяване, съответно единият да е
влязъл в манастирския архив, а другият да не се е запазил. Вероятно
първоначалната идея е била призивът да се легитимира с подписите
на всички проистоси на манастирите по Света Гора, след което са
решили, че е по-добре да имат санкцията на някого от източните
патриарси, а в крайна сметка са получили одобрението и потвърж
дението на висшата църковна инстанция – Вселенската патриаршия.

Таксидът в Куч и други документи
Към тази категория спадат пет документа, а именно: два доку
мента, свързани с таксида в Куч от 1775 г. (№ 11 и 12), едно писмо-ав
тограф на о. Паисий до скевофилакс Стефан в Солун от 12.08.1773 г.
(№ 10) и две омологии, подписани от проигумен Паисия, съответ
но от 16.08.1759 и 20.07.1762 г. (№ 1 и 5). Документите имат частен
характер, но са особено важни за изясняването на редица факти и
подробности около биографията на Хилендарския монах.
Първо ще кажем по няколко думи за двете омологии.
Документ 1750–1759/16 от 16.08.1759 г. е първият документ,
подписан от о. Паисий. Подписът не е положен лично, поставен е
вероятно от писача, изготвил документа. Той е важен дотолкова, до
колкото ни казва, че през 1759 година о. Паисий вече е бил проигу
мен, бил е сред проистосите на Хилендар и е имал право да подпис
ва финансови документи, което, от своя страна, означава, че година
или две по-рано той е бил игумен по чина, описан от Барски.
Документ 1762/13 от 20.07.1762 г. съдържа неизвестен до момен
та оригинален подпис на хилендарския проигумен. Подписът от
ново е върху финансов документ, което означава, че: 1) през 1762 г.
проигумен Паисий още е част от ръководството на манастира; 2)
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ходенето му в Зограф59 е носило временен характер и не е било за
сметка на ръководните му функции в Хилендар. Последното заклю
чение се потвърждава и от решението за разделянето на частицата
от Кръста Господен, където о. Паисий все още е сред проистосите
на манастира: подписал е документа на трето място, като изключим
подписите на архимандрита, игумена (т.е. на двамата игумени) и
скевофилакса.
Останалите три документа, като за начало, ще коментирам във
връзка с датата на смъртта на о. Паисий.
За момента в нашата историография се е наложила годината
1773 като дата на смъртта на о. Паисий60. Тя се основава на един за
пис от Хилендарската кондика, намиращ се на л. 74а, който гласи:
1
лѣто Гдⷭне 1773 ||2 Прїиде оцъ анѳимъ ѿ а҆мпелино ||3 по смерти проигꙋмена Паисїа ||4 и҆
предаде Намъ Готови аспри ||5 Гроша - - - - - и҆ прочїя ||6 вещи - - - - - 460: ||7 паки 1773,
предаде Гроша 100 ||8 и҆ мꙋлета Седемъ, и҆ паки прїиде ||9 оу҆ 1774: лето, и҆ приведе мꙋлета
десяⷮ: ||10 сꙋмма состоиⷮ: Гроша - - - - 500 ʼʼ ||11 собирается а҆спри, мꙋлета, и҆ вещи, ||12 всего
сꙋма Гроша - - - - 1070 ʼʼ61.
В писмото-автограф до скевофилакс Стефан от 12 август 1773 г.
става ясно, че проигумен Паисий очаква (може би в Хилендар?) да
пристигне един кораб с дървен материал от Солун, изпратен от въ
просния скевофилакс. Не е изключено описаните в него събития да
са свързани с Паисиевия таксид в Солун през предходната 1772 г.62
От друга страна, от писмото на Стоянчо Ваклинович от София
до кир проигумен Паисий научаваме, че на 29.03.1775 г. хилендар
ският монах е на таксид в Куч63. Как се съгласува това с цитираното
по-горе известие за смъртта на проигумен Паисия в Ампелино и
кога всъщност е починал преподобният Паисий Хилендарски?
Годината 1773 като година на неговата смърт за първи път е
предположена от Боню Ангелов през 1962 г.64 Неговите основания
Срв. ИС, 376.
Матеич 1974: 11–12, Райков 1974, 1976: 29–30, 1983: 43.
61
Вж. Хилендарска кондика, 61. Публикуваните тук текстове от Хилендарската кондика са сравнени със снимките в изданието, поради което са означени и
редовете с вдигната цифра след двойната разделителна линия.
62
Срв. Хилендарска кондика, 85б.
63
Писмото е публикувано от Поленаковић 1966: 176. Известието на Поле
накович обикновено се приема с недоверие в нашата историография (Христов
1972: 169, бел. 2; Велчев 1981: 49, 188, бел. 2.), като очевидно се отдава приоритет
на известието на Хилендарската кондика. За съжаление, издателят не публикува
адресата на писмото и съответно не става ясно, че по това време о. Паисий се
намира в Куч.
64
Ангелов 1962: 97–98.
59
60
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за пред(по)лагането на тази дата са липсата на книжовни сведения
за о. Паисий след 1771 г., за разлика например от Йосиф Брадати,
който е богато документиран в редица ръкописи от XVIII в. Двана
десет години след него през 1974 г. Матея Матеич публикува цити
раното по-горе сведение на Хилендарската кондика. Публикацията
на Поленакович от 1966 г., където е обнародвано писмото на Стоян
чо Ваклинович, не се споменава нито у Матеич, нито у Райков65. Оче
видно е, че през 1773–1775 г. в Хилендар има двама монаси с името
Паисий, като при това и двамата са проигумени. Защо българска
та наука отдава предпочитание на свидетелството на Кондиката и
смята, че то се отнася до историка Паисий, а писмото на Стоянчо
Ваклинович – не, остава неясно. Ключ за отстраняването на това
недоразумение се съдържа в самия текст на документите.
Нека първо погледнем документите, а след това и записите на
Кондиката, в чийто текст се споменава проигумен Паисий, и по-точ
но начина, по който той е титулуван:

Документи:
а) Препоръчително писмо на името на о. Паисий от 14.03.1761 г.
от Митрополитско-Патриаршеския архив в Сремски Карловци: ...
избрахом чтⷭнѣйшаго проигꙋмена и во Хрⷭтѣ брата нашего кѵр Паїсїа ... Но и сей реченный
проигꙋменъ кѵр Паїсїй, егоже послахом ...66 (тук и по-надолу подчертаването
навсякъде мое – Д. П.).
б) Хилендарски архив № 17/1761 от 17 юли: Днесъ на Концꙋ положеннаго датꙋма междꙋ Царскїа Сⸯщенныя Лавры Мнтⷭыра Хилендара ПроІгꙋмноⷨ кѵⷬ Пайсеемъ
сⸯ Едне, и Г: Захарїемъ Димитрїевичемъ дрꙋге Стране настоящый Контрактъ у҆чини се и҆
заключи се (същото и във втория екземпляр – № 18/1761).
в) Хилендарски архив № 1/1775 от 20 юли: оу҆заимихоⷨ ѿ пречтⷭнейшаго
ѡ҆ хртⷭѣ брата нашего Проигꙋмена кѵръ Паисїа. Гроша – 500 :–.
г) Хилендарски архив № 8/1775 от 29 март: Сие писмѡ поⷣатї се кѵрїе
кѵръ прѡегꙋменꙋ паїси҆ы в рꙋцѣ чаⷭно. И втори път в същия документ: многѡ
позⷣравлаем тыи ѿ мене стѡꙗнчѡтѣ до ваша милосъ гдⷭорꙋ кѵръ дедо мои проегꙋмене паи꙼си꙼е.

65
66
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Кондика:
д) л. 60б: 1760 аннꙋа 25 ||2 Прїиде браⷮ наⷲ прои҆гꙋмеⷩ кѵⷬ ||3 Паѵсїя сⸯ пꙋта самокоⷡскїя
||4 е҆пархɪй и҆ предаде готовыⷯ ||5 аспръ грошеⷡ – 340 – ||6 и҆ у вещаⷯ србро злато ||7 и цⸯрковныⷯ
у҆тварей ,гроⷲ 370 ||8 и҆ перваго пꙋта на лѣ||9то 1755. предаⷧ гроⷲ – 500 ||10 и҆ ѿ хаџи влчо – гроⷲ
50067.
е) л. 74а: Прїиде оцъ анѳимъ ѿ а҆мпелино по смерти проигꙋмена Паисїа... (пълно
цитиране по-горе в настоящия текст).
ж) л. 74б: ҂аѱѯѕ (1766) паки прїиде ѻ҆ц҃ъ ||2 архимандⷬит68 николаѧ ѿ(!) ||3 сасⸯ
попа паисїа ѿ ески за||4гара и҆ принесе само аспри ||5 ҂аф͞не (1550) грⷲа : и҆ вещи ||6 ҂г͞к (3020)
грⷲа, сꙋма ҂д͞ф (4500) рⷢ69 грⷲ.
з) л. 75б: ҂аѱѯѕ (1766) прїиде проɪгꙋменъ ||2 паисїа ѿ сливень и҆ принесе ||3 пꙋтъ
само а҆пⷭри у͞оѕ (476) грⷲ и҆ ||4 вещи ф͞кд (524) грⷲа стало ||5 сꙋма ҂а҃ (1000) грⷲа.
и) л. 82б: Лѣта Гдⷭня 1770 ,,Прїиде оц҃ъ ||2 проигꙋменъ Кѵⷬ Паисїи ѿ Кꙋчъ, ||3 и҆ предаде треⷨ Скеѵфɪлакоⷨ висарї||4онꙋ, Герасимꙋ, и҆ настоящомꙋ стеф||5анꙋ. само аспри сⸯ проскинти и҆ ѿ себе ||6 сꙋмма –҂арн– Гроша – ниви лозїе сре||7броⷨ 400,, Стало сꙋмма всего, сⸯвише ||8
писанниⷨ –1550,, Гроша. – – – –
к) л. 85б: Лѣта Гдⷭня 1772,, Прїиде ||2 оц҃ъ проигꙋменъ Кѵ Паисїя ||3 ѿ Солꙋна. и
предаде пꙋта ||4 аспри 800,, Гроша. и҆ вещи 200,, ||5 Гроша. – Сꙋмма всего 1000,, Гроⷲа,
Прави впечатление, че в документите, за които няма и не е има
ло съмнение, че се отнасят до историка о. Паисий (документи а и б
от горния списък, общо 3 споменавания), той е не просто проигумен
Паисия, а минимум проигумен кир Паисия и дори пречестнейший во
Христе брат наш проигумен кир Паисия. Подобна е ситуацията и при
трите споменавания в документи в и г. От своя страна, в Хилендарската кондика имаме три споменавания на брат наш/отец проигумен
кир Паисий (записи д, и и к), два пъти само на проигумен Паисия (за
писи е и з) и веднъж на поп Паисия (запис ж). Матеич с основание за
Този запис със сигурност се отнася до историка о. Паисий и всъщност
е двоен, защото през 1760 г. е внесено и предходното приношение на монаха
от същия регион. Вероятно описаният Самоковски таксид от 1755 г. е първи
ят или един от първите на йером. Паисий (още преди да стане игумен, респ.
проигумен), проведен по пътищата на добре познатата му и родна Самоковска
епархия, като при това не е много ясно дали 500-те гроша от хаджи Вълчо се от
насят към таксида от 1755, или към този от 1760 г. Начинът, по който е построен
записът, по-скоро свидетелства, че те са били донесени през 1760 г. Срв. Райков
1983: 32, където се смята, че приношението на х. Вълчо е донесено през 1755 г.
68
Думата е зачеркната.
69
Вероятно това е някакво обозначение за сума по-малка от 100 гроша или
пък 100 без четвърт. Общата сума би трябвало да съставлява 4575 гроша.
67
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белязва, че записите в кондиката не са на хронологичен принцип70.
Както вече изяснихме, принципът, на който те се водят, е темати
чен, т.е. по възможност сведенията за един таксидиот се записват
на една или близки страници, дори и да има разлика от няколко
години между тях71. В този план, записите, отнасящи се до поп паисия
или само до проɪгꙋменъ паисїа, се намират на две съседни страници и
явно отразяват развитието на някой си йеромонах Паисий, станал
проигумен през 1766 г.72
Всъщност от 1759 г. нататък историкът о. Паисий е сред проигу
мените, управляващи Хилендарския манастир, и това е обозначено
във всички документи в най-лошия случай с минималното обръще
ние проигꙋменъ кѵръ Паисия, а често и с плеонастичните братъ нашь проигуменъ кѵръ Паисия, отецъ проигуменъ кѵръ Паисия, чьстнѣишии о Хрⷭтѣ отецъ проигуменъ
кѵръ Паисия и пр., както в безспорно отнасящите се до него докумен
ти (документи а, б), така и в документите от 1775 г. (в, г). Именно
поради това трябва да признаем, че свидетелството за смъртта на
проигумен Паисий в Ампелино се отнася най-вероятно към старо
загорския поп Паисий, станал според кондиката игумен, респ. про
игумен малко преди 1766 година: записите за последния са на два
последователни листа, върху които междувременно са били внесе
ни други записи и отнасящите се до него не са могли да бъдат внесе
ни непосредствено един след друг73, а когато пристига известието за
смъртта му, то е записано в непосредствена близост – на предходна
та страница. От казаното до тук следва, че записи д, и и к се отнасят
до историка о. Паисий, а записи е, ж и з, сред които е и известието
за смъртта на (някой си) проигумен Паисий през 1773 г. ‒ до старо
загорския йеромонах Паисий. Следователно проигумен кир Паисий
Хилендарски и автор на първата българска история не е умрял през
1773, а по-късно. За съжаление, точната дата на смъртта му остава
неизвестна. Оттук следва, че през 1775 г. историкът о. Паисий е бил
жив и двата документа (11 и 12), свързани с таксида в Куч, се отнасят
Матеич 1974: 13–14.
Вж. бел. 43.
72
Вж. Хилендарска кондика, 74а, 74б, 75б.
73
Вероятно той не е бил от изтъкнатите проигумени, обезпечаващи дълго
срочно манастира със средства, и никой не е очаквал след първото приношение
и придобиване на игуменски почести да последва второ, съответно не му е била
заведена надлежна сметка в кондиката и след неговия първи запис следват за
писи на други таксидиоти. Не е изключено обаче тази недостатъчна подреде
ност да се дължи и на небрежно водене на кондиката от страна на граматея през
разглеждания период. Вж. бел. 43.
70
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именно до него, за което безспорно свидетелства начинът, по който
той е титулуван в тях.
Нека сега се спрем по-подробно на писмото на Стоянчо Вакли
нович. От адресата на писмото става ясно, че на 29 март 1775 г. о.
Паисий се намира в Куч. От обръщението гдⷭорꙋ кѵръ дедо мой проегꙋмене
пайсйе може да се предположи, че пишещият е племенник на о. Па
исий. Обръщението дядо, освен като общо уважително обръщение
към висш духовник, се използва и от децата на братята и сестрите
на високопоставените църковни иерарси като обръщение към ува
жаваните им чичовци и вуйчовци. Нашето предположение се под
крепя и от факта, че първите и единствени поздрави, които Стоянчо
Ваклинович изпраща на о. Паисий, са от майка и тетка Стаменка,
т.е. можем със сигурност да заключим, че в случая става дума не за
обикновен близък или духовно чедо на о. Паисий, а за син на една
та от двете му сестри. Новите данни, които ни дава това писмо, са,
че монахът историк е имал две сестри, женени в София, едната от
които се е казвала Стаменка, а другата е имала син на име Стоянчо
Ваклинович, съответно е била женена за някой си Ваклинов. Това,
естествено, не означава, че Хилендарският монах е родом от София,
но това, че е имал близки роднини в този град, е извън всякакво
съмнение. От писмото също се разбира, че о. Паисий е бил много
опитен и уважаван търговец, доколкото един монах може да бъде
търговец, защото съветът, който му иска племенникът му, е как да
постъпи по един хесап, което може би в случая отговаря на съвре
менното „сделка“ или по-точно „неуредена сметка“.
Особено важно е последното свидетелство от нашия първона
чален списък (документ 12). Това е контролен документ, издаден от
канцеларията на Хилендарския манастир и потвърждаващ, че през
същата 1775 г. проигумен кир Паисий е на таксид в Куч. Докумен
тът е от 20.07.1775 г. и представлява разписка, дадена на о. Паисий
от манастирския събор на Хилендар, която ще цитирам цялата: 1 Со
симъ общимъ и҆ соборныⷨ нашиⷨ свидѣтел||2ствомъ, ꙗвляемъ ми проистои мона||3стыря нашего Хиландара. Какѡ потреби ||4 бившеи наⷨ, оу҆заимихоⷨ ѿ пречтⷭнеишаго ||5 ѡ҆ хртⷭѣ брата
нашего Проигꙋмена кѵръ ||6 Паисїа. Гроша – 500 :– и словоⷨ велимъ ||7 петстотиⷩ. иже за
бл͠годаⷮ любве беⷥ фаї||8да да стоятъ, донелиже ѡ҆коⷩчаеⷮ таѯиⷣ ||9 кꙋчотски. и тогда да имамо
прифа||10тити оу҆ парадоши. и за показанїе истини ||11 при печати монастирскои, даемꙋ емꙋ
||12 сїѐ наше писанїе с̾ поⷣписанїемъ всѣхъ наⷭ: ||13 1775: і͗ꙋлїа 20: || ο σκευοφίλαξ του
χηλιανταρίου προηγούμενος βησσαρίων || και η σιν εμή εν χριστό αδελφί : –
И тук той ясно е обозначен като пречтⷭнейшии ѡ҆ хртⷭѣ братъ нашь Проигꙋменъ кѵръ Паисїа. Проистосите, т.е. ръководителите на манастира,
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са взели от о. Паисий 500 гроша назаем без лихва, докато свърши
таксидът в Куч, когато тези пари ще му се приспаднат при предава
нето на събраната сума. Това всъщност означава, че на 20 юли 1775 г.
Паисий е за кратко в манастира, дава пари назаем на проистосите,
но в дългосрочен план е на таксид в Куч, където го намираме и през
март същата година. Къде всъщност е Куч? Велчо Велчев, базирай
ки се на данни на Поленакович, търси Куч в Черна Гора близо до
манастира „Св. Илия“ между селата Турчево и Исконица74. Малко
вероятно е обаче от Черна Гора о. Паисий да прескочи за малко до
манастира си и между другото да даде пари назаем на събратята си.
Всъщност с. Куч се е намирало в Серското поле, днес с. Евкарпия,
дем Нигрита, и е било метох на Хилендарския манастир75. За Кучос
в долното течение на Струма говори и Васил Кънчов76. За активни
те отношения на селото с манастира свидетелстват редица записи
от различни хилендарски поменици. Например в Хилендар 789,
проскомидиен поменик от XVIII в., на л. 99 четем: кꙋчь 1796–1798; в
Хилендар 790, парусиен поменик от XVIII–XIX в. Куч се среща на
л. 62б, 67а, 72а (2 пъти), 72б, 92а, 96б, 106б (4 пъти); в Хилендар 809,
парусиен поменик от XVIII в. Куч се споменава на л. 2а, 45а, 63б, 64а,
64б, 65б, 67а, 70б, 75а, 123б77 и т.н.
От изнесените данни можем да сме сигурни, че през по-голя
мата част от 1775 г. о. Паисий е бил на таксид в хилендарския метох
Куч в долното течение на р. Струма.

Заключение
И така, разгледани комплексно, публикуваните документи поз
воляват да се проследят редица връзки между тях. Прави впечатле
ние например, че в периода 1755–1760 г. о. Паисий е ходил на такси
ди в Самоковска епархия, през 1772–1773 г. е управлявал манастир
ските дела в Солун, а през 1775 г. – в Куч, като за първи път е бил там
през 1770 г. Годината 1761 е минала под знака на пътуването му до
Сремски Карловци, а 1767 – под знака на разделянето на частицата
от Кръста Господен.
Велчев 1981: 94, 204, Поленаковић 1955: 22.
Фотић 2000: 373–378, 367. Вж. и коментара към изданието на съответния
документ в приложението.
76
Кънчов 1900: 180.
77
Богдановић 1978: 267, 271.
74
75
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Както документите, така и свидетелствата на Хилендарската
кондика еднозначно показват, че проигумен кир Паисий е бил сред
много уважаваните хилендарски монаси и един от дългогодишните
членове на манастирския събор78 – със сигурност от 1759 до 1767 г., а
вероятно и по-дълго. Също така твърде е вероятно той да е бил ръко
водител на отделна част от братството в тогавашната идиоритмична
уредба на манастира, понеже именно ръководителите на подобни
„фракции“ са били основните членове на събора в идиоритмичните
манастири – според подписа му под решението за разделянето на
частицата от Светия Кръст през 1767 г., той е третият по ранг прои
гумен в Хилендарския манастир.
Образът на о. Паисий, който се формира на базата на публи
куваните документи, позволява също така да се заключи, че той не
е бил книжовник в тесния смисъл на думата, както предполагат Б.
Ангелов и Б. Райков79. Разгледаните в настоящата статия документи
го представят като монах, изключително компетентен във финансо
во-управленческите въпроси. За това свидетелстват както важните
таксиди, които той ръководи – уреждането на финансовите дела,
останали след смъртта на архимандрит Герасим (документи 2, 3 и
4), и ръководството на финансово-икономическите дела на метоха
в Куч през 1775 г. (документи 12 и 11) – така и практическите съве
ти по търговски въпроси, които той дава на скевофилакс Стефан в
Солун (документ 10), и съветите пак по търговски въпроси, които
иска от него племенникът му Стоянчо Ваклинович от София (доку
мент 11). Литературните му занимания са продиктувани по-скоро
от практически нужди и не носят отпечатъка на школувания про
фесионален книжовник. Импулс за написването на История славянобългарска стават присмесите, на които е подложен хилендарският
монах от страна на съседните народи80, а съставянето на хрисовулец
за разделянето на Честното древо вероятно е било продиктувано от
факта, че о. Паисий е познавал добре търговско-занаятчийското съ
словие и е знаел какво точно трябва да съдържа подобен документ,
за да произведе впечатление на уважаваните търговци и занаятчии
на Балканите и съответно ‒ да ги подбуди да направят жизнено не
обходимите за манастира дарения.
Публикуваните в тази статия документи съдържат не по-малко
важна информация и по отношение на семейството на проигумен
Срв. Райков 1983: 33.
Ангелов 1762, Райков 1983: 41.
80
ИС, 372.
78
79
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кир Паисий. Всичко, което до момента беше известно за него, е, че
има едноутробен брат, който също е монах в Хилендарския манас
тир под името Лаврентий. Документ № 11 дава сведения за наличи
ето на още две сестри и един племенник на уважавания хилендар
ски проигумен. Едната му сестра се е казвала Стаменка. Другата е
била по мъж Ваклинович, малкото ѝ име обаче остава неизвестно.
Племенникът му се е казвал Стоянчо Ваклинович и е бил син на сес
трата с незапазеното малко име. Двете сестри и племенникът му са
живеели в София. Това е изключително важно откритие, защото
фамилията Ваклинович може да се засече по други документи от
епохата и така да се достигне до други важни сведения за неговото
семейство, семействата на сестрите му, техни роднини и т.н.
И най-накрая, но не на последно място ‒ от особено значение
е фактът, че о. проигумен кир Паисий Хилендарски не е починал,
както се смяташе досега, през 1773 г., а по-късно. За съжаление, да
тата на смъртта му остава неизвестна.
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Μαμαλάκης 1971: Ιωάννης Μαμαλάκης. Το Άγιον Όρος (Άθως) δια μέσου
των αιώνων. (Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 33). Θεσσαλονίκη: Εταιρεία
Μακεδονικών Σπουδών.

Извори
Барски

Зографска кондика
ИМХ

ИС

500
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(Репринт: Москва: Индрик, 2004.)
Ръкопис № 231 от библиотеката на Зографската
света обител (de visu).
Сава Хиландарац, Историја манастира Хиландара.
Успомена на седамстогодишњицу оснивања. Прире
дио и поговор написао Томислав Јовановић. Бео
град: Народна библиотека Србије, 1997.
Паисий Хилендарски. История славянобългарска.
Критическо издание с превод и коментар. Подгот
вили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков.
Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев.
Четвърто издание. Света Гора Атон: Славяно-бъл
гарска Зографска Света обител, 2016.
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Хилендарска кондика Хилендарска кондика от XVIII век. Представена от
Божидар Райков. Съставители: Божидар Райков,
Александър Младенович, Боряна Христова, Нина
Вутова, Светлана Иванова. Научен Редактор: Бо
ряна Христова. Уредници: Елена Узунова, Лиляна
Джурджич. София: Народна библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“, 1998.
Хилендар 789
Ръкопис № 789 от сбирката на Хилендарския манас
тир (de visu по микрофилм в Народна библиотека
Србије в Белград).
Хилендар 790
Ръкопис № 790 от сбирката на Хилендарския манас
тир (de visu по микрофилм в Народна библиотека
Србије в Белград).
Хилендар 809
Ръкопис № 809 от сбирката на Хилендарския манас
тир (de visu по микрофилм в Народна библиотека
Србије в Белград).
Actes de Kutlumus

Paul Lemerle. Actes de Kutlumus. Nouvelle édition rema
niée et augmantée, 1 voll. Paris: P. Lethielleux, 1988.
(Archives de l‘Athos. II²).

New Sources аbout St Paisij Hilendarski
Dimitеr Peev (Sofia/ Berlin)
The paper analyses some new sources about the first Bulgarian
modern historian, prohegumenos Paisij Hilendarski, which are dated to
the second half of the eighteenth century. According to the documents
published here, in the period between 1759 and 1767, he was a prominent
member of the head body of his Monastery, had some very close relatives
in Sofia and died later than it is usually considered in the scholarship.
Keywords: biographical data, hegumen – prohegumen – archimandrite,
Balkan Revival
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Документ № 1
Сигнатура81: 1750–1759/ № 16.
Название: Омология на папа Нектарий от 1759 г.
Описание: Документът представлява разписка за 100 гроша, взе
ти назаем от манастирския хлебар йеромонах Нектарий. На права
та страна отгоре ‒ печатът на Хилендарския манастир със следния
текст: „† вьведен[иа пе]чат[ь] хиландарскаꙗ келіе“. До него е печатът на Хи
лендарския архив, поставен при архивирането на документа. Същи
ят печат виждаме и от обратната страна долу. Документът е под
писан е от проигумен Паисия, като подписът не е собственоръчен,
поставен е вероятно от писаря, който е изписал имената на всички
свидетели. Това е първото свидетелство за проигумен Паисий в хи
лендарския архив.
Текст:
1r
1
† Мы Хилаⷩдаⷬци Молихмо оц҃а Нектарїа
2
Хлѣбара ѿ калофиⷬ та у҆заими намъ
3
за нꙋжда монастырска гроша ,–р҃–
4
и҆ словоⷨ велиⷨ сто , стотяⷯ за осмъ
5
да мꙋ имамо ѿдати беⷥ всако преко6
словїе , за у҆вѣренїе дадохмо емꙋ
7
печаⷮ Монастырскїй , Мцⷭа а҆ѵⷢста – ͞іѕ
8
1759
9
игꙋмеⷩ данїиⷧ
10
прои҆гꙋмеⷩ василїй
Старецъ Маⷮѳей
11
прои҆гꙋмеⷩ паѵсїя
1v
молги҆ѧ папа ни҆ктарїѧ
2
наплати҆хь е҆мꙋ главно
3
–р҃ гроⷲ
ѡ҆пщо҆жи҆те4
лѧ҆ хлѣбарⷶ
1

Всички документи, където има обособена графа Сигнатура, са от архива
на Хилендарския манастир.
81

502

Димитър Пеев

Нови документи за отец Паисий Хилендарски

Документ № 2
Описание: Препоръчително писмо от хилендарското брат
ство на името на о. Паисий от 14.03.1761 г., с което братството го
упълномощава да прибере останалото след смъртта на хилендар
ския архимандрит Герасим имущество. Пази се в МитрополитскоПатриаршеския архив в Сремски Карловци82. Публикувано от
Груич и Иванов83. Тук го предавам според изданието на Иванов, кое
то по моя преценка предава по-коректно правописните особености
на оригинала.
Текст:
Превосходителнѣйшїй и высокѡдостойнѣйшїй Гд҃инъ Гд҃инъ Архїепкⷭпъ и верховныи҆
питрополїтъ, высокопреѡсщ҃еннѣйшїй Гд҃не оч҃е и архипастырю милостивѣйшїй.
Писанїе высокопреѡс҃щеннства вашего кⸯ намъ 26-го ꙗнꙋарїа настоящаго лѣта ѿпꙋщенное, прїими смо сего же лѣта марта 8-го и разгнꙋвше ѡбрѣтохомъ достойная жалости слез моремъ неѡплаканнꙋ. Но понеже всемⷭрдмꙋ премыслителю Бг҃ꙋ тако изволилося, ѿ
многомятежнаго сего житїя и прискробнаго, оц҃а и бл҃годѣтеля нашего архимандрита кⸯ
себѣ преселити и оупокоити; блг҃одарити должни есми, свя на ползꙋ нам строящемꙋ. Прочее
якоже заповѣдасте избрахом чтⷭнѣйшаго проигꙋмена и во Хрⷭтѣ брата нашего кѵр Паїсїа, и
послахом сⸯ симъ достовѣрнымъ нашимъ писанїемъ, понеже егоже именовали есте проигꙋмена Ісаїю ѿсꙋтствꙋетъ се оуже окрꙋжно лѣто подобнꙑмъ послом вⸯ Далмацїю. Но и
сей реченный проигꙋменъ кѵр Паїсїй, егоже послахом вѣрностїю и усердїемъ ни мало остает
ѿ именованнаго проигꙋмена Ісаїи. Молимъ убо и мили ся дѣемъ оч҃скосклонной млⷭти архипастꙑрства вашего, прїимше его чадолюбезнѣ, да предате ему изоставшая по преставлшемся
оц҃ѣ и архимандритѣ нашемъ кѵр Герасїмѣ. Кⸯ семꙋже и на аманетъ, аще что е когѡ обрѣтается или заимоданно комꙋ что, или оу тевтерꙋ млⷭтине обѣщанное, а неиздате, да бысте
ходатайствовали оч҃ски и рꙋкꙋ помощи сⸯ полномощным писмом подали емꙋ, да возмогъ
бы скорѣ прибратися и кⸯ намъ возвратитися.
Прилѣжнѣе молимъ сщ҃еннꙋю власть высокопревосходителства вашего, за онꙋю сꙋммꙋ
новаца ..., кое оу господарѡвъ Томи и Геѡргїа и Аѳанаса имѣутся, да бысте призрѣли
сострадателно на оубогꙋю обытель сїю и не попꙋстили бысте изгꙋблено быти мнⷭтырско, но
овога пꙋта и оно да се донесе у мнⷭтыръ; и да не имꙋтъ извѣта онїи чл҃вѣцы нищеты ради,
понеже мы не само нищетны есмы, но весма зароблѣны и со всѣмъ мнⷭтыромъ проданы
заимодавцемъ.
82
83

Груjић 1913: 43.
Груjић 1913: 68–69, Иванов 1914: XXIV, бел. 1.
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Такожде паки ваше высѡкопревосходителство молимо, идѣже имѣютъ кꙋтїи сея ст҃ыя
обители, да бысте дали бл҃гословенїе их ѿворити. Прочее же врꙋчающе себе и ст҃ꙋю обитель
во высочайшꙋю архипастырскꙋю милость остаемъ и есми. Вашегѡ преѡс҃щенства и высокопревосходителства во Ст҃ѣй Горѣ Аѳонстѣй, во ст҃ѣй и сщ҃еннѣй цр҃стѣй обители и велицѣй
Лаѵрѣ Сербстѣй Хиландарѣ 14-го марта 1761. Ст҃ыхъ мл҃твъ всегда требꙋющїи:
† Данаїль Скеофилаѯа
		
Хїланъдарьски
		
Νικολος
		
Гаврїиль, проигꙋм.
		
Никодимъ, проегꙋменъ
		
Сѵмеѡнъ, проигꙋменъ
		
Силъвестрїа, проигꙋменъ
		
Βισαριοìν προιγουμεν
† Пахомие монахъ старецъ
		
Захарїа клисаръ
В полето следната бележка: „Прим. у Карл. 19.V.761“

Документ № 3
Описание: Разписка, дадена от о. Паисий на Карловецкия митро
полит Павел Ненадович от 21.05.1761 г., с която той взема останало
то след смъртта на хилендарския архимандрит Герасим имущество.
Съдържа оригинален подпис на о. Паисий. Това е първият станал
известен в науката подпис на хилендарския проигумен. Публикува
се по изданието на Иларион Руварац84.
Текст:
Реверсъ.
Како ꙗ҆ долꙋ подписатый ѿ Преѡсщ҃еннѣйшаго и҆ Превосходителнѣйшаго Гдна Гдна Архїепⷭпа и҆ Мїтрополїта Паѵла Ненадовича, Нашего общежителнаго Мнⷭтра Хиландара Герасима
Архїмандрїта преставлшагося тестаменть и҆ вⸯ немь све по редꙋ како шпецифицирато движиме и҆ недвижиме вещи, и҆ Новаца како слѣдꙋють, 221 цекинъ дꙋкать85, Осамдесеть шесть
Ruvarac 1900: 620–621.
С цекин дукати тука се обозначават старите венециански златни цехини,
сечени от 1284 до 1797.
84
85
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холендскихь дꙋката, и҆ у бѣлѡ новци86 13 f. кое со свимь чини сꙋ͞ма 1295 f. 57 x, и҆
словомь велимь хилядꙋ двестотине, деветдесеть петь форинти87 и҆ петдесеть седмь крайцара у҆ готовꙋ. К томꙋ Іеромонахомь Тимоѳеемь хиландарцемь без вѣдомости тогоже мнⷭт ра
братства и҆ Настоятеля и҆знешеннѣ нѣке хрисовꙋлѣ како слѣдꙋють перва. Завѣть с. Саввы
Арпїепⷭпа, втора. ѿ Болайце что е дао краль Лазарь село и҆ виноградь. третїя. христовꙋля
(sic!) дꙋбровничка. Четвертая. с.88 цара Стефана за Кꙋметицꙋ. Петая Ст҃аго Стефана за
село Болайцꙋ, Шестая. Писмо ѿ бꙋкꙋрещкога Прїнца за млⷭтыню. Сверхꙋ того облигацїе комꙋ
что даваль преставлшыйся Архїмандрїть, поⷣ послѣдꙋющими Нꙋмерами; перва. Бечкеречанина Лазара Чакрляна, ѿ 1000 f. 2а Карловчанина Ѳеодора Гаѵриловича 10 f. 3ая Іеромонаха
Димїтрїя Хиландарца ѿ 50 f. Четвеⷬтая. ѿ Косте Капитановићя Карловчанина ѿ 12 f.
Петая ѿ мнⷭтра Хиландара за 286 гроша, сь шпецификацїею бывшаго ѡ҆ погребꙋ трошка
и҆ квитами комꙋ что дато по тестаментꙋ. Сврⸯхꙋ того различная Писанїя преставлшагося
Архїмандрїта сь халинами по шпецификацїи кромѣ и҆хь Еѯцелленцїею, Архимаⷩдрїтꙋ Шишатоваⷱкомꙋ Вїкентїю, и҆ Реметскомꙋ Ігꙋменꙋ Аѳанасїю дарованныхь халинахь, и҆справно
кь моймь рꙋкамь есамь примиль, нити что выше при вышетитꙋлованной ихь Еѯцелленцїй
ѿ останка преставлшагося Архїмандрїта Герасима заостаеть, но бꙋдꙋћи да за тое и҆стое примити нарочито ѿ братїй Мнⷭ: Хиландара есамь у҆ Карловце послать, тако сь настоящымь
моймь реверсомь овбезꙋю(sic!) и҆ обећяюсе, да хоћю право и҆ вѣрно све мнѣ до найменшаго
врꙋченное у҆ Мнⷭт рь ѿнести, и҆ по обликацїами Новце покꙋпити и҆ предати. Зато и҆менемь своиⷨ
и҆ собственїя рꙋки поⷣписанїемь и҆ печатїю у҆тверждаю и҆ реверсираю. Во Карловцѣ 21о дне мцⷭа
Маїа. лѣта 1761.
(личен печат) паꙇсиа проꙇгꙋменъ
		
хиландарски89
86
Бели, т.е. сребърни пари. Най-вероятно става дума за т.нар. Weißgroschen,
сечени първоначално в Шлезия, а от 16–17 в. ‒ в Свещената Римска империя с
център кралство Бохемия; в обръщение в Австрийската империя до средата на
19 в.
87
Форинтът, или още флорин, е универсалната парична единица, в която
са се преизчислявали различните монетни емисии, разпространени в Австрия.
Названието идва от флорентийския златен дукат, откъдето идва и названието
на унгарската валута форинт. Унгарски златни форинти са сечени до края на 15
в. и до 17 век се смятат за една от най-стабилните емисии в Европа. По времето
на о. Паисий те вече не се секат, но все още служат за еталон на монетооборота
в Империята на Хабсбургите.
88
Съкращение за свети.
89
В изданието подписът и печатът са възпроизведени фототипно. Отдолу
има пояснителна бележка на Ватрослав Ягич, че текстът на разписката не е пи
сан от ръката на о. Паисий и само подписът е лично положен.
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Документ № 4
Сигнатура: 1761/ № 18.
Название: Договор между Хилендарския манастир, представ
ляван от проигумен кир Паисий, и г-н Захарий Димитриевич от
15.07.1761 г.
Описание: Документът е запазен в два екземпляра, представлява
един двоен лист in folio. Текстът е изписан на правата и обратната
страна на първата половина на листа. Предмет на договора е отда
ването под наем на един Хилендарски имот в Сремски Карловци.
Свидетел на договора е Карловецкия митрополит Павел Ненадо
вич. Документът е подписан от двете страни и от свидетеля, като
Паисий и Павел Ненадович са поставили и личния си печат върху
червен восък. Договорът е публикуван от Райков90 по първия екзем
пляр, тук се публикува по втория.
Текст:
1r
1
Днесъ на Концꙋ положеннаго датꙋма междꙋ Царскїа
2
Сⸯщенныя Лавры Мнтⷭыра Хилендара проигꙋмномъ
3
кѵⷬ Пайсеемъ сⸯ Едне91, и҆ Г: Захарїемъ димитрїевичеⷨ
4
дрꙋге стране настоящый Контрактъ у҆чини се и҆ заключи се
5
сирѣчъ:
6
ѿ Стране Реченнаго Мнⷭтыра Хилендара Проигꙋменъ Блⸯгопоме7
нꙋтый кѵⷬ Пайсі̇и домъ мнⷭтыра того вⸯ Карловцѣ сꙋщый
8
со всѣми внꙋтръ принадлежателствы. Равно у҆ Авлїи Кꙋхиноⷨ
9
/: коя зновꙋ добра начинити се и҆маде :/ и҆ щаломъ, даеть
10
подⸯ Кирїю во у҆живанѣ горепоменꙋтомꙋ Г: Захарїи
11
Димитрїевичꙋ: а҆ понеже тойже Г: Захарїа вⸯ воздви12
гнꙋтїи Равнѡ и҆ въ ѡ҆сталомъ того дома ѡ҆правленїи, пачеже
13
и҆ всегда ѡномꙋ Стоⸯмꙋ Мнⷭтырꙋ Помоществовати ревновалъ,
14
и҆ ѡ всемꙋ съ Блⸯжнопочившиⷨ Архимандрітомъ вкꙋпѣ
15
Трꙋдїо се92, Такѡ тойже Г: Проигꙋменъ такѡ Реченнагѡ
16
Мнⷭтыра Полномощникъ ѡ҆ставлаетъ домъ Сей Емꙋ Г:
17
Захаріи во у҆живанѣ во вся дни живота егѡ доклѣ воля
Райков 1980.
е-то е поправено от и.
92
Трꙋдїо се е изписано върху друга дума, която започва с „р“, но не се чете.
90
91
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емꙋ бꙋдетъ, а҆ всегодно поⷣ еднꙋ Кирїе цѣнꙋ, Обаче у҆речено естъ, да, что нꙋжднѡ домꙋ Семꙋ естъ, какѡ Новꙋ
20
тврдꙋ и҆ ѿватре Сигꙋрнꙋ Кꙋхиню, тако и҆ въ Собаⷯ Патосъ
21
и҆ли что либо нꙋждное Мнⷭтыръ начинити у҆строитъ, Тако
22
Равнѣ и҆ ѻнъ Г: Захарїа долженъ бꙋдетъ весъ домъ, како
23
Собе, Подрꙋмъ, Щалꙋ, Кꙋхиню и҆ прочая Емꙋ врꙋчаемая
24
въ Соблюденіи и҆мѣти, и҆ чꙋвати тако како свое Собствено,
25
Понеже иначе Аще бы что небреженїемъ нѣговимъ по26
кварило се, и҆ли бы Самъ нарꙋшилъ, Своими Новци
27
начинити и҆ поправити долженствꙋетъ, Сверхꙋ же всегѡ
28
ѿватре блюсти иматъ поⷣ Свой ѿговоръ; Ако ли что ѿ
29
предпоменꙋтыⷯ нꙋжда бꙋдетъ начинити, еже начинити
30
мнⷭтырь должень естъ, онь Г: Захаріа да справитъ и҆
31
трошакъ на мнⷭтыръ у҆писавъ ѿ Кирїе ѿбити се бꙋдетъ.
32
ѻбаче Горнѣ такоже дослѣ Равнѣ и҆ вⸯ напреⷣ у҆державаю се,
33
Собе За приходяще Г: Архїерее, а҆рхимандріте, и҆
34
ѡ҆стала чтⷭна Лица, вⸯ коиⷯ тогда ѡнь Г: Захарїа ника35
кова Помѣшателства ни Претензіе не и҆мѣетъ, А кад сꙋ
36
праздне у҆потребляти можетъ, но всегда чисте да держитъ;
37
врата, пенжере и҆ подобная Како Мнⷭтыръ Емꙋ Све
38
цѣле врꙋчаетъ, тако онь цѣле прїемъ, аще, что нарꙋшитъ
18
19

1v
1
Самъ начинити иматъ 
2
Спрамъ того онъ Г: Захарїа вⸯ Надеждѣ что Сей домъ
3
со всѣми принадлежателствы Емꙋ ѿ данасъ до Смерти
4
Его, и҆ли доклѣ емꙋ воля бꙋдетъ, во уживанѣ поⷣ Еднꙋ
5
Кирїе цѣнꙋ непремѣняемꙋ дает ся и҆ оставляет ся, ѻ҆бѣ6
ћява Поменꙋтомꙋ Мнⷭтырꙋ на Свакꙋ Годинꙋ по Еднꙋ
93
5
Стотину и҆ Тридесетъ Ѳоринти и҆ то на Квартове кирїе давати и҆ плаћяти
7
то естъ – 130 ф. и҆ каⷣ бꙋде Квартъ давао, овдѣ у҆ Контракть
8
Записивати се и҆ма .		
Болшаго ради вѣрованя есꙋ
9
ѻвакова два Егземплара сⸯ обоиⷯ странь Подписи

93

и҆ то на Квартове е дописано над реда. Кварт – четвъртина, т.е. тримесечие.
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и҆ Печатми у҆твержденна, у҆чиненна, и҆ Свакомꙋ по Едань
врꙋчень. въ Карловцѣ 15гѡ Юліа 1761. года.
94
(личен печат) паꙇсиа проїгꙋменъ
		
хїландарски҆
10
11

		
		

+ ζαχαρηας δημητρογηκ

Да сей Контрактъ междꙋ ѿ Стране Мнⷭтыра Хилендара проигꙋмноⷨ
кѵⷬ Пайсеемъ и҆ кѵⷬ Захарїомъ димитрїевичемъ Ради Хилендарскаго
14
дома въ Карловцѣ сꙋщаго Емꙋ Захарїи поⷣ Кирїю даемаго горепо15
ставленнымъ Начиномъ, нашымъ ѡ҆предѣленіемъ Блⸯговоленїемъ,
16
и҆ и҆скꙋствомъ уговоренъ ѿ ѻбоиⷯ странъ и заключенъ, утверждаетъ
17
сїе наше у҆готованїе, вⸯ Карловцѣ, 17го Юліа, 1761ѡ
Смиренный Архїепиⷦпъ и҆
митрополітъ, и ѻ҆боиⷯ
ЦКр – велтвъ95
ⷭ
тайный
Совѣтникъ.
(личен печат) Паѵелъ НЕнадовиⷦ
12
13

Документ № 5
Сигнатура: 1762/ № 13.
Название: Омология на о. Йосиф от 1762 г.
Описание: Документът представлява един двоен лист. На права
та страна отгоре ‒ печатът на Хилендарския манастир със следния
текст: „† вьведени[а] печать хиландарскаꙗ келіе“. До него е печатът на Хилен
дарския архив, поставен при архивирането на документа. Всички
подписи са собственоръчно положени.
Текст:
1r
1
Ст҃ыя и҆ сщ҃енныя Црⷭкїя и҆ патрїаршескїя о҆бители, и҆ лаѵры
2
славено се р бскїя Хиландара, соборнагѡ и҆менованїя проистоси,
94
95
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такоже и҆ всѣхъ обще братїй96, по совѣтꙋ и҆ договорꙋ наше4
мꙋ, благоволихомъ дати сїе писанїе братꙋ нашемꙋ Іѡа5
сафꙋ хлѣбокꙋпнꙋю о҆мологїю, за которое онъ далъ денги
6
в꙽ монастиръ сто и҆ пятьдесятъ гроша, поради хлѣба, для
7
немощи своея и҆ покоя, и҆ да беретъ онъ братъ реченный Іѡ8
асафъ ѿ монастиря по четыри мꙋзꙋра жита, и҆ли брашна,
9
и҆ два пинаћа соленыⷯ маслицъ и҆з꙽ дохїй, и҆ дадосмо е҆мꙋ
10
за пребыванїе мѣсто в꙽ старомъ монастирѣ ст҃овознесенскоⷨ
11
на морю, двѣ келліи, которыя держалъ почившїй попъ
12
Агапїй на верстѣ, е҆щеже ѡ҆предѣлихомъ е҆мꙋ за насажде13
нїе вїнограда двѣ стреми земли, в꙽скрай вїнограда попа
14
Минына, да беⷥ всякїя тꙋрбацїй свободно держитъ, за панге15
нїю же на е҆го воли ѡ҆ставляемъ, и҆ на ню е҆го не принꙋждаеⷨ,
16
токмѡ кораблъ всячески долженствꙋетъ помогнꙋти
17
бремя каково либо и҆зпразднити, А ежели бы кто хотя
18
какова препятствїя е҆мꙋ творити, и҆ли пакости, и҆ли и҆з19
гнати е҆го ѿ тѣхъ келлїй, то да подастъ е҆мꙋ возвратно
20
вишеписанныя Новцы, и҆ оу҆тратꙋ, по нашемꙋ договорꙋ и҆
21
всего о҆бщебратства, Такожъ аще о҆нъ пожелаетъ
22
держати при себѣ нѣкоего брата, и҆ли слꙋжителя, то по23
зволяемъ е҆мꙋ тако быти, толкожъ на своемꙋ хлѣ24
				
бꙋ, а҆ не на монастырскоⷨ коштꙋ,
3

1v
1
и҆ слꙋжителъ онъ да ходитъ на великꙋю пангенію, сирѣ2
чъ на копанїе вїнограда е҆динꙋ седмицꙋ, такѡ какѡ и҆
3
попа Минины слꙋжители бꙋдꙋтъ ходити, такъ равно
4
и҆ онъ да ходитъ, дрꙋго паки, да частоповторяемый браⷮ
5
Іѡасафъ не имѣетъ любо каковыя продерзости творити
6
проистосѡмъ, и҆ли беⷥ допꙋщенїя и҆ б҃лгословенїя Настоя7
телей монастирскихъ кого постригати, Но Проистосѡⷨ
8
достойнꙋю честь воздавати ꙗкоже требѣ есть, а҆ за
9
постризающаго ся Бл҃гословенїя просити ѿ настоятелей,
10
и҆ такѡ по ихъ раⷥсꙋжденїю и҆ бл҃гословенїю постри96

Съборни братя, т.е. обикновените членове на манастирския събор.
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щи ся хотящаго постризати, да то во Обители Нашей Хиландарской Мцⷭа Іюля 20го числа, 1762гѡ
14
				
Года
+ даⷩїлъ скеофилакь97
Хилондарской о҆бители
				
архїмандрить Елисеи
хилаⷩдарьски сабраⷮи
герасїмъ проегꙋмень		
исаїа проигꙋмень
їѡсїфъ проигꙋменъ		
паꙇсиа проїегꙋменъ
никодимъ проегꙋменъ
11

12

2r – празен
2v – напреки в горния десен ъгъл следната бележка:
1763
молꙋгиѧ ѿ папа їѡсифа
хлибара заплатихъ е҆мꙋ
и҆ ꙋзехь молꙋгию - рк гроⷲ
Документ № 6
Сигнатура: 1767/ № 1.
Название: Възвание до църковните и мирски общини извън Све
та Гора.
Описание: Документът представлява един лист in folio, бил е сгъ
нат на 9, като по сгъвките на места е протрит и има дупки. Централ
ната част на документа също е повредена и липсва част от текста.
Изписан е само от едната страна. Подписи няма.
Текст:
1r
1
Иже по всюдꙋ вⸯ поднбⷭнѣи҆ и҆ оу҆мносїѧющїѧ ѕвѣзды пресвѣтлыѧ мысленныѧ
тверды: преѡсщ҃еннѣи҅шїи
2
Митрополиты и҆ а҆рхи҆епкⷭпы, и҆ прочїи бг҃олюбезныи є҆пⷭкпи : бл҃гоговѣи҅нїи сщ҃енницы:
словеснѣйшїи кли-

97
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рикы . Бл҃городныи кнѧзи и҆ первостоѧтели градѡвъ и҆ весехъ: изрѧдныи терговцы,
чⷭтныи протомаи҅сте4
ри и҆ маи҅стери рꙋфетѡвъ: и҆ прочїи вси бл҃гословеннїи хрⷭтїане, радꙋи҅те сѧ ѡ҆ гⷭдѣ, и҆
здравствꙋи҅те. Всѣхъ ваⷭ
5
первымъ бл҃гоговѣи҅нѡ кланѧем сѧ, вторихъ братски цѣлꙋемъ, и҆ ѡ҆ прочиⷯ теплѣ
молимъ гдⷭа, мы кїи҅ждо
6
ѡ҆собно и҆ вси вкꙋпѣ проистоси, всѣхъ сщ҃енныхъ монастыреи҆ ст҃ыѧ горы а҆ѳѡнскїѧ,
молѧще гдⷭа бг҃а все7
млⷭтивагѡ и҆ пречⷭтꙋ[ю] бⷣцꙋ за ваше бл҃гополꙋчное здравїе, и҆ дш҃евное сп҃сенїе. Кто
можетъ беⷥ слезъ
8
и҆сповѣдати, и҆ли слы[шати .... б]лгословенныи хрⷭтїане, слеⷥ достѻи҅ное состоѧнїе сиⷯ
сщ҃енныхъ мнⷭтырей
9
ст҃ыѧ горы : иже и҆ногда славныхъ, и҆ ѡ҆богащенныхъ: нынѣ же весма смиренныⷯ и҆
подⸯ тѧжкимъ до10
лгамъ, и҆ даѧнїѧмъ мнѡгимъ ѿвсюдꙋ подлежащыⷯ. и҆ аще быша были во
многосмꙋщенномъ семъ жи11
тїи бл҃гочестивїи ѻ҆ни цр҃їе, и҆же за поменъ свои҅ вѣчныи҆ создаша, и многоѻбразнѡ
движимимы же и҆ не12
движимимы, оутварми и҆ заклади ѡ҆богатиша, ꙗкѡ да живꙋтъ беⷥ печали вⸯ ниⷯ
постѧщїи сѧ ѻ҆ц҃ы, плакали
13
бы горко, и҆ рыдали не оу҆тѣшнѡ, ꙗкоже древле Іерема ѻнъ ҆ерⷭлима. а҆ наипаче ѿ
поланскїѧ бѣды, ꙗже воⷥ14
мꙋти всю ст҃ꙋю горꙋ: оу҆сꙋгꙋбиша бо и҆ даѧнїѧ и҆ лихвы, и҆ сего ради ѡ҆брѣтают сѧ во
великомъ стенанїи҅. ѿ че15
го бѣдстсвꙋетъ(!) црⷭкїи҆ и҆ славныи҅ мнⷭтырь хиландаръ: За кое истое ѻбщимъ
совѣтомъ вⸯ немъ постѧщїи
16
сѧ ѻ҆ц҃ы, молебно посилаютъ ради млⷭтыни и҆ помощ[и .... чьстн]ѣи҅шагѡ ѻ҆ц҃а
а҆рхїмандрита своегѻ гдⷭна Елиссеа,
17
и҆ чⷭтнагѡ ѻ҆ц҃а проигꙋмена кѵръ Стефана, ꙗкѡ перв[...................почте]ннꙹхъ во
своеи҅ имъ ѻ҆бители, со дрꙋжинои иⷯ.
18
и҆ ради ѡ҆сщ҃енїѧ дш҃ъ, и тѣлесъ , и҆ почтенныхъ до[.......................], вкꙋпѣ ж[.....]
помощствованїѧ ради ст҃аго мо19
настырѧ своегѡ даша имъ великое и҆ предивное со[........................] животворѧщее
древо крⷭта гдⷭнѧ: на немъ20
же хрⷭтосъ бг҃ъ нашъ пригвождъ сѧ, пролїѧ всест҃ꙋю [...............]щꙋю крѻ[вь св]ою
за спасенїе мра, є҆гѻже доселѣ
3
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не и҆зношахꙋ вонъ и҆з своегѡ монастырѧ никогда [........................]їѧ стра[....] и҆
многажди нꙋжда надлежала.
22
ѿкꙋдꙋ же ѻное чⷭтное и҆ животворѧщее древо крⷭ[та ................]нъ во ст҃ѣи҅ сей
предⸯреченнои҆ ѻ҆23
бители ѡ҆брѣтает сѧ, ꙗвное и҆ достовѣрное свидѣ[тельство ................] Пишетъ бо
вⸯ житїи ст҃агѡ саввы
24
сербскагѡ, иже єстъ ктиторъ и҆ ѡ҆снователь воспомѧнꙋтагѡ мнⷭтыра: которое є҆гѡ
житїе во многихъ
25
рꙋкописныхъ книгахъ ѡ҆брѣтает сѧ. а҆ наипаче во є҆динои҆ [в]етхокожаннои҅98 ѧже
вⸯ постницѣ є҆гѡ неи҆сходна
26
пребываетъ, пространнѣе прочїихъ повѣствꙋетъ, сице пишꙋщїй: Во ѻна времена вⸯ
нѧже ѡ҆бдержахꙋ вене27
тїане цр҃иградъ, ст҃ый Савва и҆дый на поклоненїе ст҃агѡ бж҃їа гроба: во воⷥвращенїи҅
своемъ, пои҅де на восто28
къ, во єже посѣтити бл҃гочестивѣи҅шагоѡ цр҃ѧ греческагѡ Іѡанна ватаца, понеже
бѧхꙋ сродницы, и҆ да
29
оу҆тѣшитъ є҆гѡ ѡ҆ приключившеи҅ сѧ є҆мꙋ скѡрби црⷭтвꙋющагѡ ради града. и҆ сказа
є҆мꙋ какѡ и҆мѣетъ же30
ланїе да соберетъ мѡщы ст҃ыхъ, єже и҆зѡставити тыѧ во своемъ монастырѣ
хїландарѣ. вложи б г҃ ъ
31
вⸯ срⷣце цр҃ю: первое за бл҃гоговѣнїе єже и҆мѣѧше ко ст҃омꙋ, второе же за союзъ сродства
междꙋ има быв32
шагѡ, подарова вⸯ сеи҆ частовоспоминаемыи҆ мнⷭтырь великое сїе сокровище пречⷭтныи҅
и҆ животворѧщїи҅
33
крⷭтъ, врꙋчивъ того своемꙋ а҆неѱїи саввѣ ст҃омꙋ, вкꙋпѣ же сⸯ нимъ, и҆ иныѧ мнѡгїѧ
ст҃ыѧ мѡщы, сⸯ црⷭки34
ми своими хрїсовꙋли. Но въ лѣто .҂а҃ѱкв. мⷭца ꙋлїа є҃: по дѣи҆ствꙋ и҆ начало ѕлобнагѡ
врага, воⷥжже сѧ ѻгнь
35
вⸯ томъ мнⷭтырѣ, ꙗкоже всѣмъ єсть и҆звѣстнѡ: прежде же сегѡ мало дней, а҆рхїерей
нѣкїй ѿ сербїи҅ прише36
дъ на поклоненїе ст҃ыхъ монастырей, прѣиде и҆ вⸯ сей мнⷭтыръ хиландаръ, и҆
поклонив сѧ чⷭтномꙋ крⷭтꙋ со бл҃гоговѣ21

98
Оставено е празно място за в-то, вероятно е трябвало да се нанесе с чер
венослов.
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ниемъ: поискавъ же и҆ хрїсовꙋлъ цр҃евъ да видитъ. и҆ даде є҆мꙋ тогда бывшїи҅
скевофилака: а҆рхїереи҅ же не про38
чте сего вⸯ тои҅ часъ, но испросивъ оу скевофїлаки времѧ на ѡ҆паснѣи҅шее прогледанїе.
по томъ же ключи сѧ по39
ити є҆мꙋ дѣломъ вⸯ кареи҅ ѡ҆ставивъ хрисовꙋлъ заключенъ во своеи келлїи: в тоже
времѧ прилꙋчи сѧ и҆ воⷥ40
жженїе ѻ҆гнѧ ....же..сеѧ, и҆ и҆згоре полъ мнⷭтыра со всѣмъ, и҆ іерархова келлїа, в нейже
заключенъ
41
хрисовꙋлъ. и҆ за оу҆вѣренїе и҆стины, ꙗ҆кѡ и҆ мнⷭтырь сеи҆ є҆сть долженъ вѧщше ѿ
шестдесѧтъ кесъ грѡшеи и҆
42
ꙗкѡ си чⷭтныи ѻ҆ц҃ы посланны сꙋтъ сⸯ великимъ симъ сокровищемъ: запечатахомъ
и҆ мы сїе съ печатми кои҅43
ждо своегѡ мнⷭтыра. Примите же бл҃гоговѣи҅но сеи҅ чⷭтныи҅ крⷭтъ, и҆ и҆зволите сотворити
ѡ҆сщ҃енїе водамъ вⸯ домѣ44
хъ вашихъ, здравїѧ ради тѣлеснагѡ и҆ сп҃сенїа дш҃евнагѡ. А понеже нꙋжда намъ
велика надлежитъ, тогѡ ради
45
и҆ не бл҃говолимъ симъ чⷭтнымъ ѿ насъ посланнымъ ѻ҆ц҃ємъ, съ таковымъ великимъ
сокровищемъ мнѡго вⸯ
46
мрѣ медлити а҆ки на таѯидѣ, но скорѣи҅шимъ временемъ є҆ѯархею по градѣхъ и҆ весеⷯ
да ѡбыдꙋтъ. сего ради
47
смиреннѡ молим сѧ, да и҆зволите творити млⷭтъ и҆ помощъ ѿ ѻбщества, всѧкїи҅
градъ, и҆ весъ, и҆ село, и҆ рꙋфетъ.
48
и҆ всѧкїи҆ по произволенїю написꙋи҅те чⷭтнаѧ имена ваша, ѻвыи҅ вⸯ парꙋсю, ѻвыи҅
вⸯ сарандаръ, ѻвыи҅ же вⸯ проскоми49
дю и҆ во иныѧ поменники цр҃ковныѧ, ꙗкѡ да вси вѣчно поминаете сѧ оу҆ прⷭтола
бж҃їѧ сⸯ прочїи҅ми ктитори.
50
сила же чⷭтнагѡ и҆ животворѧщагѡ крⷭта, да покрыетъ вы и҆ сохранитъ вышшихъ
всѣхъ врагѡвъ видимыхъ
50
и҆ невидимыхъ, и҆ да оу҆крѣпитъ васъ и҆ сподобитъ внити во црⷭтвїе нбⷭное. а҆минь.
҂а҃ѱѯз: септемврїа .ка.
52
ВСИ ПРОИСТѠСИ ВСѢХЪ СТЫХЪ И СЩЕННЫХЪ МОНАСТЫРЕИ СТОГОРСКИХЪ.
37
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Документ № 7
Сигнатура: 1767/ № 9
Название: Решение на манастирския събор на Хилендар за раз
деляне на две на частицата от Светия Кръст, притежание на манас
тира.
Описание: Документът представлява един лист, изписан от една
та страна99. На правата страна отгоре вляво ‒ печатът на Хилендар
ския манастир със следния текст: 1. в кръг „† сї печать великїе лаврї хилендара вьведенїа престі̇е бце иже вь стие гори“; 2. Вътре над изображението: „вавеⷣние
бце“.
Текст:
1r
[печат] 100+ Ὁ π(ατ)ριάρχ(ης) πρώ(ην) Ἀλεξανδρεί(ας) Ματθαῖος101
ἐπιβεβαιοῖ :
+ Ὁ πρώ(ην) Χαλεπίου Γεράσιμος102 παρὠν ++103
1
Ст҃ыѧ и҆ сщ҃енныѧ црⷭкїѧ и҆ патрїаршескїѧ, стовведенскїѧ
2
славеносербскїѧ ѻ҆бители хиландарскіѧ: Мы настоѧтели,
3
и҆ всѧ ѡ҆ хрⷭтѣ братїѧ, согласїе оу҆чинисмѡ, за чⷭтное и҆
4
животворѧщее крⷭта гдⷭнѧ древо, ѿ древныхъ временъ во
Първо споменаване у Поленаковић 1966: 175, фототипно у Бояджиева
2009: 94.
100
За разчитането на двата монокондила изказвам своята благодарност на
колегите Д. Гетов и К. Мирчева, а също така и на директора на Института по
гръцка палеография към Националната банка на Гърция г-н А. Целикас и на
края, но не на последно място, на колегата Г. Банев, без помощта на които раз
читането и идентификацията на свидетелите нямаше да бъде възможна.
101
Матей Псалт, Александрийски патриарх – 1746–1766. Роден на о-в Андрос.
Замонашва се в манастира Кутлумуш на Атон, по-късно Либийски митрополит
и игумен на Манастира Златар във Влахия. Подава оставка от Александрийския
трон на 9 юни 1766 г., завръща се в Кутлумуш, на който дарява цялото си лично
богатство, и полага усилия за възстановяването на изгорялото източно крило,
вж. Πασχάλης 1901: 91. Умира на 24 април 1775 г. Погребан е в Кутлумуш, за
което свидетелства надгробен камък в северната част на Католикона, вж. Actes
de Kutlumus, 262.
102
Герасим, митрополит на Алепо. Роден във Витиния, 1712 г. Починал
1785 г. на Света Гора в скита „Въведение Богородично“ (Неа Скити) на манасти
ра „Св. Павел“. Митрополит на Алепо по време на патриаршеството на Силвес
тър Антиохийски, вж. Κυριακαντωνάκης 2015: 39, Μαμαλάκης 1971: 331.
103
Патриарх бивш Александрийски Матей потвърждава. Бивш алепийски
(митрополит) Герасим присъства.
99

514

Димитър Пеев

Нови документи за отец Паисий Хилендарски

ѻ҆бители нашей находѧщее сѧ, часть немалаѧ, раздѣлити
на двое: то єсть, ꙗкѡ да є҆дина часть неисходнѡ во ѻ҆7
бители пребываетъ. дрꙋгаѧ же часть, за неѡбходимꙋю мо8
настырскꙋю нꙋждꙋ, со ѡ҆предѣленными братїами є҆ѯархїѡм꙽
9
по мрꙋ всюдꙋ да носит сѧ. на кое вси ѻбще соизволѧемъ,
10
и҆ при печати мнⷭтырской, своерꙋчнѡ пописꙋем сѧ. Во ѻби11
тели нашей хиландарстѣй, ҂а҃ѱѯз: септемврїа, кѳ.
5
6

+ хи̇лендарске ѡбители̇ Ігꙋменꙏ макарїи̇ со брати̇омꙏ
+ Елїсей архимаⷩдритꙏ хилендарски недостоин 
+ ο σκαιοφύλαξ του χιλιανταρήου βυσσαρίον; + - προηγούμενος νικιφόρος
+ прои̇гꙋменъ мартирїи		
паꙇсй проꙇгꙋменъ
+ тїмотеи проигꙋменъ		
герасїмь проигꙋмеⷩ
+ προηγούμενος νικόλαος
προηγούμενος στÝφανος
+					
захарїѧ ҆еромоⷩ · прохоръ ҆ероⷨ
+ ѡ҆акимь еромонаⷯ
Документ № 8
Сигнатура: 1768/17104.
Название: Документ за разпределянето и използването на отро
нилите се парченца при разделянето на две на частицата от Светия
Кръст между членовете на манастирското настоятелство.
Описание: Документът представлява един лист, изписан от една
та страна. Вероятно това е копие или чернова, защото няма подпи
си, въпреки заявлението, че всички собственоръчно се подписват.
Възможно е обаче и никога да не се е стигнало до подписване. Изда
ва се по снимка, публикувана от Е. Бояджиева105.
Текст:
Ты долꙋ подⸯписатый, С симъ нашиⷨ достовѣрнымъ писанїемъ и҆ свидѣ2
телствомъ, и҆звѣстно творимъ всякомꙋ братꙋ, Ст҃оѻбщаго братства На3
шего: Како Соборнымъ согласїемъ и҆ договоромъ, раздѣлихомъ междꙋ собо4
ю, неколико частицъ. Чтⷭнаго и҆ животворящаго древа Крⷭта Гдⷭня, которїя сꙋⷮ
1

104
Сигнатурата е според публикацията на Поленаковић 1966: 175. С доку
мента не съм работил de visu.
105
Бояджиева 2009: 95.
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ѿпадали ѿ великаго чтⷭнаго древа, внегда претрохомъ е҆го, и҆ на двое раставихомъ: ꙗкоже пространнѣе ѡ҆ сеⷨ заключилъ цѣлїй нашъ сщ҃енный Соборъ, вⸯ
7
дрꙋгомъ ѻбщесочиненномъ писмѣ. Раздѣлихомъ же я, слѣдꙋющимъ на8
чиномъ : да кїйждо наⷭ взятꙋю часть, чтⷭнаго древа, потщится ѻ҆ковомъ
9
сребропозлащеннымъ по силѣ своей оу҆красити : и҆ тако при себѣ сїѐ до сво10
его живота, на послꙋженїе ст҃ой ѻ҆бители содержавати, и҆ сⸯ собою вⸯ нареж11
денныя ѿ братїи таѯиди и҆зⸯносити : и҆ по ѻкончанїй кратковременныя жизни
12
своея, никꙋдѣ на и҆нꙋю странꙋ да не имамы власти сїѐ ѿдавати раⷥвѣ паки
13
оу҆ монастиⷬ сⸯ чтⷭїю, кійждо взятꙋю свою частъ, вⸯ цѣлости и҆зѡставляти.
14
Аще ли бы нѣкоторїй ѿ наⷭ здѣ подⸯписавшихся, своеволствомъ: паче
15
же совѣтомъ непрїязненныⷨ, дерзнꙋлъ комꙋ по своемꙋ пристрастїю,
16
воспрїятꙋю частъ чтⷭнаго древа ѿдати, и҆ли оу҆ченикꙋ своемꙋ вⸯ смертноⷨ
17
завѣтѣ, сⸯ прочиⷨ своиⷨ завѣщанїемъ вⸯ наслѣдїе по себѣ ѡ҆ставити: Тако18
вый да прїиметъ трегꙋбꙋю а҆наѳемꙋ, ѿ триста и҆ ѻ҆смнадасятъ бг҃оносныⷯ ѻц҃ъ.
19
и҆ ѿ ст҃ыⷯ ктиторѡвъ нашиⷯ Сѵмеѡна и҆ ст҃ителя Савви сербскиⷯ, иже многими
20
трꙋди и҆ поты, на оу҆крашенїе своея имъ ѻ҆бители сїе великое сокровище
21
снабдѣша: и҆ да иматъ оу҆частїе со ѻ҆ными, иже сего Хрⷭтꙋ Гдⷭꙋ вⸯ поноснꙋю
22
смертъ приꙋготоваша. Надⸯ всѣми ж(!) сими, Самая та сила чтⷭнаго и҆ животво23
рящаго крⷭта Гдⷭня, да поразиⷮ е҆го, и҆ вⸯ праⷯ сотретъ на вѣки некончае24
мїя, а҆минь, а҆минь, а҆минь. Данно и҆ поⷣписано своерꙋчными нашими поⷣ25
писи при Цѣломъ сщ҃енноⷨ Нашемъ Соборѣ, 1768,, феѵрꙋаⷬ: 24го,, дне.
5
6

Документ № 9
Сигнатура: 1793/3.
Название: Писмо-бележка от Теодосий Грешни до архимандрит
Елисей106.
Описание: Документът представлява един лист, изписан от една
та страна. Документът носи неофициален характер, тъй като няма
адресат и името на архимандрита не е уточнено. Вероятно е бил
съпровождаща бележка към документите, споменати в него. Доку
ментът е без дата. Съдържащата се в него информация позволява да
се датира в края на 1767 г.

106
Името на архимандрита не е споменато в писмото, но според публикува
ния по-горе Документ 7 архимандрит по това време е йеромонах Елисей.
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Текст:
1
Всечⷭтнѣйшїй и҆ Высокопреподобнѣйшїй Господиⷩ О͞цъ аⷬхїмаⷩдриⷮ
2
			
Милостивый мой бл͞годѣтелъ·
О͞цъ проигꙋмеⷩ паисїа послалъ мнѣ некой изводъ своего
рꙋкотворенїя, кой ꙗвляетъ ѡ҆ раздѣленїй чтⷭнаго и҆ жи5
вотворящаго древа, егоже аⷥ преписаⷯ и҆ поправиⷯ,
6
иⷯже обоиⷯ, мой, и҆ е҆го кⸯ вамь посилаю, развидите
7
и҆спытно, ако е за потребꙋ, и҆ по согласїю всѣхъ
8
проистосѡⷡ, то вⸯ чемъ прегрѣшки видите, поправивше
9
пошлите е҆го ко мнѣ да препишемъ на чисто, аще ли нѣ10
стъ по произволенїю всѣхъ, то ꙗ да се всꙋе не трꙋдиⷨ,
11
како и҆ до саⷣ что самъ много кое каковаⷯ написаⷧ, а҆ после
12
оу҆ работꙋ никаковꙋ не пристаюⷮ, Б͞гъ вѣстъ ꙗ не жалимь
13
свога трꙋда что е за общꙋю ползꙋ, о҆баче за свакꙋ
14
потрⸯкꙋшицꙋ не могꙋ, защо истынноⷨ стꙋжиⷯ си до ѕѣло
15
сего ради Господине и҆зволите соборно е҆го прочитати
16
и҆ и҆справити, и҆ тако повелите ли да напишемъ е҆диⷩ
17
хрисовꙋлецъ всѣчитъ за сїе дѣло· и҆ напишите
18
патрїархово и҆ владичино име на праⷥниⷯ иⷯ мѣстаⷯ,
19
з.. подобнѣ и҆ лѣто ѡ҆ парѣнїи107 монастырскомъ, защо
20
ꙗ не знамь· проⷱ: ѡ҆стаю
21
П:В:108			
рабъ и҆ поⷣножїе
22
				
Ѳеоⷣ: Грѣш:
3
4

Документ № 10
Сигнатура: 1773/4.
Название: Писмо-автограф от о. Паисий до проигумен о. кир
Стефан в Солун от 12.08.1773 г.
Описание: Документът представлява нестандартно парче хартия,
сгънато на две. Листът е изписан от едната страна. Разделен е верти
кално на две. На лявата половина напречно е изписан адресатът, а
От парење удвояване, като се визира разделянето на частицата от св. Кръст.
Вероятно покоренъ вашь или покорно вашь. Благодаря на Андрей Бобев, който
ме насочи към това тълкуване..
107
108
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на дясната – самият текст на писмото. Има следи от червен восъчен
печат. Листът има дупка, началото на ред 20 и 21 липсва. Докумен
тът е публикуван у Поленакович, както и два пъти фототипно109.
Адресат:
пречеⷭнѣїшемꙋ ѿцꙋ кѵр стефанꙋ
2
щевофилакꙋ хїландаркомꙋ(!)
3
сие писанїе почтено
4
да врꙋчит се вѡ солꙋнъ
1

Текст:
пречснѣїши ѡ͠цъ прѡїгꙋменъ
2
и҆ щевофилака кѵръ стефанъ
3
любезно110 и҆ братски васъ поздравлаⷻ
4
и знато вамъ бꙋди пѡради того
5
стамата каравѡкѵра111 никако него
6
нема да доиде до сега и знаїте защо
7
насъ излага но глеите тои
8
кѡрабъ щѡ сте намъ писали и
9
за него да го пратїте поскоро
10
нека доиде ѡнъ и тиа два що сте
11
пратїли нека се врататъ паки
12
на два такшида да гѡ дигнатъ
13
и ѡнъ и ако доидетъ к томꙋ намь
14
не е за потреби ѿ сега ако доиде
15
гледаите сосъ него лѡгѡрезмо112
16
що има за кересте щѡ мꙋ са дали
17
да скнеса цѣнета113 а реданї114 не са
18
цѣнети115 но какѡ се продадꙋтъ
1

Поленаковић 1966: 175–176, Милев–Огин, Берберов 1981: 55, Бояджиева
2009: 100.
110
о е поправено от а.
111
От гр. καραβοκύρης собственик на кораб, капитан.
112
От гр. λογαριασμός документ, договор, споразумение, сметка.
113
Поради липса на широк контекст значението на да скнеса цѣнета не е много
ясно. Възможно е да означава да постигне добра цена.
114
Може би от фр. redan отстъп – греди, използвани за оребряване на съдо
вете отдолу за по-малко съпротивление при плъзгане във водата. Тук вероятно
просто обозначение за такъв тип дървен материал.
109
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и на лим[н]аго ꙋфатїли фркади116
20
[и дали] за него л҃ гроша чловѣци и҆
21
[... изъ]лига117 ѿ монаⷭтръ такѡ гѡ испї22
таи добре и логоресаи ако доїде
23
и прѡїгꙋменъ вїсариѡнъ боленъ
24
ꙗко нозе гѡ заболехъⷶ и нїкако не
25
можетъ сие до зде и добросоставъ26
ление ҂аѱог авгꙋста ͞в
27
паїсїй проїгꙋменъ
19

Документ № 11
Сигнатура: 1775/8.
Название: Писмо от Стоянчо Ваклинович до о. Паисий в Куч от
29.03.1775 г.
Описание: Документът представлява един двоен лист хартия, из
писан от едната страна. На едната половина е написан адресатът, а
на другата ‒ самият текст на писмото. Писмото е било сгънато на 9.
Текстът без адресата е публикуван у Поленакович118.
Адресат:
1
Сие писмѡ поⷣатї се кѵрїе
2
кѵръ прѡегꙋменꙋ паїси҆ы
3
в рꙋцѣ чаⷭно ег͠ѡ зⷣравстꙋеме
4
оу кꙋчъ119
не са цѣнети – вер. не се скъпете (пазарете).
Неясно!?
117
Вижда се долният край на з-то, но след него в скъсаното има място за още
една буква.
118
Поленаковић 1966: 175.
119
Според съвременното хилендарско предание манастирът е имал ме
тох с името Куч. В славянските извори селото е засвидетелствано като коуцово/
коуцѣво, гръцките извори го дават като κούτζη, а турските като ķūçī, рядко ķūçova.
В момента ‒ с. Ευκαρπία в долното течение на р. Струма на десния бряг на ез.
Тахинос. Първите сведения за хилендарски владения в землището на селото да
тират от 1227 г. Цялото село е дарено като метох на манастира от Андроник II
през 1313 г. и през XIV в. неколкократно е препотвърждавано като хилендарска
собственост. Метохът остава собственост на манастира и след идването на тур
ците, което е добре засвидетелствано по османските документи от XV–XVII в.
Вж. Фотић 2000: 373–378.
115
116
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Текст:
1
многѡ позⷣравлаем тыи ѿ мене стѡꙗнчѡтѣ
2
до ваша милосъ гдⷭорꙋ кѵръ дедо мой
3
проегꙋмене паисие и много зⷣраве доукѧ4 а
с ваа и҆ многѡ зⷣраве ѿ маика ми до ваша
5
милоъ(!) и многѡ зⷣраве ѿ тетка стаменка
6
и допено те позⷣравлаемь и акѡ питашъ
7
ради҆ насъ хвала б͠гꙋ живо сме и҆ мирно см(!)
8
до сегѡ днеѣ и҆ непрестано се молиме
9
преⷭтеїй ма͠ти бгⷭрци(!) и҆ така дедо мой
10
немой нещо да пожалишъ на мене и некоѧ
11
лакръдиѧ празнословие да послꙋшашъ120
12
що да мꙋ чинимъ като не би кабилъ121
13
сос ортака ми сега и҆ме една бръкана
14
работа хесапъ122 не е ниво като що да мꙋ
15
чиниме на ꙋса сме станали нигои(!) те
16
не верꙋва ни за малꙋ ни за многꙋ ꙋ тиѧ
17
агаренски рꙋце сме свекѡ сака
18
и сполай ти дедо гꙋлем ти е захметъ123
19
минало ама не че би за многꙋ
20
тако да знаешъ ѡ нашемъ телесномъ
21
зрⷣавїѣ и҆ лꙋбезно спасение зрⷣавстꙋеме
22
на премнога лета. 1775 мартъ : 29 : денъ
23
		
ѿ сѡⷭфїꙗ(!) стѡꙗнчѡ ваклїновичъ124
24
		
сърѡдникъ вашъ

Тук: настявлявам, съветвам.
От тур. kabil възможно, може.
122
От араб. hisāb, през тур. hesap сметка.
123
От тур. zahmeti труд, грижа, затруднение, безпокойство, неприятности,
дерт, мъка, проблем.
124
Поленакович разчита стаклїновичъ вм. ваклїновичъ, вж. Поленаковић 1966:
175.
120
121
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Документ № 12
Сигнатура: 1775/1.
Название: Разписка за 500 гроша от 20.07.1775 г.
Описание: Документът представлява един лист, изписан от
едната страна. Разписката е дадена на о. Паисий от манастирския
събор и е подписана от проигумен Висарион. Отгоре в центъра на
листа е положен хилендарският кръгъл печат, в центъра на който е
изобразено Въведение Богородично в Храма. Около изображението
се чете следният надпис: за келе † вьведениа печать хиландарска. Документът
е публикуван от Поленакович125.
Текст:
Со симъ общимъ и҆ соборныⷨ нашиⷨ свидѣтел2
ствомъ, ꙗвляемъ ми проистоси мона3
стыря нашего Хиландара. Какѡ потреби
4
бившеи наⷨ, оу҆заимихоⷨ ѿ пречтⷭнейшаго
5
ѡ҆ хртⷭѣ брата нашего Проигꙋмена кѵръ
6
Паисїа. Гроша – 500 :– и словоⷨ велимъ
7
петстотиⷩ. иже за бл͠годаⷮ любве беⷥ фаї8
да да стоятъ, донелиже ѡ҆коⷩчаеⷮ таѯиⷣ
9
кꙋчотски126. и тогда да имамо прифа10
тити оу҆ парадоши. и за показанїе истини
11
при печати монастирскои, даемꙋ емꙋ
12
сїе наше писанїе сⸯ поⷣписанїемъ всѣхъ наⷭ:
13
			
1775: ꙋлїа 20:
ο σκαιοφίλαξ του χηλιανταρίου προηγουìμενος βησσαρίων
και η σιν εμή εν χριστό αδελφί : –127
1

Поленаковић 1966: 175–176.
Вм. таѯиⷣ кꙋчотски Поленакович разчита „тази куготски (скудост?)“, откъде
то се губи най-важната информация на този документ, свидетелстваща, че о.
Паисий през 1775 г. е на таксид в Куч. Вж. Поленаковић 1966: 176. Последното
свидетелство се потвърждава и от писмото на Стоянчо Ваклинович от София от
29 март 1775 г. (Хил. арх. 1775/8).
127
Скевофилакс на Хилендар проигумен Висарион и с мен (цялото) во Христа
братство.
125
126
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Житийните бележки за св. Йоан Рилски
и неговите последователи в
История славянобългарска. Текст и изследване
Любка Ненова (София)
Ключови думи: св. Гавриил Лесновски, св. Прохор Пшински, св.
Йоаким Осоговски (Сарандапорски), св. Йоаникий Девически, св.
Паисий Хилендарски
Обект на настоящото проучване е откъсът от преписите на История славянобългарска, съдържащ сведения за живота и чудесата
на св. Йоан Рилски и неговите ученици св. Гавриил Лесновски, св.
Прохор Пчински, св. Йоаким Сарандаполски (както е обозначен в
св.-Паисиевия текст, или Осоговски, както е по-популярен днес), св.
Йоан/Йоаникий Девически1. Целта на изследването е да се устано
ви съществуват ли значими разлики в информацията от отделните
преписи и ако има – какви са те и може ли въз основа на тях да се
извърши текстологическо групиране на апографите в съпоставка
с досегашната стематизация на текстовата история на Паисиевата
творба.
В по-ранна публикация2 беше направен преглед на мястото на
откъса в по-голямата част от преписите и преправките на Паисиева
та История славянобългарска ‒ общо 41 източника. Установи се, че в
1
Дори основните „биографични“ данни за св. Йоаникий Девически са не
сигурни. Сръбската традиция го сочи като сърбин, българската ‒ като бълга
рин. Според легендарното сведение, че светецът изцелява дъщерята на сръб
ския княз Георги Бранкович, земните му подвизи би трябвало да се поставят в
края на XIV – началото на XV в. Св. Паисий Хилендарски обаче в История славянобългарска го сочи като директен ученик на св. Йоан Рилски и тъй като това
проучване е посветено на текстовата традиция на св.-Пасиевия текст, включва
ме св. Йоаникий тук, оставяйки настрани спорните историографски въпроси.
2
Ненова, Бобев 2017.
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22 от тях изобщо не фигурира главата „За българските светци“. От
делно в тази част от преправките, където главата е налице, липсва
житийната информация, а има само изброяване на имената на свет
ците. Така списъкът с преписи, върху които бяха направени първо
началните текстологични наблюдения, възлизаше на 10 ръкописа.
В резултат на работата бяха регистрирани около 200 възела на
разночетене. Обособени бяха следните групи изменения в текста:
1) Грешки при преписването; 2) Лексикални замени; 3) Словоред
ни размествания; 4) Добавки/липси към анализирания текст. Беше
предложен анализ на наблюдаваните изменения.
Въз основа на наблюденията беше направен извод, че проучва
ните преписи могат да се обобщят в две групи в зависимост от бли
зостта им спрямо Паисиевия оригинал. В първата група на по-тясно
обвързани с този оригинал преписи стоят, от една страна, Самоковският и Тошковичевият, а от друга – Лазаревият препис. Във втората
група, в която се наблюдават чувствителни изменения, могат да се
обособят три подгрупи: а) Кованлъшки и Еленски препис; б) Шишковски препис; в) Гладичов, Карловецки и Венелинов препис.
Любопитно е да се отбележи, че така очертаната картина не съв
пада напълно с резултатите от друго частно изследване - това вър
ху традицията на агиографските данни за св. Димитър Басарбовски
в История славянобългарска3. За това има обяснение и то не е нито
грешка в методиката или анализа, нито непълнота на съпоставител
ния материал. Причината е в типа текстова традиция. Известно е,
че различаваме два типа текстови традиции – затворени и отворени.
При затворените текстови традиции е налице „вертикална“ връз
ка между преписите, тоест всеки препис използва за образец-ан
тиграф само един друг препис на същия текст, без да прибягва до
справки с други преписи или други източници (т.е. други текстове)
за коригиране на евентуални неточности в антиграфа. При отво
рените текстови традиции е обратното ‒ преписвачите използват
в работата си допълнителни преписи за справка или пък дори до
пълнителни текстове, с които да „подобрят“ своя препис. В случая с
История славянобългарска от св. Паисий Хилендарски сме изправени
точно пред една отворена традиция. За преписвачите Паисиевият
текст не е неизменяем, сакрален модел, отдалечен и по време, и по
съотнесеност със собствената им културно-историческа ситуация.
Напротив – той е актуален, близък до тях с информацията, която
носи, с проблемите, които поставя, с идеите, които носи. За книжов
3

Ненова 2013.
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ниците той е жив текст, подлежащ на осъвременяване и допълване.
И те действат съобразно това схващане, като внасят изменения и до
пълнения спрямо антиграфа, с който разполагат. При това, както
се вижда от досегашните проучвания, много активно се привличат
данни от други източници – писмени и устни.
Тези особености на развитието на текста обуславят една много
важна черта на традицията на История славянобългарска: отделните
композиционни части не са се подлагали в равна степен на измене
ния в процеса на копиране от различните книжовници (причини
те са различни). В едни откъси са внасяни по-малко изменения, в
други – повече. При това е възможно развоят на текста да е вървял
не във всички случаи в посока на неговото допълване – напротив,
логично е да допуснем, че в някои случаи книжовници са отсявали
информация, която техни предходници са намерили за необходи
мо да допълнят, като по този начин неволно са приближавали своя
текст по форма към по-ранен етап от общия развой на традици
ята. Най-сетне, възможно е книжовници, които ползват различни
антиграфи, независимо един от друг, да внесат в своите преписи
идентични изменения и по този начин да се получат текстови съв
падения между преписи, които всъщност не са родствено свърза
ни, принадлежат на различни текстологични групи (в приведените
по-долу варианти има такива съвпадения напр. между Лазаровия и
Шишковския препис).
Всичко това означава, че и при реконструкцията на текстоло
гичните групи работата с различни композиционни части от История славянобългарска може да даде несъвпадащи резултати. До каква
степен тези резултати могат да бъдат различни ‒ дали само в детай
ли, или разликата може да засяга фундаменталното групиране на
преписите ‒ предстои да покаже по-нататъшната работа.
В цитираната вече предварителна публикация бяха изнесени
резултати от наблюденията над текстовите възли. Тук предлагаме
публикация на текста на откъса с добавени разночетения по още
два преписа (освен обработените преди това 10). Остават още ня
колко преписа, които ще бъдат съпоставени в друга публикация,
запланувана като част от монографичен труд върху Чертковия пре
пис на Паисиевата история. Настоящата колация е подготвена въз
основа на т. нар. Белова (Муз. ‒ Музеен препис, НИМ, Инв. № 39646, л.
118б–121а4), опосредствано възхождаща към Зографската чернова5,
По фототипното издание в Белова 2004.
По изданието Паисий Хилендарски 2015. Т. нар. Белова по текст стои
най-близко до Черновата, но не е директен апограф от нея. Тъй като текстовете,
4
5
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като основен препис, а по нея се привеждат направените разночете
ния от следните преписи:
‒ Бел.1116 – Белочерковски препис (Горнотурченски препис) от
1843 г., наричан Царственик (НБКМ № 1116, л. 71б–73а).
– Вен.1022 – Венелиновски препис от 1838 г. (Руска държавна биб
лиотека, Москва, № 1022, л. 48а–49а);
– Глад.165 – Гладичов препис (Преображенски препис) от 1809 г. (Ок
ръжен държавен архив – Велико Търново, № фонд 165, оп. 2, арх.
ед. 3, л. 77б–78б)6;
– Ел.370 – Еленски препис от 1784 г. (НБКМ № 370, л. 157а–159а);
– Карл.140 – Карловецки препис от нач. на ХIХ в. (Библиотека на
Сръбската патриаршия, Белград № Р 140, л. 66а–67а)7.
– Кованл.369 – Кованлъшки препис от 1783 г. (НБКМ № 369, л.
120б–123а);
– Лаз.776 – Лазаров препис (Втори русенски препис) от 1811 г.
(НБКМ № 776, л. 73а–74а);
– Сам.137 – Самоковски препис от 1771 г. на поп Алекси Велкович
Попович (ЦИАИ № 137)8;
– Тошк. – Тошковичев препис (Основно училище „Христо Ботев“,
Калофер, № ХII – 2, отд. История, л. 48б–49а);
– Шиш.376 – Шишковски препис (Трети търновски препис) от
1845 г. (НБКМ № 376, л. 157а–159а).
– Чертк.310 – Чертков препис (Московски препис) (Държавен исто
рически музей в Москва, Чертков № 310, л. 112а–114б).
Съпоставката показва, че в текстовата традиция на откъса за св.
Йоан Рилски и неговите ученици се наблюдават голям брой възли
на вариране (малко повече от 200), но повечето от вариантите не из
менят съществено текста в смислов план. По-голямата част са грама
тически адаптации, добавки или пропуски на служебни думи, кла
рификации (добавяне на подразбиращи се лексеми в елиптични
конструкции с цел изказът да стане по-удобовъзприемаем). По-мал
ко от десет са местата, където са направени добавки или пропуски,
които внасят/заличават съществена информация спрямо оригинал
ния текст. От сравнението с текстологичните особености на откъса,
свързани със св. Йоан Рилски, в Черновата са загубени, в настоящото проучване
вземаме за основен препис Беловата като най-близко стояща до първообраза.
6
Издаден от Караджова и др. 2012.
7
За преписа вж. Димитрова 2012.
8
Вж. Ангелов 1961: 153.
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посветен на св. Димитър Басарбовски9, е явно, че разглежданият в
тази статия текст е много по-консервативен, копистите не си поз
воляват значими видоизменения, което може да бъде обяснено със
стабилната традиция на богослужебно почитание на тези светци.
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Приложение
-118б6 з҃і10. ст҃ы і̑ѡ̑а́ннъ ри́лскы вь ри́лꙋ11
7 ст҃ꙋю12 пꙋ́сты́ню13 за мно́гѡ лѣ́та б҃го8 ꙋгоо́дно14 и̑ ст҃ое15 житїѐ16 препроводи́лъ17
9 и̑ мно́гѡ напа́сти ѿ бѣсо́въ прете10 рпе́лъ18 и̑ скончалъ своѐ тече́нїе, въ т11 о́й19 пꙋсты́ни20, и̑ ст҃ыѧ мо́щи е̑гѡ̀
12 и̑21 до ны́нѣ22 нетле́нѡ и̑ це́ли23 почива́13 ютъ вⸯ монастире24 е̑гѡ̀ и̑ ѿ25 все́ѧ26
14 болга́рїѧ27 прихо́датъ наро́ди28 29 на по15 клон҇ꙴнїе30 моще́й, ст҃агѡ ѻ̑ц҃а̀ і̑ѡ̑а́нна31,

10
з҃і] Се́демь на десеѧтый Кованл.369, Ел.370, Карл.140; Седеми на́ десеѧ̀тїй
Глад.165, Седемънадесеятый Вен.1022, седемна́десѧтію Бел.1116;
11
ри́лꙋ] рилскꙋю Чертк.310; ри́мскꙋю sic Лаз.776; Ри́лски Шишк.;
12
ст҃ꙋю] om. Лаз.776, Шишк., Чертк.310;
13
пꙋ́сты́ню] add. постил сѧ Сам.137; пꙋ́стиню рі́лскꙋю поживѧ҇ⷧ Кованл.369, Ел.370,
Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
14
б҃гоꙋгоо́дно] om. Сам.137;
15
ст҃ое] ст҃о Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022;
16
житїѐ] om. Ел.370;
17
препроводи́лъ] проводи́лъ Вен.1022; препроводивⸯ Чертк.310;
18
ѿ бѣсо́въ прете/рпе́лъ] transp. претерпѧ́лъ ѿ бѣсо́въ Кованл.369, Ел.370, Глад.165,
Карл.140, Вен.1022, претерпѣлъ ѿ бѣсо́ве Бел.1116;
19
то́й] тою Вен.1022; тай Бел.1116;
20
пꙋсты́ни] пꙋ́стине Ел.370, Карл.140; пустыню Вен.1022; пꙋсти̑нѧ Бел.1116;
21
и̑] om. Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
22
ны́нѣ] сегѡ̀ Глад.165; add. днѧ̀ Карл.140; сего дня Вен.1022, Бел.1116;
23
нетле́нѡ и̑ це́ли] transp. цѣ́ли и̑ нетлѣ́нни Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140,
Вен.1022, Бел.1116; нетле́ны и̑ цѣ́лы Лаз.776, Шишк., Чертк.310;
24
монастире] монастиръ Лаз.776, Вен.1022;
25
ѿ̑] om. Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
26
все́ѧ] всѣ́хъ Кованл.369; всъ Вен.1022;
27
болга́рїѧ] болгарска Вен.1022;
28
наро́ди] om. Кованл.369, Ел.370;
29
прихо́датъ наро́ди] transp. наро́дь прихо́дить Глад.165, Карл.140, Вен.1022; add.
transp. и́ народ приходить Бел.1116;
30
поклон҇ꙴнїе] add. ст҃ы Глад.165; pr. ст҃ымь Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
31
моще́й, ст҃агѡ ѻ̑ц҃а̀ і̑ѡ̑а́нна] е̑го̀ Ел.370; мощѐмь е̑гѡ̀ Глад.165; моща̀мь е̑гѡ̀ Карл.140,
Вен.1022, Бел.1116;
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16 и̑ прїе́млютъ32 мо҇ⷩѓѡ и̑сцеле́нїе33 и34 д҃ше
17 внꙋ35 по́лзꙋ36 болга́ри37. коѝ38 съ ѹ̑сердїе-119а1 мъ39 прихо́датъ40 ка немꙋ̀41 и̑42 во ст҃ꙋю
2 ѡ̑бы́телъ43 егѡ̀44 на поклоне́ніе45, ѿ46 всѧ̀
3 сла́ва болгар҇ⷭкаѧ47 48 що̀ было̀49 и̑спе́рво50
4 толи́ко монасти́ри51 по болга́рїѧ ве5 ли́ки и̑ цр҇ⷭки, въ52 та́ѧ53 на́ша време6 на̀54 е̑ди́нъ то́й55 монат҇ⷭи́ръ ри́лскы56
7 ѡ̑ста́вилъ б҃гъ це́лъ пребива́ти57 58
8 молитва́ми ст҃агѡ ѻ̑ц҃а̀ і̑ѡ̑а́нна59
прїе́млютъ ] add. болга́ри Сам.137;
и̑сцеле́нїе] add. ѿ мощи се̑го̀ све́таго і̑ѡ̑а́нна ѻ̑ц҃а̀ ри́лскаго Ел.370;
34
и̑] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
35
д҃шевнꙋ] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
36
по́лзꙋ] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
37
болга́ри] om. Сам.137, Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116; болга́рскомꙋ Лаз.776;
38
коѝ] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
39
ѹ̑сердиемъ] вѣ́рою Глад.165, Вен.1022, Бел.1116;
40
прихо́датъ] прихо́дѧ̀щїи Карл.140, Бел.1116; приходящи Вен.1022;
41
ка немꙋ̀] om. Сам.137;
42
и̑] om. Вен.1022;
43
во ст҃ꙋю / ѡ̑бы́телъ] om. Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
44
егѡ̀] om. Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
45
на поклоне́ніе] om. Сам.137, Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
46
ѿ] pr. и̑ Кованл.369, Бел.1116;
47
болгар҇ⷭкаѧ] бо́лга́рска Сам.137;
48
сла́ва болгар҇ⷭкаѧ] transp. болгар҇ⷭкаѧ сла́ва Лаз.776;
49
было̀] и̑меѧ́ли Сам.137, Кованл.369, Ел.370; и̑ма̀ле Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116; билы̀ Лаз.776, Шишк., Чертк.310;
50
и̑спе́рво] и̑спе́рва Кованл.369, Ел.370;
51
монасти́ри] монасти́ре Сам.137;
52
въ] pr. а̑ Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140; а Вен.1022, Бел.1116;
53
та́ѧ] сиѧ̀ Глад.165; всїѧ Карл.140, Бел.1116; всіа на Вен.1022;
54
на̀ ] add. то́лко Глад.165; то̀кмо Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
55
то́й] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
56
ри́лскы] сас ст҃ѡи мо̀щы Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
57
пребива́ти] om. Ел.370;
58
це́лъ пребива́ти] да стоѝ цѧ́лъ Кованл.369, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
59
і̑ѡ̑а́нна] add. ри́лскаго Ел.370;
32
33
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9 и̑60 на вели́кꙋ по́лзꙋ61 е62 то́й63 все́мъ бо10 лга́ромъ64, за то́65 сꙋ до́лжни66 всѝ67 бо11 лга́ри приле́жно68 чꙋва́ти69 и̑70 мило12 сти́ню71 дава́ти72 въ то́й ст҃ы ри́л҇ⷭки
13 монаст҇ⷭиръ73,да не74 ѹ̑ган҇ⷭетъ толи́каѧ75
14 по́лза76 и̑ похвала̀ болга́р҇ⷭкаѧ77, що прїе́
15 млютъ ѿ то́й78 монат҇ⷭыръ рилк҇ⷭи79.80
16 моли́твами81 ст҃а́гѡ ѻ̑ц҃а̀ на́шегѡ82 і̑ѡ̑17 а́нна сла́внагѡ ст҃а́гѡ. болга́рк҇ⷭагѡ83⸓84

и̑] om. Кованл.369, Ел.370;
вели́кꙋ по́лзꙋ] вели́каѧ по́лза Кованл.369, Ел.370;
62
е] естъ Сам.137; om. Кованл.369, Ел.370;
63
то́й] om. Сам.137, Кованл.369, Ел.370;
64
молитва́ми ст҃агѡ ѻ̑ц҃а̀ і̑ѡ̑а́нна/ и̑ на вели́кꙋ по́лзꙋ е то́й все́мъ бо/лга́ромъ] om. Глад.165,
Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
65
(за) то́] (за) то́ва Кованл.369, Ел.370; тогѡ̀ ра́ди Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
66
сꙋ до́лжни] transp. до́лжни сꙋ́ть Глад.165, transp. должни са Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
67
всѝ] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
68
приле́жно] om. Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
69
чꙋва́ти] om. Кованл.369, Ел.370; да́ пазѧть Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
70
и̑] om. Кованл.369, Ел.370;
71
мило/сти́ню̑] милости́нѧ Кованл.369, Ел.370; вѣ́рою̑ Карл.140;
72
дава́ти] дава́ть Кованл.369; да давать Ел.370;
73
въ то́й ст҃ы ри́л҇ⷭки монаст҇ⷭиръ] вⸯ то́го мнт҇ⷭи́рꙋ Сам.137; om. Кованл.369; да го пла́щать Ел.370;
74
да не] pr. да го пазѧть, за́мь Кованл.369; pr. за́мь Ел.370;
75
толи́каѧ] толи́ка Сам.137;
76
по́лза] сла́ва Кованл.369, Ел.370;
77
болга́р҇ⷭкаѧ] бо́лгарѡмъ Кованл.369, Ел.370;
78
то́й] то́йзи Кованл.369;
79
рилк҇ⷭи] om. Сам.137, Кованл.369;
80
що прїе́/млютъ ѿ то́й монат҇ⷭыръ рилк҇ⷭи] om. Ел.370;
81
моли́твами ] add. сла́внаго Чертк.310;
82
на́шегѡ] om. Сам.137;
83
сла́внагѡ ст҃а́гѡ. болга́рк҇ⷭагѡ] om. Сам.137; бо́лгарк҇ⷭагѡ Кованл.369; ри́лскаго Ел.370;
84
[От бел. 64 до 78.] и̑ мило/сти́ню дава́ти въ то́й ст҃ы ри́л҇ⷭки/ монаст҇ⷭиръ да не ѹ̑ган҇ⷭетъ
толи́каѧ/ по́лза и̑ похвала̀ болга́р҇ⷭкаѧ, що прїе́/млютъ ѿ то́й монат҇ⷭыръ рилк҇ⷭи / моли́твами ст҃а́гѡ
ѻ̑ц҃а̀ на́шегѡ і̑ѡ̑/а́нна сла́внагѡ ст҃а́гѡ. болга́рк҇ⷭагѡ] своего̀ хода̀та̑ѧ̀. е̑гоже молитвами да сохрани́ть на̀сь б҃гь ѿ всѐхь ѕо́ль, а̑мѝнь. Глад.165, Карл.140, Вен.1022; своего хода̀та̑ѧ, сиречь
риџеџїѧ, е̑го́же молитвами да сохрани́ть на̀сь б҃гь ѿ всѣхь ѕоль, а̑ми́нь. Бел.1116;
60
61

529

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

-119б1 и҃і85. с҃ты гаври́лъ ле́сновк҇ⷭи86 поживе́лъ
2 въ пꙋсти́ню ле́сно́вскою въ е̑па́р3 хїѝ87 щи́пскїѧ88 мно́го89 лѣ́та пре4 проводи́лъ90 по́стничек҇ⷭо91 и̑92 ст҃о̀93 жит5 ы̀е94, и̑ преста́вил сѧ къ гд҇ⷭꙋ95, ѳ҃ї96
6 ст҃ы97 про́хоръ пши́нски98 въ пꙋсты́7 ню пши́нскою въ е̑пархїй скопк҇ⷭїы99
8 поживе́лъ бг҃оѹ̑го́дно и̑ ст҃о̀ и̑ ди́9 вно100 житїѐ 101 102, и̑меѧ́лъ103 да́ръ проро́10 чески104 и105 за мно́гѡ106 ве́щи предска́
11 зовалъ, ка́ко107 пи́сано108 простра́но109 въ
12 житиѐ е̑гѡ̀ и̑ до ны́нѣ110 ст҃ы́е111 е̑гѡ̀
85
и҃і] Осемь на́ десѧтый Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
86
с҃ты гаври́лъ ле́сновк҇ⷭи] святый Гаврійлъ Лясновскій Вен.1022, Бел.1116;
87
е̑па́рхїѝ] е̑па́рхїѧ Карл.140;
88
щи́пскїѧ] шипскиѧ Глад.165; щѝпскаѧ Карл.140, Бел.1116; щепская Вен.1022;
89
мно́го] pr. и̑ за Сам.137;
90
пре/проводи́лъ] pr. и̑ Кованл.369;
91
по́стничек҇ⷭо] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
92
и̑] om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
93
ст҃о̀] ст҃о̀е Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
94
житые] add. свое́ Ел.370; add. свое́ та́мѡ Глад.165, Вен.1022; add. та̀мо своѐ
Карл.140, Бел.1116;
95
гд҇ⷭꙋ] add. сⸯ мы́ромь Глад.165; add. б҃гꙋ сⸯ мѝромь Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
96
ѳ҃ї] Деветь на́ десѧтый Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
97
ст҃ы] ст҃ыи Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
98
пши́нски] пши́нскои Ел.370; пшѝнскїй Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
99
скопк҇ⷭїы] ско́пскїѧ Сам.137, Глад.165, Лаз.776, Карл.140, Шишк., Чертк.310,
Вен.1022, Бел.1116; скопской Ел.370;
100
и̑ ди́вно] om. Сам.137, Ел.370;
101
житїѐ] add. свое́ Ел.370;
102
бг҃оѹ̑го́дно и̑ ст҃о̀ и̑ ди́/вно житїѐ] transp. ст҃о̀ и̑ ди́вно и̑ бг҃оѹ̑го́дно житїѐмь Глад.165,
Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
103
и̑меѧ́лъ] pr. и̑ Кованл.369, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
104
проро́чески] проро́ческїй Кованл.369, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
105
и̑] та Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
106
мно́гѡ] add. лѣ́та и̑ Ел.370;
107
ка́ко] ка́къ Вен.1022;
108
пи́сано] pr. и̑ Кованл.369; pr. е и̑ Ел.370; pr. е Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
109
простра́но] om. Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
110
ны́нѣ] сегѡ днѧ̀ Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
111
ст҃ы́е] ст҃ы́й Кованл.369, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116; ст҃и́ Ел.370;
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13 мо́щи112 то́чатъ ми́ро целе́бное113.
14 к҃114 ст҃ы̀115 і̑ѡ̑а́ки́мъ сара́ндапо́лски116 пꙋст15 ыножи́телъ117, въ то́й пꙋсты́нїи за м16 но́гѡ лѣ́та препроводи́лъ118 и̑ скончалъ119
17 ст҃ое своѐ120 житїѐ, но ѿ ско́раѧ121 времена122
-120а1 монасти́ръ е̑гѡ̀ запꙋсте́лълъ123 и̑124 мо́2 щи е̑гѡ̀125 и̑лѝ въ землѝ126 лежа́тъ
3 и̑лѝ не́кꙋде127 ихъ прене́ли128 калꙋ́гери
4 зато̀ неи̑зве́стно естъ129 де́130 сѧ ѡ̑бре-

е̑гѡ̀ мо́щи] transp. Сам.137, Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
113
целе́бное] add. и̑ пребыва́еть цѣ́ли и̑ нетлѣ́нни Кованл.369, Ел.370, Вен.1022; add.
и̑ пребыва́ють нетлѣ́нный Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
114
к҃] Два десѧ́тый Кованл.369, Ел.370, Бел.1116; Ддва (sic!) десеѧть Глад.165
(само че първоначално преписвачът е изпуснал св. Серафим Сарандополски,
след което го е добавил, но в края след обобщението за „четиримата светци“,
като на мястото на пропуска и на добавката слага в полето двойноконтурно чер
но кръстче); Два десѧ́ть и̑ пѐрвїи Карл.140, Бел.1116;
115
ст҃ы̀] ст҃ы̀й Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
116
сара́ндапо́лски] сарандапо́лскїи Глад.165, Бел.1116; сарапо́лскы Лаз.776; Сардикополскій Вен.1022;
117
пꙋстыножи́телъ] add. и̑ли при пала̀нка Глад.165, Карл.140, Бел.1116; или и тримонскій Вен.1022;
118
препроводи́лъ] поживѧ́ль Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
119
скончалъ] add. ст҃о́е своѐ житїе , но ѿ ско̑ро времени Бел.1116;
120
ст҃ое своѐ] transp. Карл.140, Вен.1022;
121
ско́раѧ] ско́рѡ Глад.165, Карл.140;
122
времена] врѐмени̑ Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
123
запꙋсте́лълъ] запꙋстѧ̀лъ Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
124
и̑] а ̑ Карл.140, Бел.1116;
125
е̑гѡ̀] pr. же Глад.165;
126
землѝ] землю Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Лаз.776, Карл.140, Шишк.,
Вен.1022, Бел.1116;
127
не́кꙋде] не́гдѣ Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
128
ихъ прене́ли] transp. Сам.137; transp. прине́сли ихь Кованл.369, Ел.370, Глад.165,
Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
129
неи̑зве́стно естъ] не е́ и̑звѣ́стно Кованл.369, Ел.370, Вен.1022; нї е́ и̑зве́стно
Бел.1116; неи̑зве́стно Глад.165; и̑ неи̑зве́стно Карл.140;
130
де́] где́ Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
112
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5 та́ютъ131, к҃а132, ст҃ы і̑ѡ̑а́ны́кїѧ133 деви́6 чески134 живе́лъ135, въ го́ро136 деви́чꙋ на
7 преде́лъ137 се́рбски138 и̑ болга́рски139 въ е̑па́8 рхїй гра́чанскїе140 на бело по́ле тꙋ141
9 поживе́лъ и̑ сконча́лъ сво̀е тече́нїе
10 и̑ до ны́нѣ ст҃ыѧ142 его̀ мо́щи143 и̑з гро́11 ба144 то́чатъ ми́ро145 и̑ прихо́датъ мно́12 го на̀роди146 ра́ди и̑ и̑сцеленїе и̑ покло
13 ненїе въ монасты́ръ деви́чески кⸯ н14 емꙋ̀147, за тї́ѧ148 чети́ри149 ст҃ыⷯ150 и̑151 препоⷣбны152
сѧ ѡ̑брета́ютъ] transp. ѡ̑брта́ет сѧ Глад.165, Карл.140; transp. обрѣтаютьсѣ
Вен.1022; ѡ̑брета́ють сѧ Бел.1116;
132
к҃а] Два десѧ́ть и̑ пе́рвый Кованл.369, Ел.370; Два̀ десѧтїи Карл.140, Бел.1116;
133
і̑ѡ̑а́ны́кїѧ] ї̑ѡ̑а̑нь Карл.140, Бел.1116; Иванъ Вен.1022;
134
деви́чески] девѝчаскїй Глад.165 Чертк.310; девѝчанскїй Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116; деви́часкй Лаз.776, Шишк.;
135
живе́лъ] pr. сеи́ Глад.165, Карл.140, Вен.1022; живеѧ́лъ Шишк.; сеи́ живеѧ́лъ
Бел.1116;
136
го́ро] го́рꙋ Сам.137, Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Лаз.776, Карл.140, Шишк.,
Вен.1022, Бел.1116;
137
преде́лъ] преде́ли Вен.1022;
138
се́рбски] се́рбскій Кованл.369, Глад.165, Лаз.776, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
139
болга́рски] болга́рскїй Кованл.369, Глад.165, Лаз.776, Карл.140, Вен.1022; б҃галрскїй (sic!) Бел.1116;
140
гра́чанскїе] гра́чанскїй Кованл.369, Ел.370; гра́чанскїя Вен.1022; гра́чанскїѧ
Бел.1116;
141
тꙋ] та́мо Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
142
ст҃ыѧ] ст҃и́ Ел.370; ст҃ыи Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
143
его̀ мо́щи] transp. мо́щи его̀ Сам.137, Ел.370, Глад.165, Вен.1022; transp. мо̀щѣ
его̀ Карл.140, Бел.1116;
144
и̑з гро́/ба] om. Кованл.369, Ел.370, Карл.140;
145
ми́ро] add. целе́бное Сам.137;
146
и̑ прихо́датъ мно́/го на̀роди] transp. и̑ мно́го на̀роди прихо́дѧтъ Кованл.369, Ел.370;
и̑ мно́го нароⷣ прихо́жда Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
147
ра́ди и̑ и̑сцеленїе и̑ поклоненїе въ монасты́ръ деви́чески кⸯ немꙋ̀] и̑сцеленїѧ ра́ди вⸯ
то́го мнт҇ⷭи́ра Сам.137; ра́ди и̑сцеление и̑ поклоне́ние кь не́мꙋ въ монасти́рь деви́ческь Ел.370,
Глад.165, Карл.140, Вен.1022; ра́ди и̑сцѣ́ленїе и̑ на поклоне́нїе кⸯ не́мꙋ вⸯ монасти́рѣ деви́ча́нскїй Бел.1116;
148
тї́ѧ] те́зи Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
149
чети́ри] четверы Вен.1022;
150
ст҃ыⷯ] ст҃ы Вен.1022; с҃тый Бел.1116;
151
и̑] om. Глад.165, Лаз.776, Карл.140, Шишк., Чертк.310, Вен.1022;
152
препоⷣбны] om. Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
препоⷣбныⷯ Лаз.776, Шишк., Чертк.310;
131
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15 ѻ̑ц҃ы̀153 на́ши154, гаврила155 прохора і̑ѡ̑а́ки́16 ма і̑ѡ̑аныкїѧ156 глаго́лет сѧ157 і̑158 ѡ̑брета́17 ет сѧ пи́сано159 во славосло́вїѧ люⷣскаѧ160
-120б1 и̑ мі́рскаѧ161, защо̀162 сꙋ былѝ ѹченицѝ163
2 препоⷣбнагоо164 ѻ̑ц҃а̀165 і̑ѡ̑а́нна ри́лск3 аго ѻнъ ихъ наѹ̑чи́лъ и̑ просвѣ4 ти́лъ ст҃ы́мъ житїемъ и̑ пра́ви5 лоⷨ монаша̀скоⷨ166, за мно́гѡ вре́мѧ
6 въ рылскою пꙋсты́ню167 пребыва́ли168
7 с ны́мъ169, после́ди170 прати́лъ ихъ171, ст҃ыⷨ172
8 ѻ̑ц҃ъ і̑ѡ̑а́ннъ по ѻ̑ны173 пꙋстынй174 со9 ставлѧ́ти175 монатⷭ҇и́ри176 и̑ собы̀ра́10 ти чл҃вѣ́ци ко́й177 к ны́мъ прихо́дѧѻ̑ц҃ы̀] оц҃ь Ел.370, Карл.140, Бел.1116; om. Вен.1022;
на́ши] на́шихь Ел.370, Карл.140, Бел.1116; om. Вен.1022;
155
гаврила] add. Іоанна Вен.1022, Бел.1116;
156
і̑ѡ̑аныкїѧ] om. Вен.1022, Бел.1116;
157
глаго́лет сѧ] om. Кованл.369, Ел.370, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
158
і̑] om. Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
159
пи́сано] om. Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
160
люⷣскаѧ] люⷣска Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
161
мі́рскаѧ] мі́рска Вен.1022;
162
защо̀] add. да Сам.137, Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
163
ѹченицѝ] ѹченики Вен.1022;
164
препоⷣбнагоо] ст҃а́гѡ Сам.137, Ел.370;
165
ѻ̑ц҃а̀] add. на̀шего Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
166
монаша̀скоⷨ] монаша̀скимⸯ Лаз.776, Карл.140, Шишк., Чертк.310, Вен.1022,
Бел.1116;
167
рылскою пꙋсты́ню] рылскїй пꙋ́стини Кованл.369, Ел.370;
168
пребыва́ли] пребива́ле Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
169
с ны́мъ] кꙋ́пно Сам.137;
170
после́ди] по́слѧ Глад.165, Карл.140, Вен.1022; послѣ Бел.1116;
171
прати́лъ ихъ] transp. Ел.370;
172
ст҃ыⷨ] ст҃и́хъ Лаз.776; ст҃ый Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
173
ѻ̑ны] ѡнїѧ Кованл.369; om. Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
174
пꙋстынй] add. сли́вненскиѧ Глад.165, Карл.140, Бел.1116; сливенскіа Вен.1022;
175
составлѧ́ти] краси́ти Глад.165, Карл.140, Вен.1022; каси́ти (sic!) Бел.1116;
176
монатⷭ҇и́ри] монатⷭ҇и́ръ Лаз.776;
177
ко́й] кото́рїи Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
153
154
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11 тъ178 и̑179 жела́ютъ180 бы́ти мона́си181 пр12 едава́ти имъ чи́нъ и̑ пра́вило м13 она́шеское, и̑ тако молитва́ми ѻ̑14 ц҃а182 і̑ѡ̑а́нна ст҃а́гѡ183 просїѧ́ли ка́ко184
15 ѕвѣ́зди четѝри ѹ̑ченыци е̑гѡ̀185,
16 ты̀ѧ186 ст҃ый ѿ ныⷯ187 сѧ поче́ло188 въ бо17 лга́рїю пе́рво189 чи́нъ монаша́ски190
-121а1 и̑ много монастири соградили191 въ вре́ме.
2 ихъ192 въ болга́рїю и̑ всѝ держа́ли193 пр3 а́вило и̑ преданїе194 ихъ ка́ко що
4 былѝ195 прїѧ̀ли ѿ196 ст҃а́гѡ197 і̑ѡ̑а́нна
5 и̑спе́рво198 та́ко ст҃ы ѻц҃ъ ри́лкⷭи199
прихо́дѧтъ] прихо́ди́лъ Лаз.776; om. Бел.1116;
к ны́мъ прихо́дѧтъ и̑] om. Сам.137, Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
180
жела́ютъ] хо́щеть и̑ Кованл.369, Ел.370, Бел.1116; хо́щꙋть Глад.165, Карл.140;
хочутъ Вен.1022;
181
мона́си] add. и̑ Бел. 1116;
182
оц҃а] om. Ел.370;
183
і̑ѡ̑а́нна ст҃а́гѡ] transp. Ел.370; transp. add. ст҃а́гѡ оц҃а і̑ѡ̑а́нна Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116;
184
ка́ко] ꙗ̑ко Ел.370; om. Вен.1022;
185
молитва́ми ѻ̑/ц҃а і̑ѡ̑а́нна ст҃а́гѡ просїѧ́ли ка́ко/ ѕвѣ́зди четѝри ѹ̑ченыци е̑гѡ̀] transp.
тїѧ чети́ри ст҃ы просиѧ́ли ка́кѡ чети́ри ѕве́зди Сам.137; transp. просїѧле сїи ѹчени́ци, іакѡ
чети́ри ѕвѣздѝ вⸯ болга́рїи Глад.165, Карл.140, Бел.1116; transp. просїѧле сїи ѹчени́цы,
като четыре ѕвѣзды вⸯ болга́рїѧ Вен.1022;
186
ты̀ѧ] сїи Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
187
ныⷯ] тѧ́х Кованл.369, Бел.1116; om. Ел.370, Глад.165, Карл.140, Вен.1022;
188
поче́ло] перво начелъ Вен.1022;
189
пе́рво] пе́во (sic!) Бел.1116;
190
монаша́ски] монаша́скїй Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
191
соградили] согради́ль add. ц҃рь і̑ѡа̀нь Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116; pr.
сѧ Лаз.776, Шишк., Чертк.310;
192
ихъ] om. Ел.370;
193
держа́ли] держа̀ле Глад.165, Бел.1116;
194
преданїе] преданїю Кованл.369, Глад.165;
195
былѝ] бы̀ле́ Бел.1116; om. Сам.137;
196
ѿ] pr. и̑спе́рво Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
197
ст҃а́гѡ] add. оц҃а Сам.137, Кованл.369, Шишк., Чертк.310; оц҃а на́шего Ел.370;
ѹчи́телѧ своего̀ ст҃а́гѡ оц҃а Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
198
и̑спе́рво] om. Ел.370;
199
ри́лкⷭи] om. Кованл.369; ̑іѡ̑а́нь Ел.370;
178
179
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6 нача́лнїкъ мона́шескиⷨ200 въ бо7 лга́рїю бы́лъ201 202, а по неⷨ203 мно́го ѿ
8 ѹченицы е̑гѡ̀204 просїѧ́ли205 чꙋ́дн9 и́мъ206 житїемъ207, аще208 и̑ не209 ѡ̑бре10 та́ет сѧ210. зато̀ и̑ ны́нѣ211 ѿ мно́гѡ
11 вре́мѧ212 преишло̀ вⸯ забве́нїе бе12 з писанїѧⷨ213, к҃в, ст҃ы препоⷣбны. …

мона́шескиⷨ] інокѡм Кованл.369, Ел.370, Лаз.776, Шишк., Чертк.310;
бы́лъ] om. Ел.370;
202
и̑спе́рво та́ко ст҃ы ѻц҃ъ ри́лкⷭи/ нача́лнїкъ мона́шескиⷨ въ бо/лга́рїю бы́лъ] om. Сам.137;
такѡ предале и̑ ѡ̑ны̀ вⸯ болга́рїю Глад.165, Карл.140, Вен.1022, Бел.1116;
203
а по неⷨ] по ны̀хь Глад.165; om. Карл.140, Бел.1116;
204
Ѿ ѹченицы е̑гѡ̀] ѹченици ихь Глад.165, Карл.140, Вен.1022; ѹченици Бел.1116;
205
просїѧ́ли] bis. Ел.370; просїѧле add. по ны̀хь) Глад.165, Карл.140, Вен.1022,
Бел.1116; pr. и Шишк.; add. и Чертк.310;
206
чꙋ́дни́мъ] om. Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
207
житїемъ] om. Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
208
аще] макар Ел.370;
209
не] pr. да Ел.370;
210
ѡ̑бре/та́ет сѧ] add. пи́сано Кованл.369; наме́рѧ писмо Ел.370; add. пи́санно за
дѣѧнїе ихь Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
211
зато̀ и̑ ны́нѣ] om. Глад.165, Карл.140, Бел.1116;
212
вре́мѧ ] врѐмѣне Бел.1116;
213
писанїѧⷯ] писанїе Кованл.369, Ел.370, Глад.165, Бел.1116; писанїѧ Карл.140,
Вен.1022;
200
201
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The Hagiographical Notes about St Ioan Rilski and His
Followers in Istorija Slavjanobolgarskaja:
A Study and Edition of the Texts
Lyubka Nenova (Blagoevgrad)

The article is dedicated to the short paragraphs with hagiographical
notes about St Ioan Rilski and his followers in the most important
historiographical work for the Bulgarian National Revival, namely
Istorija Slavjanobolgarskaja ('Slavonic-Bulgarian History'). Its author, the
Athonite monk St Paisij, is more popular as a monk at the Monastery of
Hilandar but lived also at the Monastery of Zograf. St Ioan is considered
to be the heavenly protector of the Bulgarian nation and is venerated as
the founder of the Bulgarian asceticism. The study examines two thirds
of the manuscript copies of the Istorija in which these paragraphs are
preserved and edits the texts with the respective variant readings. The
conclusion is that, despite the impressive number of those readings
(more than 200), most of them are semantically irrelevant grammatical
innovations, small additions or clarifications, and therefore the textual
tradition is practically quite stable and uniform.
Keywords: St John of Rila, St Gabriel of Lesnovo/ Gavriil Lesnovski, St
Prochoros of Pčinja/ Prohor Pčinski, St Joachim of Osogovo (Sarandapor)/
Ioakim Osogovski, St Ioannikios of Devič/ Ioanikij Devički, St Paisius of
Hilandar
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За Зографската българска история
и нейния автор
Димитър Пеев (София/Берлин)
Ключови думи: Зографски манастир, историография от XVIII в.,
йеродякон Доситей Зографски
Зографската българска история (нататък ЗБИ) се намира в ръко
писен сборник Зогр. 2631. Ръкописът се състои от две части, общо 61
листа, като първата му част свършва на л. 52 със ЗБИ2. В началото на
сборника е поместено Сказание за Света Гора на преп. Стефан Свето
горец, взето от старопечатното издание Рай мысленный, издадено в
Иверския манастир край Новгород, Русия, през 1659 г.3, Сказание за
чудотворното явяване на Аравийската икона на св. Георги, Чудото на св.
Георги в Лонгос от 5 май 1714 г. и копие-превод от един турски ходжет
от 1708 г., установяващ границите на зографския метох Ормиля.
Като цяло подборката на текстовете може да се характеризира като
зографска и основно заради текста на ЗБИ – българоцентрична. В
сказание за Света Гора средищно място заемат разказите за основа
ването на Зографския манастир от тримата братя от Охрид Мойсей,
Арон и Василий с подробно повествование как манастирът получа
ва името си, както и мъчението на св. 26 Зографски мъченици. След
това са поместени, както вече споменахме, текстът за Аравийската
икона, Чудото на св. Георги в Лонгос и Ходжетът. Този своеобразен
сборник завършва със ЗБИ. Самата тя обхваща 14 листа – от л. 39 до
Каталог 1994: 410.
Втората част на ръкописа включва отделни слова от Патерика, като на
края има една страница текст от Гръмник, както и кратко повествование коя
част от човешкото тяло на коя зодия съответства. Листовете имат буквена фо
лиация, различна от тази на първата част, която само формално продължава
фолиацията на ЗБИ – започва с л. 15 и свършва на л. 23.
3
Между извадката от Рай мысленный и следващия текст е оставен един пра
зен лист.
1
2
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л. 52. Прави впечатление, че е с отделна от Сказание за Света Гора и от
другите текстове буквена фолиация, като номерата на първите че
тири листа са нанесени от ръката на писача на текста – монаха Яков,
докато листове 5–14 – от друга ръка, вероятно по-късна. Трудно е да
се каже дали монахът Яков или поръчителят, проигумен Констан
тий, са искали първоначално текстът на ЗБИ да бъде оформен като
отделно книжно тяло, или просто са го планирали като начало на
друг ръкопис, но при всички положения те са имали по-особено от
ношение към този текст. За писачите и притежателите на ръкописа
със ЗБИ има следните запазени свидетелства:
1. Бележка на писача, монах Яков, поместена на л. 31r–31v в
края на извадката от Рай мысленный4:
15
Книга глаголемаѧ; Рай мысленный. Печатана |16 в монастырѣ иверскомъ, иже во
ѻстровѣ стаго |17 єзера при пꙋти валдай, в предѣлѣхъ нова града, |18 в лѣто ҂зрѯз.
мцⷭ҇а ѻктомбрїѧ въ ки день. |19 Сїѧ книга глаголемаѧ; Рай мысленный: Ѻбрѣ|20таетъ сѧ
нынѣ во стой горѣ аѳѡнстѣй, в мо|21настырѣ зографѣ: въ єдиномъ переплетѣ съ |22 книгою
Дїѡптрою: Печатанною в монастырѣ |23 кꙋтейскомъ, въ лѣто, ҂ахнд. |
24
Си повѣсти, Ѡ стѣй горѣ Аѳѡнстѣй, спи||1саны ѿ книги глаголемыѧ Рай мысленный, ѻ не|2же выше писахомъ. Писалъ монахъ ꙗкѡвъ |3 при церкви Ст҃ыхъ Аплъ: в
предѣлѣхъ мнтⷭрѧ |4 Зографа: повелѣнїемъ тоѧже ѻбители. Всепре|5подобнѣйшемꙋ Господинꙋ Проигꙋменꙋ кѷръ |6 Кѡнстантїю. в лѣто ҂аѱп҃е. мцⷭа декемврⷽ .
2. Приписка от ръката на йеромонах Константий, намираща се
на л. 1r–17r в долното поле на правата страна на всеки лист5:
1r
Сїю |2r Книжицѹ |3r даровалъ |4r азъ |5r проигѹмеⷩ |6r Константїй |7r При смерти |8r
своей |9r ѻтцѹ |10r ҄ларїѡнѹ |11r понеже ѻнъ |12r мнѣ |13r писанїемъ |14r Многажды |15r
послѹжиⷧ |16r 1802 года |17r ҄юнїа: 18  :
3. Още една явно притежателска приписка от по-късно време –
на л. 1r–2r на всяка страница пак в долното поле, над приписката на
м. Константий:
1r
гаврїилъ |1v : їеромонахъ : |2r : изографскомѹ :.
4. Освен това също на л. 1r между заглавието и основния текст
намираме още една приписка, вероятно вече от ръката на някой от
манастирските библиотекари:
преписано въ 1785 г.
От цитираните документални свидетелства става ясно, че през
1785 г. зографският проигумен йеромонах Константий поръчва на
Приписката е публикувана и у Иванов 1931: 628. Вж. ил. 2. Тук и по-ната
тък приписките се публикуват с указание на точния ред и лист, респ. страница
в ръкописа.
5
Приписката е публикувана и у Иванов 1931: 629. Вж. ил. 3.
4
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монаха Яков описания по-горе сборник с текстове, свързани с исто
рията на Зографския манастир, като в края е включен и интересу
ващият ни текст на ЗБИ. Същият йеромонах Константий в края на
живота си дарява въпросната книжица на отец Иларион, защото му
е помагал в канцеларските работи.
За пръв път текстът на Зографската българска история е споме
нат от Георги С. Раковски в Българска старина (1865), който получил
екземпляр от нея през 1856 г. от белградския книжар Найден Йо
ванович, който на свой ред го намерил като отделна тетрадка (въз
големичка осмина) в един от светогорските манастири6. Първата
публикация на текста принадлежи на Стоян Аргиров7, второто и за
момента последно издание – на Йордан Иванов8. Юрдан Трифонов
посвещава на ЗБИ впечатляваща студия9, която и до момента оста
ва най-сериозното изследване на този паметник. Той установява, че
основни източници на историята са Разговор угодни на хърватския
поет Андрия Качич Миошич и руският превод на Цезар Бароний –
Деяния церковая и гражданская10. Той също така доказва, че първо
началната редакция на ЗБИ е послужила като един от източни
ците на Историята на о. Спиридон11 и разграничава две редакции
на текста – якововска и спиридоновска. Спиридоновската е запазена
само в разпокъсан вид в Историята на о. Спиридон и езиково стои
по-близко до първооригинала на ЗБИ. Якововската е опит за „пов
дигане“ на стила на ЗБИ, текстът е наситен с повече църковнославя
низми и е допълнен на две места по Паисиевата История. Предста
вител на тази редакция е и единственият запазен пълен ръкопис на
ЗБИ, писан от ръката на монаха Яков през 1785 г. по поръчение на
проигумен Константий12. Особен интерес представляват наблюде
нията на Ю. Трифонов за отношението на съставителя на ЗБИ към
източниците му. Стилът на ЗБИ е конспективен, безпристрастен и
дори безучастен и сух. Авторът пропуска всички емоционални под
робности, така характерни за езика на Разговор угодни, дори когато те
представят българите в положителна светлина. От всички части на
повествованието му лъха монашеска строгост и отрешеност от мир
ската суета13. Въз основа на редица езикови особености Ю. Трифо
Цит. по Иванов 1931: 629 и Трифонов 1940: 2.
Аргиров 1907.
8
Иванов 1931: 628–642.
9
Трифонов 1940.
10
Трифонов 1940: 4–19.
11
Трифонов 1940: 19–25, 63–64.
12
Трифонов 1940: 19–25.
13
Трифонов 1940: 31–32.
6
7
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нов заключава, че авторът на ЗБИ е бил представител на преходните
говори14, там, където „Трънските говори се засичат с Кривопаланеч
ките“15. Той смята, че е малко вероятно и дори невъзможно един зо
графски монах да е можел да чете хърватска латиница, и то писана
на стария „утежнен“ хърватски правопис, и съответно предполага,
че от произведението на Качич са били направени първо извадки на
кирилица от някой монах таксидиот из Далмация. Тези бележки са
били донесени в Зограф, където вече са послужили при съставянето
на ЗБИ16.
Погледнати от дистанцията на времето, разсъжденията на Ю.
Трифонов са безупречни дори и от съвременна гледна точка. Към
тях обаче бих искал да добавя някои уточнения, които станаха въз
можни след предприетата през 2013 г. инвентаризация на Зограф
ската библиотека. Всъщност се оказа, че в манастирското книгохра
нилище има екземпляр точно от второто издание на Разговор угодни
от 1759 г. (Инв. № 18336), съдържащ редица приписки, хвърлящи
светлина върху авторството на ЗБИ. Според основната и най-важна
за нас приписка книгата е била поръчана от Хърватия и е прис
тигнала в манастира през ноември 1760 г.:
Поп Горгїй узл ми Книга .35
1760. ном13.гѡ вс Слищ
3
Гарвица у Хорваїй
4
			
досѵѳй Іродїакоⷩ
5
Кромѣ		
прочⷯ
6
прмногїх		
вщй17.
1
2

Първият и основен въпрос, който си задаваме, четейки тази бе
лежка, е дали йеродякон Доситей би могъл да е авторът на ЗБИ.
Според нас това е твърде вероятно. Нека, преди окончателно да от
говорим на този въпрос, разгледаме останалите приписки в книга
та. Те всъщност са бележки към текста на самото произведение на
Качич. По наше мнение те също са оставени от ръката на йеродякон
„Преходни говори“ е термин на Стойко Стойков. У различните изследо
ватели те биват наричани различно, Стефан Младенов, Тодор Бояджиев и Иван
Кочев например ги наричат „погранични“, в сръбската традиция те са известни
като „тимошко-призренски“, „косовско-моравски“, „косовско-ресавски“ или
като „левачки“ говори. Вж. Младенов 1904, Стойков 1993, Бояджиев 1984, Кочев
2001, Ивић 1956.
15
Трифонов 1940: 44–46.
16
Трифонов 1940: 31–32.
17
Разговор угодни 1759, 144. Вж. ил. 5.
14
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Доситей. Писани са по различно време, с различни мастила и раз
лично подострени пера, невинаги с толкова старателен и изискан
почерк, някои от тях са доста небрежни, но почеркът на всичките
позволява да се идентифицира с този на цитираната горе притежа
телска приписка от стр. 144:
1. На стр. 35 в лявото поле напреки на печатния текст се чете
следната бележка: слава долготрпнїю тї хрт докол бꙋдꙋтъ | хꙋлити тѧ трклтїй.
ꙗкоже и си исорикъ.
2. На стр. 80 в изречението „Ma poslii ſmarti gniegove, iztìraſce
Bulgari ſve miſnike latinske, a primiſce Calugiere gracke, i zagarliſce
ſciſmu gniovu.18“ думата ſciſmu е зачеркната и след изречението с ръ
кописен почерк е добавено: свтꙋ правꙋ вѣрꙋ христа бга, така че смисълът
да стане и прегърнаха светата права вяра на Христа Бога.
3. На стр. 158 има много зачеркнат текст (трудно се разчита как
во точно е зачеркнато) и две бележки:
а) (в лявото поле напреки на текста): оно  сваки бꙋдала кои хоћ да ид с͛
дноⷨ ногоⷨ напрⷣ а са дрꙋгоⷨ натраⷢ | историка прави н валя дꙋмꙋ ти нго кадъ исторїю пїш
нка н | овога хꙋли овога фали нгѡ нка исторїа своиⷨ пꙋтмъ пꙋтꙋ. а за за|конъ на
дрꙋгом с мстꙋ пиш а н гди сꙋ с воиск бил и градови узима|ли;
б) (в горното поле): моя книга дао саⷨ за ню. 3. птиц | що ми драго ѡд не ћꙋ
чинии ―.
4. На стр. 160 в долното поле се намира следната бележка: тꙋрци
цариградъ. на 1453 | 8. даⷩ по дꙋови19.
5. В полето около песента SLIDI PISMA DRUGGA OD CZARRI
GRADA на стр. 168–169 отляво на текста20 намираме следните бе
лежки:
а) ова пѣсма + | + сва  лажа лажа лажа.
б) ово и с͛ дн и дрꙋг стран | лаж св лаж. лаж.21
В първите две приписки йеродякон Доситей реагира на като
лическия дух на Разговор угодни. В третата е представен възгледът
му, че историята трябва да се излага безпристрастно, без излишно
приукрасяване и най-вече без да се смесват политическите събития
„Но след неговата смърт (според Качич след смъртта на Муртаг – бел.
Д.П.) българите изгониха всички латински свещеници и приеха гръцки калуге
ри, и прегърнаха тяхната схизма“.
19
Това обърнато „s“ в случая е незатворено изписване на цифрата 8, което
ще рече осем дена след св. Дух. През 1453 г. Великден е бил на 1.04., следовател
но падането на Цариград (29.05.1453 г.) се е падало точно осем дена след св. Дух.
20
Текстът на песента е в две колони.
21
За приписките от едно до пет вж. ил. 6.
18

541

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

с въпроси на вярата. От втората приписка на същата страница (3б)
научаваме още, че е дал за книгата „3 петици“. Последните два за
писа го представят като човек с критичен поглед и добра истори
ческа култура.
Зографската българска история е била завършена малко преди
Паисиевата и съответно о. Паисий на финалния етап от работата си
е попълнил своя труд с някакви сведения от нея22. Хилендарският
монах завършва труда си в Зограф през 1762 г., което означава, че и
ЗБИ е завършена през същата година, но най-вероятно малко пре
ди пристигането на о. Паисий в Зограф, което няма как да свържем
с конкретен месец. Както се вижда от приписката, екземплярът на
Разговор угодни е бил закупен практически веднага след излизането
си (1759) и в края на 1760 г. вече е бил в Зографския манастир. Оттук
можем да съдим, че най-вероятното време на възникване на ЗБИ е
1761 – първата половина на 1762 г. Малко вероятно е в краткия пери
од от пристигането си в края на 1760 г. до окончателното завършване
на ЗБИ, около средата на 1762 г., книгата да е сменила собственика
си, откъдето следва, че йеродякон Доситей, монахът, поръчал Разговор угодни, най-вероятно е и автор на Зографската българска история.
Прави впечатление, че езиковите данни, които могат да се извлекат
от приписките, оставени ни от йеродякон Доситей, като например
употребата на предлог и представка у вм. въ (узл ми, у Хорваїй), упо
требата на глаголна наставка -у- вм. -ув- (пꙋтꙋ), употребата на сричкотворно ṛ (долготрпнїю), у като рефлекс на ѫ (бꙋдꙋтъ, пꙋтмъ пꙋтꙋ, ню, ћꙋ,
свтꙋ правꙋ вѣрꙋ)23, окончание -е за ж.р. мн. ч. (воиск, птиц), употреба на
ч вм. щ в ћꙋ при образуване на бъдеще време се съгласуват напълно с
езиковите наблюденията на Ю. Трифонов, че авторът на ЗБИ е бил
носител на западнобългарски диалект от преходните говори между
български и сръбски24. Също така не можем да отминем с мълчание
текста и съдържанието на цитираната по-горе приписка (3а): кадъ
исторїю пїш нка н овога хꙋли овога фали нгѡ нка исторїа своиⷨ пꙋтмъ пꙋтꙋ. а за
законъ на дрꙋгом с мстꙋ пиш а н гди сꙋ с воиск бил и градови узимали. В езиково
Трифонов 1940: 62.
Като изключим българомакедонския диалектен континуум, в по-голя
мата част от славянския езиков ареал голямата носовка има рефлекс у, в това
число в хърватски, сръбски и руски (съответно и в църковнославянски). Поради
това е трудно да се каже дали това не е плод на църковнославянско или хърват
ско книжовно влияние. Все пак абсолютната последователност на явлението в
приписките по-скоро ни навежда на мисълта, че и в диалекта на автора рефлек
сът на ѫ е бил у.
24
Вж. Стойков 1993: 163–169.
22
23
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отношение тя очевидно е повлияна от хърватската езикова норма,
отразена в Разговор угодни25, изложеното в нея разбиране за писането
на история обаче е в унисон със съставителските принципи, застъ
пени в ЗБИ – да не се хвалят или хулят отделните исторически лица,
а просто и без подробности да се излагат делата им. Единствените
случаи, в които съставителят на ЗБИ си позволява по-наситено емо
ционално описание, са, когато разказва за благочестието на някои
от царете – Борис, Йоан Владимир, Тервел.26 Това, от своя страна, е
в духа на приписките, в които критикува католическите възгледи на
Качич и хвали правата вяра27.
Въз основа на казаното дотук ние със сигурност можем да иден
тифицираме автора на Зографската българска история с йеродякон
Доситей от притежателската приписка в Зографския екземпляр на
Разговор угодни. Кой е бил йеродякон Доситей? Занимавал ли се е с
книжовна дейност? Оставил ли е други произведения? Какъв е бил
в манастирската йерархия? За съжаление, отговорът на тези и други
въпроси, много от които си задаваме и във връзка с другите двама
български историци на осемнадесетото столетие, остава открит. За
момента опитите ми да открия сведения за него в Зографските ар
хиви не са дали плод. Това обаче не означава, че подобни няма.
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настир не са открити други книги с приписки на йеродякон Доситей. Според
нас обаче е извън всякакво съмнение, че авторът на ЗБИ е бил под културното
влияние на хърватската книжнина от този период.
26
Вж. Трифонов 1940: 29.
27
Става дума за приписките, цитирани под № 1 и 2.
25
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RAZGOVOR UGODNI NARODA SLOVINSKOGA. U
komuſe ukazuje poçetak, i ſvarha Kraglià Slovinskì,
koji punno vikòvà vladaſce ſvim Slovinskim
darxavam, ſrazliçitim piſmam od Kraglià, Bànà,
i Slovinskì Vitezòvà, Izvagen iz razliçitì Kgnìgà, i
sloxen u Jezik Slovinski po fra ANDRII CAÇICHIU
iz Bariista. PRIKAZANA PRISVITLOMU GOSP.
GOSP. KNEZU LUCI IVANNOVICHIU IZ DOBRO
TE OD BUKKE KOTORSKE. U MLECZI (Venetia)
NA MDCCLIX.

Димитър Пеев

За Зографската българска история и нейния автор

Zografska bălgarska istorija and Its Author
Dimitеr Peev (Sofia/Berlin)
The author analyses new sources about the so-called Zografska
bălgarska istorija ('Zograf Bulgarian History') dated to the second half of
the eighteenth century and proposes an edition of them. According to
these documents, the author of the History turns out to be hierodeacon
Dositej Zografski, who, being an Orthodox monk, ordered in 1760 from
Croatia a copy of the second edition of Razgovor ugodni naroda slovinskoga
('A Pleasant Conversation of the Slavonic People') by Andrija Kačić
Miošić and used it when making his own historical compilation.
Keywords: Zographou Monastery, eighteenth-century historiogra
phy, hierodeacon Dossithei Zografski
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екст и контекст.
Зограф в
културното
пространство
на Балканите и
отвъд него

За автора на Кониковското евангелие.
Нови данни за ръкописното наследство
на книжовника Натанаил Зографски,
митрополит Охридско-Пловдивски
Генчо Банев (Атина)
Ключови думи: разговорен гръцки език, разговорен български
език, преводи, Нов Завет, апракос евангелие, Неделя Антипасха –
Томина неделя, Вечерня на Пасха

(Ново)българските преводни сборници
с гръцко писмо и Кониковското евангелие
През 1915 г.1 и по-късно през 1931 г. Йордан Иванов публикува
първите сведения и проучвания за т.нар. от него Кониковско евангелие – по думите му „новобългарски превод на неделното евангелие
по говора в с. Кониково…, печатано в Солун на 1852 г., в печатницата
на българина Киряк Дингов Държиловец, от с. Държилово, Воден
ско“2. Това рядко печатно издание съдържа едва четири страници.
Не се споменава нищо за намерен ръкопис. Според титулната стра
ница Евангелието е „преписано и диортосано“3 от йеромонах Па
вел4, божигробски протосингел, от с. Кониково (дн. Дитико, общи

Иванов 1915: 140–141,№ 135.
Иванов 1931: 181–183.
3
Т.е. поправено, от нвгр. глагол διορθώνω – поправям.
4
Певел Божигробски е бил зографски монах, свещенослужител в Солун,
протосингел на Йерусалимската патриаршия и таксидиот. От средата на ΧΙΧ в.
до смъртта си през 1871 г. развива мащабна духовна и обществена дейност с осо
бено значение за българските общини в Солун и Воден. Документи за делото му
вж. в Обзор БИА 1966: 66–67.
1
2
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на Пела, Гърция). Целият текст е написан с гръцки букви, а заглави
ето на книгата е ΕΥΑΓΓΕΛΙΕ ΝΑ ΓΟΣΠΟΔΑ ΜΠΟΓΑ Η ΣΠΑΣΑ ΝΑ ΣΕΓΟ
ΙΗΣΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΩ, ΣΙΓΑ ΝΟΒΟ ΤΥΠΟΣΑΝΟ ΝΑ ΜΠΟΓΑΡΣΚΟΙΓΕΖΙΚ. ΖΑ
ΣΕΚΟΑ ΝΕΔΕΛΙΑ ΟΤ ΓΟΔΙΝΑ ΔΟΓΟΔΙΝΑ ΣΟΡΕΤ (в съвременна тран
скрипция5: „Евангелие на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христо, сига ново типосано на болгарской йезик. За секоа неделя от
година до година со рет)“. В началото на XX в. стават известни още
два преписа от друго евангелие, също написано на простонароден
български с гръцки букви. Този паметник датира от 1863 г. и е на
речен Кулакийско евангелие6 по името на споменатото на заглавна
та страница селище Кулакия в района на Солун7. Непосредствено
след публикациите на Й. Иванов кратка обобщаваща статия за тези
паметници пише Любомир Милетич8, който десет години по-рано
проучва и издава други два български ръкописа с гръцко писмо9.
През 1938 г. Андре Мазон и Андре Вайан публикуват парижкия
препис на Кулакийското евангелие, с което в научно обращение влиза
още един ръкописен паметник. Изследователите отбелязват, че не
съществува връзка между двете евангелия и единствените общи чер
ти се отнасят до общата идея на съставителите: неделни евангелски
четива, написани на местен български говор с гръцки букви.
Интересът на учените към преводните и автентичните текстове
на говорим език се засилва след 30-те години на XX в. В книгата си
върху материали от Южна Албания Андре Мазон наред с песни и
приказки от Южна Албания публикува и Евангелието от Бобощица10 (в района на Корча), което се датира в периода 1870–1880 г. В
научно обращение влизат и други интересни български ръкописи,

5
В настоящата статия се използва съвременен правопис както за трансли
терацията на написаните с гръцки букви текстове, така и за библиографията по
стария правопис. Цитатите се предават в автентичния правопис.
6
Текстът е запазен в два преписа, писани от Евстатий Киприадис, като
единият е намерен от Йордан Иванов и е занесен в София, а другият е купен от
Жан Дени в Солун и е предаден и занесен в Париж. Вж. Милетич 1932. От Со
фийския препис е публикуваната титулна страница, на която се чете Σά πίσαλο
ὀυτ Ευστάθιο Κυπριάδη, οὐφ σέλοτο Κολακία. Να 30 Νοέμβριῳ 1863, вж. Иванов 1915:
170; Иванов 1931: 197.
7
Mazon, Vaillant 1938.
8
Милетич 1932.
9
Милетич 1920.
10
Общо за използването на гръцка азбуката при локалните български го
вори в Южна Албания вж. Mazon 1936: 11. За фрагментите на Евангелието от
Бобощица, съдържание, анализ и текст (пак там: 114–144).
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писани с гръцко писмо като преводи на евангелия – Либяховския
сборник11 (1850), Търлиското евангелие12 (1861), Тешовския сборник13
(1890) – или сборници с проповеди и дамаскини като Неделни поучения14 от XVIII в., Райковски дамаскин15 (1859) и др. Обнародването на
споменатите паметници дава нов тласък на проучванията върху тях,
предимно в полето на лингвистиката и по-специално на диалекто
логията16. Изследователите отбелязват наличието на сборници със
смесено писмо, със сменящи се и паралелни текстове с кирилско и
гръцко писмо17.
От направените проучвания може най-общо да се заключи, че в
периода от средата на XVIII в. докъм средата на XIX в. броят на тези
паметници расте. Това не означава обаче, че не съществуват ръкопи
си преди или след тези граници – като примери можем да посочим
Костурския речник18 (средата на XVI в.) и Охридския дамаскин19 (1870).
В езика на преводите се откриват белези от североизточни, югоиз
точни и югозападни говори, а съдържанието и характерът на тек
стовете подсказва, че преводите са правени от народен гръцки, т.е.
от компилативни и преводни сборници на простонароден гръцки,
наричан тогава общ или прост диалект/език (κοινή или ἁπλὴ γλῶσσα /
διάλεκτος), а днес димотики. Повечето от изследванията върху този
11
Сборникът от с. Либяхово, Неврокопско, е написан от местния свещеник
Петър (Пейо) Петков. Лингвистичен анализ на сборника вж. у Митринов 2012.
12
Текстът на Търлиското евангелие е един от първите публикувани текстове,
записани с гръцки букви, издаден в транслитерация с кирилица, вж. Милетич
1920: част II – лингвистичен анализ 71–85, текст 96–176.
13
Сборникът произхожда от старото село Тешово, близо до село Търлис,
на 20 км от гр. Неврокоп (Гоце Делчев), в Гърция, вж. Мирчев 1932.
14
Милетич 1920: част I – лингвистичен анализ 8–24, текст 25–70. Поученията
са превод от популярния сборник Κυριακοδρόμιον на Агапий, написан на наро
ден гръцки език и преиздаван на няколко пъти от средата на XVII в. до края на
XVIII в. (1657, 1684, 1797), вж. Κυριακοδρόμιον Ἀγαπίου 1684. Изданието на българ
ския сборник включва лингвистичен анализ и издание на текста в транслитера
ция на кирилица.
15
Стоянов 1972, Гиневски, Митринов 2005.
16
Напр. проучването за диалектните падежни остатъци в Райковския дамаскин вж. Стефова 2013.
17
Преглед за значението на българските паметници, писани с гръцко пис
мо, вж. у Николова 2006: глава 1.3. Списък на 25 текста, писани на български с
гръцко писмо, прави Маньо Стоянов, вж. Стоянов 1978: 243–246. Вж. също Ди
митрова 1993.
18
За първото издание вж. Giannelli, Vaillant 1958. След критика към тази
публикация Александър Ничев прави ново, по-пълно проучване и публикува
текста на паметника наново, вж. Ничев 1987.
19
Христов 2013.
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тип преводна книжовност, написана на разговорен език с гръцко
писмо, се изчерпват с лингвистичния и диалектоложкия анализ на
текстовете, като остават слабо разгледани или непроучени редица
въпроси, възникващи от сложния характер на паметниците. Българ
ският билингвизъм и в частност неговият българо-гръцки вариант20
е във фокуса на лингвисти и историци, които изучават развитието
на българската литература и език през Османския период. Ръкопи
сите, които са обект на настоящата статия, поради своя специфичен
интеркултурен характер остават в периферията на изследванията,
които разглеждат българската и гръцката култура в антагонистичен
план. За да „прочетем“ в пълнота тези ръкописи, е необходимо да
ги поставим в контекста на „ромейската протонация“ по сполучли
вото определение на Реймонд Детрез21. За да вникнем в духа на тези
български паметници с гръцко писмо, можем да ги разгледаме в съ
поставка със сходните паметници на албански, влашки и турски (ка
раманлийски), които, макар и по-малко на брой, обогатяват пред
ставите ни за културните процеси на Балканите. Тук обаче ще се
ограничим върху конкретно поставен проблем, а именно авторство
то на един от най-известните паметници – Кониковското евангелие.

Проблемът за авторството на Кониковското евангелие
В Александрийската библиотека се съхранява интересен гръ
ко-български ръкопис, записан под № 268 в каталога на Теодорос
Мосхонас. Той отбелязва, че това е „Евангелистарий (апракос еван
гелие – бел. Г.Б.) от Неделята на Пасха до Неделя Вайя (Цветница) на
следващата година, в две колони, на народен гръцки език с превод
на народен български“22 (ил. 1–2). Кодексът попада в полезрението
на изследователите през зимата на 2003–2004 г. Международен екип
от Хелзинки и Скопие се заема с проучването и публикуването на
ръкописа и установява, че Ал. 268 е първообраз на публикуваните
през 1852 г. в Солун два листа. В изданието, което излиза през 2008 г.,
този кодекс е идентифициран като първообраз на Кониковското
евангелие. Езиковата база на текста се търси в ениджевардарския ре
гион, към който спада и с. Кониково (дн. Дитико)23. Книгата става
Вж. Глава ΙΙ „Българско-гръцки билингвизъм“ у Николова 2006.
Детрез 2015: 8, 149 и сл.; за ромейската разновидност гудили в Пловдив вж.
пак там: 166 и сл.
22
В описанието на кодекса се отбелязва кои листи липсват или са бели, вж.
Μοσχονᾶς 1945: 176
23
KG 2008: 313–323.
20
21
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повод за оживена дискусия относно датировката и езиково-култур
ния контекст на паметника24.
Съществен принос на изданието от 2008 г. са качествените сним
ки на целия ръкопис, подробният апарат за поправките, нанесени
от втората ръка (най-вероятно Павел Божигробски), и публикува
нето на „изгубените“ (и намерени в Прага от Надя Данова25) два пе
чатни листа от 1852 г., при което е установено, че печатното издание
възпроизвежда Ал. № 268. Във връзка с историческата интерпрета
ция на ръкописа към издателите са отправени критични забележ
ки26. Като основен недостатък на изданието се откроява решението
за издаване на текста не в автентичния му вид с гръцко писмо, а с
транслитерация на латиница. По този начин се губи ценна инфор
мация за автора и средата на съставяне на ръкописа. За нагледност
ще посоча, че звукът /и/ в ръкописа се изписва по няколко различни
начина – с ι, η, ει, οι, при това с различни ударения – остро, (по-ряд
ко) тежко, извито или без ударение – в зависимост от граматичес
ките и етимологическите особености на думите и формите или по
спонтанно решение на автора/писача, което обаче говори за него
вите познания по славянска и гръцка граматика и фонетика27 и за
преводаческия му усет и „почерк“.
Издателите се стремят да отнесат двуезичния ръкопис към въз
можно най-ранна епоха, като с неубедителни аргументи избират
края на XVIII ‒ началото на XIX в., независимо от ясните парале
ли на текста в лявата колона (на разговорен гръцки) с печатни из
дания от 20-те години на XIX в.28. Относно преводача се отбелязва,
24
Повечето от статиите, третиращи по някакъв начин тази книга, са спо
менати в уеб-страницата на проекта <http://www.helsinki.fi/~jslindst/268/>. На
базата на тенденциозни съждения за характера на Кониковското евангелие из
дателите на KG 2008 поставят също така и въпроси от морален характер – вж.
Lindstedt 2008. Тук трябва да отбележим, че независимо от критиките към Йор
дан Иванов, екипът от Хелзинки и Скопие следва предложената от него идея за
мястото на произхода на паметника.
25
Danova 2005: 120. За контактите на Павел Божигробски с Ян Шафарик
през 1865 г. вж. Иванов 1931: 184–185.
26
Vakareliyska 2010: 409. За изданието на Кониковското евангелие бяха публи
кувани серия от рецензии, вж. Schallert 2011 и напоследък Makartsev 2015.
27
При този подход издателите на няколко места са принудени за по-голя
ма яснота да предадат в бележка под линия автентичното изписване на думи
или фрази, напр. KG 2008: 45, 65, 85, 139 и др.
28
От една страна, издателите смятат, че Александрийският ръкопис най-ве
роятно е по-стар от Четириезичния речник на Даниил Мосхополитис, т.е. преди
1802 г. (KG 2008: 13), а от друга, анализирайки текста в лявата колона, заключа
ват, че той би следвало да се датира след 1810 г. и преди 1830 г., вж. KG 2008: 252;
подробен анализ на речника вж. у Ничев 1977.
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че е неизвестен автор, работил няколко десетилетия преди Павел
Божигробски, и се изказват хипотези, а върху тях и спорни тези за
датата и културно-езиковата ситуация, в която възниква кодексът29.

Паралели към текста от ръкописната сбирка
на Зографския манастир
Със съзнанието, че авторството на ръкописа е от съществено
значение за тълкуването на същността на Кониковското евангелие
(изданието на Павел Божигробски и Александрийския ръкопис),
потърсих паралели, които биха могли да хвърлят повече светлина
върху контекста на възникване и написването на паметника. И те
бяха открити в архива на Зографския манастир30.
Преди да пристъпя към разглеждането на паралелите, бих ис
кал да отбележа, че в класическите каталози, които разделят ръ
кописите на гръцки или славянски, текстовете със смесено писмо,
в нашия случай текстове на славянски/български с гръцки букви,
се описват твърде лаконично и често не се отбелязва наличието
на подобни текстове31. В настоящата публикация взех предвид ка
талога на Спиридон Ламброс32, по-новия каталог продължение
и каталог на преписките от Сотириос Кадас33 и най-нови данни,
събрани при подготвянето на нов каталог на всички зографски
гръцки ръкописи34. Избрах за съпоставителен анализ текст от
Ал. № 268 според предоставените за свободен достъп снимки от
KG 2008: 13 и глава 5.9, по-конкретно стр. 397–400.
Изразявам благодарността си към братството на Зографския манастир за
подкрепата в проучването, за предоставените материали и сведения.
31
Така например за Зогр. гр. № 107 Спиридонос Ламброс отбелязва (тук в
превод) „Папка с различни незначителни тетрадки с литургични текстове“, без
да споменава нищо за съдържанието и за факта, че някои от текстовете са на
различен от гръцки език; вж. Lambros 1895: 35.
32
Lambros 1895.
33
През 1994 С. Кадас публикува ръкописния каталог на архива, започнат от
монаха Калистос Властос и продължен от монаха Панарет като библиотекар на
Зограф, вж. Καδάς 1994. През 2006 г. същият изследовател публикува изследва
не върху приписките на гръцките ръкописи от Зограф, вж. Καδᾶς 2006.
34
Изказвам своята благодарност на Оливие Делуи и Алексис Хрисоста
лис за предоставената информация и материали от каталога, върху който ра
боти екип на Archives de l‘Athos в състав: Olivier Delouis, Λευτέρης Δεσποτάκης,
Raúl Estangüi Gómez и Ἀλέξης Χρυσοστάλης. Съставители на каталога са Olivier
Delouis и Ἀλέξης Χρυσοστάλης. Техните наблюдения върху почерците и писачи
те на ръкописите бяха ценни за настоящото изследване.
29
30
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изданието35 (ил. 2). Текстът е евангелско чтение (Йоан 20:19–31) за
Неделя II след Пасха (Неделя Антипасха или Томина неделя). Ще
проследим как преводът на този текст е отразен в изданието на Па
вел Божигробски, в александрийския ръкопис и в три паралела от
Зографския архив. Съпоставката започва от средата на стих 20 до
стих 31, тъй като този текст съответства на стр. 4 на Ал. № 268. Зографските паралели се съдържат в два ръкописа, датирани най-общо
към средата на XIX в., а именно един вариант на текста в Зогр. гр.
№ 10736 [ID 425]37 и два варианта в Зогр. гр. № 161–5138 [ID 479]). Към
дискусията за авторството на тези преводи включвам още четири
ръкописа, писани със същия почерк. Това са Зогр. гр. № 54–164 [ID
542] (евангелски четива в препис на новогръцки), Зогр. гр. № 113–3
[ID 431] (преписи на слова на преп. Нил), Зогр. гр. № 128–18 [ID 446]
(препис на оригиналния текст на Златоустовата литургия с вмет
нати фрази на църковнославянски, написани със смесено писмо) и
Зогр. гр. № 110 [ID 428] (сборник с преписи на гръцки език, подпи
сан от архимандрит Натанаил).
Подборът на Зографските паралели се прави с оглед на разреша
ването на проблема за автора на Кониковското евангелие. За нужди
те на съпоставителния анализ привеждам своя транскрипция на
солунското издание от 1852 г. и на избраната страница от Ал. 268.
Зографските паралели за пръв път се публикуват тук частично, като
предстои тяхното пълно издание. Придържам се максимално до
оригинала и отбелязвам диакритичните знаци, ударенията и пунк
туацията, както са в ръкописите. От сходството на почерка и на тек
стовете се налага изводът, че александрийският и зографските ръ
кописи са написани от една и съща ръка – ръка на деен и добре
образован автор и преводач, който владее отлично и гръцки, и бъл
гарски.
Съпоставят се текстовете, стилът, преводаческите техники и
„почеркът“ на този книжовник като цяло. В следващо изследване
ще бъдат разгледани въпроси, свързани със съдържанието, лекси
http://www.helsinki.fi/~jslindst/268/ (достъп: 04.01.2019 г.)
По каталога на Сп. Ламброс, вж. Lambros 1895: 35.
37
Номерата от предишните каталози са използвани при съставянето на
новия каталог, вж. Chryssostalis, Delouis 2019, където се посочват и дигитални
те идентификационни номера на ръкописите, отбелязани тук с ID в квадратни
скоби. Някои ръкописи като Зогр. гр. № 54–164 [ID 542] не са били проучвани
или описвани. Предстои публикацията на каталога на гръцките ръкописи, къ
дето ще бъде дадена цялостната система на номерация.
38
По продължението на каталога на Сп. Ламброс от С. Кадас, вж. Καδάς
2006: 377.
35
36
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ката и езиковите особености на тези преводи. За подобен анализ е
необходимо да бъдат набрани в пълен обем текстове от ръкописите.
В Александрийския ръкопис виждаме, че почеркът и за двата текста
(в лявата и дясната колона) е един и същи, идентичен с почерка в
споменатите зографски ръкописи (преписи и авторски текстове на
гръцки, както и преводи на български с гръцко писмо). За Ал. № 268
трябва да отбележим забележителния синхрон в двата текста – ори
гинал и превод имат пълно съответствие ред по ред, като често дори
пренасянето на думите е идентично, напр. κρα-‖9τῆτε > ζά-‖9πριτε;
ση-‖19μάδια > νη-‖18σιάνητε; πλευρὰν-‖20του > ῥεμπρου-‖20τομου (Ал. №
268, стр. 4. ил. 2). Независимо от малките грешки в изписването на
гръцкия текст (в лявата колона), качеството на превода (в дясната
колона) е много добро. Преводачът предава точно смисъла и съдър
жанието на гръцкия текст, показва отлично владеене на гръцки и
добра богословска подготовка. Зографските преписи на същия пре
вод показват няколко работни варианта, в които преводачът се дви
жи между църковнославянски и народни говори.
Като цяло, авторът се стреми изписването на някои български
думи (особено завършеците им) да е близко до морфологичните
и правописните особености на гръцкия език, така например често
формата за множествено число при съществителни от мъжки род е
предадена с окончание -οι, напр. Οὐτζ͜ενήτζοι
̣
(ученици). Преводачът
на текста очевидно познава добре гръцки, не само говоримия език,
но и граматиката. Това е видно както от качеството на превода, така
и от стремежа да се използват в българския текст придихания и из
вито ударение според съответните за гръцки език места, напр. βᾶς39,
ὃν40, μοῦ41, ἠ или по-рядко ἡ42 и др. Както често при текстовете на ки
рилица от ΧΙΧ в., така и тук – в текстовете на гръцки и с гръцко пис
мо между остро и тежко ударение е трудно да се направи разлика,
поради което всички ударения са дадени тук като остри. Писачът на
александрийския ръкопис и на Зографските паралели използва като
39
Т.е. вас – по аналогия на гр. σᾶς, форма за вин. пад. от 1 л. мн. ч. на лично
то местоимение ἐσεῖς.
40
Т.е. он за 3 лице на лично местоимение – по аналогия на гр. ὃν, форма за
вин. пад. от определилия член ὁ, употребяван и като показателно местоимение.
41
Т.е. му, дателна форма на личното местоимение, изписано като формата
за род. пад. μοῦ от ἐγῶ (аз), която в новогръцки заменя формата за дателен па
деж μοῖ.
42
Докато на едносричните думи се старее да поставя ударения (нещо прин
ципно ненужно), при съюза и, отново по аналогия с гръцки, изписва единстве
но придихание, най-често силно (ἡ като ж.р. на пълния член) и по-рядко слабо,
без стриктна последователност в различните преписи.
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подписани диакритични знаци дъгичка и точка, с които отбелязва
меки, преградно-проходни звуци и звукови комбинации като /ш/,
/щ/, /ч/, /дж/, /’а/ (я, й, ю) и др., напр. νησά͜νιτε
̣
(нишаните), ῥετζ͜έ̣ (рече),
στ͜ώ̣ (що), τά͜χ̣ (тях), κώϊτου (който). Диакритичните знаци най-често
се поставят между две букви и дори под гласната след съгласната –
напр. στ͜ώ̣ (що)43. Тенденцията е да се отразява палаталността, като ди
акритичните знаци обозначават мекостта при съгласните, но и при
йотацията на гласните44. На места вместо диакритики преводачът
пише ϊ след гласна45 или ι след съгласна. При съгласните с диакри
тични знаци се отличават съскавите от шушкавите фонеми. Харак
терен пример за различно изписване е предаването на звука /ш/ в
думата нишаните в изречението: „акі не вєдам на рїцитѓ му нишђни-

те ут карфєите, и акі на клђдам прїстут ми на нишђните ут карфєите, и
акѕ не клђдам рїкатами на ребрутому, нѓке верівам“ (транскрипцията

на кирилица е моя, вж. Приложение Ι, Текст 1). В ръкописите се
наблюдава последователност или непоследователност при изписва
нето на едни и същи лексеми и фонеми, както при коментирания
тук случай. В приведените по-долу примери могат да се проследят
прилики и разлики между отделните изписвания на съгласната /ш/
и на гласните /е/ и /и/. В Солунското издание словоформата нишаните е изписана без диакритични знаци за /ш/: νησιάνηται, νησιάνητε.
В Александрийския ръкопис изписването е идентично на Солунското
издание: νησιάνηται, νησιάνητε (Ал. № 268, стр. 4, l. 16–18). Отново без
диакритики четем думата в Зографски паралел 1: νεισιάνητε, νεισιάνητε
(Зогр. гр. № 107, л. 156v, l. 1–2). С диакритични знаци са следващите
два зографски паралела – подписана точка и дъгичка при Зографски
паралел 2: νισ͜ά̣νητε, νησ͜ά̣νιτε (Зогр. гр. № 161–51, л. 55v, l. 19 – л. 56r, l.
1) и само дъгичка при Зографски паралел 3: νεισι͜άνιτε, νεισι͜άνιτε (Зогр.
гр. № 161–51, л. 57r, l. 17–18). Възниква въпросът дали диакритични
те знаци при σ, пропускани или заменяни понякога с ι /и/, означават
само /ш/ или и меко /ш’/46. Диакритичните знаци понякога са изпус
нати, при все че в същите думи, на същата страница дори, са отбеля
В настоящия текст е използван шрифт KadmosU, чрез който диакрити
ките се изписват относително близко до оригинала, без обаче да е възможно
дъгичката да се постави точно под буквата. С оглед на дипломатическо издание
ще бъде потърсено друго, по-точно, техническо решение.
44
Срвн. йотуваните и нейотуваните варианти на местоимението аз (азе, язе,
ази, язе, ази) – Текст 1: ἄζε; Текст 2: ἄ͜ζε;
̣ Текст 3: ἄ͜ζη; Текст 4: ἄ͜ζε; Текст 5: ἄζη.
45
Вж. κώϊτου в Зографски паралел 1 (Зогр. гр. № 107, л. 155r, l. 18–19).
46
В български ръкописи, писани с латински букви, от XVIII в. и в хърватския
правопис буквата i се използва с различни цели, вкл. за означаване на шушкави,
вж. Греъм 2018: 117–118. Благодаря за това сведение на Маргарет Димитрова.
43
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зани, напр. формата рече я срещаме като ῥετζ͜έ̣, ῥετζὲ, ῥετζέ. Редно е да
отдадем тези особености на бързане и на липсата на последовател
но следвана система на записване на българска реч с гръцка азбука,
а не на различно произношение на едни и същи думи. Въпросите за
системата на записване на български и славянски текстове с гръцки
букви ще бъдат разгледани по-подробно в следваща публикация.

Съпоставителен анализ
на текстовете
Поради факта, че вече разполагаме с текстове на Кониковското
евангелиие от три различни източника, за улеснение при съпостави
телния анализ те ще бъдат наричани според мястото, откъдето са
станали известни: а) Солунско издание – препис и редакция на Па
вел Божигробски, Солун 1852 г.; б) Александрийски ръкопис – Ал. 268;
в) Зографски паралели ‒ един вариант в Зогр. гр. 107 и два в Зогр. гр.
161–51.
Текстовете тук са набрани в техния автентичен вид – гръцко пис
мо с диакритични знаци, поправки и допълнения, за да може да
се добие по-пълна представа за „почерка“ на книжовника и да бъ
дат установени приликите и разликите между отделните варианти.
Словоразделянето се запазва, както е в паметниците. Отбелязани
те в края на страниците части от думи или думи, с които започват
следващите страници (т.нар. кустоси или кустодии), са отразени
според ръкописите.
Бележки след текстовете имат за цел да осветлят въпроси, свър
зани с процеса на работа на преводача и неговия „почерк“.
В Приложение I вж. транскрипция на кирилица.
Използвани издателски знаци:
‖αβ текстът продължава на следващия ред и числото означа
ва съответния ред.
/αβ/ добавка от втора ръка.
(αβ) развито съкращение.
⟦αβ⟧ букви или думи, зачертани от писача или от втора ръка.
{αβ} букви или думи, които следва да бъдат пропуснати.
<αβ> пропуснати необходими букви.
(?)
несигурно разчитане.
l.
linea, т.е. ред в ръкописа, използва се при бележките след
текстовете и при цитиране.
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Текст 1: Солунско издание – Павел Божигробски и Киряк
Държилов, 1852 г., стр. 3–4 (Приложение II, Фиг. 1)
Библиография и изследвания. Иванов 1915: № 135, 140–142 (титул
на страница); Иванов 1931: 181–185 (титулна страница и издание на
целия интересуващ ни тук текст – Йоан 20:19–31, Евангелско чтение
за Неделя II след Пасха); Παπαστάθης 1968: 247–252; Danova 2005: 120;
KG 2008: 235–248 (анализ и издание на четирите страници).
През второто десетилетие на XX в. се изказва предположението,
че авторът на публикуваните през 1852 г. два листа е Павел Божигроб
ски от Кониково. Така този паметник е наречен Кониковско евангелие.
Изданието е изключително рядко и за него срещаме повече съоб
щения, отколкото анализи на самия текст. През 2005 г. Надя Данова
съобщи, че в библиотеката на Шафарик в Прага се съхранява копие
от това издание, върху което има бележка: “К. Д. Петковичъ, 29 янв.
1853. Цариградъ“, представляваща важно историческо свидетелство
за връзките на българските книжовници със земите на Средна Ев
ропа. През 2008 г. Солунското издание бе включено в изданието на
Ал. 26847. В изследванията на българистите и славистите рядко се от
чита гледната точка на гръцката историография. Още през 1968 г. Х.
Папастатис обръща специално внимание на мястото и значението
на Кониковското евангелие за гръцката култура. Подчертава се при
носът на Κυριάκος Δαρζηλοβίτης (Киряк Държилов) за развитието на
гръцкото печатарско дело48.
Анотация. На титулната страница на печатното издание са отбе
лязани място, издателството, година (ΣΟΛΟΝ / ΣΤΑΜΠΑ ΚΥΡΙΑΚΟΒΑ
ΔΑΡΖΗΛΕΝ / 1852, т.е. Солунската печатница на Киряк Държилов),
името, постът и произходът на редактора (ΠΑΥΕΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ /
μποζιγροπσκη πρωτοσυγγελ, ροδομ βοδενσκα (Ἐπαρχία) / ΚΟΝΙΚΟΒΩ), загла
вие и подзаглавие (вж. по-горе). В текста се използват силно и слабо
придихание, както и трите вида ударения (леко, тежко и извито).
KG 2008: 235–248.
Фактът, че Кониковското евангелие е единствената, при това непълна кни
га на български сред дългата серия от заглавия на гръцки, излезли от тази пе
чатница, ни най-малко не се тълкува в ущърб на българското самосъзнание на
Държилови. Напротив, Хараламбос Папастатис отбелязва, че братът на Киряк
Константин развива активна дейност в Солун и през 1867 г. основава първото
българско училище в града, а дъщеря му Славка Динкова е първата учителка,
вж. Παπαστάθης 1968: 252. Издателите на KG 2008 не са взели предвид изследва
нето на Х. Папастатис за Павел Божигробски и солунската печатница на Киряк
Държилов.
47
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Не се използват подписана йота и диакритични знаци за букви като
ж, ч, ш49. Печатното издание от 1852 г. следва текста на Ал. 268, като
отчита корекциите и добавките, включително и кръстчетата между
стихове. На места се срещат печатни грешки, допуснати вероятно
от бързане или недоглеждане, напр. в цитирания тук текст това са
Τόσπουδα вм. Γόσπουδα, δβατάϊστε вм. δβανάϊστε и νέκπ βεροῦβαμ вм.
νέκε βεροῦβαμ (възстановени тук по текста на Ал. 268)
Текст 1:
κά βεῖδωα Τόσπουδα †. Ἡ Ἰησοῦς πάκ μοῦ ῥετζὲ‧ μῆρ νὰ βᾶς‧ κὰ μὰ
πουστεὶ Τάτκου, ἡ ἄζε ποῦσταμ νὰ βᾶζ. Ἡ κὰ ῥετζὲ βόα, δουϊνὰ νὰ
νῆχ, ἡ ῥετζὲ‧ ζημάϊτε Δοῦχ Σφετίει †. Ἡ νὰ κώγου του γρέχουβηται
πρώστητε, σὰ προυστένη, ἡ νά κώγου ζάπριτε σὰ ζαπρένη †, Ἡ
Θωμᾶ στὼ σὰ βέλισε μπλιζνάκ, ἐδὴν οὐτ δβατάϊστε, νέ μπέσε σῶς
νῆχ, κώγα δουϊδέ Ἰησούς. Μοῦ βέλεα σανκῆ δροῦζητε Οὐτζενήτζοι‧
βείδωχμη Γόσπουδα † Ἡ ὃν μοῦ ῥετζέ‧ ἀκοῦ νέ βεῖδαμ νά ῥάτζει
τέμου νησιάνηται οὐτ καρφίητε, ἡ ἀκοῦ νὲ κλάδαμ πρά<σ>τουτμη
νὰ νησιάνητε οὐτ καρφίητε, ἡ ἀκοῦ νέ κλάδαμ ῥάκαταμη νὰ
ῥεμπρουτομου, νέκπ βεροῦβαμ.
Бележки по печатното издание без отбелязване на редове:
– Τόσπουδα lege Γόσπουδα.
– δβατάϊστε lege δβανάϊστε
– νέκπ lege νέκε vel νέ κέ

Текст 2: Александрийски ръкопис – Ал. № 268, стр. 4 (ил. 2)
Библиография: KG 2008: passim, транскрипция на латиница вж.
на с. 37.
Датировка: според KG 2008 – от края на XVIII ‒ началото на XIX
в., преди 1830 г. По-вероятна изглежда датировка през 30-те–40-те
години на XIX в.
Анотация: Ръкописът е описан от издателите, вж. KG 2008: 10–
12, 18–21. Гръцкият текст в лявата колона е издаден с гръцко писмо,
а преводът в дясната колона е транслитериран на латиница. В кри
тическия апарат някои думи се изписват според оригинала с гръцко
писмо. В набора на избрания текст следвам указаната в изданието
пагинация. За дискусията върху ръкописа вж. по-горе в настоящото
изследване.
Печатарското дело от епохата познава издания с диакритични знаци,
напр. в двуезичното гръко-албанско издание на Новия Завет, издадено в Корфи
през 1827 в. В текста на албански, както в дясната колона на Ал. № 268, са използ
вани диакритични знаци, вж. Καινή Διαθήκη – Δίγλωττος, Γραική και Αλβανική, 1827.
49
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Текст 2:
стр. 4
κά βεῖδωα Γόσπουδα. /+/ Ἡ Ἰησοῦς ‖2 πάκ μοῦ καζ͜ά̣‧ μῆρ να βᾶς‧ ‖3
κά μά πουστε͜ί̣ Τάτκου, ἡ ἄ͜ζε
̣ ‖4 πουστ͜α̣μ /να/ βάζ⟦η⟧‧ Ἡ κά ῥετζ͜έ̣
5
βό-‖ α, δουϊνά νά νῆχ, ἡ ῥετζ͜έ̣‧ ‖6 ζημάϊτε Δοῦχ Σφετίει. /+/ Ἡ νά ‖7
κώγουτου γρέχουβηται πρώστη-‖8τε, σά προυστένη, ἡ νά κώγου ζά‖9πριτε σά ζαπρένη. /+/ Ἡ Θωμᾶ ‖10 στ͜ώ̣ σά βέλισ͜ε̣ μπλιζνάκ, ἐδήν
οὐτ ‖10 δβανάϊστε, νέ μπέσ͜ε̣ σῶς νῆχ, ‖12 κώγα δουϊδέ Ἰησούς. Μοῦ
‖13 βέλεα ⟦οῦμπω⟧/σανκῆ/ δροῦζητε Οὐτζε-‖14νήτζοι‧ βείδωχμη
Γόσπουδα. /+/ Ἡ ὃν ‖15 μοῦ ῥετζ͜έ̣‧ ἀκοῦ νέ βεῖδαμ νά ῥάτζειτέ‖16μου νησιάνηται οὐτ καρφίητε, ἡ-‖17 ἀκοῦ νέ κλάδαμ πράστουτμη
να νη-‖18σιάνητε οὐτ καρφίητε, ἡ ἀκοῦ ‖19νέ κλάδαμ ῥάκαταμη νά
ῥεμπρου-‖20τομου, νέκε βεροῦβαμ.
Бележки:
l. 2 μοῦ (му) e неточен превод, правилно – им. В лявата колона препи
саният нвгр. текст гласи τούς εἶπεν, т.е. им каза. Същата грешка при превода
на местоимението се среща на l. 15 Ἡ ὃν μοῦ ῥετζ͜έ̣. В Зогр. гр. 107, л. 156r и в
двата случая е използвано по-точно съответстващото местоимение им, вж.
l. 14–15 ἠμ κάζα и l. 22 Ἡ ὃν ἠμ κάζα.
l. 4 πούσταμ βάζη e поправено от втора ръка на πούσταμ να βάζ. В Солунското издание е отразена тази поправка. Тя обаче е неточна, защото се
отклонява от смисъла на гръцкия текст в лявата колона, който гласи ἐγὼ
πὲμπτω ἐσᾶς, т.е. аз изпращам вас. В Зографските паралели преводът е точен и
в трите преписа е идентичен – „прђщам вас“.
l. 7 γρέχουβηται ‒ окончанието αι на гръцки е за мн.ч. ж.р., тук, изглеж
да, целенасочено е предпочетено пред ε. При глаголната форма πρώστητε
е предпочетено ε, както и на гръцки се изписва окончанието за 2 л. мн. ч.
сег. вр.
l. 13 οῦμπω (точен църковнославянски превод на λοιπὸν) е поправено от
втора ръка на σανκῆ. Църковнославянското оубо на много места в Ал. 268 е
поправено с турцизма санки(м).
l.13–14 Οὐτζενήτζοι ‒ пропуснат е диакритичният знак за означаване
на /ч/.
l. 15 μοῦ грешка в превода.
l. 15–16 ῥάτζειτέμου (ръцете му) – с редукция на неударено /е/ в /и/, слято
писане на енклитичната форма на местоимението и поставяне на две ударе
ния под влияние на гръцки език. Характерното за гръцки двойно ударение
не се използва последователно и често се пропуска в българския превод,
напр. по-долу ῥάκαταμη (ръката ми) е само с едно ударение, а ῥεμπρουτομου
(реброто му) е без ударение. Вж. Приложение Ι – транскрипция.
l. 16 νησιάνητε ‒ ш е предадено със σι, като ι замества диакритичния
знак дъгичка под σ за звука /ш/. Окончанието за мн.ч. е обикновено -ε, а не
-αι, както е при същата дума на предишния ред.
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Текст 3: Зографски паралел 1 – Зогр. гр. № 107, л. 156r–156v (ил. 3)
Библиография: Lambros 1895: 35; Καδᾶς 1994: 153; Diktyon 31177;
Chryssostalis, Delouis 2019
Датировка: 1835–1850 г.
Анотация: Конволют под общото заглавие Λόγοι Διάφορα (т.е.
Слова разни). Тетради с единна пагинация и общо 211 листа. В едно
книжно тяло са подвързани, по всяка вероятност в Зограф, няколко
ръкописа със смесено съдържание, изписани изцяло на гръцки, но
някои от текстовете са на простонароден български с гръцки букви.
Първите 180 листа са написани от един книжовник, който по почер
ка може да бъде идентифициран с Натанаил Зографски. Останали
те страници са преписи на гръцки език от ръката на йеродиакон
Агапий, който се е подписал.
Ръкописът е включен в каталога на Ламброс от 1895 г., който го
определя като „незначителен сборник със смесено съдържание“ и
дава лаконични описания без датировка.50. В каталога на бележките
и приписките върху гръцките ръкописи от Зограф С. Кадас отбе
лязва приписката на йеродякон Агапий, като датира сборника през
XVIII в.51. При последните проучвания бе установено, че авторът на
първата и по-голяма част от конволюта, където са и интересуващите
ни текстове, може да се идентифицира с Натанаил Зографски, кое
то внася нова светлина по отношение на датировката на ръкописа52.
Интересуващият ни текст е близък до Александрийското евангелие
и до Солунското издание както по език и стил, така и по оформление.
В Зогр. гр. 107 се забелязва стремежът на преводача наред с народни
думи като мирба (мир) да използва и книжовни форми като казваха,
който, тях, повярвам и др., като същевременно по-стриктно се при
държа до принципа за морфологично правилно – от гледна точка
на гръцкия архаичен правопис ‒ изписване с гръцки букви, напр.
окончание -и за м.р. мн.ч с -οι, вж. l. 18–19 γρέχουβητε, ζαπρένοι.
В Зогр. гр. 107 има няколко превода на евангелски чтения. В
този препис в края на стиховете писачът поставя точка и тире или
две точки и тире. Трябва да отбележим, че единствено в интересу
ващото ни тук евангелско четиво (Йоан. 20:19–31) ръката на писача
поставя допълнително като разделители между стиховете кръстче
та и/или три вертикални черти. Подобни кръстчета са използвани
за разделители между стиховете в Александрийското еванглелие и в
Солунското издание. Този елемент е важен за проучването на работ
Lambros 1895: 35.
Καδᾶς 1994: 153.
52
Chryssostalis, Delouis 2019.
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ните варианти на текста преди неговото издание. По всяка вероят
ност кръстчетата, които са отбелязани единствено в това евангелие,
се свързват с факта, че то освен на Томина Неделя се чете и на т.нар.
Второ Възкресение, т.е на вечернята на Пасха, наричана на гръцки
Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης. На тази служба този евангелски откъс се чете
на различни езици и разделянето на стиховете с кръстчета вероят
но указва откъде докъде чете всеки от „езичниците“53. В Солунското издание е написано изрично, че това евангелие е за вечернята на
Пасха (вж. Приложение ΙΙ, Фиг. 1). Преди самото начало на текста
четем ἀς ἠπερτουκαταξιοθόϊνε54, т.е. възгласа на дякона преди евангел
ското чтение καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι [ἡμᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου].
Текст 3:
л. 156r
κατοῦ βεῖδεχα Γόσπουδα ‧/|||+/ Ἡ Ἰησοῦς πάκ ἠμ-‖15κάζα μῆρμπα
να βᾶς, κατοῦ κάκ μά πράτη ‖16 Τάτκου, ἡ ἄ͜ζη πράστα͜μ̣ βᾶς ‧/|||+/
Ἡ κατοῦ κάζα ‖17τουβᾶ, δούϊνα νά τά͜χ,̣ ἡ κάζα:‧ ζέμητε Δοῦχ ‖18
σφετήϊ, ἡ νά κώϊτου γρέχουβητε προστήτε, σά ‖19 προυστένη, ἡ
νά κώϊτου ζάπριτε σά ζαπρένοι:- /|||/ ‖20 Ἡ Θωμᾶ, στ͜ώ̣ σά βέλισ͜ε̣ι
μπλυζνάκ, ἐδήν οὐτ δβα-‖21νάϊσετου, νέ μπέσ͜ε̣ι σῶς τ͜ά̣χ, κῶγα
δώϊδε Ἰη-‖22σοῦς, τά μοῦ κάζβαχα δροῦζητε Οὐτζ͜ενήτζοι:‧ ‖23
βείδωχμοι Γόσπουδα :/|||+/ Ἡ ὃν ἠμ κάζα, ἀκοῦ νέ ‖24 βεῖδαμ
л. 156v
βεῖδαμ νά ῥακήτεμου νεισιάνητε οὐτ καρφίητε, ‖2 ἡ ἀκοῦ νέ
κλάδαμ πράστουτμη νά νεισιάνητε οὐτ ‖3 καρφίητε, ἡ ἀκοῦ νέ
κλάδαμ ῥάκαταση νά ‖4 ῥεμπρότουμου, νέ κέ πουβ͜άρβαμ.
Бележки:
l. 15 μῆρμπα (мирба) – мир, сговор, вж. Панчев 1908: 209; μά първона
чално написано с ο, което е коригирано от същата ръка на α.
l. 19 ζαπρένοι в Ал. 268, l. 9, Солунското издание – ζαπρένη.

53
В Зографския манастир се съхранява старо издание от същото евангелско
чтение на различни езици, предназначено именно за тази вечерня. Благодаря
на братята от Зографската обител за това сведение и за цялостната помощ в
настоящото изследване.
54
KG 2008: 241. Издателите на Кониковското евангелие отбелязват този израз
като „странен“ и смятат, че издателят Павел Божигробски не е успял да разчете
добре рубриката в ръкописа. Независимо от особеното изписване, изразът не е
странен. Той е стандартен, предшества в църковните служби евангелските чтения
и съответства на църковнославянското и ѡ҆ сподо́битисѧ [намъ слы́ шанїю с͠ та́ гѡ еѵⷢа҇ лїа].
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l. 22 вм. оубо тук е употребен разговорният съюз та, който точно пре
дава гр. λοιπόν. Употребената тук фраза τά μοῦ κάζβαχα δροῦζητε в Ал. 268
е Μοῦ βέλεα ⟦οῦμπω⟧/σανκῆ/ δροῦζητε, а в Солунското издание – Μοῦ βέλεα
σανκῆ δροῦζητε. Следващите два зографски паралела имат същата употре
ба на съюза та.

Текстове 4–5: Зографски паралели 2 и 3 – Зогр. гр. № 161–51
Библиография: Καδᾶς 2006: 377; Chryssostalis, Delouis 2019
Анотация: Конволют под общото заглавие Χειρόγραφα Διάφορα
(т.е. Разни ръкописи). Тетради с единна пагинация, общо 84 листа.
Смесено съдържание, няколко ръце. Първата част на ръкописа е от
една ръка и съдържа частичен препис от старопечатно новогръцко
издание на беседа от св. Йоан Златоуст за молитвата и рецепти за
лечения. Във втората част от л. 46r до л. 58v друг писач (Натанаил
Зографски) с почерк, идентичен на Ал. 268 и Зог. гр. 107, преписва
от старопечатни новогръцки издания евангелски чтения и превежда
някои от тях на разговорен български с гръцки букви. В третата част
с ръкописно руско писмо следват преписи на беседи и поучения от
старопечатни руски издания. Между отделните части и в края на
ръкописа има бели листове.
Занимаващият ни тук текст е преписан в Зогр. гр. № 161–51 на
две места. Между двата преписа има малки разлики, някои от които
отбелязвам в бележките след текстовете.
Датировка: ок. 1850 г.
Текст 4: Зографски паралел 2 (ил. 4)
Този препис има текстови елементи, общи с Ал. 268 и от Зогр.
гр. 107, както и някои специфични особености. От допуснатите пов
торения и леки промени се вижда, че Зографски паралел 2 е работен
вариант на превода на евангелските четива.
Зогр. гр. № 161–51, л. 55v
κατοῦ βεῖδοχα Γόσπουδα … /|/ Ἡ Ἰησοῦς πάκ ἠμ ‖10 ῥετζ͜έ μῆρ νά βᾶς,
κατοῦ κάκ μά πράτη Τάτ-‖11κου, ἠ ἄ͜ζε πράστ͜αμ βᾶς‧… Ἡ κατοῦ ῥετζ͜έ
τουβᾶ, ‖12 δουχνά νά νῆχ, ἡ ἠμ ῥετζ͜έ, ζέμητε Δοῦχ σφε-‖13τήη, ἡ νά
κόγουτου γρέχουβητε πρόστητε, δά σά ‖14 πρόστενοι, ἡ νά κόγουτου
ζάπρητε δά σά ζαπρέ‖15νοι ../|/. Ἡ Θωμᾶ στ͜ώ σά βέλεσε͜ι μπληζνάκ, ἐδήν
(?)‖16 οὐτ δβανάϊσετε, νέ μπέσ͜ει σῶς νῆχ, κῶγα δουϊ(?)-‖17δέ Ἰησοῦς, τά
μοῦ βέλεχα δροῦζητε Οὐτζ͜ενήτζοι, ‖18 βεῖδωχμε Γόσπουδα ../|/. Ἠ ὄν ἠμ
ῥετζ͜έ̣, ἀκοῦ ‖19 νέ βεῖδαμ νά ῥάτζητέμου νισ͜ά̣νητε οὐτ καρφίη-‖20τε,

564

л. 56r
τε, ἡ ἀκοῦ νέ κλάδαμ πράστουτση νά νησ͜ά̣νιτε ‖2 οὐτ καρφίητε, ἡ ἀκοῦ νέ
κλάδαμ ῥάκατάση νά ‖3 {νά} ῥέμπρουτόμου, νέ κέ βερούβαμ …
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Бележки:
л. 55v
l. 13–15 δά σά πρόστενοι; δά σά ζαπρένοι – единствено в този текст е из
ползван съюзът да.
l. 17 τά μοῦ βέλεχα δροῦζητε – в сравнение със Зогр. паралел 1 (Текст 3) е
запазен разговорният съюз та, а казваха е заменено с велеха.
л. 56r.
l. 3 предлогът на е повторен по погрешка.

Текст 5: Зографски паралел 3 (ил. 5)
Зогр. гр. № 161–51, л. 57r
κατοῦ βεῖδοχα Γόσπουδα … Ἡ Ἰησοῦς πάκ ἠμ ῥετζ͜έ ‖9 μῦρ βᾶμ,
κατοῦ κᾶκ μά πράτη Τάτκου, ἡ ἄζη πράσταμ ‖10 βάς … Ἡ κατοῦ
ῥετζέ τουβᾶ, ‖11 δούϊνα νά νῆχ ἡ ῥετζέ, ‖12 ζέμητε Δοῦχ σφετίη, ἡ
νὰ55 κὸγουτου γρὲχουβητε πρό-‖13στητε σά πρόστενη, ἡ νά κόγουτου
ζάπριτε σά ζαπρένοι … ‖14 Ἡ Θωμᾶ, στ͜ώ σά βέλεσ͜ει μπληζνάκ,
ἐδήν οὐτ δβανάϊσε-‖15τε, νέ μπέσ͜ε̣ι σῶς νῆχ, κῶγα δώϊδε Ἰησοῦς,
τά μοῦ βέ-‖16λεχα δρούζητε Οὐτζ͜ενήτζοι, βείδωχμοι Γόσπουδα. …
‖17 Ἡ ὅν ἠμ ῥετζέ, ἀκοῦ νέ βεῖδαμ νά ῥάτζιτεμου νεισι͜ά-‖18νιτε
οὐτ καρφίητε, ἡ ἀκοῦ νέ κλάδαμ ⟦ῥάκαταμη ‖19νά ῥεμπρότουμου⟧
πράστουτμη νά νεισι͜άνιτε οὐτ καρφίη‖20τε, ἡ ἀκοῦ νέ κλάδαμ
ῥάκαταμη νά ῥεμπρότουμου, ‖21 νέ κέ βερούβαμ …

Бележки:
l. 9 съюзът и, който в повечето случаи е написан със слабо придихание,
тук е със силно – ἡ.
l. 15–16 τά μοῦ βέλεχα δρούζητε – следва Текст 4, вж. там бележката към
l. 17.
l. 10, 11, 17 формата ῥετζέ (рече) е без диакритичен знак, докато на l. 8
е с подписана дъгичка – ῥετζ͜έ.
l. 12 νὰ κὸγουτου (на когото) с тежко ударение. В този препис се срещат
по-често непоследователно поставени тежки ударения.
l. 18–19 тук фразата ῥάκαταμη νά ῥεμπρότουμου първоначално е написа
на не на място, след което е задраскана от писача и е изписана по-надолу
в текста, където ѝ е мястото.

Текст 5 следва Текст 4, но изглежда по-невнимателно написан, с
непоследователност в употребата на диакритичните знаци. Внасени
са леки промени в изписването на някои думи и ударения, напр.
ἄζη (ази), μῦρ, κᾶκ вм. ἄ͜ζε (с дъгичка за отбелязване на йотуването на
гласната, т.е. язе), μῆρ, κάκ.
55
Тук по-ясно e поставено тежко ударение. В този препис има и други уда
рения, които могат да бъдат взети за тежки, но няма последователност и всички
изглеждат по сходен начин.
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За да илюстрирам някои общи черти в петте текста, ще се спра
на евангелския израз εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων (Йоан 20:25). В църков
нославянския превод, разпространен в печатните книги през XVIII‒
ΧΙΧ в., преводът на този израз е въ ꙗ῎ звы гвоздинныѧ, като думата τύπος
(отпечатък, белег) е предадена по смисъл ‒ рана, язва. В Двуезичното
издание на Новия Завет от 1638 г. (Καινή Διαθήκη … Δίγλωττος, автен
тичен текст с новогръцки превод) Максим Калиполит превежда из
раза ‒ εἰς τὰ σημάδια τῶν καρφίων. Интересното е, че и в петте вариан
та на интересуващия ни тук текст четем непроменено „на нишаните
ут карфиите“, което е точен разговорен превод на израза от превода
на Максим Калиполит. В българския превод е запазена гръцката
дума карфии (гвоздеи) и е употребен разговорният турцизъм нишан
(османизъм от персийски), който съответства по значение не на стгр.
τύπος, а на нвгр. σημάδι като 1. знак, белег, 2. цел, мишена. Смятам,
че този пример потвърждава още веднъж становището, че Зографските паралели и Александрийският ръкопис са превод от новогръцки
– дело на един и същ книжовник, чийто почерк се идентифицира с
този на Натанаил Зографски. В преводите му на разговорен българ
ски език често срещаме обичайните за региона и епохата турцизми
и гърцизми.
Преводът на Максим Калиполит на Новия Завет добива широ
ка популярност и е преиздаван няколко пъти до 30-те на XIX в.56.
В зографските ръкописи на Натанаил срещаме значителен брой
преписи от новогръцки преводи на евангелски текстове. В лявата
колона на Ал. 268 (вж. ил. 2) е записан вариант на текста на Мак
сим Калиполит. Нашият преводач използва именно този новогръц
ки текст, а не каноничния автентичен гръцки текст или утвърдения
църковнославянски превод.
От съпоставителния анализ между двата издадени откъса – Ал.
268 и Солунското издание от 1852 г., с. 3–4 – и Зографските паралели
става ясно, че имаме един и същи текст в няколко варианта, които са
писани от една и съща ръка. Стилът на превода е идентичен. Почер
кът на автора на интересуващите ни текстове е характерен и се от
личава от почерците на други автори и писачи от първата половина
на XIX в. От палеографския анализ заключавам, че в по-ранните тек
стове нашият писач имитира печатни издания от средата и втората
половина на XVIII в., от които прави преписите на новогръцките
текстове. В някои преписи се подписва като Натанаил, първоначал
56
ΚΔ 1638: 345 (без означение на номера на страницата); ΚΔ 1824: 487; ΚΔ –
Γρ-Αλβ 1827: 370
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но йеромонах, а по-късно архимандрит. Постепенно почеркът му
се развива и става по-„личен“, запазвайки някои характерни бук
ви като γ или лигатури и съкращения напр. τῶν. Като цяло, в петте
текста виждаме един и същ „почерк“, което показва, че авторът на
Кониковското евангелие е книжовник от братството на Славянобъл
гарската обител Зограф. Преводите му са направени от новогръцки
на разговорен български език. Езикът, който използва, е комбина
ция от различни наречия, като се срещат диалектизми, турцизми,
гърцизми, книжовни форми и църковнославянски думи. Серията
от работни варианти на един и същи текст внася нова светлина в
проучванията и поставя нови въпроси пред изследователите.

Други зографски ръкописи от писача
на Зографските паралели
При съставянето на каталога на зографските гръцки ръкописи
бе установено, че около средата на XIX в. се откроява творчеството
на Натанаил Зографски, от чиято ръка са останали текстове в повече
от двадесет ръкописа57. По-голямата част от текстовете са на гръцки
език. В няколко случая авторът споменава своето име, както и името
на игумена и годината, когато е творил. По тези данни виждаме, че
оставеното ни на гръцки творчество на Натанаил Зографски може
най-общо да се датира от средата на 30-те до края на 50-те на ΧΙΧ в.
Тук ще се спрем на няколко примера.
Зогр. гр. № 54–164, л. 6r (ил. 6)
Библиография: Chryssostalis, Delouis 2019.
Датировка: ок. 1850 г.
Анотация. Този неописан в каталозите на Сп. Ламброс и С. Ка
дас ръкопис е изцяло на гръцки език. Написан е на разговорен език,
димотики, и съдържа преписи на евангелски четива, преписи от
издания на новогръцки, подредени според литургичния ред като
апракос евангелие. В предговора са описани мотивите за съставя
нето на книгата. Авторът пише името си – йеромонах Натанаил,
като озаглавява книгата Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς κοινὴν
διάλεκτον (εἰσαγωγή). Написаният на общ диалект (т.е. на разговорен
гръцки език) Нов Завет е важен за идентификацията на почерка на
Кониковското евангелие и за проучването на непознатото творчество
57

Chryssostalis, Delouis 2019.
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на Натанаил Зографски. Новозаветният текст е идентичен с гръцкия
текст в Кониковското евангелие. Оформянето на текста като цяло е
близко до вида на Александрийския ръкопис и оставя усещането, че
ръкописът е бил подготвен за печат.
Зогр. гр. № 113–3, л. 2r (ил. 7)
Библиография: Καδάς 1994: 154; Καδᾶς 2006: 363; Chryssostalis,
Delouis 2019.
Датировка: ок. 1850 г.
Анотация: Ръкопис Зогр. гр. № 113–3 е продължение на Зогр.
гр. № 112–2 и е озаглавен „Книга втора на преподобния Нил Атон
ски“58. През 1994 г. С. Кадас обръща внимание, че писачът е йеромо
нах Натанаил, който според приписката е съставил ръкописа през
ноември 1850 г. по времето на Иларион, игумен на Зографския ма
настир59.
Ръкописът се състои от 236 листа, изписан е изцяло на гръцки
език и съдържа поучения на преп. Нил Мироточиви или Атонски с
бележки на Натанаил Зографски. Почеркът е идентичен с почерка
на т.нар. тук Зографските паралели на Александрийския ръкопис, но
е по-обработен и „бърз“. На места има дребни правописни греш
ки, поправени от ръката на автора. Орнаментите на подвързията
съответстват на инструменти, намерени в зографската книговезни
ца, което означава, че по всяка вероятност книгата е подвързана в
Зограф.
Зогр. гр. № 128–18, л. 3r (ил. 8)
Библиография: Καδᾶς 2006, 367–368, Chryssostalis, Delouis 2019.
Датировка: ок. 1850 г.
Анотация и анализ: Малък ръкопис от 58 листа с почерка на На
танаил Зографски. Включва Златоустова литургия (л. 2r–34v), Чино
последование на Велик Водосвет (л. 35r–44r) и Чинопоследование на
58
Βιβλίον Δεύτερον τοῦ μακαρίου Νείλου τοῦ Ἀθωνίτου. Τόμος Δεύτερος Зогр. гр.
№ 113–3, л. 1r. Първи том на сборника с поучения на преп. Нил е също от ръ
ката на монаха Натанаил. За описание на двата тома вж. в Καδᾶς 2006: 362–363;
Chryssostalis, Delouis 2019.
59
…Ἐπιστασία καὶ σπουδῇ, τοῦ Πανοσιωτάτου Νεοφύτου Ἱερομονάχου Καυσοκα
λυϐίτου, καὶ Κόπον Ἀνωνύμου τινὸς. Νῦν δὲ κατ’ Ἔφεσιν τοῦ Πανοσιωτάτου Ἁγίου
Καθηγουμένου, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Κοινοϐιακῆς Σλαϐονο-βουλγαρικῆς Μονῆς τοῦ
Ζωγράφου Κυρίου Κυρίου Ἰλαρίωνος, Ἀντεγράφη ὑπ’ ἐμοῦ τοῦ Ταπεινοῦ ἐν Ἱερομονάχοις
Ναθαναήλ, ὑπὲρ οὗ καὶ εὔχεσθε, οἱ Ἐντυγχάνοντες. Ἀθωνίησιν ἐν Ἔτει Σωτηρίῳ , ͵ᾳωνʹ
1850 Νοεμβρίῳ…, вж. ил. 7 и Καδᾶς 2006: 363.
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Петдесетница (л. 44v–55v), като последните два листа са бели. Важен
за интересуващия ни въпрос за преводача и писача на Кониковското
евангелие е първият текст. В Златоустовата литургия като превод за
повечето от думите на йерея са вставени текстове на църовнославян
ски, написани със смесено писмо, с гръцки и кирилски букви60. Важ
ното в случая е, че звуковете, които съответстват на гръцкия език, са
предадени с гръцки букви, а за характерните славянски фонеми са
използвани кирилски букви (б, ж, ч, ш, щ, ю), сред които и букви
от старата кирилица (ѧ, ꙗ). Интересно е, че в някои случаи ятовата
гласна е написана с αι (вж. βο βαίκη βαικώβ – во вѣки вѣковъ). Текстът
наподобява църковнославянските книги, като в употребата на двете
азбуки Натанаил се стреми да предаде не звученето му, а правописа.
Като примери ще посочим възгласите на втория и третия антифон61
Пример 1: л. 2v
Ὅτι σὸν τὸ κράτος, κ(αὶ) σοῦ ἐστιν ἡ Bασιλεία κ(αὶ) ἡ δύνα-‖μις, κ(αὶ)
ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς, κ(αὶ) τοῦ Υἱοῦ, κ(αὶ) τοῦ Ἁγίο-‖υ Πνεύματος,
νῦν, κ(αὶ) ᾀεὶ62, κ(αὶ) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ꙗκω тβοѧ´ ἡ δερжάβα, ἡ τβοέ ἐστ τζάρστβο, ἡ σ⟦ή⟧/ύ/λα63, ἡ σλά- ‖
л. 3r
ἡ σλάβα, Ὁτζά, ἡ Σύνα, ἡ Σφετάγω Δούχα, ‖ νείναι ἡ πρήσνω, ἡ βο
βαίκη βαικώβ.
Пример 2: л. 3r (Ил. 8)
Ὄτι64 ἀγαθὸς κ(αὶ) φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, κ(αὶ) σοὶ τὴν
‖ δόξαν ἀναπέμπομ(εν), τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ Υἱῷ, κ(αὶ) τῷ Ἁγίῳ
‖Πνεύματι, νῦν, καὶ ᾀεὶ65, κ(αὶ) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ꙗκω бλὰγ ἡ чελοβαικολю´бετζ Бόγ ἐσὴ, ἡ τεбαί ‖σλάβου βοζσειλάεμ,
Ὁτζού, ἡ Σύνου, ἡ Σφετόμου Δού-‖χου, νύναι ἡ πρήσνω, ἡ βο βαίκη
βαικώβ.

Датата на съставянето на този интересен ръкопис не е отбеля
зана, но в текста намираме косвени хронологически данни. В цър
ковнославянския текст на заамвонната молитва се споменава името
60
Подобни текстове срещаме и в Солунското издание, вж. напр. началото
Σοφία ὀρθή предадено като Πρεμούδρος πρόστι. Вж. Приложение ΙΙ, Фиг. 2
61
В ръкописа на л. 2v Εὐχή ἀντιφώνου Α΄ и л. 3r Εὐχή ἀντιφώνου Β΄.
62
Вместо ἀεὶ.
63
Писачът първо пише думата σήλα (сила), след което поправя на σύλα.
64
Вместо Ὅτι, както е в предишния текст.
65
Вместо ἀεὶ.
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на руския император Николай Ι Павлович, т.е. трябва да отнесем
съставянето на ръкописа между 1825‒1855 г.66
В Златоустовата литургия от Зогр. гр. № 128–18 виждаме сходен
на Кониковското евангелие подход за двуезичен текст. На практика в
този ръкопис нямаме преводи по същество, а вметнати църковно
славянски текстове със смесено писмо в оригиналния гръцки текст
на литургията. Интересен е въпросът за техниката на транскрипция,
при която забелязваме сходни черти с Александрийския ръкопис и
Зографските паралели – от една страна, писачът се стреми изписва
нето да следва принципи на гръцкия правопис (βαικώβ визуално
наподобява αἰώνων чрез използването на омега и αι), а от друга, не
се спазва единна и стройна система (думата ныне е изписана по раз
лични начини, напр. νείναι, νύναι). Същевременно в гръцкия текст
срещаме дребни правописни грешки, каквито намираме и в гръц
кия текст на Александрийския препис.
Ръкопис Зогр. гр. № 128–18 е важен за осмислянето на среда
та, в която е работил книжовникът Натанаил и за отношенията на
Зограф с Русия и двора на Николай Ι, с когото архимандрит Анато
лий е поддържал тесни контакти.
Зогр. гр. 110, л. 112r. (Приложение ΙΙ, Фиг. 2)
Библиография: Lambros 1895: 35; Diktyon 31180; Chryssostalis,
Delouis 2019.
Датировка: ок. 1850 г.
Анотация и анализ: Ръкопис Зогр. гр. 110 съдържа преписи на
беседи, жития и служби, написани на гръцки език от Ναθαναήλ,
ἐλάχιστος Ζωγραφίτης, ὃ καὶ ἀρχιμανδρίτης, което е косвено свидетел
ство за датата на съставяне на сборника след 1857 г., когато Натанаил
Зографски става архимандрит. Щампованата украса върху подвър
зията съответства на инструменти, произхождащи от книговезката
работилница в Зограф67, което предполага, че кодексът е бил под
вързан на място.

66
Църковнославянският текст се намира на л. 23v, а на предишната страни
ца гръцкият текст на същата молитва не споменава конкретни имена и следва
канона.
67
Орнаментите върху капаците на ръкописа са идентични с релефа на кни
говезките щампи с № 9/6-2/54 и 9/6-2/213.
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Натанаил Зографски –
хронология на творчеството
От ръкописното наследство на Натанаил Зографски, което се
съхранява в Зографския архив, можем да извлечем хронологически
данни за творчеството му. Най-общо ръкописите се обособяват в
две групи.
А) С пряка датировка:
1) 1848 г. – пише името си като химнопевец Натанаил Зограф
ски (Ναθαναήλ Ζωγραφίτης), вж. Зогр гр. 132–22 л. 171v;
2) 1850 г. – пише името си като йеромонах Натанаил (Ναθαναήλ)
при игуменството на Иларион, който е игумен от 1849 до 1855 г., вж.
Зогр. гр. № 113–3, л. 2r (Ил. 7).
Б) С косвена датировка:
1) [вероятно след 1857 г.] – подписва се като архимандрит На
танаил Зографски, вж. Зогр. гр. 110, л. 112r (Приложение ΙΙ, Фиг. 2);
2) [между 1822‒1855] – преписва гръцкия текст на Златоустовата
литургия с интерполации на църковнославянски със смесено гръц
ко и кирилско писмо, вж. Зогр. гр. № 128–18.
Името на Натанаил като йеромонах или архимандрит сре
щаме и в други непроучени досега ръкописи, които се датират
най-общо преди и след средата на ΧΙΧ в., напр. Зогр. гр. № 54–164
(Ναθαναὴλ ἐν ἱερομονάχοις), №108 (Ναθαναήλ, ἐλάχιστος Ζωγραφίτης,
τοῦ καὶ ἀρχιμανδρίτης), № 159–49 (ἐλάχιστος ἐν ἱερομονάχοις Ναθαναὴλ
ἀρχιμανδρίτης). Допълнителни непреки свидетелства за дейността на
книжовника черпим от множеството преписи на служби, беседи и
жития, които намираме в около двадесет ръкописа.

Личност
Възниква въпросът коя личност се крие зад перото на дейния
зографски книжовник. Както видяхме, Натанаил се подписва като
йеромонах около средата на XIX в., след което става архимандрит
и продължава активно да преписва и пише книги. От известните
книжовници от Зографското братство единствената личност, чието
име и дейност отговарят на дадения творчески профил, е Натана
ил Зографски, бъдещ митрополит Охридско-Пловдивски. Неговият
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живот е добре известен68 и тук ще се спрем само на някои детайли
от делото му, които осветляват въпроса за преводите на разговорен
български („на наше мѣстно, просто българско нарѣчiе“69). Основен
извор за дейността му е автобиографичният очерк, който той оставя
в ръкопис. Ето как той описва себе си в началото на този текст:
Азъ, първи Екзархически Охридски Български Митрополи
тъ Натанаилъ, съмь се родилъ, първо дѣте на родителитѣ ми, въ
1820 година70, Октомврий 26, както послѣ ми казваха, въ Македо
ния, въ Скопското село, Кучевиста71, отъ родители чисти Бугары
(Българе), Православни християни, прости, безкнижни, земедѣл
ци: Стоянъ и Стоя Бойкикеви. Iеромонахъ Манассия, отъ селския
манастиръ „Святи Архангелъ“, ме е кръстилъ и ме е именувалъ
Нешо или Недялко72.

От Жизнеописанието научаваме, че Недялко пристига през
1837 г. в Зографския манастир и там приема монашеско постри
жение с името Натанаил. На следващата година е изпратен от ар
химандрит Анатолий73 на обучение в Русия, където завършва, ди
пломира се и защитава докторат. През 1848 г. е ръкоположен за
дякон и на 24 ноември с.г. е възведен за йеромонах. Развива активна
книжовна и духовна дейност и се запознава с видни личности, като
обикаля Русия и Европа. Пише, превежда и издава статии и книги с
духовно, обществено и научно съдържание. През 1853 г. се завръща
в Зограф и продължава книжовната и образователната си дейност.
През 1857 г. е произведен за архимандрит74 и поема игуменството на
Добровецкия манастир, заддунавски метох на Зограф.
Въз основа на тези сходства в книжовната дейност между извест
ния Натанаил Зографски и автора на свода от текстове на КониковВж. Кирил 1952. Пловдивският митрополит Кирил (от 1938 г. Пловдив
ски митрополит и от 1953 г. пръв патриарх на възстановената Българска патри
аршия) пише биографичен очерк за Натанаил. За по-новите изследвания вж. у
Пасков 2016.
69
Жизнеописание, с. 9.
70
По бележка на А. Станков отбелязаната година на раждане не е точна,
като по-вероятна е 1811 г. Вж. Жизнеописание, с. 4.
71
Т.е. Кучевище.
72
Жизнеописание, с. 4.
73
Архимандрит Анатолий прави постъпки в Петербург, за да бъдат при
ети български монаси като ученици в Кишиневската семинария. Сред първите
ученици са зографците Антоний, Дионисий, Натанаил, които започват обуче
нието си в Кишинев през 1839 г. След това Натанаил учи в Одеската семинария
и Киевската духовна академия, вж. Кирилова 1996: 138.
74
Кирил 1952: 222.
68
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ското евангелие стигам до заключението, че става въпрос за една и
съща личност. Трудно е да допуснем, че по едно и също време двама
книжовници от един и същи светогорски манастир развиват сходна
дейност, имат едно и също име и стават паралелно йеромонаси и
архимандрити.

Кониковското евангелие
и преводаческата дейност на Натанаил
От сравнителния анализ на диалектните особености на Кониковското евангелие (Александрийския ръкопис) с ениджевардарския
говор М. Каранфиловски, Л. Спасов и Б. Арсов заключават, че тек
стът на ръкописа не следва конкретното местно наречие, а по-скоро
е смесица от говори75. Изнесените по-горе данни за ръкописното на
следство на Натанаил Зографски показват, че в преводите си той си
е служил с различни говори и нива на езика – от простонароден с
по-ясно изразени местни диалектни черти през по-книжовни фор
ми на (ново)българския до църковнославянски, като е използвал
изцяло гръцка азбука с подписани диакритични знаци или смесе
но гръцко и кирилско писмо. В Жизнеописанието си, което пише на
преклонна възраст, Натанаил, митрополит Охридско-Пловдивски,
си спомня за преводите, които е правил в юношеските си години и
на по-зряла възраст. Можем да се спрем на кратките описания на
тази дейност и да ги разгледаме в съпоставка с ръкописното наслед
ство на йеромонах и архимандрит Натанаил Зографски.
Натанаил Охридско-Пловдивски пише в своята автобиография,
че като ученик на Никола Тонджоров в Самоков от април 1835 до
май 1836 г. „доволно успѣхъ да усвоя правилата на Славянската, Бъл
гарската и гръцката граматика, така щото прѣвождахъ, отъ славян
ски на български, съ малко погрѣшки… и отъ гръцки на български
с помощьта на лексикони“76. На следващата година Недялко (Нешо)
отива в Прилеп, където учи при или по-скоро заедно с един юноша
от Велес на име Георги Михов Самуркашов, чете книги от богатата
библиотека на манастира „Трескавец“ и разгръща преводаческите
си възможности. Чете и превежда духовна литература „заради лю
бящитѣ набожность Прилѣпски юноши и старци“. Ученикът Не
дялко е доста активен преводач, както сам той отбелязва:
75
76

KG 2008: 323.
Жизнеописание, с. 8.
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Освѣнъ читанието, азъ избирахъ из прочетенитѣ книги сгод
ни поучения, прѣвождахъ ги на мѣстното българско нарѣчие
заради стареца ми Манасия и онъ ги казуваше въ недѣлни и въ
празднични дни на народа въ църквата свято Димитровска въ Ва
рошъ, защото въ гр. Прилѣпъ, въ 1836–1837 година, нѣмаше църк
ва. Благодарение на това името на мойтъ старецъ Манасия и до
сега остана незабравимо въ пъметьта на Прилѣпското потомство.
Така азъ прѣвождахъ и на благоговейнитѣ свещеници потрѣбни
тѣ имъ апостоли и евангелия77.

Преводаческата дейност на бъдещия митрополит Натанаил се
„институционализира“ непосредствено преди той да отиде с ду
ховния си отец Манасий в Зограф. Отново от автобиографията му
научаваме, че с учителя си Георги Смуркашов решават да преведат
книгата на йеромонах Неофит от Манастира Нямцу (Молдова) „на
наше мѣстно, просто Българско нарѣчiе“. За няколко месеца, рабо
тейки по влашкото и гръцкото издание, те успяват с общи усилия
да направят превода („съ помагание единъ другому, я прѣведохме
криво-право“) и преди пътуването си за Света Гора дават ръкописа
на велешанина Наум Лювчиев, „за да го печати (типоса) въ Солунъ,
гдѣто се слушаше, че се отворила българска типография“78. Митро
полит Натанаил не споменава каква азбука е използвал в ранните
си преводи в Самоков и Прилеп, но като имаме предвид духа на
епохата и спецификите на контактната българо-гръцка зона, в коя
то тепърва започва изграждането на български училища, можем да
предположим и дори да сме сигурни, че тези текстове са били писа
ни с гръцко или смесено писмо.
В своето Жизнеописание Натанаил Зографски си спомня, че през
пролетта на 1853 г. се прибира в Зограф след 15-годишно отсъствие
Жизнеописание, с. 9.
Печатницата на Теодосий Синаитски в Солун през 1839 г. издава преве
дената от Недялко (Нешо) Бойкикиев и Георги Самуркашов книга със заглавие
Служенїе еврейско и все злотворенїе нихнѡ со показанїе от с͠ щеннѡ и б͠жвенѡ писанїе ветхѡ и новое. На
заглавната страница се казва, че книгата е написана на молдовлашки от Неофит
монах, после е преведена на гръцки – па̀ сега́ , ѿ гре́ чески ѧзы́ къ се преисноси́ и҆ се преписа́
во про́ стий и҆ кра́ ткый ѧзы́́ къ бо́ лгарскїй къ разуменїю про́ стому наро́ ду. Името на преводача
не е указано. Когато книгата е публикувана, Нешо вече е монах Натанаил от
Зографското братство. Чрез това издание се преплитат пътищата на Натанаил
и на солунските издатели. Преводът на младия Недялко е втората или третата
книга, отпечатана от Теодосий Синаитски, а първата двуезична книга, написа
на изцяло с църковнославянски букви, излиза през 1838 г. със заглавие Нача́ лное
Ѹче́ нїе съ моли́ твы Ѹ҆тре́ ннїѧ Славѧнобо́ лгарскїй и҆ гре́ ческыѧ. Тук гръцките текстове са на
писани със славяноболгарски букви. За печатницата на Теодосий Синаитски вж.
Снегаров 1937: 27–29.
77
78
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и приема послушанието да преподава „на младитѣ братя първона
чалнитѣ науки: славянски и български граматики, църковна исто
рия, катехизисъ и др. подобни“79. В тази епоха Зографското брат
ство предприема стъпки за създаване на училище към манастира80
и е твърде вероятно преписи, преводи и авторски текстове на Ната
наил да са били използвани в него.

Заключение и перспективи
за по-нататъшни проучвания
Въз основа на гореизложеното смятам, че са налице сериозни
аргументи да приемем, че авторът на Кониковското евангелие е кни
жовникът Натанаил Зографски, който, както виждаме по групата
от ръкописи с варианти на едни и същи текстове, е работил дъл
го върху преводи от гръцки на български и е съставял сборници с
определена подредба. В преводите си той си служи с трите (функ
ционални) нива на езика: църковнославянски (убо), книжовен (тях,
казваха, който) и простонароден (санки, нишани, мирба).
В светлината на изнесените нови данни споделям мнението, че
Кониковското евангелие не води произхода си от района на Конико
во, а по-скоро от Зографското братство и по-точно от писалището
на Натанаил, като има своята предистория в ученическите преводи
на Недялко (Нешо) Бойкикев, които той е правел за своя духовник
йеромонах Манасий, както и по други поводи. Процесът на създа
ването на евангелието може да бъде проследен в Зографските паралели, Александрийския ръкопис и Солунското издание. Село Кониково
има случайна връзка с този текст само дотолкова, доколкото е род
но място на редактора на Солунско издание. Самият редактор, Па
вел Божигробски, не се намесва творчески в текста, а издава четири
текста от преводите на Натанаил Зографски. По всяка вероятност
ръкописът Ал. 268 е окончателен вариант, подготвен от Натанаил за
издаване, а версията, редактирана и издадена от Павел Божигроб
ски, остава едно недовършено начинание. Този свод от преписи и
печатно издание са уникален паметник, който тепърва предстои да
бъде проучен в дълбочина.
Ръкописното наследство на Натанаил Зографски обхваща пре
писи, преводи и авторски текстове, групирани в цели кодекси, в
самостоятелни тетради на конволюти и на отделни вставки, запи
79
80

Жизнеописание: 36.
Кирил 1952: 195 и сл.
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сани между текстовете на други автори. По-голямата част от иден
тифицираните ръкописи са на гръцки език. На базата на проуче
ния до момента материал бе установено, че на няколко места има
ме повторни работни варианти на преводни текстове от гръцки на
простонароден български с гръцко писмо. Някои от текстовете не
фигурират в Александрийския ръкопис. Трябва да се отбележи, че
частично анализираното тук евангелско чтение е единственото на
мерено досега в три зографски преписа, при това в различна степен
на обработка. Предстои да бъде проучено мястото на този текст в
творчеството на Натанаил Зографски, отношението му към стемата
на Кониковското евангелие и съответно към издателската дейност в
Солун. Преводите на Натанаил се вписват в епоха, в която се появя
ва серия от ръкописни текстове и печатни издания на Новия Завет
на народен български81. През първата половина на ΧΙΧ в. особено
активно се работи по преводи на Евангелието на народни езици и
ролята на Света Гора и конкретно на Зографския манастир в това
начинание тепърва предстои да бъде проучена.

По-известните частични и цялостни преводи на Библията са от Петър
Сапунов (1828), Неофит Рилски (1840–1859), Петко Славейков (1863), Констан
тин Фотинов (1855–1866), вж. Стойков 2017: 3 и сл. Преводите са правени на
различни говори (източни, централни и западни), с по-големи или по-малки
влияния от църковнославянски език, като спомагат за изкристализирането на
българския книжовен език. Същите особености се наблюдават и в зографски
те преводи. За новобългарските преводи на Евангелието и значението им за
развитието на книжовния език вж. Иванова 2017: 323–353 (където е цитирана и
по-стара литература).
81
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Приложение I:
Текстове в транскрипция на кирилица
Предложената тук транскрипция с кирилица се прави с цел
текстовете да бъдат по-лесно четими при съпоставителния анализ
на ниво съдържание и изказ. Транскрипцията не е дипломатическо
издание и неминуемо е свързана с определен тип конвенции.
Гръцките букви за съгласни и гласни, които имат идентично
или сходно звучене в български и гръцки, се транскрибират със съ
ответните кирилски букви82.
При съгласните без диакритични знаци единствените особености
са употребата на γ83, δ84, и μπ за /г/, /д/ и /б/. При гласните няма после
дователност при изписването на /о/, /и/ и /е/, които се предават съот
ветно с ο, ω85; ι, η, υ, ει, οι; ε, αι86. Във всички тези случаи гръцките букви
се транскрибират със съответните за фонемите букви на кирилица.
Транскрипцията на гласните следва автентичния текст, напр.
предлогът от е запазен, както е в оригинала – ут. Интересен е въ
просът за редукцията на гласните. Забелязваме последователна ре
дукция на неударено [ο:у]87. За /а/ и /ъ/ се използва α без диакритич
ни знаци и така не знаем дали има редукция [а:ъ]. В някои случаи
има редукция на неударено [е:и], напр. в Зографските паралели сре
щаме формите велиши и беши, вм. велеше и беше.88
В случаите, в които са използвани (или пропуснати) диакритич
ни знаци, напр. при думите нишан и ученици, вж. по-горе, следвам
стандартния съвременен български правопис . За думите, които на
български се пишат с ш89 [ш], щ90 [шт], ч91 [ч], я92 [йа, йъ, ьа, ьъ] из
Напр. κάζα (каза), πάκ (пак).
Напр. Γόσπουδα (Госпуда).
84
Напр. ἐδήν (един).
85
Напр. κώγουτου, κὸγουτου (когото); μπλυζνάκ, μπληζνάκ (близнак).
86
Вж. по-горе в бележките към текстовете.
87
За редукция [ο:у] вж напр. Текст 1: σὰ προυστένη; Текст 2: σά προυστένη;
Текст 3: σά προυστένη; Текст 4: σά πρόστενοι ; Текст 5: σά πρόστενη.
88
В Зографските паралели, независимо от това дали са поставени диакри
тични знаци, глаголните окончания за 3 л. ч. на мин. нсв. вр. са с –и, вж. Текст
3: βέλισ͜ε̣ι , μπέσ͜ε̣ι; Текст 4: βέλεσε͜ι, μπέσ͜ει; Текст 5: βέλεσ͜ει, μπέσ͜ε̣ι, докато същи
те глаголни форми в Александрийския ръкопис и Солунското издание са с -е, вж.
Текст 1: βέλισε, μπέσε; Текст 2: βέλισ͜ε̣, μπέσ͜ε̣.
89
Вж. по-горе за различното изписване на думите беше и нишан.
90
Напр. що се изпизва по три различни начина, вж. в текстовете: στ͜ώ̣, στ͜ώ, στὼ.
91
За [ч] се използва съчетание тав+зита с диакритичен знак, който понякога
е пропуснат, вж. по-горе коментар за Οὐτζ͜ενήτζοι, Οὐτζενήτζοι (ученици) и ῥετζ͜έ̣,
ῥετζὲ (рече).
82
83
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ползвам тези букви, ако поне веднъж в текстовете е използван ди
акритичен знак при съответните гръцки букви и комбинации от
букви σ, στ, τζ, ι. За ϊ е използвано й93 [й]. В приведените текстове не
се срещат думи с /дж/, /ж/ и ю [йу, ьу].
Специфичен случай е звукът /ъ/, който е написан като α без
диакритични знаци. В краткия текст, предложен за съпостави
телен анализ, имаме два различни примера: (1) ръка94 (от рѫка) и
(2) пръст. Изписване на буква за гласна при думата пръст95 показва,
че звукът /ъ/ се е схващал от преводача и писача Натанаил Зограф
ски като отделна гласна, която е написана с най-близката по звучене
гръцка буква – α. За улеснение в предложената тук транскрипция
предавам и двата указани случая с /ъ/.
При едносричните думи в транскрипцията не е поставено уда
рение, независимо че в оригинала понякога то се изписва. Записът
на думите следва максимално оригинала, като се запазват словораз
делянето и слятото писане на думи (обикновено т.нар. фонетични
думи), напр. слятото изписване на реброто му, с различно поставени
ударения.96 В транскрипцията не са отразени кустосите.
Текст 1: Солунско издание – Павел Божигробски и Киряк Държилов,
1852 г., стр. 3–4
стр. 3–4 (Приложение II, Фиг.1)

кђ вєдоа Гѕспуда. И Иисіс пак му речѓ: мир на вас, ка ма
пущє Тђтку, и ђзе піщам на ваз. И ка речѓ вѕа, дуйнђ на них, и
речѓ: зимђйте Дух Светєи! И на кѕгу ту грѓхувите прѕстите, са
прустѓни, и на кѕгу зђприте са запрѓни. И Томђ що са вѓлише
близнђк, едєн ут дванђйсте, не бѓше сос них, кѕга дуйдѓ Иисіс.
Вж. ἄ͜ζε
̣ (язе), πουβ͜άρβαμ (пувярвам), τ͜ά̣χ (тях).
Най-често се отбелязва с ϊ, вж. κώϊτου (който), δώϊδε (дойде), ζημάϊτε (зи
майте).
94
В ед. и в мн. ч, независимо от мястото на ударението, /ъ/ се изписва с α
вж. Текст ръка 1: ῥάτζει τέμου, ῥάκαταμη; Текст 2: ῥάτζειτέμου, ῥάκαταμη; Текст 3:
ῥακήτεμου, ῥάκαταση; Текст 4: ῥάτζητέμου, ῥάκατάση; Текст 5: ῥάτζιτεμου, ῥάκαταμη.
Предложената тук транскрипция не изключва възможността писачът или чи
тателят да е произнасял ѫ като /а/.
95
Текст 1: πρά<σ>τουτμη; Текст 2: πράστουτμη; Текст 3: πράστουτμη; Текст 4:
πράστουτση; Текст 5: πράστουτμη.
96
ῥέμπρουτόμου в Зогр. парал. 2 (Зогр. гр. № 161–51, л. 56r, l. 3). Думата
ῥεμπρότουμου е изписана отново слято, но с едно ударение в другите два зограф
ски паралела – Зогр. парал. 1 (Зогр. гр. № 107, л. 156v, l. 4) и Зогр. парал. 3 (Зогр. гр.
№ 161–51, л. 57r, l. 20). В Ал. № 268 и в Солунското издание думата е без ударение:
ῥεμπρουτομου (Ал. № 268, стр. 4, l. 19 – 20; Солунско издание, 1852 г., с. 4).
92
93

578

Генчо Банев

За автора на Кониковското евангелие

Му вѓлеа санкє дрізите Ученєци: вєдохми Гѕспуда. И он му
речѓ: акі не вєдам на рїцитѓ му нишђните ут карфєите, и акі
на клђдам прїстут ми на нишђните ут карфєите, и акѕ не клђдам рїкатами на ребрутому, нѓке верівам.
Текст 2: Александрийски ръкопис – Ал. № 268, стр. 4.
стр. 4 (ил. 2)

кђ вєдоа Гѕспуда. И Иисіс пак му казђ: мир на вас, ка ма пущє
Тђтку, и љзе піщам /на/ ваз⟦и⟧. И ка речѓ вѕа, дуйнђ на них, и
речѓ: зимђйте Дух Светєи! И на кѕгу ту грѓхувите прѕстите, са
прустѓни, и на кѕгу зђприте са запрѓни. И Томђ що са вѓлише
близнђк, едєн ут дванђйсте, не бѓше сос них, кѕга дуйдѓ Иисіс.
Му вѓлеа ⟦оібо⟧ /санкє/ дрізите Ученєци: вєдохми Гѕспуда.
И он му речѓ: акі не вєдам на рїцитѓ му нишђните ут карфєите, и акі на клђдам прїстутми на нишђните ут карфєите, и акі
не клђдам рїкатами на рѓбрутому, нѓке верівам.
Текст 3: Зографски паралел 1 – Зогр. гр. № 107, л. 156r–156v
л. 156r (ил. 3)

каті вєдеха Гѕспуда. И Иисіс пак им кђза: мєрба на вас, каті
как ма прђти Тђтку, и љзи прђщам вас. И каті кђза тувђ, дійна на
тях, и кђза: зѓмите Дух Светєи! И на кѕйту грѓхувите прѕстите, са прустѓни, и на кѕйту зђприте са запрѓни. И Томђ, що
са вѓлиши близнђк, едєн ут дванђйсету, не бѓши сос тях, кѕга
дѕйде Иисіс, та му кђзваха дрізите Ученєци: вєдохми Гѕспуда.
И он им кђза: акі не
л. 156v

вєдам на ръкєтему нишђните ут карфєите, и акі на клђдам
прїстутми на нишђните ут карфєите, и акі не клђдам рїкатаси
на рѓбрутому, не ке пувљрувам.
Текст 4: Зографски паралел 2 – Зогр. гр. № 161–51, л. 55v–56r
л. 55v (ил. 4)

каті вєдоха Гѕспуда. И Иисіс пак им речѓ: мир на вас, каті
как ма прђти Тђтку, и љзе прђщам вас. И каті речѓ тувђ, духнђ
на них, и им речѓ: зѓмите Дух Светєи! И на кѕгуту грѓхувите
прѕстите, да са прѕстени, и на кѕгуту зђприте да са запрѓни. И
Томђ що са вѓлеши близнђк, едєн ут дванђйсете, не бѓши сос
них, кѕга дуйдѓ Иисіс, та му вѓлеха дрізите Ученєци: вєдохме
579
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Гѕспуда. И он им речѓ: акі не вєдам на рїцитѓму нишђните ут
карфєите,
л. 56r

и акі на клђдам прїстутси на нишђните ут карфєите, и акѕ не
клђдам рїкатђси на рѓбрутѕму, не ке верівам.
Текст 5: Зографски паралел 3 – Зогр. гр. № 161–51, л. 57r
л. 57r (ил. 5)

каті вєдоха Гѕспуда. И Иисіс пак им речѓ: мир вам, каті как ма
прђти Тђтку, и ђзи прђщам вас. И каті речѓ тувђ, дійна на них,
и речѓ: зѓмите Дух Светєи! И на кѕгуту грѓхувите прѕстите са
прѕстени, и на кѕгуту зђприте са запрѓни. И Томђ, що са вѓлеши близнђк, едєн ут дванђйсете, не бѓши сос них, кѕга дѕйде
Иисіс, та му вѓлеха дрізите Ученєци: вєдохми Гѕспуда. И он
им речѓ: акі не вєдам на рїцитему нишђните ут карфєите, и
акі на клђдам прїстутми на нишђните ут карфєите, и акѕ не
клђдам рїкатами на ребрѕтуму, не ке верівам.
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Приложение II:
Фигури

Фиг. 1. Издание на Павел Божигробски и Киряк Държилов,
Солун 1852 г., стр. 3, по KG 2008: 247.
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Фиг. 2. Зогр. гр. 110, л. 112r. Подпис на Натанаил
Зографски като архимандрит, т.е. след 1857 г.

Мой превод на стиховете в края на ръкописа:
Христос, на всички добрини / началото и края движи. / Трудещия се
и пишещия / Богородице, пази, / като имаща голямо пред / Сина си дръзновение. / Възхваляващ те, твой песноплетец незначителен / Натанаил
нищожен Зографски, / що е и архимандрит. / КРАЙ
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On the Konikovo Gospel’s Author:
New Data on the Handwritten Heritage
of the Scholar Nathanael Zografski,
the Metropolitan of Ohrid and Plovdiv
Guentcho Banev (Athens)
In 1915 and 1931, Jordan Ivanov published the first evidence and
research on the Gospel Book he called Konikovo Gospel that, in his
words, contained „a new Bulgarian translation of the Sunday Gospel
in the dialect of Konikovo village..., printed in Thessaloniki, in 1852“.
On the title page of this printed Gospel, the name of Hieromonk Pavel,
Protosyncellus of Jerusalem, is mentioned as the editor or, more precisely,
the person who transcribed and corrected the text. Later, in 2008, an
interesting manuscript from the Library of the Patriarchate of Alexandria
was published. This manuscript, MS Alex. 268, is described in the 1945
catalogue of the Patriarchal Library of Alexandria as “Evangelistarion...
in two columns, in the Greek vernacular language with a translation into
the vernacular Bulgarian“. In this bilingual manuscript, some folia are
missing and the author’s name is not preserved. The similarities between
the handwritten Gospels translation in MS Alex. 268 and the translation
in the printed edition of 1852 allow for identifying this manuscript as a
prototype of the Konikovo Gospel. The historical, cultural and linguistic
interpretation of the translation provokes an academic discussion in
which the question of the author of the translation stands out as the most
important issue.
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In recent studies of the Greek manuscripts housed in the Monastery
of Zograf, handwritten texts have been found that are identical to the
handwriting, style, and content of the Alexandrian manuscript. This
paper analyses three Zograf parallels of part of the gospel lection read
on St Thomas Sunday (Antipascha) or on The Love Vespers (John 20:
19-31). The three Zograf copies, together with MS. Alex. 268 and the
printed edition of 1852 form a unique corpus of five texts translated and
written by the same scribe. In the archives of the monastery, over 20
Greek manuscripts are kept that are written by the same hand or contain
texts written by the same hand and that are dated to 1835–1860. In some
of these manuscripts the scribe left his signature as Nathanael of Zograf,
a hieromonk and later archimandrite. This seems to be a handwritten
legacy of the famous Nathanael Zografski, who in his autobiography
mentioned the translations that he made (from Slavonic and Greek “into
our local, simple Bulgarian language”) as a student in 1835–1837, first in
Samokov and then in Prilep. The translations were intended for those
“devoted to God, old and young” and for the priests who needed the
“Epistles and Gospel Books.” The same Nathanel, already as a monk,
continued translatiing from Greek and dedicated time to literary
activities in the mid nineteenth century. In 1872, he was ordained as the
first Metropolitan of Ohrid of the Bulgarian Exarchate. The identification
of the author of the so-called Konikovo Gospel, suggested in this paper,
opens new research perspectives.
Key words: vernacular Greek, vernacular Bulgarian, translations,
New Testament, Nathanael of Zograf, Aprakos Gospel, Saint Thomas
Sunday, Antipascha, The Love Vespers
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Документите от светогорските манастири
като свидетелство за славянските
влияния в Гърция.
Присъствието на славянски
топоними, микротопоними и хидроними
Ангелики Деликари (Солун)
Ключови думи: топонимия, славяни, Света Гора
Интересът към славянските топоними в гръцкото пространство
е започнал по същество с изследването на Макс Фасмер от 1941 г.1
Голямото достойнство на този труд се дължи на факта, че Фасмер е
първият, който се опитва да събере и разтълкува значителен брой
славянски топоними в Гърция, въпреки че за доста от тях по-късно е
доказано, че нямат славянски корен. Факт е, че в множество области
старите славянски топоними (т.е. преди преименуването им през
20-те години на XX в.)2 достигат от 80% до 90% от общия брой мест
1
Вж. Vasmer 1941. За историята на проучванията вж. също историческото съ
чинение на Якоб Фалмерайер (Fallmerayer 1830) и свързаните с него изследвания.
2
От началото на XX в. гръцката държава, основно с цел засилване на на
ционалното чувство, се заема да смени чуждите (славянски, турски, албански,
влашки и др.) топоними с гръцки. В Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως (Държавен вестник) брой 125, 08.06.1909 г. е публикуван указ на краля на Гърция Георгиос Ι „За
съставянето на комисия за изучаването на топонимите в Гърция и уточняване
на историческата им причина.“ (Περὶ συστάσεως ἐπιτροπείας πρὸς µελέτην τῶν
τοπωνυµίων τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐξακρίβωσιν τοῦ ἱστορικοῦ λόγου αὐτῶν.). Тенден
цията за преименуване на топонимите достига своя апогей в периода между 1926
и 1928 г. и продължава до 60-те години на XX в. (но и по-късно) в по-малки ма
щаби. Относно този въпрос вж. напр. Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου
τῆς Ἑλλάδος, τ. Α΄, αρ. φ. 125 (8 Ἰουνίου 1909), 547–549; вж. също Πολίτης 1920;
Καμπούρογλου 1920; Κολοκοτρώνης 1925, 3–4; Κυριακίδης 1926; Βαγιακάκος 1964;
Καλλιβρετάκης 2003, 7–24; Κωστόπουλος 2008: 139–147; Κυραμαργιού 2010: 3–26
(заедно с обстойната библиография там); Σολάκη – Βαμβακίδου 2013, 216–222 и
др. Вж. и Χουλιαράκης 1975.
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ни имена. Това става ясно и от проведените от мене проучвания в
Западна Македония3.
Не е известно кога точно става замяната на гръцките географ
ски названия със славянски, нито кога се дават славянски имена на
различни местности. Според мен този процес е започнал още през
Средновековието.
Темата за замяната на гръцките географски названия е засегната
от византийските автори. Впечатляваща е търпимостта, с която те
употребяват някое славянско име, особено когато се обръщат към
една изцяло византийска четяща публика. Това обаче се обуславя,
както се вижда от коментарите към въпросните места, от крайна
та цел на авторите да бъдат колкото може по-ясни. Показателно
е известието на Анна Комнина в Алексиада за преименуването на
езерото Лихнитида4: ἀπὸ τῆς Λυχνίτιδος λίμνης (ἣν ἡ νῦν γλῶττα
ἐκβαρβαρώσασα Ἀχρίδα προσηγόρευσεν), както и известието на
Димитър Хоматиан, архиепископ Български (Охридски), когато
коментира преименуването на Лихнида в Ахрида (Ἀχρίδα), но и на
Кефалиния в Γλαβινίτζα (в Албания)5: Μάλιστα δὲ τὰς διατριβὰς
ἐποιεῖτο περί τὴν Λυχνιδὸν Ἰλλυρίων πόλιν, τῶν πέριξ πόλεων
οὖσαν μητρόπολιν, ἣ νῦν Ἀχρὶς κατὰ τὴν Μυσῶν ὀνομάζεται
γλῶσσαν, καὶ τὴν Κεφαληνίαν μετονομασθεῖσαν τῇ Βουλγάρων
φωνῇ Γλαβηνίτζαν, ἔνθα καὶ ὑπομνήματα καταλέλοιπεν.
Макар и да е явно отрицателното му отношение към „варвар
ските“ (славянски) имена, Теофилакт Охридски все пак употребява
името Βαρδάρης (т.е. Вардар) за реката Аксиос6: ὃν ἡ παλαιὰ μὲν
καὶ ἑλληνὶς Ἄξιον, ἡ νέα δὲ καὶ βάρβαρος ὀνομάζει Βαρδουάριον. В
житието на свети Константин Велики, запазено в ръкопис № 179
3
В рамките на изследователска програма с названието „Славянски влия
ния в образуването на топонимите в Западна Македония: проучване, записване
и сравнително изследване на славянски топоними от Западна Македония за
едно с топоними в балканското и по-широкото европейско пространство въз
основа на византийски, славянски и турски извори“ бе изследван продължител
но и подробно славянският произход на топоними в района на Западна Маке
дония. Изследването бе проведено през 2014–2015 г. и се надявам, че скоро ще
бъде публикувано. Вж. също Δεληκάρη 2013, 166–229; Δεληκάρη 2016a, 85–103;
Δεληκάρη 2016b, 123–150; Δεληκάρη 2016c.
4
Reinsch – Kambylis 2001: 383, 6.15–16.
5
„Най-често пребивавал в илирийския град Лихнида, който е център на
околните градове и който сега на езика на мизите се нарича Охрид, и в Кефали
ния, преведено на български език Главиница, където е оставил и паметници“.
Милев 1966: 176, VI.23–27
6
Gautier 1986: 531, № 110.8–9.
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от манастира на о. Патмос (датира се ок. IX–X в.), е отразено преи
менуването на Еркулa7 в Ардамери(о)8: τὸν Ἑρκούλιον Μαξιμιανὸν
ἀπὸ φρουρίου εὐτελοῦς, ὃ Ἀρδαμήρης νῦν, τὸ πρὶν δὲ Ἕρκουλα
ἐπωνομάζετο. Но и в коментара на Георгиос Варданис за названието
на епископията Βονδίτζη си проличава дифузното проникване и по
същество приемане от страна на византийците на славянските топо
ними9: ὅμως χαρίζομαι, προσάγεις οἷον ἄγκιστρόν μοι γλυκύ, ὅτι καὶ
Βόνδιτζα τοῦτο τῇ Βουλγάρων γλώσσῃ διασημαίνεται. Споменавания
на славянски топоними, микротопоними, хидроними и др. се сре
щат и в документи от светогорските манастири още от края на IX в.,
но се увеличават през X в. и основно през XI в. Още повече, в тези до
кументи биха могли да се проследят податки или за преименувания,
или за „местно“ назоваване на някои места10. Например в документ
№ 26 от манастира Каракал11 се споменава за преименуването на
река Струма в Καλίτζα12: ἤγουν περὶ τὸν Στρυμόνα τὸν καλούμενον
ἤδη Καλίτζα. Въпреки че става дума за един фалшив документ (дати
ран след 1732 г.), който се приписва на император Андроник ΙΙ Па
леолог (и носи датата 7 юли 1294 г.), текстът все пак свидетелства, че
в един по-ранен период р. Струма е била преименувана. Тази река
е имала мътни и много кални води, което оправдава славянското ѝ
преименуване в Калица, като етимологията може да се проследи от
съществителното калъ (м.р.) = πηλός (глина, кал) (Miklosich, 280)13.
Появата на славянски топоними и основно на микротопоними,
хидроними и ороними в документите на светогорските манастири е
изключително важна, понеже става дума за датирани извори, които
подпомагат изследователя да изгради една първоначална представа
за ранното славянско топонимично минало на областите, за които
се отнасят14. Документите, изследвани в настоящата статия, се да
Днешното село Ардамери недалеч от град Солун с по-стари имена Ерку
ла и Еркулион, през Средновековието епископски център за района на селата в
Халкидики от източната страна на планината Хортиатис. – Бел. прев.
8
Halkin 1959: 73.2–4.
9
Васильевский 1896 [= 1963]: 249, № 5.2–4.
10
Напр. Actes d’Iviron, III, 80, № 56.215–217 (1152 г.): ἀτενίζ(ων) κατ’ ισότ(η)
τ(α) τοῦ βουνοῦ τοῦ ἐγχωρί(ως) Βουλκόβα καλουμ(έ)ν(ου).
11
За документа, който вече не се намира в архива на обителта, и описание
то му, вж. Pavlikianov 2015b: 169–176, App. IV, № 26.
12
Pavlikianov 2015b: 174, App. IV, № 26.10.
13
За етимологията на славянските думи, които се споменават в тази статия,
съм използвала най-вече речника на Miklosich 1977, като цитирам страниците;
вж. и Šmilauer 1970: 87 (s.v. kal, kal’, kaluža) и (s.v. kališče, kalina).
14
По темата вж. Δεληκάρη 2016d и Pavlikianov 2015a: 665–675.
7
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тират в периода между X и XV в. и засягат в по-голямата си част
въпроси, свързани с поземлени собствености главно в Централна и
Източна Македония, където повечето атонски манастири притежа
вали обширни имоти. Повечето от тях представляват правни акто
ве, основно споразумения, договори, дарения и покупко-продажби
на земя, периоризми (описания на граници на имотите) или прак
тикони (регистри или данъчни описи на производствени средства
за семейства и селища) и по-рядко хрисовули, сигилии и простагми
(императорски заповеди)15.
Твърде ранната поява на славянски наименования в докумен
тите показва, че процесът на даване на славянски имена или пре
именуването на гръцки в славянски топоними вече е бил започнал
вероятно още по-рано.
По-долу ще бъдат посочени като примери някои топоними,
микротопоними и хидроними, които се срещат в документите на
различни манастири на Света Гора, и ще бъдат предложени евенту
ални техни етимологии.
В документ № 9 от манастира Ивирон от 995 г., акт (ἔγγραφο
ὑπόμηνημα) на съдията Николаос на тема Струма и Солун, се среща
селото Κλουτζεστά16: ἀπὸ τῆς (μον)οικίας τοῦ καλουμένου χωρίου
Κλουτζεστά. Названието му произхожда вероятно от старото сла
вянско ключь (м.р.) = κλείς (ключ), κλεῖθρον (ключалка) (Miklosich,
292). Подобни топоними се срещат често на Балканите – като град
Ključ, селото Ključ в областта на Гацко (Босна и Херцеговина), Ključ
в областта на Нови Мароф (Хърватия), Кључ в областта Мионица
(Сърбия), Ključ Brdovečki в областта на Бърдовец (Хърватия), Ключ
в областта на гр. Петрич (България), познат и като Клидион – мяс
тото на решителната битка от 29 юли 1014 г. между император Ва
силий II и цар Самуил – и др.
В документ № 29 от манастира Ивирон, ок. 1047 г., акт на про
тоспатария Андроник, съдия и апографевс (данъчен служител,
който описва имоти) на тема Волерос, Струма и Солун, става дума
за малката река Ζεγίνα близо до селото Мелидзяни в долината на
р. Струма17: τὸ ἀναρύακον ὄλον τοῦ Ζεγίνα. Същият хидроним
се появява и в други документи от тази атонска обител напри
мер № 40 (1071 г., практикон на митрополита на Серес Стефан)18:
Δαπέργολας 2009a: 147. По-подробно Δαπέργολας 2009b: 241–249.
Actes d’Iviron, I: 162, № 9.32.
17
Actes d’Iviron, I: 257, № 29.21.
18
Actes d’Iviron, II: 127, № 40.36. Βж. също Actes d’Iviron, II: 127, № 40.38; 127,
№ 40.38–39; 127, № 40.40; 127, № 40.44; 127, № 40.45, и др.
15
16
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μέχρι τοῦ ρυακίου τοῦ λεγομένου τοῦ Ζεγίνα; № 45 (ок. 1090–1094 г.),
практикон-исокодикон (πρακτικόν, ἰσοκώδικον – препис-извле
чение от данъчен регистър) на анаграфевса на Волерос, Струма и
Солун Григориос Ксирос19: διέρχ(ε)τ(αι) τὸ διὰ λίθ(ου) λαυράτ(ον)
τὸ κείμεν(ον) πλησί(ον) τοῦ ῥύακο(ς) τοῦ Ζιγεν(ᾶ); № 52 (1104 г.) –
практикон на севаста Йоан Комнин20: ἄρχεται ἀπὸ τῶν γεγονότων
παρ’ ἡμῶν δύο χωματοβουνίων ἐν τῶ ἀναρρυάκω τοῦ Ζεγίνα. Също
освен формата Ζεγίνα в документ № 45 (вж. по-горе) е засвиде
телстван и вариантът Ζεγενάς21: τοῦτο γὰρ δι’ ὅλου ἀναρῥύα(κον)
τ(ῆς) Ζεγεν(ᾶς) κράζον. От същия корен произхожда вероятно и
топонимът Ζέγνα, село близо до долината на Струма, което се спо
менава в документ № 41 от манастира Хилендар (1318 г.) – предава
телен практикон (παραδοτικόν γράµµα)22: εἰς τὰς κάτω νέας ὁδοὺς
τὰς εἰς τ(ὴν) Ζαβαρνίκαιαν καὶ τὴν Ζέγναν ἀπιούσας. Ζέγνα се сре
ща и в документ № 51 от манастира Ватопед (малко след септем
ври 1318 г.) – акт (γράμμα) на апографевса Михаил Неокесаритис,
където се определят границите на имотите на манастирите Хилен
дар и Ватопед в Ζδραβίκιον23: εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς ἀπαγούσας εἰς τὴν
Ζέγναν. Имената Ζεγίνα, Ζεγενά и Ζέγνα водят етимологиите си
по всяка вероятност от съществителните жега (ж.р.) = καῦμα (жега,
зной) или жегъ (м.р.) = καῦμα (Miklosich, 192), също вж. и глагола
жешти = ἅπτειν (горя) (Miklosich, 196).
Един славянски топоним, който досега не е бил обект на особе
но внимание, защото по-скоро се смяташе, че няма славянски про
изход, е Οβίλος или Οβηλός. В документ № 30 от манастира Иви
рон (ок. първата половина на ΧΙ в.), препис-извлечение от данъчен
регистър с подпис на Григориос Халкудзискато, спатарокандидат и
хартуларий на геникона (висш служител в държавната хазната) и на
арклата на Запада (касата на провинцията), се споменава топони
мът Οβίλος (населеното място се отъждествява с по-късното мюсюл
манското селище Сарли, северно от днешното село Кокинохори,
област Кавала, в полите на планината Пангей)24: Χω(ρίον) Οβίλο(ς)
κ(α)τὰ τ(ò)ν γενό(μενον) περιορισμώ(ν)· καθò(ς) απάρχ(ε)τ(αι) απο
τ(οῦ) ρυακος τῆς Κνεἰζ(άς), κατέρχ(ε)τ(αι) πρὸς δυσμ(ὰς) αιο(ς) τοῦ
εσφραγισμέ(νου) δρυος, (καὶ) κάμπτ(ει) (πρὸ)ς μεσημβρί(αν), (καὶ)
Actes d’Iviron, II: 162, № 45.22, 45.24-25, 45.26.
Actes d’Iviron, II: 243, № 52.515–516.
21
Actes d’Iviron, II: 162, № 45.24–25.
22
Actes de Chilandar, I: 263, № 41.19–20.
23
Actes de Vatopédi, I: 298, № 51.19–20.
24
Λυμπεράκης 2014 и Actes d’Iviron, I: 268, № 30.4–6
19
20
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ἀπέρχετε εις τὸν δρόμον τ(ὸ) Κουνδούρω(ν) … αίος του εισταμέ(νου)
λίθου τοῦ γράφοντ(ος) «ὄρος τ(ῶν) [Β]ουλγ(ά)ρων».
В документите на същата обител същото селище многократно се
споменава под формата Οβηλός. В документ № 41 (1079 г., хрисовул на
Никифор III Вотаниат) се споменава проастейон (имение) Οβηλός25:
Ἐξκουσσευθήσεται (καὶ) γὰρ ἡ δηλωθ(εῖσα) μονῆ τῶν Ἰβήρ(ων) (καὶ)
τὰ ταύτ(ης) προάστεια (καὶ) ἀγρίδια (καὶ) τὰ ἡσυχαστήρ(ια), ἤ(γουν)
τὸ προάστειον Ὀβηλὸς συν τῶ μετο(χίω) τω Γενεσίω. В документ №
52 (вж. по-горе) се отбелязва, че проастейон Οβηλός се намира на
мястото Ликосхизма и впоследствие се описват границите му26: τὸ
προάστειον τὸν Ὀβηλὸν τὸ ἐν τῆ τοποθεσία τοῦ Λυκοσχίσμ(α)το(ς),
και Προάστειον ὁ Ὀβηλός, οὗ ὁ περιορισμὸ(ς) ἔστιν οὕτως· ἄρχεται
ἀπὸ τοῦ ῥύακο(ς) τῆς Κνένζας τοῦ κατερχομ(έ)νου ἀπὸ τοῦ βουνοῦ
… εἶτα κλίνει πρὸ(ς) ἀνατολάς, κρατεῖ τ(ὸν) αὐτ(ὸν) δρόμον, περᾶ τὸ
ῥυάκιον τὸ κατερχόμ(ε)ν(ον) ἀπὸ τοῦ ῥύακος τοῦ Ὀβηλοῦ, ἀνέρχεται
ἕως τῆς λιθοσωρέα(ας) (καὶ) τοῦ ἐκεῖσε εὑρεθέντο(ς) ἐσφραγισμένου
λιθίνου λαυράτου.
Характерно е също, че в горния документ за проастейон Οβηλός
изброяват голям брой зависими селяни (πάροικοι, т.е. пàрици) със
славянски имена27, като Ρωσίτζα, Κριστίλας, Δοβράνα, Βελκωνάς,
Δοβρίλας и др. Това се потвърждава и от други документи, като
например документ № 74 от манастира Ивирон (1316 г., практико
на на управителя на сиропиталище Трифон Кедринос)28: ἀρτί(ως)
εις τ(ὸν) Ὀβηλ(ὸν) Μαρία χήρα Δόμπρου τοῦ ἀδελφοῦ αὐ(τῶν), ἔχει
υἱ(ὸν) Φωτ(ει)ν(όν), θυγατέρ(αν) Δομπράν(αν). От особен интерес е
документ № 87 от същия манастир (1341 г., практикон на протокини
госа (началника на ловците) Йоанис Ватацис, където се описва опус
тошаването на селата Οβηλός и Δοβροβικεία от нападенията на тур
ците29: Ἔχει ἡ τοιαύτη μονὴ (καὶ) περὶ τὸ κατεπανίκιον Λυκοσχίσμ(α)
τος τὸ ἀγρίδιον, τὸν Ὀβηλὸν (καὶ) τὴν Δοβροβίκειαν εἰς (ὑπέρ)π(υ)ρα
Actes d’Iviron, II: 133, № 41.60–61. Споменавания на предградието Οβηλός
с метоха Генесиу (манастир „Рождество Богородично“) се срещат в множество
документи на Ивирон, вж. напр. Actes d’Iviron, II: 91, № 58.53–54 (1259 г., хрисо
вул на Михаил VIII Палеолог): 185, № 72.79–80 (1310 г., хрисовул на Михаил IX
Палеолог).
26
Вж. съответно Actes d’Iviron, II: 231, № 52.119–120, и 233, № 52.197–202.
27
Вж. Actes d’Iviron, II: 233-234, № 52.214–219: Δεμῆς ἐχ(ει) (γυναῖκα)
Ῥωσίτζαν … . Ἡ χήρ(α) τοῦ Μιχαήλ, ἔχ(ει) υἱὸν Δραγωνᾶν, ἀκτ(ήμων), Κριστίλ(ας)
τοῦ Βελ(...), ἐχ(ει) (γυναῖκα) Δοβράναν … Βελκων(ᾶς) τ(ῆς) Μαρ(ίας) … Θεόδ(ω)ρο(ς) τοῦ Δοβρίλα, βοϊδάτο(ς). Μιχαὴλ τοῦ Δοβρίλα, βοϊδάτο(ς).
28
Вж. Actes d’Iviron, III: 198, № 74.95–96.
29
Вж. Actes d’Iviron, IV: 108, № 87.260–263.
25
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ἑξήκ(ον)τα, ἅτινα διὰ τὸ εὑρίσκεσθαι νῦν ἄοικα ἀπὸ τ(ῆς) ἐπιθέσεως
τ(ῶν) Τούρκων … . Πλήν, ἐπεὶ οἱ εἰς τὰ εἰρημ(έν)α ἀγρίδ(ια), τὸν
Ὀβηλὸν (καὶ) τὴν Δοβροβίκει(αν), εὑρισκόμ(ε)νοι πάροικοι τ(ῆς)
τοιαύτ(ης) μον(ῆς) ἐξωκίσθη(σαν) ἀπὸ τῆς τῶν ἐχθρ(ῶν) ἐπιθέσ(εως)
(καὶ) ἀπῆλθον (καὶ) προσκάθηντ(αι) ἐν διαφόρ(οις) ἀρχοντικ(οῖς)
(καὶ) στρατιωτ(ικοῖς) κτήμα(σ)ιν.
Името Οβίλος или Οβηλός би могло наистина да има славян
ски етимологичен произход. В документите, където се споменава
Οβηλός и областта му, се установява, че съществуват и много дру
ги географски названия, които имат славянски произход, като на
пример Κνείζα/Κνένζα, Κνεσόβα, Δοβροβίκεια, Γράτου и др. За
този топоним би могло да се предложат три възможни етимоло
гии: 1. От глаголите обливати = ἐπιχεῖν (обливам), τήκω (топя, втечня
вам), облити = pefundere (Miklosich, 468), облиꙗти = ἐπιχεῖν, pefundere
(Miklosich, 469)30. Предполага се, че е съществувало съществително
ѫбълъ = πηγή, κρήνη (извор, източник)31. Областта, както е засви
детелствано и в изворите, е била богата на води и следователно би
могло да се оправдае употребата на това име. Още повече, там са
били намерени и останките на водопровод на акведукта на Амфи
полис32. И до днес съществува поток, който пресича изоставеното
село Сарли. 2. От прилагателното облъ = σφαιροειδής (сферичен,
объл) (Miklosich, 470); и накрая и 3. От съществителните обилиѥ (ср.р.)
= ἀφθονία (изобилие), τὸ πλούσιον, πλησμονή (богатство) или обиль
(ж.р.) = ἀφθονία (изобилие) (Miklosich, 464); вж. също и прилага
телното обилъ = δαψιλής (в големи количества), ἄφθονος (изобилен)
(Miklosich, 464)33. Вероятно от същия корен произхожда названието
на планината Ομπλός в Ахая34 (срв. едноименната обител „Облос“ в
споменатата планина), на с. Βομπλός (днешното село Ставродроми)
в района на гр. Янина, едноименната в областта обител „Воблос“
(вж. и по-надолу Βομπλίανη), на реката Umbla или Ombla (Босна и
Херцеговина), приток на Trebišnjica, и на наименования на селища в
България – село Въбел близо до Търговище и днес квартал на града,
а другото село със същото име е в община Никопол, Плевенско.
Skach 2008: 224, 226–227.
Malingoudis 1981: 81–82, s.v. Obilišta; вж. също Udolph 1979: 439–442.
32
Подробно вж. Πίκουλας 1997: 605–614.
33
Вж. и Brunet 1985: 263 (№ 57: Ὀβιλός).
34
От планината Облос извират потоците Ксеропотамос и Панагица. Също
в полите ѝ се намират селата Крини и Кефаловрисо, докато югозападно от се
лото се намира село Кристаловриси. Всички тези имена доказват силното при
съствие на водния елемент (т.е. съставни думи, съдържащи „вриси“ ‘чешма, из
вор’ – бел. пр.). Самата планината изглежда, като да има обла форма.
30
31
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В документите, в които се споменава Οβηλός, се среща и по
точето Κνειζά или Κνένζα. За първи път то се появява в документ
№ 30 от манастира Ивирон (вж. по-горе) като Κνειζά35: καθò(ς)
απάρχ(ε)τ(αι) απο τ(οῦ) ρυ(ακος) τῆς Κνεἰζ(άς) … εισερχ(ε)τ(αι) εις τὸ
ρυ(άκιον) τῆν Κνειζά(ν), докато в документ № 52 от манастира Иви
рон (вж. по-горе) става дума за поточето Κνένζας, но и за долината
Κνεσόβα36: ἄρχεται ἀπὸ τοῦ ῥύακο(ς) τῆς Κνένζας τοῦ κατερχομ(έ)
νου ἀπὸ τοῦ βουνοῦ, и също така περᾶ τὸ λαγκάδιον τῆς Κνεσόβας
… (καὶ) ἀκουμβίζει εἰς τὸ ἀκρόβουνον εἰς τ(ὴν) ἀρχὴν τοῦ ῥύακος
τῆς Κνένζας. Конкретното географско име води етимологията си от
съществителните кнѧзь (м.р.) = ἄρχων, ἡγεμών (княз, владетел) или
кнѧжнѥ (ср.р.) = ἀρχή (първенство) (Miklosich, 294), вж. също кнѧжь
(прил.) = ἄρχοντος (княжи, княжевски) (Miklosich, 294). Още по
вече, изписването на името като Κνένζα съответства абсолютно на
звуковото предаване на носовата гласна ѧ. Топоними, които извеж
дат названията си от тези корени, се срещат на Балканите и по-об
що в Европа. Вж. Кнежа (България), Kněžpole (Чехия), Кнез Село в
областта на Ниш (Сърбия) и др.
Селото Βομπλίανη с вариации Βομπλέανη, Βομπλιανή се сре
ща за пръв път в документ № 42 от манастира Великата Лавра
(1081 г., вид гаранция, описана в документа като ἔγγραφος καὶ
ἐνυπόγραφος μετὰ ἀσφαλείας συμβιβαστικὴ διάλυσις καὶ ἀποχὴ на
обителта Космидион за [манастира на] амалфийците)37: καὶ ἑνοῦται
τῶ ξηροποτάμω τῶ καταρρέοντι ἀπὸ τῆς Βομπλίανης κρατῶν τ(ὸν)
αὐτὸν ξηροπόταμον καὶ τ(ὸν) ἀρκτικόν ἀέρα … ἑνοῦται δὲ εἰς τὸ
μονοπάτιον [τὸ ἐρ]χόμ(ε)νον ἀπὸ τῆς Βομπλίανης καὶ ἀπαγόμενον
εἰς τ(ὴν) μεσοποταμ(ίαν). В данъчния регистър на Радоливос (до
кумент № 53 на манастира Ивирон, датира се по всяка вероятност
през първото десетилетие на XII в.) се появява също и микротопо
нимът Βόμπληστα38: Χω(ράφιον) εἰς Βόμπληστα <πλησίον> τ(ῶν)
αμπ(ελίων), но и Βόμπλιτζα39: Χω(ράφιον) εἰς Βόμπλιτζα πλη(σίον)
(Δη)μιτρ(ίου). Подобни географски имена се срещат и в други доку
менти на светогорски манастири като извора Βομπλιτζός близо до
Нисион, областта на Струма, в документ № 17 от манастира Панто
кратор (1394 г., акт (σιγιλλιῶδες γράμμα) на патриарх Антоний IV)40:
Actes d’Iviron, I: 268, № 30.4–6.
Actes d’Iviron, II: 233, № 52.197–198, и № 52.210–211.
37
Actes de Lavra, I: 235, № 42.54–58, и 232 (карта III – Имоти на Великата
Лавра, намиращи се източно от р. Струма).
38
Actes d’Iviron, II: 279, № 53.461.
39
Actes d’Iviron, II: 281, № 53.503.
40
Actes du Pantocrator: 132, № 17.25–30.
35
36
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Τό τε Νησίον, ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ Ζαστρίου καὶ καταβαῖνον διὰ τοῦ
παλαιοῦ πόρου καὶ διῆκον εἰς τὰς λιγέ(ας), … τὰ χρυσοπολιτικὰ
δίκαια ἐῶν δεξιά, καὶ καταντᾶ ἕως τοῦ μεγάλου κρημνοῦ, εἶτα
διασχίζον ἀπὸ τοῦ πόρου μέσον τὴν λίμνην ἀνέρχεται ἕως τοῦ
συνόρου τοῦ Ὀστροζηνίκου, …, ἔρχεται τὴν ὑπόρειαν κατ’ ισότητα
τοῦ πηγαίου ὕδατος τοῦ οὕτως ἐπιχωρίως λεγομένου Βομπλιτζοῦ,
ἐκεῖθεν κατέρχεται πρὸς ῥύακα ξηρ(όν). В горния документ се спо
менава също селото Βομπλιανή41: Κ(α)τὰ τὸ Λυκόσχισμα χωρίον ἡ
Βομπλιανὴ μετὰ τῶν δικαίων καὶ προνομίων αὐτοῦ, γῆν ἐμπεριέχον
ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστομου ἕως τοῦ Θερμο/πο/τάμου.
Според мен това название води етимологията си от глаголи
те обливати, облити (вж. по-горе; Miklosich 468, 469)42. В този случай,
както и в случая с Οβίλος и Οβηλός, биха могли вероятно да важат
и по-горните етимологични предположения. Разбира се, ще тряб
ва да се отбележи, че формата Βομπλιανή наподобява формата
Μπόμπλιανη, както е било познато селото Акропотамос в района
на Кавала. Названието Бобляни по всяка вероятност произхожда от
същия етимологичен корен, а не от съществителното бобъ (м.р.) =
κύαμος (боб, бакла) (Miklosich, 34). Факт е, че в топоними (които се
срещат и в документи от Света Гора) често се заменят β с μπ и обра
тно43. Географски наименования със същия корен като Βόμπληστα,
Βόμπλιτζα, Βομπλιτζός и др. се срещат в области, богати на води
(водопади, рекички, извори). Един характерен пример е Άμπλιανη
в областта Евритания и Άμπλιανη в областта Фокида (село, разпо
ложено на пътя Гравия ‒ Амфиса, където се е състояла битката при
Абляни на 14 юли 1824 г.), и др. (s.v. и по-горе Οβίλος/Οβηλός).
Реката Γραίλεσα се среща в документ № 50 от манастира Иви
рон (ок. 1101 г., периоризми (περιορισμοί, т.е. описания на граници,
на манастирските имоти в района на Йерисос)44: καὶ τοῦ ποτ(α)μ(οῦ)
τοῦ λεγομ(έ)ν(ου) Γραίλεσα. Името на реката води етимологията
си по всяка вероятност от съществителните гръло (ср.р.) = φάρυγξ,
λάρυγξ, πρόλογος, τράχηλος (гърло), или гърлъ (м.р.) = gurges, rivus
(Miklosich, 146), т.е. δίνη, ὕδατος συστροφή, στρόβιλος (водовър
теж, въртележка), и преносно βάραθρο (пропаст, бездна), поетично
Actes du Pantocrator: 137, № 17.40–41.
Срв. и лексемите Οβίλος/Οβηλός.
43
Например чешмата Βερβίτζα се отбелязва и като Βερμπίτζα; вж. Actes
d’Iviron, III: 80, № 56.212–213 (1152 г.), практикон на Михаил Дзагидзакис за ма
настира „Елеуса“: τὸ ἐκρέον ὕδωρ ἀπὸ τ(ῆς) βρύεως Βερβίτζ(ης), περᾶ τὸ ξηρ(ὸν)
ῥυ(άκιον) τ(ῆς) αὐτ(ῆς) βρύ(σεως) Βερμπίτζης.
44
Actes d’Iviron, II: 199–200, № 50.35.
41
42
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νερό, ῥυάκι, ῥείθρο (вода, поток, рекичка). Това название подхожда
напълно за една река. Познати са топоними със същия корен като
Γκέρλιανι (дн. Хионато) в района на Кастория, Грљан в Зайчар (Сър
бия) и др.45
В документ № 53 от манастира Ивирон (вж. по-горе) се сре
щат множество славянски микротопоними, хидроними и т.н.46.
Сред най-характерните са: Μασθλινίκο/Μασθλινίκος, Βριχοβίστα,
Βρύχοτα или Βρόχοτα/Βρέχοτα), Πέσιακος, Τόπολος, Γολιαμάνιβα/
Γολιαμά Νίβα, но и Τελγάνιβα/Ντάλγα/ά Νίβα, Σθλακουπίτζης,
Σθλίβιτζα, Γράδισκος, Γάβροβα, Περβίστα, Κόζακος, Βελτζία/Βελτζία
Πολιά, Παλαιά Πόλενα, Βόμπληστα, Πόροβας и множество други47.
Що се отнася до местността Πόροβα, но също и Μπόρους в райо
на на Родоливос48: Χω(ράφιον) ει(ς) τ(ο)ῦ Πόροβ(α) πλη(σίον) τοῦ
Ολιγούτζικου и също така Χω(ράφιον) εἰ(ς) τὸ ξιροπότ(α)μ(ον) εἰς
Μπορ(ους) πλη(σίον) τοῦ Διαβ(ά)τ(η), най-вероятно водят етимоло
гията си от съществителните бориѥ (ср.р.) = πεύκη, πίτυς, κυπάρισσος,
κέδρος, ὕλη (бор, пиния, кипарис, кедър, дървен материал) (Miklosich
1977, 41), или от bor’ (м.р.) = 1. гъста, тъмна иглолистна гора, 2. бо
рова гора, 3. бор, чам, 4. мочурище, благот (τέναγος), 5. Heidekraut,
Calluna (Šmilauer, 42); вж. и прилагателното боровьнъ = πίτυος (боров)
(Miklosich, 41). От същия корен произхождат и множество други
географски названия, които също срещаме в документи от свето
горските манастири. Характерно е името на реката Μπορωβά, кое
то се споменава в документ № 130 от Великата Лавра (ок. 1350/1 г.,
γράμμα – акт за река Плумиска и прилежащия ѝ район, които
Михаил Калаварис дарява на Лаврата)49: καὶ ὴπάγη τὴν ράχην καὶ
κατέρχεται τον ποταμ(ὸν) τον λεγόμενον Μπορωβά. Също в доку
мент № 9 от манастира Филотей (1346 г., хрисовул на Стефан Ду
шан) става дума за метоха Μποροβίκιον в областта на Ρεντίνα50: εἰς
τὴν Ῥεντίναν ἕτερα μετόχια δύο, τὸ Μποροβίκιον εἰς ὄνομα τιμώμενον
τοῦ ἐν ἱεράρχαις θαυματουργοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ μυροβλήτου
καὶ τὸ Ῥογόζιν. Но и в документ № 6 от манастира Филотей
(1326 г., хрисовул на Андроник II Палеолог) се среща селото Πορο
Заимов 1967: 123 (s.v. Гърлено в областта на Пиянец), (s.v. Гърляно до
Кюстендил) и Тасева 1998: 180 (s.v. Gr’ličin’ kamy близо до р. Пшиня), (s.v. Gr’lo
в района на Прилеп), (s.v. Gr’liš’).
46
Actes d’Iviron, II: 252, обр. 6 (карта на района около Родоливос, където се
споменават някои от обсъжданите по-надолу малки селища).
47
Δεληκάρη 2016d.
48
Actes d’Iviron, II: 260, № 53.126, и 269, № 53.280.
49
Actes de Lavra, III: 45, № 130.10–11.
50
Actes de Philothée: 25, № 9.30–32.
45
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βίκος51: ἕτερον μετόχιον εἰς τὴν τοποθεσίαν τῶν Στεφανιανῶν εἰς
τὸ χωρίον τὸν Ποροβίκον, εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ παμμάκαρος
Νικολάου. В документ № 87 от манастира Ивирон (1341 г., прак
тикон на протокинигоса Йоан Ватацис) се споменава имотът
(ἀγριδιον) Βόρισκον в района на планината Пангей52: Εἰς τὸ ἀγρίδιον
τὸν Βόρισκον. Към същата етимологическа група принадлежи и
Βορίτζοβον, което се среща и в документ № 70 от същия манастир
(1301 г., практикон на Димитър Апелменес53: ἕτ(ε)ρ(ον) [χωράφιον]
εἰς τὸ Βορίτζοβον πλη(σίον) τοῦ Στάνκου μοδ(ίων) ς΄, …ἕτ(ε)ρ(ον)
[χωράφιον] εἰς τὸ Βορίτζοβ(ον) ἐν δυσὶ τμήμα(σ)ι. и др. Като цяло,
географски названия със същия корен са изключително разпростра
нени на Балканите, но и в Европа.; вж. например: Μπόροβο (дн. По
тами в района на Драма), Μπόριανη (дн. Агиос Атанасиос в района
на Драма), Borovica в района на Плевля (Черна гора), селата с име
Борово до Русе и до Гоце Делчев, Боровица в областта на Кърджали
и на Видин, Борово в района на Крива паланка (БЮРМ), Borovica
Gornja в областта на Вареш (Босна и Херцеговина), Borovë в района
на Ерсека (Албания), Borów в района на Опатовек, Borów в района
на Полковице, Borów в района на Тшебница (Полша), Borová в ра
йона на Търнава (Словакия), Havlíčkova Borová в района на Хавлич
кув Брод (Чехия) и др.
Селото Ζδραβίκιον в долината на Струма се появява много чес
то с различни вариации като Σδραβίκην, Ασδραβίκιον, Ζραβίκιον/
Ζραβύκην, Οσδραβίκιον, Αστραβηκίον) в документите на светогор
ските обители. В документ № 26 от манастира Хилендар (датира
се преди 1281 г., златопечатен сигилий (χρυσόβουλλον σιγίλλιον)
на Михаил VIII Палеолог) се потвърждава на свещеника Моди
нос и зет му Михаил Воркинос собствеността върху земята им в
Σδραβίκην54: τὴν εἰς τὸ Σδραβίκην στάσιν αὐτοῦ ἐλευθέραν πάντη
καὶ ἀκαταδούλωτον. По подобен начин и в документ № 27 от същия
манастир (1281 г., златопечатен сигилий (χρυσόβουλλον σιγίλλιον)
на Андроник II Палеолог) се потвърждава повторно на йеромонах
Модинос и на зетьовете му Михаил Воркинос и Йоан Порианитис
Actes de Philothée: 20, № 6.48–50.
Actes d’Iviron, IV: 93, № 87.218.
53
Actes d’Iviron, III: 167, № 70.230–231; вж. също Actes d’Iviron, III: 227, №
75.354–355 (1318 г., практикон на апографевсите на тема Тесалоники, Констан
тин Куналес, Димитър Контенос и Леон Калогномонос) и 273, № 79.340–342
(1320 г., практикон на апографевсите на тема Тесалоники, Константин Перга
минос и Георги Фарисеос).
54
Actes de Chilandar, I: 197, № 26.2–3. Ζδραβίκιον е било преименувано в
Δραβήσκος и се намира на 46 км югоизточно от Серес.
51
52
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собствеността им върху земя там и данъчните облаги, от които ще се
ползват55: ὁ διαληφθεὶς ἱερομόναχος Μοδηνὸς (καὶ) εἰς τα εξῆς τὴν εἰς
τὸ Σδραβίκην τοιαύτην ὑπόστασιν αὐτοῦ ἐκτὸς βάρους (καὶ) τέλους
δημοσιακοῦ παντός. В документ № 39 също от манастира Хилендар
(1318 г., предавателен практикон (παραδοτικόν γράµµα) на Михаил
Неокесаритис) четири пъти се споменава Ασδραβικίον56: τὴν ὁδòν τὴν
ἐρχομένην ἀπò τοῦ Ἀσδραβικίου εἰς τὴν Βενίκειαν и също така μέχρι
τῆς πέτρας τῆς κειμένης εἰς τò αὐτò χεῖλος τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ, ἀφ’ ἧς
ἄρχονται τὰ δίκαια τοῦ Ἀσδραβικίου· εἶτα κλίνει πρὸς ἀνατολάς, καὶ
διέρχεται κατ’ εὐθεῖαν τὰ σύνορα τοῦ Ἀσδραβικίου ἐῶν αὐτὰ δεξιά,
ἀριστερὰ τὸ περιοριζόμ(ε)νον, καὶ ἀνέρχεται μέχρι τῆς ἀνωτάτης
ὁδοῦ τῆς ἐρχοµένης ἀπò τοῦ Ἀσδραβικίου εἰς τοῦ Μάλουκα.
С вариациите Ζραβίκιον/Ζραβύκην малкото селище се появява
в документ № 41 също от манастира Хилендар (1318 г., предавателен
практикон (παραδοτικόν γράµµα) на Михаил Неокесаритис)57: τὰ
διὰ θείου καὶ σεπτοῦ προσκυνητοῦ χρυσοβούλου δοθέντα πρòς αὐτὴν
χωρία τὰ περὶ τὴν λύμνην τοῦ ποταμοῦ Στρυμμόνος διακείμενα,
εὑρίσκεται (δὲ) ἐξ αὐτῆς δηλαδὴ τῶν χωρίων καὶ το Ζραβικιον. В до
кумент № 42 от същия манастир (1319 г., хрисовул на Андроник II
Палеолог) византийският самодържец потвърждава по искане на
сръбския крал Милутин даряването на пет села в района на Струма,
пасища близо до Мелник и Касандра, както и правомощия на манас
тира по отношение на други имоти58: τὸ τοῦ Μάλακα ζευγηλατεῖον
καὶ τὸ Ὀσδραβίκιον. Аналогично споменаване се среща и в доку
ментите № 43 (1319 г., хрисовул на Михаил IX Палеолог) и № 44 на
манастира Хилендар (1319 г., хрисовул на Андроник III Палеолог)59.
Вариациите Ασδραβίκιον, Οσδραβίκιον и Αστραβήκιον се появяват в
документ № 51 от манастира Ватопед (вж. по-горе)60: μετὰ τῶν ἄλλων
δὲ ἑτέρων χωρίων τῶν ἐμπεριειλημμέν(ων) τῶ θείω (καὶ) προσκυνητῶ
σεπτῶ χρυσοβούλλω ἔστι καὶ τὸ Ἀσδραβίκιον… Ἐπεὶ (δὲ) εὗρον ὅτι
Actes de Chilandar, I: 200, № 27.2–3; вж. също Actes de Chilandar, I: 200, №
27.10–12.
56
Bж. съответно Actes de Chilandar, I: 252, № 39.19–20, и 253, № 39.48–53.
57
Bж. съответно Actes de Chilandar, I: 262, № 41.3–5; вж. също Actes de
Chilandar, I: 262, № 41.14–15: καὶ καταντὰ εἰς τῆν ὁδὸν τὴν ἀπάγουσαν απο το
Ζραβύκην εἰς τὴν Δεκαλίσταν; 263, № 41.22: καὶ τὴν ὁδὸν τὴν απαγουσαν ἀπο
τὴν Ζαβαρνικαιαν εἰς τὸ Ζραβύκιον; 263, № 41.30–31: εἰς τὴν ὁδὸν τὴν ἐρχομενην
ἁπο του ποταμοῦ τοῦ Πάνακος εἰς το Ζραβύκιον; 263, № 41.53–54: καὶ ἀκουμβίζει
εἰς τ(ὴν) ὁδὸν τὴν ἐρχομένην ἀπο τὸ Ζραβύκιον.
58
Actes de Chilandar, I: 268, № 42.90–91.
59
Actes de Chilandar, I: 272, № 43.15–16: τὸ τοῦ Μάλακα ζευγηλατεῖον καὶ τὸ
Ὀσδραβίκιον, и 275, № 44.15–16: τὸ τοῦ Μάλακα ζευγηλατεῖον καὶ τὸ Ὀσδραβίκιον.
60
Actes de Vatopédi, I: 298, № 51.4–13.
55
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παράκειται καὶ πλησιάζει ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ μέρους τῶ Ὀσδραβικίω
τὸ κτῆμα τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ Βατοπεδίου τὸ λεγόμενον
Ζαβερνίκεια … τὸν πλησιάζοντα συνορισμὸν τοῦ Ἀσδραβικίου τῶ
τοιούτω κτήματι αὐτῶν τῆ Ζαβερνίκεια, … τὸν πλησιάζοντα αὐτοῖς
συνορισμὸν τοῦ Ἀσδραβικίου.
В документ № 58 от същия манастир – акт (γράμμα) от ок. 1322–
1324 г., с който монасите на Хилендарския манастир предават на Вато
пед един поземлен имот, който се намира в Ζδραβίκιον – селището се
появява като Αστραβήκιον61: καὶ χωρίον τὸ Ἀστραβηκίου λεγόμενον.
Топонимът вероятно би могъл да води етимологията си от съ
ществителното здравиѥ (ср.р.) = εὐεξία (добро здраве, добро състоя
ние) (Miklosich, 223), съдравиѥ (ср.р.) = ὑγίεια (здраве) (Miklosich, 922)
или прилагателното здравъ = ὑγιής (Miklosich, 223), съдравъ = ὑγιής
(здрав) (Miklosich, 922). Обаче по-вероятен е произходът от българ
ското съществително здравец (м.р.) или от сръбското съществител
но здравац (м.р.). Подобни топоними са познати на Балканите, като
например Здравец в района на Аврен, Здравец в района на Дими
тровград, Здравец в района на Лъки, Здравец в района на Разград,
Здравец в района на Търговище, Здравец в района на Кирково (Бъл
гария). Вж. също Здравиње в района на Топлица и Здравиње в райо
на на Расина (Сърбия).
В документ № 92 от Лаврата на св. Атанасий Атонски (от 1300
или 1315 г., златопечатен сигилий (χρυσόβουλλον σιγίλλιον) на
Андроник II Палеолог) два пъти се споменава селото Βρεστιανή62:
προσκτήσασθαι διὰ δικαιώματος περὶ τὴν vacat ανην χωρίον τὴν
Βρεστιανὴν ὡσαύτως καὶ τὴν Βέσαιναν … καὶ διορίζεται κατέχειν
αὐτοὺς τὰ δηλωθέντα δύο χωρία, ἤγουν τὴν Βρεστιανὴν καὶ τὴν
Διμυλίαν.
В документи от манастира Ивирон напр. в № 90 (1346 г., хрисо
вул на Стефан Душан), № 91 (1351 г., хрисовул на Йоан VI Кантаку
зин), № 92 (малко след април 1351 г., акт (σιγιλλιῶδες ὑπόμνημα)
на патриарх Калист I), № 94 (1357 г., хрисовул на Йоан V Палео
лог) се появява земеделски имот (ζευγηλατεῖο) във Βρεστιανή или
Βρεστανή) в района на Зихна63: εἰς τὴν Βρεστιανὶν ζευγηλατεῖον и
Actes de Vatopédi, I: 317, № 58.2.
Actes de Lavra, II: 118-119, № 92.3–7.
63
Actes d’Iviron, IV: 121, № 90.12, и 129, № 91.50. Βж. също Actes d’Iviron, IV:
134, № 92.30: εἰς τ(ὴν) Βρεστανὴν ζευγηλατεῖον и 144, № 94.14–15: ζευγηλατεῖον
εἰς τὴν Βρεστιανήν. Също в Appendice II.50–51, Actes de Lavra, I: 363 се споменава
селото Βρεστιάνος, което се е намирало във „воеводството на Воден“ (ἀρχοντία
Βοδενῶν): ἀπὸ δωρεᾶς τῆς Πορφυρογεννήτου τὸ ἐν ἀρχοντίᾳ Βοδενῶν χωρίον
Βρεστιᾶνος καλούμενον.
61
62
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εἰς τὴν Βρεστανὴν ζευγηλατεῖον καὶ πλησίον αὐτ(οῦ) γῆ ἡ πέραν τοῦ
λάκκου. Най-вероятно етимологията трябва да бъде изведена от съ
ществителните брѣстъ (м.р.) = πτελεά (бряст) (Miklosich, 47) или бръста (ж.р.) = φιμός (намордник, camus (конски намордник) (Miklosich,
46); вж. и brest (м.р.) = φτελιά, πτελέα (бряст) (сръбски), бряст (м.р.)
= φτελιά (български). Топоними, които произхождат от същия ко
рен, се срещат много често в Гърция и в Европа. Като примери ще
спомена Μπρέστενη (дн. Авги до Кастория), Βρέστα (дн. Амбелия в
района на Теспротия), Βρεστενίτσα (дн. Пигес до Арта), Βράστοβον
(дн. Палеокастро до Теспротиа), Βρέσθενα в областта Лакония,
Βράστινο (дн. Анаврита в района на Гревена) – Гърция, Брещани в
района на Центар Жупа (БЮРМ), Mbreshtan в района на гр. Берат
(Албания), Брестово в района на Симитли, Брестница до гр. Тервел,
Брястово до гр. Балчик (България), Брест (Беларус) и др.
В практикона на Йоан Инеотис и на Теодор Аарон, документ
№ 112 от манастира Великата Лавра (ок. 1321 г.), се споменава мест
ността Γλάβαστα64: ἀμπ(έ)λ(ιον) πλησίον τοῦ μετοχίου (καὶ) εἰς τὴν
Γλάβασταν μοδ(ίων) λς΄. Произхожда от съществителното глава
(ж.р.) = κεφαλή (Miklosich, 127). Като примери споменавам Црна
Глава в района на Рашка (Сърбия), планината Бабина глава (БЮРМ),
Главиница (България) и др. (вж. по-горе преименуването на Кефа
линия в Главиница).
Съществителното „нива“ се използва често в образуването на
топоними и микротопоними. Характерни примери са Πόπισκα
Νίβα65: Χω(ράφιον), Πόπισ(κα) Νίβα, Γολιαμάνιβα/Γολιαμά Νίβα66:
1. Χω(ράφιον), ἡ Γολιαμάνιβα, πλη(σίον) τοῦ Ιανοτ(ᾶ), 2. Χ[ω(ράφιον)],
η Γολιαμάβινα, πλη(σίον) τοῦ παπ(ᾶ) Ιω(άννου), 3. Χω(ράφιον), ἡ
Γολι(α)μ(ᾶ) Νίβα, πλη(σίον) τοῦ Τζέρν(η), но и Τελγάνιβα (или по друг
начин Νταλγά Νίβα): 1. Χω(ράφιον) πλη(σίον) εἰ(ς) τ(ὴν) Τελγάνιβα,
2. Χω(ράφιον) εἰ(ς) τ(ὴν) Τελγάνιβ(α) πλη(σίον) Νικο(λάου) τοῦ
ἀδε(λφοῦ) τ(ου), 3. Χω(ράφιον), η Νταλγ(ᾶ) Νίβα, които се срещат
във данъчния регистър на Радоливос (вж. по-горе)67. Πόπισκα Νίβα
има като първа съставна част прилагателното попьскъ = ἱερατικός (све
щенически) (Miklosich, 628), Γολιαμάνιβα е образувано със старото
славянско прилагателно голѣмъ =μέγας (голям, велик) (Miklosich,
135), докато Τελγάνιβα е от прилагателното длъгъ = μακρύς (дълъг)
(Miklosich, 163) и естествено втората им съставна част е съществител
Actes de Lavra, II: 287, № 112.24–25.
Βж. Actes d’Iviron, II: 262, № 53.153.
66
Βж. съответно Actes d’Iviron, II: 258, № 53.89; 267, № 53.253; 277, № 53.429.
67
Βж. съответно Actes d’Iviron, II: 258, № 53.90; 259, № 53.98; 269, № 53.282.
64
65
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ното нива (ж.р.) = χώρα, ἀγρός, ‘ἄρουρα’ (Miklosich, 449)68. От същия
корен произхожда микротопонимът Παλαιαί Νίβισται или просто
Νίβισται, който се среща в документ № 61 от манастира Ватопед (ок.
1323 г., споразумение (ἔγγραφος πρᾶξις καὶ ἀποκατάστασις) между
Мануил Куртикис и манастира Ватопед), с който Мануил Куртикис
между другите си имоти, които се намират в Серес и в околностите
му, предоставя и едно свое голямо лозе на манастира69: (καὶ) τὸ ἐξ
ἀγορᾶς περιελθόν /μοι/ ἀμπ(έ)λ(ιον) στρεμμ(ά)τ(ων) πέντε, ἤτοι ἐν
τῆ τοποθεσία τοῦ Ἁγίου Ἰω(άννου) τοῦ Θεολόγου στρέμμ(α)τα δύο
(καὶ) ἐν τῆ τοποθεσία τῶν Παλαιῶν Νιβιστῶν στρέμμ(α)τα τρία…
τὸ δὲ περὶ τὰς Παλαιὰς Νίβιστας μέγα ἀμπέλιόν μου, … (καὶ) τὸ ἐξ
ἀγορᾶς περιελθόν /μοι/ περὶ τὰς Νίβιστας … .Μετὰ δὲ θάνατόν μου
ἵνα κατέχητ(αι) (καὶ) τò περὶ τὰς Νίβιστας μέγα μου ἀμπ(έ)λ(ιον)
(ὡς) εἴρητ(αι) παρὰ τῆς τοιαύτης σε(βασμ)ί(ας) μον(ῆς) μετὰ (καὶ)
πάντ(ων) τ(ῶν) εἰρημ(ένων) πραγμ(ά)τ(ων).
За същия микротопоним става дума и в документ № 18 от манас
тира Кутлумуш (1338 г., акт за дарение (ἐκδοτήριον γράμμα), с кое
то Теодора Кантакузина дарява на манастира имота Елеуса и раз
лични други собствености близо до Серес)70: ἀμπέλια ἐν διαφόροις
τόποις ὀνομαζομένοις τῆς Βήσιανις, τῆς Κόρης, τοῦ Πηγαδίου, καὶ
τῶν Νηβίστων. Дори селото Νίβνιανη в района на Пангей, което
се среща в документ № 25 от манастира Ватопед (ок. 1297 г., акт,
σιγιλλιῶδες γράμμα, на апографевса на тема Волерос, Мосинопо
лис, Серес и Стримона Иоан Панаретос)71: ἀμπέλιον σὺν τῶ εἰς τ(ὴν)
Νιβνίαν(ην) (καὶ) τὴν Αἰγιδομίσταν μοδ(ίων) τριῶν ἡμίσεως, води
етимологията си от прилагателното, което идва от нива, т.е. нивьнъ = ἀγροῦ (нивен) (Miklosich, 449). На Балканите се срещат множе
ство микротопоними, но и топоними със същия корен. Вж. напр.:
Νίβιτσα (дн. Псарадес в района на Флорина), Νίβιτσα (дн. Ливадаки
в района на Илия), Nivica близо до Тепелена (Албания), Njivice на
остров Крък / Кърк (Хърватия), Njivice в Херцег Нови (Черна гора),
Нивище в областта на Маврово и на Ростуша (БЮРМ), Равно Ниви
ще в района на Мадан, Нивище, микротопоним в района на Попово
(България), Гулеми ниви, микротопоним в областта на Кюстендил,
микротопонимът Дълга нива в района на Кюстендил (България)
и др.
Вж. и Šmilauer 1970: 128 (s.v. niva). За топонима вж. Rječnik Hrvatskoga ili
srpskoga jezika, VIII: 284–285 (s.v. Njivica).
69
Βж. съответно Actes de Vatopédi, I: 331, № 61.22–31.
70
Actes de Kutlumus: 86, № 18.45–46.
71
Βж. Actes de Vatopédi, I: 187, № 25.8.
68
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Славянски топоними в района на Едеса се срещат в документ
№ 146 от манастира Велика Лавра (1375 г., акт за дарение, ἐκδοτήριον
έγγραφον). С него деспот Θωμάς Κομνηνός Πρεάλυμπος (Томас II
Прелюбович) и съпругата му Мария Ангелина Дука Палеологина
дарили на Великата Лавра църквата на Богородица Гавалиотиса за
едно с друга поземлена собственост, която им принадлежала. Там се
споменават селата Τζερκόβιανη и Ἀβόριανη72: ἀρχ(ὴ) ἡ Γαβαλλιώτισα
μετὰ τοῦ χωρίου Τζερκόβιανην σὺν τὰ τὴν Τρουλωτὴν (καὶ) μετ(ὰ)
πάσης τῆς νομ(ῆς) καὶ περιοχῆς αὐτ(ῶν) … μετὰ κ(αὶ) τοῦ χωρίου
τ(ῆς) Ἀβόριανης. Що се отнася до топонима Τζερκόβιανη, той се
отъждествява най-вероятно с днешното село Клисохори в областта
на Едеса и води етимологията си от старото славянско съществително
цръкꙑ/цръкъви (ж.р.) = ἐκκλησία, ναός (църква) (Miklosich, 1105–1106);
вж. също црква (сръбски) и църква (български). Подобни топоними
са чести на Балканите например Τσερκόβιανη (дн. Микри Санта в
района на Верия); Τσαρκοβίστα (дн. Додони в района на Йоанина);
Τσαρκοβίστα (дн. Еклисохори в областта на Зица); Τσαρκοβίτσα, из
оставено селище северно от Гревена – Гърция; Църква в района на
Балчик; Църквица в района на Никола Козлево (България) и др.
Ἀβόριανη по всяка вероятност е тъждествено с Γιαβόργιανη/
Γιαβόργιαννη (дн. Платани в района на Едеса). Топонимът произ
хожда от съществителното аворъ/ꙗворъ (м.р.) = πλάτανος (явор) (Mik
losich, рр. 2, 1142). Топоними със същия корен са често срещани в
Гърция и като цяло на Балканите например: ‹Παλιά› Αβώ(ο)ρανη
(дн. Ливадаки в областта на Навпакт), Αβαρίκος в района на Три
хонида (Гърция); Яворница в района на Петрич, Явор в района на
Трявна, Яворец в района на Габрово (България), Javornik в района
на Двор, планината Velika Javornica (Хърватия); Javornik в района
на Идрия, Javornik в района на Кран, Javornik в района на Щор,
Slovenski Javornik в района на Йесенице (Словения); Javor в района
на Теранда/Сува река (Косово) и др.
В завещанието на монахиня Нимфодора, документ № 30 от ма
настира Ксиропотам (1445 г.), се говори за Εἴζβορον73: καὶ εἰς τ(ὸν)
Εἴζβορον ἕνα σπήτη μετὰ τῆς ἀµπέλου κ(αὶ) κήπου κ(αὶ) ξύλ(ων)
καρποφόρ(ων). Води етимологията си от съществителното изворъ
(м.р.) = πηγή (извор) (Miklosich, 242). Интересен е етимологически
ят подход във фалшивото завещание на монахиня Агатия в При
ложение I, документ № 4 от манастира Ксиропотам (1441 г.), който
на практика представлява погрешно извеждане на етимологията
72
73

Βж. Actes de Lavra, III: 104, № 146.31–35.
Actes de Xéropotamou: 217, № 30.32.
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при изписването на топонима в графичната вариация Γήσβορον –
като сложносъставна дума от гръцките съществителни γη (земя)
βορά (храна, плячка)74: πράσει δύο χωρία, τò Παλαιοχώριον
λεγόμενον κ(αὶ) τò χωρίον Γήσβορον καλούμενον (ὡς ἀληθῶς γῆς
βορὰν ὂν τῆς μεταλλεί(ας)), τῷ ἁγίῳ μοναστηρίῳ τοῦ Ξηροποτάμου.
Ίσβορος се отъждествява с днешното село Стратоники в полите на
планината Стратонико. Селото Ίσβορος е било едно от историчес
ките „мадемохория“75 в източната част на Халкидики76. Топоними
със същия корен са изключително разпространени не само в Гър
ция, но и извън нейните предели. Βж. Ίσβορος (дн. Пиги в района
на Килкис), Ίσβορος (дн. Λευκόπετρα в региона на Иматия), Ίσβορος
(дн. Λευκόβρυση в областта на Козани), Ίσβορος (дн. Αμάραντος в
района на Йоанина), Νίσβαρη (дн. Κοκκινοχώρι в района на Нав
пакт), местността Ισβόρια в Науса, където в древността се е нами
рала Аристотеловата школа (Гърция); Извор в района на Липково
(БЮРМ); селата Извор в района на Созопол и на Димово, Бели из
вор в района на Враца, Изворище в района на Бургас, Изворско в
района на Аксаково (България); Izvorani в района на Стефанещи и в
района на Чолпани (Румъния) и др.
Въз основа на горното изследване става ясно, че документите на
светогорските манастири са един изключително важен инструмент
за изследването на славянските топоними не само в Гърция, но и
в съседните страни (славянски или не), в които се срещат подобни
топоними. Присъствието на славянски географски наименования в
толкова ранни документи потвърждава становището, че създаване
то на славянски топоними в гръцкото пространство по-скоро не се
свързва със завладяването на области от славянски владетели, а ос
новно с първите заселвания на славянските племена. Към това ни на
сочват и свидетелствата на византийските автори за преименувания
на селища, хидроними и др. Славянските наименования, изглежда,
са били напълно приети (и разбира се, познати) за византийското
население и към тях не е имало отрицателно отношение. Съжител
ството на славяни и византийци, както може да се уверим от све
тогорските манастирски документи (където присъстват множество
славянски лични имена), изглежда, е било хармонично. Прибли
зително същите констатации бяха направени при изследването на
74
Actes de Xéropotamou: 238, App. I δ).21–22. Βж. също Kosmas-P. Kyranoudis
2015: 276–277.
75
Става за дума за 360 конкретни рударски села на Халкидики, които през
османската епоха са имали значима историческа роля. – Бел. ред.
76
Βж. напр. Παπάγγελος 1991: 257–271, Kolovos – Kotzageorgis 2015: 149–161,
Παπαζής 2016: 66–73 (където има и съответната библиография).
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османски данъчни регистри от XVI век77. За районите, където има
гъстота на славянски топоними, микротопоними и антропоними,
е трудно да се правят дефинитивни заключения в статистическо от
ношение за етническия състав на населението. Лекото общуване във
всекидневието и в битов план между славяно- и гръкоезични групи
от полиетническото население във византийския и османския пе
риод е предпоставка за органичното включване на славянски думи
в ономастиката на днешна Северна Гърция. В дългия средновековен
и предмодерен период (по време на Византийската и на Османската
империя) е неуместно да се поставя въпросът за етническата иден
тичност на населението предвид факта, че става дума за поданици
на империи. Както проличава от изворите, не се е считало за необ
ходимо да бъдат променяни имена от чужд език на гръцки, което
става след създаването на новата гръцка държава основно по съо
бражения от национален характер.
Превод от гръцки език: Александър Жабов
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Documents from Athonite Monasteries
as a Witness of the Slavic Influences in Greece:
The Presence of Slavic Toponyms, Microtoponyms
and Hydronyms
Angeliki Delikari (Thessaloniki)
Thanks to the publications of the Archives of Mount Athos in the
French series Archives de l’Athos, we know that from the late tenth
century onwards Slavic toponyms, microtoponyms, and hydronyms
were quite common in Central and East Macedonia. The paper discusses
the etymology of several such toponyms, some of which are very early.
Keywords: Mount Athos, placenames, Slavs in Greece
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Ритъмът в двата южнославянски превода
на проложните стихове за април
Екатерина Дикова (София)
Ключови думи: преводи от гръцки, поезия, Христофор Митилен
ски, Стишен пролог, ритмични похвати

Предварителни бележки
Предложената статия се захваща с непосредствен анализ на на
чините, по които се предава ритъмът в два средновековни славянски
превода на поезия. Предпочита се вглеждането в самите текстове, а
не в натрупаната научна литература по проблеми, свързани с тях.
Тук се старая детайлно да съпоставя византийския поетичен текст
на Христофор Митиленски и двата му южнославянски превода в
Стишния пролог1 за април. Извори са календарните стихове за този
месец според изданията на Евстратиадис2 и Креши и Скоморохова
Вентурини3 и техните южнославянски преводи в най-старите запа
зени преписи: преводът, направен в българска среда (българският
превод) според Зогр. 80 (от 1345–1360 г., търновска редакция4), пазен
в библиотеката на Зографския манастир5, и преводът, направен в
1
За историята, произхода и езиковите специфики на Стишния пролог, как
то и за връзката му с триодните синаксари вж. напр. Петков 2000 и Тасева 2006,
както и литературата, цитирана там. Лора Тасева има серия публикации, пос
ветени на българския и сръбския превод на Стишния пролог, вж. напр. Тасева
2006, 2009, 2015; Taseva 2009.
2
Ευστρατιάδης 1961.
3
Cresci & Skomorochova Venturini (1999: 269–317).
4
Петков 2000: 26, 27. Вж. и https://zograflib.slav.uni-sofia.bg/mss/zogr0080
(Зографска електронна научноизследователска библиотека).
5
Благодаря на братството на Зографския манастир за изключително ка
чествените дигитални изображения на този ръкопис.
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сръбска среда (сръбският превод) според Wuk 29 (от края на XIV–
XV в.6) във фонда на Държавната библиотека в Берлин7. Тъй като
изследвам само два преписа и нямам текстологично проучване, не
мога да бъда сигурна долколко те са близки до оригиналните юж
нославянски преводи.
Трябва да се има предвид, че гръцките стихове са писани като
самостоятелно произведение. Но славянските книжовници са ги
превели не в този им вид, а след поместването на двустишията във
византийския стишен синаксар, когато те вече са били разпределе
ни по съответните памети и обградени от прозаически контекст.
Въпросът, на който ще потърся отговор тук, е: до каква степен
ритмичните закономерности на гръцкия текст се спазват в двата
разгледани превода и по какъв начин се постига това; дали прево
дачите имат съзнание, че боравят с поетичен текст, и дали превода
ческите им решенията са свързани с поетична осведоменост, или се
базират предимно на усет. Интересува ме също на какво биха могли
да се дължат отклоненията от византийските модели и какво биха
могли да означават те.
По отношение на ритъма гръцкият оригинал разкрива следни
те закономерности:
1. Състои се от двустишия. Изключения има при паметите,
които са първи за определена дата – тогава към двустишието се до
бавя и трети стих, уточняващ датата на смъртта на мъченика, който
стих обаче е подчинен на ритмични особености, различни от съот
ветното двустишие, и затова тези трети стихове няма да бъдат раз
глеждани тук. Друг случай са паметите за повече светци – тогава на
всеки светец или група светци (двама или трима) е посветено отдел
но двустишие.
2. Броят на сричките в двустишията е винаги еднакъв – по 12 във
всеки стих на всички двустишия. Единствено изключение са третите
стихове, за които стана вече дума.
3. Броят на ударенията в двустишията в повечето случаи е една
къв (обикновено 4 или 5 във всеки стих на двустишието) или сходен
(с разлика от до две ударения в различните стихове на двустишието).
4. Клаузулата е винаги женска – т.е. ударението на края на сти
ха винаги пада на предпоследната сричка. Тази закономерност е
безизключителна, въпреки че поне на пръв поглед не може да се
Matthes 1990: 36–37.
Благодаря на проф. Тасева, че ми предостави копие на няколко листа от
този ръкопис за април.
6
7
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установят преобладаващи стъпки8 нито в гръцкия оригинал, нито в
преводите.
5. Налични са фигурите на ритъма: изоколон (проявява се
най-вече в еднаквата дължина на стиховете/колоните, но също в на
личието на анафори, епистрофи и комбинация от двете), асиндетон
(изпускане на предлози) и макар и рядко, хомеотелевтон (еднакви
граматични завършеци на паралелни думи) с вариация хомеопто
тон (еднакви падежни окончания)9 и др.
Да проследим как тези особености са предадени в двата южнос
лавянски превода.

Двустишия
В разглежданите ръкописи стиховете са обособени поне от
пунктуационна гледна точка – те са специфично и безизключитле
но оформени и в Зогр. 80, и във Wuk 29 – и веднага се разпознават на
ръкописната страница. Началото на всеки стих се бележи с буква в
червенослов (червено/кафяво мастило), обикновено по-едра от нор
малния шрифт. След поетичните текстове в тези два ръкописа има
сложен завършителен препинателен знак (почти безизключително
в Зогр. и с повече отклонения във Wuk, където този знак се среща
и след първия стих), съставен от двоеточие (по-рядко триточие) и
Някои изследователи говорят за ямб в календарните стихове на Христо
фор Митиленски (срв. напр. Kurtz 1903: IV, Петков 2000: 19, Taseva 2009), други
подчертават наличитето на четири негови стихотворни календарни сборника:
един в ямб, друг в хекзаметър, трети в стихири и четвърти – в канони (напр.
Follieri 1959: 269, 270), без да изясняват взаимодействието между ямбичния и
хекзаметровия календар и намесите в текста, натрупани през вековете, а трети
дори твърдят, че въпросните произведения в ямб и хекзаметър се отнасят към
античната квантитативна метрика (Cresci & Skomorochova Venturini 1999: 11).
Никой от тези изследователи не се наема с анализ на метриката (и изобщо на
ритъма), нито обръща внимание на установения преход от ямбичен триметър
към византийския додекаметър (за което вж. Rhoby 2011). Аз не откривам нито
ямб, нито хекзаметър в разглежданите гръцки стихове – нито по отношение на
квантитета на сричките, нито по отношение на ударението, което, разбира се,
може и да е поради все още недоброто ми познаване на предмета. В преводите
пък анализът на метриката е затруднен и от факта, че мястото на ударението в
сръбски и български през XIV в. не е сигурно, в Зогр. 80 се отразява рядко, а в
във Wuk 29, макар че е налично, липсва във всички думи, не е изключена и упо
требата му с декоративна функция.
9
Налични са, разбира се, и много други фигури, напр. на звука (алитера
ция, асонанс, консонанс, паромиосис), на повторението, които обаче трябва да
бъдат обект на отделен анализ.
8
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змийца (като изключение – само двоеточие, две двоеточия или само
триточие без змийца). Т.е. те се схващат като завършени текстови
цялости. Първият стих в двустишието завършва със средна точка
или запетя – обикновените знаци за отделяне на кóлоните в пе
риода от това време, но заедно със сложния знак за край, различен
от обичайния знак за край на период, и забележителните начални
букви в червено, те визуално отделят тези кратки поетични цялости
от останалия текст на ръкописната страница и съответно лесно се
откриват и в двата разглеждани ръкописа.
Разбира се, възможно е тези пунктуационни особености да са
сляпо копиране на пунктуацията на оригинала, но е факт, че по
този начин всяко стихотворение и всеки стих в него са ясно разли
чими и непосредствено видими на страницата. Пунктуационното
обособяване се подкрепя и от други черти, основните от които са
систематизирани по-долу.

Сходен брой на сричките в стиховете
на двустишията
Вече стана дума, че гръцките стихове – според изданията на
Евстратиадис и Креши и Скоморохова Вентурини – са винаги двана
десетосрични10. Нито българският, нито сръбският превод показват
подобна особеност, но е налице тенденция към поне приблизител
но равен брой срички в двустишията (между 10 и 16, макар да има и
единични по-дълги стихове в Зогр. 80). Срв. и двата примера у Пет
ков11. Красимир Станчев, който специално изследва наличието на
византийски додекаметър в старобългарската литература, обръща
внимание, че изосилабизмът не се прилага у нас през XIV–XV в. и
рядко се явява в сръбската поезия от това време12.
Макар и сравенително рядко, двустишия с абсолютно равен
брой срички са налични и в двата превода. Почти перфектен при
мер в това отношение е двустишието за св. Целестин, чиято памет
се чества на 8 април:
Византийският силабизъм, и по-конкретно византийският додекаметър,
е познат на най-ранните български писатели – дванадесетосрични са стиховете
и на Проглас към Евангелието (вж. също Трендафилов 2004), и на Азбучна молитва, и на Стихотворната похвала за цар Симеон. За това вж. напр. Станчев 2003:
761, 762 и литературата, цитирана там.
11
Петков 2000: 75.
12
Станчев 2003: 762.
10
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8.3.14

Τὸ χάσμα καὶ σὲ παμμάκαρ Κελεστῖνε,
χοροῦ διϊστᾷ μὴ μεμακαρισμένου.

Wuk

пⸯропасть тебе прѣблженⸯне келстне;
кь лкѹ прѣводїть прѣблженⸯномѹ•:

Зогр

гробъ  тебе вьсеблаженꙑні селестине .
лк съвъкпивъ въсеблаженоѡм :

Брой
срички13
12
12
12
11/1215
12
12

Тук и двата превода предават дванадесетосричния изосилаби
зъм на оригинала. Подобни примери обаче са рядкост. В по-голяма
та част от случаите отделните стихове във всеки от двата ръкописа
не са дванадесетосрични и много по-често в сръбския са с еднакъв
или близък брой срички. Разликата най-често е с 1-2 срички, което
не би трябвало да се схваща като отклонение, ако приемем мнение
то на Станчев, че принципната схема на силабизма у нас е 12+1 или
2 срички16.

6.1.

Εὐτύχιον θανόντα τιμῶν τοῖς λόγοις
ἐμαυτὸν αὐτὸς εὐτυχέστατον κρίνω.

Wuk

єу̏тхі̇а ѹмⸯрⸯша потаю сло̀вес,
се́бе сѹщаа блгоⷭ҇тнѣша ́менѹю,

Зогр

є͗утхїа ме́рша ѧтѫ словесы•
ѿ себе того бл҇гоѧстнѣшааго мѣнѧ•

Брой
срички
12
12
14
14
12
14

Има случаи, макар и рядко, в които разминаванията в броя на
сричките са повече или много по-големи, особено в българския ръ
копис (над 5, еднократно 12 срички в Зогр.). В българския ръкопис
стиховете са много по-често с различен брой срички, но това, из
глежда, е компенсация за по-голяма яснота на изказа. Напр.:
13
При броенето на сричките не включвам слабите ерове, които по това вре
ме отдавна са изгубили своята фонетична стойност.
14
Първата цифра посочва деня от месеца, а втората – поредността на па
метта в този ден.
15
12 стават сричките, ако се акцентира върху предлога.
16
Станчев 2003: 761.
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4.7.

Ψυχὴν ὁ Γεώργιος ἀσμένως δίδως,
ψυχῶν γεωργῷ καὶ φυτουργῷ σαρκίων.

Wuk

дшѹ геѡрьгїе весело даваш,
дшамь дѣтⷧеⷶлю ͗ садтелю пⸯльтемь•:

Зогр

дш҇ѫ геѡ̀ргїе съ веселїемъ ода̏•
дшевном дѣлателю ͗ тѣлеснѡмоу насадтелю•

Брой
срички
12
12
13
13
12
18

Така или иначе, и двата южнославянски превода не предават ви
зантийския додекаметър. Има известна тенденция към изосилаби
зъм, макар и приблизителен, но тя не е безизключителна и е по-сла
бо изразена в Зогр. 80.

Изотонизъм
С много по-малко изключения е друга закономерност – изото
низмът. Наличието на еднакъв брой ударения в гръцките двусти
шия – най-често 4 или 5 – се предава почти безизключително с ед
накъв брой ударения и в разгледаните преводи, също най-често 4
(както в двустишието за Евтихий по-горе (6.1.) или 5. Напр.:
Брой
ударения
12.3.

῾Ρίζης δυσώδους καρπὸς εὐώδης μάλα
Ἀνθοῦσα σεμνὴ γῆς ἀπανθεῖ καὶ βίου.

Wuk

корене смрьдеща́а͑го пⸯлодь блгоѹханⸯнь паѐ;
анѳѹса ⷭ҇таа ѿ ꙁемл цⸯвьтеть ̑ жтїа::

Зогр

корене ꙁлоъствааго плодъ бл͠гоѫханенъ пае•
анѳоуса ъстнаа ѡⷮ ꙁемлѧ о͗цъвте ͗ ѡⷮ жтїа:

5
5
5
5
5
5

Изключения има, но те са обикновено зависими от оригинала,
т.е., ако в оригинала двустишията се различават по брой на ударе
нията, обикновено и в преводите е налице същата тонична разлика.
Интересна закономерност показва броят на ударенията в следната
поредица от двустишия:
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Брой
ударения
4
4
4
4

8.1.

Εὐαγγελίου τὸν καλὸν δραμὼν δρόμον,
Ἡρωδίων κάλλιστον ἤρατο στέφος.

Wuk

єуⷢ҇льско добⸯро̀ теенїе ͗ блго́⁘
роді͗ѡ́нь добрѣші̏ вьꙁеть вѣньць́,

Зогр

євангельскаго добрѣ пѫтѣ шествоваѫ•
родїоне добрѣшї въспрѫтъ вѣнецъ•
Ψυχὴν Ἀγάβου τοῦ Προφηταποστόλου
ὁ ψυχοσώστης προσκαλεῖται Δεσπότης.

Wuk

дшѹ а̑гава• пррⷪ҇окоапⷭ҇ла:
дшеспснкь пⸯрꙁваⷮ҇ влⷣка•

Зогр

доушѫ агава пророкⷪапⷭ҇ла•
дшеспⷭ҇ны прзываетъ влⷣка•
Σβέσας πλάνης φλέγουσαν ὁ Φλέγων φλόγα,
οὓς Δαυὶδ εἶπε πῦρ φλέγον βλέπει νόας.

Wuk

оу͗гас̀вь прѣльⷭ҇т горѐщї фⸯлего пⸯлам,
хⸯже двдь реⷱ҇ о̑гⸯнь палещъ вдӹть ѹ͑м̀,

3
3
5
7
5
7

Зогр

погас флегонтъ прѣльст пламень попалѣѫщъ•
хже двдъ реⷱ҇ ѡ͑гнѣ палѧщаго ꙁртъ оу́мы:

5
7

4
4
3
3
3
3

Всяко двустишие е посветено на отделен светец от групата
чествани светци и показва свои вътрешни ритмични особености: 1.
двустишието за св. Иродион е с изоколна схема 4-4 и в оригинала, и
в преводите (броят на сричките е 13-13 във Wuk и 13-15 в Зогр., който
тук следва по-стриктно изходния текст и пази дисоциирания слово
ред и в първия стих (євангельскаго... пѫтѣ, добрѣ... шествоваѫ); 2. двусти
шието за св. Агав има тонична схема 3-3 в оригинала и преводите и
всеки от тези стихове съдържа по една сложна дума (броят на срич
ките е съответно 12-11 и в двата ръкописа), а този диколон е подси
лен с парегменон (етимологична фигура) в анафора; 3. Двустишието
за св. Флегон е подчинено на изоколната схема 5-7 и в оригинала,
и в преводите, по отношение на изосилабизма схемата е 14-13 във
Wuk и 14-14 в Зогр., а диколонът изпъква с повторения (φλέγουσαν ὁ
Φλέγων φλόγα), частично непредадени в преводите, но компенсира
ни в Зогр. с ясно изразена алитерация в първия стих (погас флегонтъ
прѣльст пламень попалѣѫщъ), граничеща с паромион17.
17
Паромион е пределна алитерация, при която почти всички думи във
фразата започват с еднакъв консонант. Всички определения на реторични фи
гури тук са базирани на Burton (1996–2003).
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И ако сме на път да заключим, че еквивалентният брой на уда
ренията в преводния и изходния текст е естествена последица от
пословния превод на съответните кóлони, опровергават ни случаите
като този по-долу, при който в Зогр. броят на ударенията в един от
стиховете се различава от броя им в оригинала.

5.7.

Ἆθλος τριπλοῦς Ζήνωνι πίσσα, πῦρ, δόρυ
οἶμαι, δι‘ ἣν ἔπασχε ταῦτα Τριάδα.

Wuk

страⷣне тръгѹбо ꙁноно́вѹ, смола⸱ ѡгⸯнь копі̀е,
мⸯню̑ по н̀же стражⷣааше трьгѹбѣ͗҇ троцӹ•:

Зогр

страⷣба соуⷢ҇бна ꙁно́не • смолоѫ ѡ͗гнь ͗ копїє •
непщоуѫ ꙁа еже пострⷣалъ ес соугоубѡ тромѫѧ троцѫ

Брой
ударения
6
5
6
5
6
6

Не можем със сигурност да твърдим дали българският преводач
е целял да изравни броя на ударенията в двата стиха. Неговият текст
се отличава с една дума в повече – соугоубѡ тромѫѧ троцѫ – срещу
трьгѹбѣ͗҇ троцӹ във Wuk18, с което сричковата схема на диколона в
Зогр. става 15-21 (срещу доста по-малко несъразмерното 17-14 във
Wuk). Очевиден е стремежът и на двамата преводачи да предадат
алитерацията19 ταῦτα Τριάδα, която в Зогр. е подсилена с етимоло
гична фигура, влизаща в комбинация от повторения – любимото
за исихастите плоке (‘плетение’). В Зогр. има и други примери за
удължаване на последния колон в периода по отношение на стихо
вете. Би могло да се спекулира дали това има връзка с финалното20
удължаване на фразите в исихастиките текстове от това време. Засе
га обаче е рано за окончателни твърдения.

И двата превода тук се отличават от засвидетелствания оригинал и е въз
можно да са използвали друг гръцки източник. За жалост, издателите не посоч
ват разночетения в случая (срв. Ευστρατιάδης 1961: 163 и Cresci & Skomorochova
Venturini 1999: 277).
19
По-конкретният термин за повторение на начален консонант в съседни
думи е омиопроферон.
20
В контекста на Зогр. 80 (л. 36б–37а) с това двустишие завършва поредица
от 6 памети, отбелязани само с двустишия, но не и с жития.
18
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Предаване на стихотворни завършеци
Факт е, че всеки стих от разглеждания византийски оригинал за
вършва с женска (или хореична) клаузула, т.е. с предпоследна уда
рена сричка. Определянето на степента на спазване на този прин
цип от южнославянските преводачи е затруднено от неясното място
и качеството на ударението в български и сръбски от това време,
макар че във Wuk по-често се наблюдава отразяването му в графи
ката. Но ако се доверим на съвременния си акцентен усет, ще откри
ем разнообразие от клаузули в преводите и тенденция към еднак
ва клаузула на двата стиха в двустишията. Още първото двустишие
за април, посветено на св. Мария Египетска, предполага дактилна
клаузула във Wuk (... прьвѣе•... марїна,) и женска в Зогр. (... повръже•
... марїѧ•). И ако в Зогр. поетичната памет на св. Ферфута със сестра и
робиня да показва сякаш отклонение от тази тенденция (... е͗стъство•
... ферфоуѳѫ:), макар да не може да сме сигурни в мястото на ударе
нието в първата дума, то Wuk е категоричен за женската клаузула на
втория стих (... ⷭ҇свⷮ҇омь ... ферⸯфѹѳ́ꙋ:•).
Има обаче и примери, които изглеждат по-скоро отклонение от
тенденцията за еднакви клаузули. Да разгледаме едно от малкото
двустишия с отразени ударения и в двете финални думи във Wuk,
което показва по-голяма амплитуда в броя на сричките (дори броят
им не е сигурен):

5.3.

Σὺν τῇ συνάθ λῳ, Δίδυμε, τμηθεὶς φλέγῃ,
ϕέρων σὺν αὐτῇ δίδυμον τιμωρίαν.

Wuk

сьстраⷣлӹцею⸱ блꙁⸯнье, ѹсѣкновень сьже́жеⷭ҇,
тⸯрьпе сь н̀ю блꙁньцꙋ мꙋкьь̏:

Зогр

състрⷣалцеѧ ддме посѣенъ ͗ ꙁапаленъ•
тръпѧ съ неѧ соугоубное мѫене:

Брой
у-я
4
4
4
4

Брой
ср-ки
12
1221
15?
10?

4
4

12+4
12

Сръбският превод във Wuk буди няколко недоумения. Чете ли
се краесловното ь̏ ? Какво означава двойният гравис? Ако функцията
му не е декоративна, а действително акцентна, как се чете тази дума
и от колко срички е съставена? Каква е клаузулата на този стих? За
21
У Евстратиадис стихът е с една сричка по-къс: ϕέρων αὐτῇ δίδυμον
τιμωρίαν (Ευστρατιάδης 1961: 181). Тук е даден според изданието на Креши и
Скоморохова Вентурини, което също отбелязва този вариант.
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българския превод също не можем да сме категорични. Ако съвре
менният езиков усет ни подсказва да четем ꙁапаленъ с ударение на
предпоследната сричка (в което, разбира се, няма как да сме сигур
ни), как да четем мѫене и каква е клаузулата? Колкото и неясен да
е казусът, този пример спада по-скоро към групата преводни дву
стишия с различни клаузули, към отклоняващите се от общата тен
денцията примери, не само по отношение на клаузулите, но и по
отношение на броя на сричките.
Нека разгледаме още един от малкото примери във Wuk с оз
начени ударения и в двете финални думи на съответните стихове в
двустишието:

26.2.

Θεὸν Γλαϕύρα ψυχικῶν δι‘ ὀμμάτων,
οὐ γλαφυρῶς νῦν, ἀλλά τηλαυγῶς βλέπει.

Wuk

ба гⸯлафра дшевⸯн̏ма о̑̀ма:,
не вь пⸯрмрацѣ ннꙗ, нь̏ вь сїанї вⷣт́ь:,

Зогр

бга глафра дшевнымъ прогнанїемъ
не съмъждренѣ нѣ нѫ̋ быстрѣ вдтъ •

Брой
у-я
4
5
4
5

Брой
ср-ки
12
12
12
12

4
5

11
11

Стиховете са с еднакъв брой срички и в двата превода и ударе
нията им следват схемата на оригинала – пет във втория стих, ако
четем акцентуван и съюза, както е в оригинала и както насочва двой
ният гравис в преводите. Клаузулите във Wuk най-вероятно са жен
ски, но в Зогр. по-скоро не са еднакви. Игрословието22 (Γλαϕύρα –
γλαφυρῶς) не е предадено.
По-точен термин за този тип фигури, определено характерни за кален
дарните стихове на Христофор Митиленски, е адноминатио (‘приписване на
дадено собствено име буквалното му значение или омофонна близост с друга
дума’). Заиграването с имената не е открито от този автор, то е старо поне кол
кото Стария Завет – най-често цитираният пример от този род там е в Битие
21:6, парономазия на Исаак и еврейския глагол за смях. Подобни парономазии
са непреводими, но образованите хора във всяка епоха са познавали значението
поне на някои имена и затова можем да предположим наличие на мисловна
парономазия, която е в завършен вид единствено в ума на автора и/или възпри
емателя, а в текста е само загатната, както е в Христофоровото двустишие за св.
Клавдий (‘куц’), в което се акцентира на краката: Σπεύδεις ὀκλάζων, Κλαυδιανὲ,
πρός γόνυ/ Τομῇ κεφαλῆς πρὸς Θεοῦ δραμεῖν γόνυ. Изглежда това заиграване,
макар и не експлицитно, е било ясно за българският преводач, който не само
е запазил основния акцент в стихотворението, но го е подсилил и с пароми
он, част от който е и името на светеца: тъщш прѣкланѣѫ сѧ клавдїане къ колѣн22
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Особено интересен е стихът за мироносиците, където, както се
вижда по-долу, в първия стих Зогр. показва инверсия спрямо ори
гинала и спрямо другия преводен текст:

8.4.

Χριστῷ φέρουσιν αἱ Μαθήτριαι μύρα·
ἐγὼ δὲ ταύταις ὕμνον, ὡς δῶρον μύρον, φέρω.

Wuk

бѹ прносеть ꙋенце му̏ро́,
аꙁь же сїмь пѣⷭ҇нь ꙗко дарь̀ пⸯрношꙋ•:

Зогр

Хоⷭ҇у прно́сѧтъ мра енца •
а͗ꙁ же схъ въспѣваѫ ꙗ͗ко дароносцѧ •

Брой
у-я
4
6
4
6

Брой
ср-ки
12
1423
11
10

4
5

11
14

Дали българският преводач е решил да замени местата на

енца и мра, за да запази женската клаузула на оригинала? Но нима

е женска клаузулата във втория стих (дароносцѧ)? И защо е предал
гръцкото словосъчетание δῶρον μύρον, φέρω с композитата дароносцѧ24, изменяйки така и цялостния смисъл на текста? Каквато и да
е причината, важното е, че и двете преводачески решения не вредят
на поетичния изказ, напротив. В конкретния случай с двукоренна
та дума предполагам стремеж към краестишно съзвучие, подобно
на рима25 (-ца... -цѧ), каквото няма в оригинала на това конкретно
двустишие, но се среща в други оригинални стихове за април. Ето
няколко произволни: (3.5.) ...βεβλημένος ...τέλος26 (хомеоптотон ‘ед
накви падежни завършеци’ с асонанс); (4.3.) ...δύο ...πρίων (асонанс);
(12.6.) ...παθοκτόνους ...ἀνθρωποκτόνοι (полиптотон ‘повторение на
ма• главѣ ѡⷮсѣенѣ бж҇їмъ колѣномъ текы•. Във Wuk не личи да има разбиране на
тази мисловна парономазия и текстът е преведен така, че да има ясен смисъл
без нея, при това етимологичната фигура е подсилена със съзвучие: тьщш се
нелѣн̀ се кⸯлавдіане кь подвгомь. оусѣенїмь главӹ кь бжю теⷱ҇ню любⸯве⸱
23
Единственият пример с 14 срички в гръцки за април. В изданието не са
посочени разночетения (Cresci & Skomorochova Venturini 1999: 282). Откъде
идва „допълнителният” брой срички? Дали от местоимението ἐγώ, което би
могло да е било добавено по-късно за яснота? Или по-скоро от съществително
то μύρον, превод на което липсва и в двата южнославянски текста?
24
Л. Тасева отбелязва тенденция българският превод по-често да запазва
двукоренните думи и дава подробни данни за това (срв. Тасева 2015).
25
Г. Петков също забелязва „рима” в българския превод на календарните
стихове (Петков 2000: 82–83). Аз предпочитам да наричам похвата тук „краес
тишни съзвучия”, тъй като в материала, който разглеждам, той невинаги се
проявява в абсолютно краесловие.
26
Евстратиадис дава и разночетене τέλους (Ευστρατιάδης 1961: 88).
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дума в различна форма’ – тук съзвучието е получено от повторение
то не на цяла дума, а на корен в сложни думи); (15.5.) ... παρειμένῳ
... καὶ μόνον (консонанс); ... ἐννέα ... ἐννέα (29.2.) (антанаклазис ‘пов
торение на дума, но с по-различно значение’27). Има още много – и
много по-сложни – краестишни съзвучия, които си струва да се сис
тематизират в отделно изследване.
Краестишните съзвучия28, сравнително редки в гръцките стихо
ве за април, се явяват по-рядко в двата преводни текста. Още по-ряд
ко те се предават на същото място в съответните южнославянски
текстове и почти никога едновременно и в двата превода29. Един от
малкото примери за пълно краесловно съзвучие, доста подобен на
епистрофа, е всъщност антанаклазис, доколкото значението на ду
мата във втория стих е метафорично:

18.1.

Ὕπελθε, Σάβα, φθαρτὸν ἡδέως ὕδωρ,
ὡς ἂν πίνῃς ἄφθαρτον ἡδονῆς ὕδωρ.

Wuk

пⸯрѣдӹ са́во тлѣнⸯнꙋю сладⸯцѣ во́дѹ;•
ꙗко да п̀еш нетⸯлѣнⸯнꙋ сласте͗҇ во́дѹ:•

Зогр

прѣиди саво тлѣнновиднѫѫ вѡдѫ •
ꙗко да пеш нетлѣннѫѧ ͗ сладкѫѫ вѡдѫ •

Брой
у-я
5
5
5
5

Брой
ср-ки
12
12
12
13

4
5

12
16

Изходният текст и сръбският превод показват доста симетрични
двустишия и като брой ударения, и като брой срички, и като тип
клаузули – очевидно все женски. Българският се отклонява в броя на
сричките във втория стих (с три повече отколкото във Wuk заради
добавянето на съчинителния съюз и заради сложната форма на при
лагателните), а също и в броя на ударенията – заради новоявилата
се двукоренна дума там, с което остава верен на възгледите си за точ
ност на изказа и усложненост на фразата. Връзката между кóлоните
в диколона се усилва от повторението в антитеза (тлѣн-... нетлѣн-) –
съответна на гръцката (φθαρτ-... ἄφθαρτ-).
По-често краестишните съзвучия са на места, където в оригина
ла ги няма. Но дори така, те предават общото поетично звучене на
27
В случая е антанаклазис, а не епистрофа, защото в първия стих става дума
за деветте безплътни чина, а във втория – за деветте главопосечени мъже.
28
Всички цитирани по-горе са непълни рими – а не хомеотелевтон (еднак
ви граматични завършеци) или хомеоптотон (еднакви падежни окончания),
които са много по-прости и не толкова фини краесловни съзвучия. (За непъл
ната рима, съвсем накратко, вж. Literary Devices 2013).
29
Още повече, че не всички стихове са налични и в двата превода.
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Христофоровите стихове за април: (3.3) ... є̑лпⷣфѡре ... бл҇говѣрїє (час
тичен консонантизъм в Зогр.); 4.5. ... ꙁⷣанїмь ... странⸯні̋мь (хомеопто
тон, но непълен и затова по-фин във Wuk); 7.2. ... стрьмогⸯла̑вь ... сло́ва
(консонантизъм във Wuk); 7.4. ... свѧꙁана ... аклїна (хомеотелевтон –
и.п., ж.р., ед.ч. на -на – в Зогр.); 8.1. в двустишието за Флегон ... пⸯлам
... ѹ͑м̀ (рима, няма как иначе да я назовем (пⸯлам е във в.п. ед.ч., а
ѹ͑м̀ във в.п. мн.ч.) във Wuk); 8.2. ... жлще́ ... жⷧ҇щє (антанаклазис във
Wuk); 25.2. ... стола ... прѣстолоу (полиптотон с антанаклазис в Зогр.,
предаващ оригиналния ... θρόνου ... θρόνοις).
Направеният обзор показва, че макар краестишните съзвучия
в преводите да нямат честотата, разнообразието и сложността на
краестишните съзвучия в изходния текст, те определено са търсени
от преводачите. Tе са ги разпознавали в превеждания от тях текст,
и то компетентно, а не само по усет – в противен случай нямаше да
бъдат налични на места, на които ги няма в оригинала.

Изóколон
Вече няма съмнение, че и сръбският, и българският преводач се
стремят да превеждат разглежданите стихове именно като поетич
ни творби – според таланта и познанията си. Но нека потърсим още
няколко похвата, спояващи съставните части на поетичния изоко
лон30 (освен дължината на съставните кóлони, частичната симетрия
и близките съзвучия в техните завършеци). За целта ще разгледам
няколко двустишия с доста силно изразени „спойки”.

4.2.

Δηχθεὶς ὀδοῦσι Κάλικος τῶν θηρίων
θηρὸς νοητοῦ τοὺς ὀδόντας συντρίβει.

Wuk

снѣдень ꙁѹбы̇ кал̀кь ꙁвѣрⸯнїмӹ:
ꙁвѣрѹ ювьсвьнⸯномѹ (sic!) ꙁѹб ськⸯрѹшатъ,

Зогр

схапанъ ꙁѫбы калнкъ ꙁвѣрскым•
ꙁвѣрю мыслъномоу ꙁѫбы съкроушвъ

Брой
у-я
4
4
4
4

Брой
ср-ки
12
12
10
12

4
4

10
11

‘Поредица от сходни кóлони’. Сходни могат да бъдат по дължина (брой
срички), ритмика и метрика (брой ударения и разположението им), граматич
на структура (паралелизъм, хиазъм, зевгма) и др. У Христофор Митиленски си
метрията е усложнена, изискана, а краестишните съзвучия – редки и непълни.
30
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Византийският поет не прилага паралелизъм и хиазъм31 в ка
лендарните си стихове за април. Той предпочита по-изискани
похвати, напр. заплетените междукóлонни повторения (плоке) в
това двустишие, предадени добре и в двата превода: полиптотонът
ὀδοῦσι – ὀδόντας и усложненият от полиптотон анадиплозис (‘пов
торение на последната дума на колона в началото на следващия ко
лон’) θηρίων – θηρὸς са предадени с полиптотони и анадиплозис
в двата превода (в българския звуковото повторение ꙁѫбы – ꙁѫбы е
пълно). Единствено краесишното съзвучие (θηρίων – συντρίβει) не е
предадено от переводачите, но е компенсирано с повторението на
префикса съ- в първата и последната дума на дикóлона.
Българският преводач предпочита да използва причастие във
втория стих и така изгражда усложнен хиазъм (структурата е abcd/
cdba32), чрез който хем остава верен на сложността на оригинала,
хем споява още по-силно връзката между стиховете, а с избора си
на причастие вм. лична глаголна форма покрай другото почти ги
изравнява по дължина (брой на сричките) и така още повече ги до
ближава до оригинала.
Що се отнася до най-традиционните „спойки” на кóлоните в
изоколона – анафората и епистрофата33 – и те са усложнени, до
колкото почти не се срещат в чист вид у Христофор Митиленски
в стиховете му за април. Почти никое от неговите повторения не е
пълно – разликата е или морфологична (в полиптотон), или семан
тична (в антанаклазис), или и двете, както в примера по-долу.

25.2.

Ἐκστάς, Μακεδόνιε, τοῦ φθαρτοῦ θρόνου,
ὑμνεῖς τὸ Θεῖον σὺν Σεραφεὶμ καὶ θρόνοις.

Wuk

ꙁьшьⷣ македоне͗ ѿ тⸯлѣнⸯнаго жтїа,:
по́ш бжⷭ҇твьнⸯно̑• сь серафмӹ ̑ прѣстол::

Брой
у-я
4
4
4
4

Зогр

ѡⷮстѫпвъ македонїе съ тлѣннааго стола•
въспѣваеш бжⷭ҇твном серафмскомоу прѣстолоу •

4
4

Брой
ср-ки
12
12
13
12
13
18

Хиазмът е „кръстосан” паралелизъм, т.е. повторение на граматична кон
струкция, в която при втората поява редът на съставните е променен.
32
Граматичната структура е: прич. – същ. мн.ч. – същ ед.ч. – прил. / същ.
ед.ч. – прил. – същ. мн.ч. – прич.
33
Комбинацията от анафора и епистрофа – т.е. повторение на дума/слово
съчетание в началото и друга дума/словосъчетание в края на фразите – се нари
ча симплоке. Не се среща в стиховете за април, освен ако не разглеждаме като
31
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Усложнената с полиптотон и антанаклазис епистрофа в ориги
налното двустишие е предадена с подобна усложнена епистрофа (с
полиптотон и антанаклазис) в българския превод, но е изгубена в
сръбския, където метафорично употребеното τοῦ φθαρτοῦ θρόνου
е заменено с конкретното ѿ тⸯлѣнⸯнаго жтїа. Във втория стих обаче
Wuk остава по-близо до оригинала; в Зогр. е променено и значение
то, и дължината на фразата – единствено краестишното повторение
се пази. Трябва да се отбележи, че има и пример, в който подобно
краестишно повторение се пази във Wuk, но е изгубено в превода на
Зогр. (23.4. ... протолеѡ̇нь ... ле̇ѡ͗нь във Wuk срещу ...протолеѡнъ ...львѡвъ в
Зогр.).
Дори когато анафората е пълна у Христофор Митиленски (и
дълга повече от половината фраза), паралелизмът пак не е пълен,
а усложнен:

19.2.

Φιλῶ Φιλίππαν ὡς ἀθλητοῦ μητέρα·
ϕιλῶ Φιλίππαν ὡς ἀθλοῦσαν ἐκ ξίφους.

Wuk

любⸯлю флпⸯпѹ ꙗко страⷣлⸯю мтрь•
любⸯлю флпⸯпѹ́ ꙗкⷪ҇ страⷣвⸯшѹ ꙋсѣкⸯновенмь:•

Зогр

лобжѫ фї́лппѫ ꙗко страⷣл мтре•
лѡбжѫ фїлїппѫ ꙗко пострⷣа меемъ•

Брой
у-я
4
4
5
5

Брой
ср-ки
12
12
12
16

5
5

13
12

Дългата анафора е спазена и в двата южнославянски текста, ма
кар игрословното повторение да е загубено в превода.

Заключение
Направеният анализ разкри богата фактологическа аргумен
тация в полза на мнението, че и двата южнославянски превода се
стремят към предаване на ритмичните закономерности на изход
ния текст, на силабичната и тоничната схема на оригинала или
поне към сходство на стиховете в двустишията откъм изотонизъм
и изосилабизъм. Има разбиране на значимостта на краестишието
и тенденция към успоредяване на стиховете с еднакви клаузули;
повторение особеното повторение на корена -νιϰ- в началото и в края на всеки
от стиховете в двустишието за св. Никия (25.3.): Νίκης βραβεῖα τῇ τετμημένῃ
Νίκῃ/ νίκης βραβεὺς δίδωσιν ὡς νικηφόρῳ.
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краесловните съзвучия са предадени почти с честотата, с която се
срещат в оригиналния гръцки текст, но по-често на места, различни
от оригиналните; има съзнание за фигури на повторението и ритъ
ма, както и реторична осведоменост. А отклоненията, несистемно
то прилагане на ритмическите принципи може да се дължат и на
факта, че разгледаните преводни стихове са поместени в прозаичес
кия контекст на Стишния пролог, почти винаги следвани от жития.
В този смисъл трябва да се сравнят преводаческите решения в дву
стишията, които са част от стихотворна поредица, и в тези, които
са следвани от прозаичен текст. Каква е степента на преводаческия
стремеж за предаване на ритмичността на разгледаните стихове и
каква е резултативността при всеки от преводачите, може да бъде
установено само с търпеливо статистическо проучване. Какви са
индивидуалните особености на преводаческите решения и доколко
те са свързани с поетическа осведоменост и с духовни убеждения, е
обширна тема, която трябва да бъде обект на бъдещи проучвания.
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The Rhythm in the Two South Slavonic Translations
of the Verse Prolog for April
Ekaterina Dikova (Sofia)
The article proposes an analysis of the ways in which the rhythm is
rendered in two South Slavonic translations of Christophoros of Mytilene’s
calendar verses for April. The Greek text is given after its editions34 and
the translations – after their oldest copies preserved: MS Zogr. 80 at the
Monastery of Zograf (dated 1345–1360), as the oldest witness of the text
by a Bulgarian bookman, and MS Wuk 29 at the Staatsbibliothek zu Berlin
(dated to the fourteenth and fifteenth century), as the oldest witness of
the translation made by a Serbian bookman – both, of course, only for
April. The following peculiarities are observed: structuring in distichs;
number of syllables and of accents in adjacent verses; accentual clausulae;
main figures of rhythm. The analysis reveals that the structuring in
distichs and the isotonism of the source text is strictly preserved in both
target texts, while in terms of syllables and clausulae the target texts are
looser – syllables are not always twelve, as in the source text, but there
is a tendency to isosyllabism; the target verses do not always have the
stress on the penultimate syllable, as is in the source verses, but there is
a tendency towards similar clausulae in the adjacent verses of a distich.
Besides, other rhythm techniques are not always preserved in their
original places but appear elsewhere in the translations, which shows
that the Slavonic interpreters had a competent knowledge of them. And
the deviations of the noted tendencies might be a result of the prosaic
context of the translations placed in the Slavonic Verse Prolog, while the
original was written as a unit of poetry by Christophoros of Mytilene.
Keywords: translation from Greek, poetry, Christophoros of Mytilene
Prolog, rhythm techniques

34

Ευστρατιάδης 1961 and Cresci & Skomorochova Venturini 1999.
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Преписи на Словата на преподобния
Доротей от Газа в Зографския манастир
и в Бодлеанската библиотека
Ралф Клеминсън (Оксфорд)
Ключови думи: Авва Доротей, средновековни славянски ръкопи
си, Зографски манастир, ръкописната сбирка на Кромуел, патрис
тична литература
Текстовият корпус, оставен от авва Доротей – преподобния
пустинник, живял в Газа през VI в. – е широко разпространен във
византийския свят и има два средновековни славянски превода.
Първият превод1, който е ранен и е оцелял само в три известни ни
ръкописа, не е предмет на настоящото изследване. Вторият пре
вод, който е добре представен в запазените ръкописи, е направен в
средата на XIV в. и е свързан с дейността на Търновската книжовна
школа. Славянският текст е разделен на 25 номерирани „словеса”,
но терминът „слово” е използван тук като наджанрово понятие2 и
само слова 3–19 са действително проповеди (№ 1 е уводно послание,
№ 2 е Житието на св. Доситей, № 20–22, 24 и 25 са послания, а № 23
се състои от апофтегми). Ясно е, че е имало търсене на превод на
творбите на авва Доротей, което наистина е разбираемо, тъй като те
са достъпни, лишени от неясни теологически спекулации, като при
това се занимават с практически проблеми из общежитийния ма
настирски живот. Фактът, че векове наред те са актуални за далите
монашески обет, добре се илюстрира от наличието на два преписа
(ръкописи № 138 и № 173) в библиотеката на Зографския манастир.
За това вж. Афанасьева 2017; тя стига до извода, че вторият превод е са
мостоятелен, а не, както се е смятало, преработка на първия.
2
Велинова 1998: 58: “обозначение „слово“, което е в известен смисъл
„наджанрово“ и не се свързва с определен тип творба“. Благодаря на д-р Аде
лина Ангушева за тази препратка.
1
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Първият от тези преписи е много ранен, а вторият – много късен и е
сред ръкописите, съставени от учениците на Паисий Величковски в
края на XVIII или началото на XIX в.3.
Популярността на произведенията се потвърждава от големия
брой запазени преписи. Искра Христова изрежда 57 ръкописа, съ
държащи цялата колекция от слова, както и двадесет и шест, включ
ващи части от нея (като сборници с индивидуални поучения). Ка
мен Димитров допълва списъка с още 16 ръкописа, съдържащи це
лия текст и 14 – части от него4. Сред тях, по-ранният от двата зограф
ските ръкописа (№ 138) се смята за дело на същия книжовник, монах
Теодосий, който е създал и най-ранния датиран славянски ръкопис
с този превод – ръкопис № 3/11 от сбирката на Рилския манастир,
писан през 1364 г. Но дори той не е смятан за най-ранния препис, за
какъвто сега се приема Погодин 1054 в Руската национална библи
отека в Санкт Петербург5. Наистина е забележително, че има много
оцелели ръкописи, които би трябвало да са възникнали почти не
посредствено след създаването на превода. Всички те съдържат мно
го сходен текст, което свидетелства, че той трябва да е много близък
до първоначалния превод.
Сред ръкописите от XIV в. има два в Бодлеанската библиотека
в Оксфорд: Кромуел 3 и 4. Кромуел 4 (MS Cromwell 4) е български
и вероятно е малко по-късен от рилския и от зографския препис, а
и текстът му е много сходен с тях, така че трябва да е много близък
и до оригинала. Кромуел 3 (MS Cromwell 3) е сръбски: той е конво
лют, съставен от три части, всяка от които е писана в края на XIV в.
Двата ръкописа, изглежда, са имали връзка помежду си още пре
ди да попаднат в Бодлеанската библиотека, тъй като и двата имат
следния надпис: ст҃и до̀ро́ѳеа. | † του ἀγίɤ Δοροθέɤ, който при това е
еднакъв и в двата, като и в двата е с неправилно придихание.
По-ранната съдба на тези ръкописи е много неясна, както е не
ясна съдбата и на цялата сбирка с ръкописи на Кромуел, състояща
се от 24 единици, всички патристични и всички гръцки (без тези
два). Със сигурност можем да изключим някаква неподозирана
страст към патристичната литература у Оливър Кромуел: възмож
но е той всъщност никога да не е притежавал ръкописите, но като
3
Вж. статията на д-р Вера Подковирова, на която съм благодарен за тази
информация.
4
Христова 2001; Димитров 2010.
5
Вж. описанието на Иванова 1981: 308–325. Текстът на този ръкопис е ди
гитализиран и достъпен в интернет: http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/show/
doc_12 (достъп: 2018.02.14).
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канцлер6 на Оксфордския университет да е финансирал постъпване
то им в Бодлеанската библиотека. Общоприет е възгледът, изказан
през 1890 г. от Макрей: „Друга част от колекцията (състояща се от 22
гръцки ръкописа и 2 руски), която е била задържана от графа, впо
следствие е била закупена от Оливър Кромуел и дадена от него на
библиотеката през 1654 г.”7. Колекцията, която той има предвид, е
на венецианския благородник Джакомо Барочи (1562–1617)8, придо
бита през 1627 г. от лондонския издател и книжар Хенри Федърстоун
и купена за университета от тогавашния му канцлер, графа на Пем
брок. Твърдението на Макрей, че графът е задържал ръкописи, кои
то впоследствие преминали у Кромуел, се основава, очевидно, един
ствено на заглавието на списъка на притежавани от Кромуел ръко
писи в печатен каталог от 1697 г.9, където те са наречени „Pars Residua
Bibliothecae Baroccianae“. Съмнения относно това вече са били изказ
вани в началото на XX в. Крастър споменава в бележка в Kаталога на
ръкописите в Бодлеанската библиотека: „Няма по-ранно основание за
това твърдение (което може да се отнася до мястото на ръкописите
в Бодлеанската библиотека) и то се опровергава от факта, че никой
от тях не присъства в каталога на Барочиевата библиотека, отпеча
тан през 1617 г. във Венеция”10. Нещо повече: характерът на двете
колекции е съвсем различен, тъй като Барочиевите ръкописи покри
ват типичния набор от теми за колекцията на един хуманист, докато
ръкописите на Кромуел са изцяло патристични. Преди всичко иде
ята, че част от Барочиевата колекция е била задържана, категорично
противоречи на думите на самия граф на Пемброк, който пише до
университета „изпратих Ви цялата си колекция”11.
Федърстоун обаче не е внесъл само Барочиевата колекция. През
1628 г. той издава печатен „Catalogus librorum in diversis locis Italiae
emptorum, Anno 1628, qui Londini in officina Featherstoniana prostant
venales“. Това е доста обширен каталог на печатни книги на различ
ни езици и писмености. Той не включва Барочиевите ръкописи, ма
кар да съдържа бележка, че каталогът им може да бъде разгледан
при заявено желание12. Така че е възможно това, което по-късно се
„Канцлер“ (chancellor) в английските университети е до голяма степен цере
мониална длъжност и не е част от обикновената университетска администрация.
7
Macray 1890: 71.
8
Той наследил и увеличил колекцията на чичо си Франческо. Вж. Rose 1977.
9
Catalogi Librorum 1697: 39.
10
Madan & Craster 1922: 11.
11
Писмо от 25 май 1629 г., отпечатано у Macray 1890: 68.
12
„Tota illa famâ celiberrima Bibliotheca D: Iacobi Baroccij Patritij Veneti ex 242
antiquis Manuscriptis Græcis voluminibus constans hic una prostat. Ubi plurimi in
6
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превръща в колекцията на Кромуел, също да е било внесено от Фе
дърстоун (а и да си признаем, съществуването на подобна колекция
в Италия, особено във Венеция през този период, по никакъв начин
не бива да се изключва), т.е. да е било придобито по канали, по
добни на тези, по които е била придобита и Барочиевата колекция.
Това донякъде примирява твърдението от каталога от 1697 г. с оста
налите факти.
Скоро след получаването ѝ сбирката на Кромуел е каталогизи
рана от Джерард Лангбейн (1608/9–1658), ректор на Куинс Колидж
и един от най-големите специалисти по ръкописи по онова вре
ме. Неговият каталог13 включва, съответно на с. 412 и с. 413: „12. 4to.
Chart: | B. Codex Russicus aut Sclavonicus | in quo Dorothei quædam“
и „13. 4to. (Chart:) | C. Codex alter Russicus aut Sclavonicus, | in quo
itidem Dorothei ñnulla“. Всяка от тези статии се явява в началото на
страница, която иначе е празна – очевидно Лангбейн се е надявал
да намери някого, който да му помогне да направи по-пълно опи
сание, съответстващо на описанията, които е направил на гръцките
ръкописи, но така и не е успял да намери такъв човек. Става дума за
сегашните ръкописи Кромуел 3 и Кромуел 4. Описанието им в ка
талога от 1697 г. следва стриктно описанието на Лангбейн (макар че
тук ръкописите са определени просто като „Russici“). Накратко са
споменати и в Каталога на Кокс от 1853 г. като „literis Sclavonicis“14,
което е резонно в каталог на гръцки ръкописи, където вероятно два
та славянски ръкописа се споменават само за да се избегне необяс
нима празнина в последователността на каталожните номера.
Като част от сбирката, която с изключение на тях е била подроб
но описана, те убягват от вниманието на по-късните каталогизатори
от края на XIX и от XX в. През 1967 г. ръкопис Кромуел 4 все още е
представян като руски на изложба в Музея „Виктория и Албърт“.
Theologià, multi in aliis artibus habentur authores partim inediti, partim inauditi.
Catalogus horum cuivis cupienti privatim visendus“. Показателно е, че за брой на
ръкописите се посочва цифрата 242, същата като сигнатурата в Бодлеанската
библиотека на ръкописите от колекция „Барочи“ (макар че числата 59 и 239 се
отнасят за по два документа и сега се смята, че колекцията съдържа 244 ръкопи
са), което е още едно потвърждение, че цялата колекция е получена в библио
теката като едно дарение.
13
Бодлеанска библиотека, ръкопис Лангбейн 10 (MS Langbaine 10), текстът
започва на стр. 335. Отново трябва да се отбележи, че в заглавието, което той
дава – Catalogus Codd. MSSoꝝ | Quos Bodleianæ D.D. Dnus Oliverus | Cromwellus
Angliæ &c. Protector | Academiæ Oxon. Cancellarius | Ao Di 1654 – не се споменава
никаква друга колекция, от която ръкописите да са били част.
14
Coxe 1853: col.420.
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Изложбата е трябвало да съвпадне с посещението на г-н А.Н. Коси
гин (СССР) във Великобритания15. Още 14 години ще минат, преди
да стане ясно какъв точно е този ръкопис, когато той става предмет
на последното изследване на Ан Пенингтън. Славистите помнят, че
тя трябваше да присъства на Първия международен конгрес по бъл
гаристика в София, но се разболя точно когато трябваше да замине
и почина на 26 май 1981 г. Докладът, който се канеше да изнесе то
гава, беше свързан с ръкопис Кромуел 4 и неговото значение. Той е
публикуван в леко незавършен вид в сборника с докладите от Кон
греса16.
Ръкопис Кромуел 3 не се радва дори и на такова незначително
внимание. Той е конволют – съдържа словата на авва Доротей два
пъти, веднъж като първа от трите му съставни части и веднъж като
част от сборника, който е неговата трета част. Първата от тези две
появи е текстуално много близка до Кромуел 4 и останалите споме
нати ръкописи; втората обаче е съкратена версия, която намалява
текста до над една десета от първоначалния му обем. Тази съкратена
версия съдържа материал от проповеди № 3–6 и 8–14, в рамките на
които има много пропуски, предимно от по няколко реда или дори
от по няколко думи, въпреки че има и много по-значителни липси,
най-дългата от които е пасаж, отговарящ на дванайсет листа от По
годин 1054 и обемащ цялото седмо слово. Текстът тук, за разлика от
пълния текст, не е разделен на проповеди (нито на други части).
Доколкото бе възможно да се установи досега, този препис е
уникален. Въпреки че И. Христова го споменава, тя не отбелязва,
че той съдържа съкратена версия17 (което означава, че е възможно и
някой от другите ръкописи в нейния списък също да съдържа текст
в съкратена форма). Доколкото може да се съди по каталожните
описания (когато са налични), ръкописите, изброени от И. Христо
ва и К. Димитров, съдържат или пълните творби, или фрагменти от
тях и само Кромуел 3 съдържа съкратена версия. Разбира се, няма
как да бъдем сигурни, без да сме работили de visu с ръкописите, а и
никой учен не е застрахован от грешки, когато разчита на вторични
източници18. И все пак можем да твърдим, че на сегашния етап на
15
Great Britain/USSR 1967: 11 – „Sermons of St Dorotheus. Manuscript written
in Russia, 15th century“.
16
Pennington 1982.
17
Макар че със сигурност е наясно с факта, тъй като цитира описанието в
Cleminson 1988: 252–260 (Христова 2001: 39).
18
Това не е непременно укор към каталогизаторите, от които не може да се
очаква детайлно познаване на текстологията на всяка отделна част от даден ръ
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проучване текстът в третата част на Кромуел 3 е единствен предста
вител на съкратената версия.
Ефектът от съкращаването е по същество преобразуване на
творбите на авва Доротей от сбирка в едно произведение. Като едно
произведение то става елемент на сборника, в който е включено. По
този начин то има същата дължина (21 страници) като Хомилията за
Второ пришествие, приписвана на св. Йоан Златоуст, с която започва
сборникът19. Компендиумът от истории за светите отци и техните
апофтегми (мъдри изказвания), с които ръкописът завършва, е зна
чително по-дълъг и е съставен от доста повече, но по-къси елемен
ти. Останалите компоненти в сборника са кратки проповеди или
откъси от патерици, като никой от тях не надхвърля половината от
дължината на съкратената версия на авва Доротей. Въпреки че е не
възможно да се определи дали този конкретен подбор от текстове е
оригиналният състав, в който е възникнала съкратената версия, или
отделните произведения в сборника са взети от различни източни
ци, в своята сегашна форма тази съкратена версия е типична част
от типичен сборник. Общата цел на творбите – наставления в мона
шеския живот – е запазена. Онези части от първоначалния състав,
които не са истински проповеди, са пропуснати изцяло, но при това
е трудно да се формулира друг редакционен принцип. Съкращава
нето на текста не изглежда да е обусловено от конкретна тематична
или стилова идея; основната му цел е краткостта, съответно по-голе
мите и по-малките съкращения водят до намаляване на дължината
на текста в рамките на тези отделни омилетични или паренетични
произведения, които са се разпространявали в средновековната ли
тература, най-вече в монашеска среда.
Това е важно не само самó по себе си – добавя се още един текст
към реперториума на средновековната славянска литература, но
има и по-широко значение за литературната култура на Право
славното славянство (Slavia Orthodoxa). Съкратените версии на пат
ристични текстове не са необичайни в славянска среда, като често
липсва славянска версия на пълния текст. Принципно всеки един
копис; напротив, обемът на информация, нужна на специалиста, обикновено е
по-голям от предлаганото в каталожните описания. В случай като този обаче,
след като в литературата вече е отбелязана значителна вариативност, следва да
се надяваме, че в бъдещите описания ще се посочва дали определен ръкопис
съдържа пълното произведение или неговата съкратена версия.
19
Сигнирането на колите, очевидно оригинално, в ръкопис Кромуел 3 по
казва, че тази хомилия наистина е била първият текст в сборника, който в мо
мента е трета част на конволюта.

633

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

случай на съкратена версия на текст в славянските ръкописи може
да е резултат от три възможности: или преводът е направен от гръц
ка съкратена версия, или текстът е съкратен в процеса на превода,
или пък текстът е преведен изцяло, а съкращението е направено
вторично на славянска почва – в повечето случаи е невъзможно да
се определи как точно е възникнало съкращението. В случая с авва
Доротей обаче имаме конкретен отговор. Абсолютно ясно е, че из
точникът на съкращението е славянският превод, съдържащ се в
ръкописи Зограф 138, Погодин 1054, в първата част на Кромуел 3
и в останалите, споменати по-горе. Съкратената версия следва този
текст дума по дума в онези части, в които текстът е запазен, и съ
ществено се различава от него само по пропуснатите (съкратените)
части. (Разбира се, има някои варианти, но те са изключително от
вида, който се явява в процеса на преписване, а не от вида, който
наблюдаваме, когато текстовете имат различен произход). Не може,
като съдим по един текст, да правим обобщения за всички тексто
ве, но фактът, че има съкращение в един от случаите, най-малкото
допуска възможността за наличието му и в други, а този конкретен
случай показва съществуващата практика да се съкращават текстове
в славянската книжовна традиция – поне сред южните славяни през
XIV в. Това в бъдеще трябва да се има предвид в нашия подход към
други съкратени текстове.
Превод от английски: Екатерина Дикова
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Dorotheus of Gaza in the Monastery of Zograf
and Elsewhere
Ralph Cleminson (Oxford)
The article deals with the second Slavonic translation of the works
of St Dorotheus of Gaza, made in fourteenth-century Bulgaria. The large
number of very early manuscripts of this translation, all containing a
very similar text (which must be very close to the original translation)
indicates the popularity of the text among the Slavs. One such early
manuscript is in the library at Zograf, which also contains a very late
manuscript of the text, demonstrating its lasting value for the monastic
life. There are two more early manuscripts, one Bulgarian, one Serbian,
in the Bodleian Library at Oxford, among the Cromwell manuscripts (a
collection of obscure provenance). One of these, besides the full text, also
contains an abridged version, which is known from no other source. It
is certain that the abridgement was made from the Slavonic translation.
This is an important fact for literary practice among the mediaeval
Slavs. It also raises the possibility of similar origins for other Slavonic
abridgements of patristic works.
Keywords: Abba Dorotheus, Medieval Slavonic manuscripts,
Zographou Monastery, Cromwell manuscript collection, patristic literature
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Материали за Зографския манастир,
пазени в ръкописния отдел
на Руската държавна библиотека (XIII–XIX век)
Марина Крутова (Москва)
Ключови думи: археография, славянски ръкописи, писма, споме
ни, Зографски манастир, скит „Черни вир”
Писмени материали от атонските манастири, намиращи се
понастоящем в различни книгохранилища по света, постоянно
привличат изследователския интерес, най-вече с оглед на това да
се изясни историята на битуването им. Знае се, че някои от тях са
били написани на Света Гора, докато други са попаднали там заед
но с монасите, отишли да търсят уединение в атонските манастири.
Книги са се носели на Света Гора и от поклонници, а също така са
били изпращани и по пощата, например от книготърговци и да
рители. Някои от тези материали впоследствие се оказват в други
православни манастири, както се случва с голяма част от книгите
на преп. Паисий (Величковски), който и сам в определен момент
се премества от Света Гора в манастира Драгомирна. Книги са се
подарявали, продавали, служили са за разменна монета при отно
шенията с поклонниците и т.н.
В „Сводния каталог на славяно-руските ръкописни книги от
XI–XIII в.“1 има сведения за 65 старобългарски ръкописа с атонски
произход, постъпили по различни пътища във фондовете на РГБ,
РНБ, ГИМ, РГАДА и др. библиотеки. По-голямата част от атонски
те ръкописи, пазени в РГБ, е придобивка на известните библиофи
ли Виктор Иванович Григорович и Пьотр Иванович Севастиянов.
Григорович пише следното в писмо до руския и български историк
Спиридон Николаевич Палаузов: „Света Гора е богата на славянски
1
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паметници. Човек трябва да ги търси обаче не в така наречените
библиотеки. Те са скрити по килери, тавани, в подземията на стари
те църкви, в кулите. Който разполага със средства, и то значителни,
може да се надява, че търсенията му не ще да са напразни“ (Ф. 86.
К. 3. Ед. 76). Сведения къде В. И. Григорович се е сдобил с този или
онзи ръкопис могат да се намерят в труда на Ф. И. Петрун2, „който
си поставя за цел въз основа на печатни сведения и най-вече въз ос
нова на сведения, извлечени от всички части на архива на В.И. Гри
горович, да установи, доколкото е възможно, всички ръкописи, при
надлежали някога на последния, и да идентифицира пътищата на
по-нататъшното им съхранение“3.
В Ръкописния отдел на РГБ се пазят не само стари ръкописи, но
и ръкописи от по-ново време, както и значително количество архив
ни материали.
Като цяло, зографските ръкописи и архивни материали заемат
основно място сред материалите от атонските манастири. Те могат
да се класифицират в четири групи: 1) ръкописи, принадлежали
по-рано на Зограф; 2) архивни материали: писма, документи, ста
тии и изследвания; 3) спомени на поклонници за посещението им в
манастира; 4) наскоро изнамерени неизвестни ръкописи.
Сред ръкописите от Зографския манастир, пазени в РГБ, се на
мират: фрагмент от знаменития Драганов миней, известен още и
като Зографски трефологий, от края на XIII в. (Ф. 87. №42); фраг
менти от три южнославянски сборника със слова и поучения от
втората половина на XIV в.4 (Ф. 87. №21.1–3); фрагменти от четири
ръкописни пролога – първите три от XVI в., №4 от XVII в. (Ф. 87.
№ 24.1–4); Пандекти на Никон Черногорец от средата на XIV в.
(Ф. 98. №1); Житие на деспот Стефан Лазаревич и хрисовул на импе
ратор Василий II от 1433 г. – предполагаем белови автограф на Кон
стантин Костенечки (Ф. 178. № 3070) – основната част от ръкописа се
намира в Зографския манастир.
Тези архивни материали попадат в Ръкописния отдел на РГБ
благодарение на „подвижническата“ дейност на библиофилите из
следователи Пьотр Иванович Севастиянов, Виктор Иванович Гри
горович, архимандрит Леонид (Кавелин) и православния духовен
писател, църковен историк и меценат Александър Николаевич Му
равьов. Архивните материали, свързани със Зографския манастир,
Петрунь 1927.
Рукописные собрания 1983: 164.
4
Датировката е уточнена от Климентина Иванова, в описанието на А.Е.
Викторов ръкописът е датиран към XV в. (Иванова 1994: 100).
2
3
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са от особен интерес, понеже в тях се съдържа информация за исто
рията на светата обител и за връзките ѝ с други манастири.
В архива и в сбирката на П.И. Севастиянов се пазят огромно ко
личество зографски материали. От особено значение е едно писмо
от 8. септември 1860 г. от братството на манастира, адресирано до
император Александър II, известен със своето разположение към
България, който дарява значителни суми за поддръжка на българ
ските манастири, в т.ч. и този на Света Гора (Ф. 269/I. К. 17. Ед. хр.
71). Запазени са и писма на архимандрит Антим и монах Евтимий
до самия П.И. Севастиянов, в които се обсъждат най-разнообразни
проблеми, вкл. и пребиваването на последния на Атон (Ф. 269/I. К.
11. Ед. хр. 28 – 13 писма до П.И. Севастиянов от зографския архи
мандрит Антим от 1857–1861 г., 23 л.; Ф. 269/I. К. 14. Ед. хр. 10 – 3 пис
ма до П. И. Севастиянов от зографския монах Евтимий от 1860 г.).
Друга част от зографските материали на П.И. Севастиянов е
свързана с ръкописни копия от грамоти, а именно: Договор от 980 г.
с по-късен кирилски надпис от зографския игумен Макарий; Сви
детелство от Протата за манастирските земи от 1051 г.; Хрисовул на
император Андроник II от 1289 г.; Хрисовул на император Иоанн
Палеолог от 1342 г. и др. (Ф. 270/IIIб. № 3 (4). Акты Зографского мо
настыря). Описанието на тези документи е направено през XIX в. от
А.Е. Викторов5. Преди описанието се чете кратка справка за прите
жателя на книгите, където Викторов отбелязва: „Ръкописната сбир
ка на известния наш пътешественик по изтока П.И. Севастиянов
е придобита от него преимуществено на Атон и бива предадена в
Московския публичен музей заедно със сбирката му от християнски
старини с изричното право на временно ползване още в годината
на основаването му – 1862 <…> Приблизително по същото време
[1874 г.] наследниците на П.И. Севастиянов предават в Музея ог
ромната му сбирка от фотокопия на атонски ръкописи и старини,
както и личния му архив“6. По-голямата част от материалите на
Пьотр Севастиянов представлява направени от него фотокопия на
ръкописи от атонските манастири. На обложките на направените
от него снимки той е поставил бележка „мон. Зографа“. Такива над
писи намираме например на обложките на фотокопията на Литур
гия на св. Йоан Златоуст, Деяния на св. Апостоли, Четириевангелие
от 1544 г. и др.7 Струва си да се отбележи и особеният принос на
Викторов 1881: 91.
Викторов 1881: 2.
7
Вж. дигиталните копия от тези ръкописи под № 224–227 и т.н. на сайта на Све
тата Троице-Сергиева Лавра: <URL: http://old.stsl.ru/manuscripts/270?page=11>
(достъп: 05.05.2018 г.)
5
6
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Пьотр Севастиянов за развитието на руската фотография и по-точ
но в разработването на методика за снимане на паметници на ли
тературата, архитектурата и изкуството. Направените от него и не
говите сътрудници на Атон снимки и до ден днешен не са загубили
своето значение. Благодарение на тях и на направените от тях сним
ки ние можем да съдим за паметници, които по силата на различни
обстоятелства са били загубени в хода на историята. Понастоящем
негови фотографии се пазят на Атон, в Санкт-Петербург и в Руската
държавна библиотека.
Особено важен е фактът, че се пази документация, удостоверя
ваща юридическата законност на придобитите материали, както
и процеса на заснемане на копия от стари ръкописи: 1) Разписка
от 1850 г., дадена от П.И. Севастиянов на Зографския манастир за
получаването на 1000 рубли назаем. Автограф със свидетелски под
пис на Н. Чернов (Ф. 269/I. К. 26. Ед. хр. 11); 2) Разписка, дадена от
П.И. Севастиянов на Зографския манастир, от 31 октомври 1859 г. за
получаването на ръкописни и печатни книги; 3) Записи на монаси
от атонските манастири за предоставянето на П.И. Севастиянов на
ръкописи за снимане, разписки за тяхното връщане и др. (Ф. 269/I.
К. 26. Ед. хр. 24). Също така са запазени неговите отчети за пътува
нията му из Света Гора, в които той описва подарените му книги
и придобитите от него ръкописи: 1) Отчет на П.И. Севастиянов за
пътуването му по Атон, за Атонските манастири и за ръкописите
в техните библиотеки от 1857 г. на френски език (Ф. 269/I. К. 11. Ед.
хр. 1); 2) Частен запис, направен за М.А. Корф при изготвянето на
снимки за министъра от глаголическото Зографско евангелие, от 10
февруари 1859 г. (Ф. 269/I. К. 7. Ед. хр. 23) и др.
Също така трябва да се отбележат и каталозите, съставени от
П.И. Севастиянов: 1) Каталог на документите на Зографския манас
тир, писани на пергамент, от 50-те години на XIX в. (Ф. 269/I. К. 6. Ед.
хр. 5); 2) Каталог на гръцките и славянските ръкописи, придобити
на Атон и по други места, от 60-те години на XIX в. (Ф. 269/I. К. 6. Ед.
хр. 8); 3) Каталог на книгите, подарени на атонски скитове и мана
стири (Ф. 269/I. К. 7. Ед. хр. 3), и др.
Сред атонските материали на П.И. Севастиянов се пазят и не
малко количество тефтерчета с бележки за манастирите, пътищата
до тях, рисунки, карти, информация за ръкописите, които дотогава
не са били достатъчно добре изследвани, и т.н. (Ф. 269/I. К. 4. Ед.
хр.13; Ф. 269/I. К. 4. Ед. хр.12; Ф. 269/I. К. 5. Ед. хр. 13; Ф. 269/I. К. 4. Ед.
хр.14; Ф. 269/I. К. 5. Ед. хр. 22; Ф. 269/I. К.7. Ед. хр. 16 и мн. др.).
Известният познавач на ръкописи и библиофил архимандрит
Леонид (Кавелин) през 50-те и 60-те години на XIX в. също неед
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нократно посещава Света Гора, докато е бил началник на Руската
духовна мисия в Йерусалим и впоследствие – настоятел на Руската
посолска църква в Константинопол. Именно по това време – 60-те
години на XIX в. – той пише своите „Материалы по истории Зограф
ского Георгиевского монастыря на Афоне (наброски, статьи, списки
документов)“. Това са чернови бележки от ръката на архимандрит
Леонид за историята на обителта, които съдържат и обзор на пазе
ните в манастира документи. Сред тях най-много са хрисовулите, а
именно: от Андроник Палеолог, Йоан Палеолог, Стефан Воевода8,
Петър Воевода9, българския цар Йоан Калиман и от др. Там също се
намират и копия от различни документи (грамота, написана през
1698 г. в Яш от Патрашко Добровецки; Писмо от игумен Калиник и
цялото зографско братство до „Светейшия Правителстващ Синод“
в Санкт-Петербург от 1748 г. и др.). На л. 16–17 об. се намира бележ
ка: „Копия от писма което се хранитъ в кiвото писано от игуме[на]
Давiда и брата его Феофана които са обновили манастиръ и пре
неcли мощи преподобнаго отца Iоанна из Тернова писано четири
годины прежде пренесения мощей преписано же от учителя Нео
фита на 1840 лето месеца октоврiа“, направена от неизвестен пре
писвач. На л. 20–22 се намира „Список с подлинной Царской Жало
ванной Грамоты“ на Петър Велики за това, че е дарил „македонские
земли Афонския Горы Святаго Великомученика Страстотерпца и
победоносца Георгия, монастыря его зовомаго Изуграфского ар
химандрита Максима с братиею“. В края на документа се казва, че
оригиналът е писан от помощник писаря на Посолския приказ10
Михайло Велич, а копие от него е изготвено „в Константинополе
канцелярии Афонской Горы монастыря Зографа монахом Арсени
Стефан III Велики (Штефан чел Маре) – един от най-великите господари
на Молдовското княжество (1429–1504), ктитор на Зографския манастир „Св.
вмчк Георги Победоносец“, дарявал нееднократно манастира с щедри дарове
в знак на благодарност за чудотворната помощ, получена от великомъченика в
борбата срещу турците. В Зограф се пазят няколко грамоти от Стефан Велики,
които свидетелстват за тези щедри дарения – благодаря на Димитър Пеев за
предоставените във връзка с това сведения.
9
Разглежданите тука Атонски бележки на архимандрит Леонид (Кавелин)
са написани с не особено претенциозен почерк, поради което не е възможно
да се разчете ясно датата на хрисовула и съответно да се уточни за кой точно
Петър иде реч – дали за Петър IV Рареш, господар на Молдавското княжество
между 1527–1538 и 1541–1546, син на Стефан III Велики, или за малко по-късно
управлявалия Петър VI Куци (1574–1579, 1582–1591).
10
От 1549 до към 1720 г. централно правителствено учреждение в Руската
империя, занимаващо се с връзките с други държави, обмен на военнопленни
ци и т.н. (Бел. прев.)
8
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ем в 1805 году“ (Ф. 148. К. 1. Ед. хр. 23). Книжовната дейност на този
прекрасен познавач на ръкописната традиция в последно време за
почва да привлича все повече вниманието на изследователите11.
Голямо количество материали за Зографския манастир в Ръко
писния отдел на РГБ са свързани с името на още един известен по
знавач на славянската ръкописна традиция – Александър Николае
вич Муравьов. Най-голям интерес представлява преписката между
Зографските монаси и А.Н. Муравьов, която се датира между 1850–
1868 г. (Ф. 188. К. 8. Ед. хр. 10):
● Писмо от 18 февруари 1850 г. до А.Н. Муравьов от „Святыя
Славяно-Болгарския обители Зографския игумена Илариона со
всею о Христе братиею“, в което се изказва съжаление, че поради
болест първият не е могъл да дойде на Атон. Игуменът му благодари
за оказаната на обителта помощ: „Мы же дрожайшее имя Ваше по
долгу поместив в Диптихах сея святыя обители [св. Георгия], между
ктиторами и великими благодетелями ея, не престанем, доколе в
живых будем, поминать оное у престола Божия сердцами, глубоко
проникнутыми чувством великого благодеяния Вашего“ (л. 1–1об.).
● Отговор на А.Н. Муравьов от Константинопол от март 1850 г.
Той благодари за писмото и молитвите и съобщава, че изпраща в
манастира обещаната икона на св. Петър, митрополит Московски,
която е осветил самият Московски митрополит Филарет върху мо
щите на светеца (л. 3–3 об.).
● Писмо до А.Н. Муравьов от 25 юни 1850 г., в което игуменът
на манастира Иларион с цялото братство, „покорнейшие слуги и
усердные богомольцы Афоно-Зографской славяно-болгарской об
щежительной обители“, известява, че иконата на св. Петър Москов
ски е била донесена и „с молитвенным пением внесена в соборную
церковь, и поставлена на святом жертвеннике с неугасимою перед
ней лампадою… Не лишним считаем известить Ваше Превосходи
тельство и о выстроенных по совету Вашему при малой Свято-Геор
гиевской церкви вне монастыря – весьма удобных для монастырско
го училища – осмии келий и двух архандарыков, с коих написанный
вид для Вашего усмотрения прилагаем“ (л. 5 об.–6).
● Писмо до А.Н. Муравьов от 25 януари 1857 г. от манастир
ските старци, в което те пишат за трудностите при получаване на
лихвите от една от руските кредитни компании и молят за съдей
ствие средствата да бъдат прехвърлени на съхранение в Азиатския
департамент. Тук също намираме и известие за смъртта на настоя
теля Иларион – 16 април 1855 – и за избирането на нов настоятел –
11

Кащеев 2014: 319–323; Кащеев 2017: 53–58.
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стареца Антим. Както и съобщение, че съборният старец Викентий
е приел велика схима под името Виктор. Под текста се четат след
ните подписи: „Соборный старец схимонах Виктор, проигумен Да
маскин, архимандрит Аθанасιй, Ναθαναήλ πνευματικός (Натанаил
духовник), Иероним иеромонах, старец Григорий Певец, Алексей
монах, старец Генадий, Харитон иконом, игумен Антим с прочею о
Христе братиею“ (л. 8 об.).
● Писмо от 20 септември 1867 г., в което старците пишат, че
след продължително боледуване се е преставил игуменът Антим.
Писмото е подписано от: „Всепокорнейшие слуги и смиренные бо
гомольцы епитропы Святого Зографского общежития: иеромонах
Хрисанф, иеромонах Климент и иеромонах Вениамин“ (л. 9–10).
● Писмо от 17 януари 1866 г. от новия игумен на манастира
Йоан, който пише за избирането му за настоятел. Той си спомня за
неотдавнашното посещение на Атон на А.Н. Муравьов и за покло
нението на гроба на починалия настоятел Антим (л. 11–12).
● Писмо от 30 септември 1868 г. от настоятеля на Зографския
манастир архимандрит Иларион (л. 13–14).
● Писмо от 30 септември 1868 г. от съборните старци, в което
се разказва как е бил избран за настоятел архимандрит Иларион.
Йоан се разболял и предвид тежкото си състояние се отказал от
ръководството на манастира. Иларион не искал да става настоятел,
но се подчинил на волята на братството. Следват подписи: „стар
цы обители: епитропы святаго общежития Зографского иеромонах
Климент, иеромонах Григорий, монах Григорий“ (л. 15–16).
● Към тези писма е приложен план на Зографския манастир
(л. 19), изготвен от неизвестно лице (перо, мастило). Въпреки че до
кументът е в лошо състояние, на него се разпознават всички здания
и постройки.
Във фонда на А.Н. Муравьов се пазят четири писма до него от
йеромонах Натанаил (Стоянович), впоследствие Зографски архи
мандрит. Те са датирани 1852–1854, 1858 г. (Ф.188. К. 8. Ед. хр. 24,
25). В писмо от 16. май 1852 г. Натанаил споменава за Зографското
училище (л. 1–2). В писмо от 22 ноември 1852 г. той пише, че има
проблеми с 20 сандъка с книги, изпратени му от Санкт-Петербург.
Книгите били задържани в Одеса, поради което той моли Муравьов
да му помогне да ги вземе, за което му е нужен пропуск за премина
ване през Кишинев и Бесарабия до Одеса. Получаването на книгите
е трябвало да стане бързо, за да може Натанаил „забрать книги, ско
рее явиться в Зографскую обитель и не допустить до совершенного
упадка начатого дела училища Зографского, от которого… можно
ожидать многого для несчастных болгар“. В кратко писмо от 24 фев
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руари 1853 г. той благодари на Муравьов за оказаната му помощ
при решаването на тези сложни проблеми. Следващото му писмо е
от 12 септември 1858 г. и е изпратено от Яш (Ф. 188. К. 8, Ед. хр. 25).
В него архимандритът напомня за тяхното познанство от 1852 г. и
го известява за това, че вместо очакваното преподаване в Зограф
ското училище „Св. Георги“ Светата обител му е наложила послу
шание „настоятельства и управления Добровецким в Молдавии мо
настырем, какое послушание по уставу общежития… должен был
беспрекословно принять на себя…“. Натанаил моли А.Н. Муравьов
да му помогне, като ускори получаването на пропуск за Бесарабия
от Руската дипломатическа мисия в Константинопол за йеромонах
Вениамин, изпратен от Зограф в Киприяновския манастир.
Интерес представлява и още едно писмо, адресирано до А.Н.
Муравьов. Негов автор е руският дипломат и филолог Константин
Дмитриевич Петкович, роден в Македония и получил образование
то си в Санкт-Петербургския университет. Към писмото е прило
жена неговата статия, написана на български „Зографъ. Блъгарска
обитель на Свята Гора“ (Ф.188. К. 5. Ед. хр. 19). Последната е отпеча
тана в Константинопол на 13 май 1853 г. В нея се описва историята
на Зографския манастир и е дадена характеристика на пазените там
най-ценни книжовни паметници, а именно: „Зографское Еванге
лие“, „Деяния и послания святых апостолов“, „Осмогласник“, „Бо
жественная Литургия патриарха Евфимия Тырновского“, „Празд
ничная минея“, „Хрисовул царя Иоанна Александра“ – 1342 г.,
„Хрисовул Шишмана, царя Болгарского“.
Атон винаги е привличал поклонници, много от които са оста
вили спомени за това кои места са посетили, на какви светини са се
поклонили и какви чувства са изпитвали. Интересно е да се просле
ди как поклонниците описват Зографския манастир.
Така например в „Рассказе афонского пустынника схимонаха
Селевкия про себя, как он, выйдя из-под Балканских гор, странство
вал по России, Палестине, Афону“ (Ф. 304 /II. № 354. 1859 г.) намира
ме следното описание:
Пошли в монастырь Зограф, от Хиландаря часа на четыре
ходу. В страшной дебри он стоит и весь окружен лесами, горами,
кипарисами, виноградными садами, лимонниками и сливами
разными. В нем храм Св. Великомученика Георгия и соблюдают
ся два чуда тварные. Иконы Великомученика, одна нерукотво
ренная, потому что св. Георгий изобразился на ней сам собою.
Икона сея была прежде в одном палестинском монастыре Св.
Георгия, а оттуда чудесно переплывает в обитель Афонскую, ко
торая с сего времени и называется Зографом (т.е. Живописцем).
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О второй иконе рассказывают, что она также пренеслась сюда по
морским волнам из Аравии и найдена в пристани Ватопедского
монастыря. Когда весь Афон узнал о сем необычайном явлении,
иноки из многочисленных монастырей, и преимущественно Вато
педские, желали иметь у себя сие бесценное сокровище. Тогда по
общему согласию порешили предоставить самой иконе избрать
себе монастырь, ей благоугодный. А для сего возложив икону на
дикого мула, пустили его идти куда хочет, но мул остановился в
Зографском монастыре у церковных дверей, почему и св. икона
с честию взята и поставлена на том месте, где доныне находится.
Первые жители Зографа были три родные брата, родственники
императора Юстининана: Моисей, Аарон и Иоанн – и построили
сей монастырь в царствование Льва Премудраго, царя греческого,
но впоследствии обновленной (?) обители был молдовлахийский
господарь Стефан.
(Ф. 304/II. № 354. Л. 120 об.)

Йеросхимонах Селевкий е бил брат в руския Пантелеймонов
манастир, в света се е казвал Степан Трифонович Трофимов. Родил
се е през 1820 г. в Бесарабия и е починал на Атон през 1879 г.12
Още едно описание намираме в спомените на неизвестен по
клонник от XIX в.: „Описание Святой Горы Афонской и монастырей
в оной“. „Зуграф Болгарской. В нем икона, сама собою изображен
ная, на которой одного неверовавшаго епископа прирос палец, и
отрезок которой и до днесь значится; еще икона Георгия также чу
дотворная, которая приплыла сама морем из-под Персиды“ (Ф. 17.
№11069.9, 1833 г. Л. 485 об.).
В Ръкописния отдел на РГБ се пази и „Книга странствие во Иеру
салим и в гору Афонскую в 1858 и 1859 годах“ от йеромонах Йеро
ним (Суханов) от Николо-Пешношския манастир (ОР РГБ. Ф.218. №
925.2. Трет. четв. на XIX в.). Йеромонах Йероним (Суханов) приема
на Атон велика схима, преди това той вече е бил приел монашески
постриг в Русия в Дмитровския Николо-Пешношски манастир. Два
дни преди да си тръгне от Атон, той бива постриган в килията „До
стойно ест“ от атонския старец Теофилакт, българин по произход,
който вижда голяма ревност у поклонника. Йеромонах Йероним
искал да остане на Атон, но не можел да не се върне в Пешнош
ския манастир, понеже бил обещал на родителите си да остане там
до края на дните си. След завръщането си от Атон той пише тайно
в продължение на 8 години спомени, които завършва през 1866 г.
Воден от монашеско смирение и не търсейки земна слава, той заве
12
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щава спомените му да бъдат прочетени чак след неговата смърт, за
което и пише в предисловието: „…по смерти моей оставляю, а если
она не понравится, тогда ее сожгите“ (Ф. 218. № 925.2, л. 1).
Ето как той описва Зографския манастир:
Обитель стоит на высоком полугории, между высоких и
крутых гор, от моря далече. Монастырь основан в 9 веке, много
пострадал в 1284 году от латин. Тогда 27 старцев были сожжены
в Пирге, доселе существующей между келейных корпусов близ
врат. Позже был разорен разбойниками, но в 1502 году вновь восс
тановлен. Ныне находится в цветущем состоянии. В 1843–1844 г.
в нем заведено общежитие. Братия из болгар, богослужение сла
вянское, как в Хиландаре. Зографу в 1849 году господин Муравьев
много содействовал в восстановлении в нем общежития. Здешний
еклесиарх монах Нифонт имеет длинную бороду (о нем я после
посещения моего узнал). Меня уверяли старцы, что в Афоне всегда
бывают бороды превеликие, подобные святому Петру Афонскому.
Наш приезд в Зограф был еще до Часов. Здесь по строгости
общежития они начинались около полудня (трапеза однажды).
Братия здесь, как и в Хиландаре, была на послушаниях вне обите
ли, и самого игумена не было. Его келейный монах, письмоводи
тель отец Онуфрий, с которым я познакомился в скиту пророка
Илии, встретил меня тут страннолюбиво. Угостил меня пищею и
питьем в фондарике, в свою келию пригласил, подарил мне кар
тинки и акафист святому Георгию.
Потом отпер соборный храм, стоящий посреди обители, и в
нем показал оного святыни.
1. Икона святого великомученика Георгия, поясная (мерою
1 аршин 14 вершков длиною и 1 аршин 2 вершка шириною),
стоящая в новой золотой ризе на правом столбе, именуемая Са
мописец.
Она сама изобразилась и находилась в Сирии или Палестине,
оттуда невидимо перенеслась на сию Святую гору и в сию обитель.
Некий епископ при посещении обители сей (а по иным, на
чальник протата) не верил о чудесном ее изображении и с пре
зрением коснулся своим перстом лица изображенного святого.
И якобы его палец прирос так, что пришлось его подрезать.
Знак сей от вырезанного перста оного еще доселе виден на левой
ноздре святого (и я сам видел сие). Лицо святого, как живое, свет
лое (подобное Троеручицы).
2. Икона (на левом столбе) святого Георгия, приплывшая по
морю из Аравии к Ватопедской пристани, а оттуда (посредством
мула) привезена в сию обитель. Она одной меры, но только жел
тее и без ризы иконного пошиба (мера 1 аршин 11 вершков –
длины, 1 аршин 4 вершка – ширины).
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3. Икона того же мученика Георгия, принесенная в сию обите
ль, по откровению, Стефаном, воеводою молдавским в 1500 году.
4. Икона Богоматери Услышательницы, о ней писано есть в
житии преподобного Козьмы Зографского 13 века.
5. Икона Акафистная, она была келейною у некоего старца,
пред которою он по несколько раз на день читал Акафист Бого
родицы. И в некое время он от иконы сей услышал Глас: «Радуйся
и ты, старче Божий», Потом ему объявила и о латинах, прибли
жающихся к обители сей (в 1274 году 10 октября). Ей читают Ака
фист, местна причастна в Литургиях.
Еще, кроме Древа Господня, много частей от мощей святых,
до 8 параклисов и проч.
Вне монастыря довольно есть строений. В том числе на месте,
где встречена была икона святого Георгия, устроено училище с
церковью, а напротив оного, на утесе горы, показывают пещеру
святого Козмы, чтимого в Зографе. По довольном осмотрении
всех святынь, я отправился в обратный путь в сопровождении
упоминаемого монаха. Он всячески упрашивал меня еще погос
тить (или хоть переночевать) в обители их. Но я тогда не согласил
ся, поблагодарил его за страннолюбие, и мы поехали13.

Тези спомени са написани в средата на XIX в. от монаси по
клонници. За всичките трима разказвачи Света Гора всъщност е
крайна точка на техните пътешествия, въпреки че само един от тях,
схимонах Селевкий, остава там, докато другите по силата на различ
ни обстоятелства си тръгват, но при това продължават да се смятат
за атонски монаси. Така се подписват и под спомените си.
Архивните материали, свързани със Зографския манастир, все
още не са напълно проучени и в хода на по-нататъшните изследва
ния са възможни нови открития, както например се случи през 2017
г. при описанието на допълнителните части от фонда на митропо
лит Филарет (Дроздов), когато беше открито „Писмо на атонски
те старци до митрополит Филарет“ от 1867 г., заверено с печатите
на всичките 20 атонски манастира, в т.ч. и с печата на Зографския
манастир. Също така трябва да се отбележи, че през 2017 г. в Ръ
кописния отдел на РГБ постъпват и три неизвестни дотогава уни
кални ръкописни документа без ясни маркери за принадлежност
към някакъв определен библиотечен фонд, които са се намирали
сред неинвентираните материали от 1920–1970. Въпреки че тези до
кументи са били в насипен вид и са били съхранявани в различни
подвързии, те споделят сходни палеографски особености (хартия,
13
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почерк, начин на оформление). На едната от обложките от някого
от сътрудниците на Ръкописния отдел на РГБ е отбелязано, че тези
„отрывки писем взяты из раскл[еенного] переплета XVIII в., в них
упоминается Зографский м-рь“. Всички записи са написани с бър
зопис, с мастило, отделни бележки – с полуустав. Водни знаци не
са налични, датировката е по данните на писмото. Извороведският
анализ установи, че намерените фрагменти се съотнасят с ръкопис
ните фрагменти от Музейното събрание (Ф. 178. № 9102.20) на Ръ
кописния отдел на РГБ. Нещо повече, някои разкъсани фрагменти,
въпреки възрастта на хартията и липсата на части от листовете, бяха
насложени и възстановени, така че да може да се прочете текстът.
Тези фрагменти представляват чернови на писма и отделни за
писи на монаси от казашкия атонски скит „Черни вир“ на Зограф
ския манастир. Според изследванията на Сергей Шумило „создание
при Зографском монастыре в 1747 г. русско-украинского скита Рож
дества Богородицы «Черный Выр» было не чем иным, как попыткой
возобновить на новом месте русскую святогорскую обитель“14.
Проведеният от нас анализ позволява писмата да бъдат разделе
ни на няколко групи в зависимост от техните адресати:
I. Записи с характер на дневник за пътешествие от манастира
Драгомирна до Запорожката Сеч и до Атон от 1767 г. Това са черно
ви записи с неустановен автор във вид на дневник на един лист:
1767 года марта 10 числа пошолъ в Влахiа монастыря Дра
гомирна ис пасикии в Сечь Запоржскую. Пришол туда маiа 5,
пашпорт взял «8», обратно возвратися 27 маiа, пришол в пасси
ку июня 8 из Драгомирна во Св. Гору пошол 22 июня, а пришол
29 числа и еле в неделю сподобишася … сельца … Св. Горы мо
настырь св. Анны.

На обратната страна на листа се чете чернова от писмо на Зо
графски монах до някой си епископ (името не се споменава).
II. Чернови на писма с неустановено авторство до йеромонах Те
одосий и съпроводително писмо с обръщение към неизвестен епис
коп15.
Шумило 2015: 30.
Изказвам своята искрена благодарност на П.Б. Жгун, който намери време
да се запознае с тези Зографски фрагменти и изказа своите предположения за
атрибуцията на почерците, съдържащи се в тях. Също така благодаря за консул
тациите и на главния хранител на Библиотеката на РАН д-р В.Г. Подковирова.
14
15
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На л. 1 се намира писмо от неустановено лице (явно някой от
братята на Зографския манастир) до йеромонах Теодосий. Според
мнението на известния изследовател на ръкописното наследство на
преп. Паисий Величковски и учениците му П.Б. Жгун, авторът на
това писмо би могъл да го адресира до ученика на преп. Паисий йе
ромонах Теодосий (Маслов)16. В писмото се съдържа молба да бъде
извинен „за дерзость, допущенную языком и делом“.
В горната част на л. 1 об. се чете следният фрагмент от писмо:
Преподобнейший всечестнейший во иеромонасехъ господин кир Феодосии
в Дусе Святе любезнейшии
мне отец.
Вашему преподобию всечестнейший отче и
Господине оказанную мною недостойным дерзость
языком и делом помня я пребеднейшии
и уповая на вашу отеческую истиннейшую и
нелицемерную до чад духовнаго порождения
благосклонность особливо ж чувствуя приносимыя с немалым воздыханием и болезнию
сердечною до благости божия теплейшия молитвы
повергнув под всечестнейшия ваши стопы
духовно мою многогрешную выю и говейне
лобызая мысленно руце и нозе пречестности
вашея смиреннейше рабски дерзаю просить
отеческаго прощения (: и уволения) по рекшему
оставите и оставится вам: якоже сам
честнешая главо паче веси а притом
паки притекая до щедрот благоутробия вашего всеусердно молю о состоянии всевожделеннейшаго…

На л. 1 об. се намира съпроводителното писмо с неустановен
автор до някой си епископ. В писмото се съдържа уведомление за
изпратена парична сума и молба сумата да бъде потвърдена. В пис
мото също така е споменат и йеромонах Кирил от същия манастир,
от който е и пишещият:

16
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По вышеупоминаемому в[ашего] высокопреосвященства
санну(?) один инголпион (?) для разсмотрения присот(?) посылается
коему истинная цена состав 110 грошей и ежели вашему архипастырству по тои цене(?) угоден то соблаговолят нас уведомить
[+ добавено в полето:
В апреле … я
послал вашемупод 36 комажду
пиголпион (?)
всех отца(?)
заем (?) дано 110
грошей]
при сем ваше высопреосвященство всемилостивейшаго нашего отца и
раболепственно просим высокого вашего архипастырства
власть имеющагося у вас из нашего монастыря всечестнаго иеромо
наха
господина Кирилла благословить для нашего монастыря потреб дал
туне сам (?) в его врученно
вашему высокопреосвященству епископскии позволит время промед
лить
за что из смиренней при… наших жертвах аще желателно (?)
есмы обаче поможет (?) яко ч[ест]нейшаго нашаго…жде
… всемилостивейшаго …ощинно …гда благость блажен (?)…
[в]ысокопреосвященства… приписаном
нашу…………… премнога…. поклонение
и просим ваших святых… молитв благословения…

III. Чернови на писма на монах Ефрем („по плоти“ Евтимий) от
Зографския манастир „Св. Георги“ до разни лица.
Писмата имат дружески характер, в тях авторът споделя свои
мисли и преживявания. Писмата са адресирани до различни лица:
1) до Борис Емелянович – в писмото се съдържа молба да изпрати
нещо(?), изпращат се поздрави на Теогност; 2) до неустановено лице
със съобщението, че то не може да дойде в Зографския манастир, и
молба да каже къде ще бъде ‒ „в Серезе или в Негрите“, за да могат
„обстоятельно видеться“; 3) до йеромонах Ипатий: „сим моим пи
санием свидетельствую честность вашу и живущего с вами в скиту
болгарина монаха“; 4) чернови записки за монаси от Зографския
манастир: „был у мене монах Серапион августа 26 числа, у Феог
носта 23, а 24 возвратился в свою келию; сентября 5 был в монастыре
у мене Феогност“; 5) чернова на писмо „пречестнейшему господину
кир Иоанну“.
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Ще цитираме най-интересните фрагменти от текста:

Честнейший во иеромонасех господин отец Ипатии…
сим моим писанием свидетельствую об честности вашего
живущаго с вами во Христе болгарина монаха
вы имели от собора и от [и]дущаго ваших во трудах
молитв болгарина ибо до него касается духовное
дело а для исправления сего скажите ему [чтобы]
он пришол дальше в монастырь
Зограф болгар и дошол от меня со многою несчист[ою] совестию… предел то да ни воспочтится во
стремление…“
–
„Честнии в монасех отец Ефрем,
известили от многих, что вы на меня злоб[ствуете]
и много речей излишних от вас виходит, что я за собою
не чувствую и чести вашей не порицаю, а что началося и да бу[дет],
я некому тайни той не изявлялъ, Господу, ведущу мою совесть,
что слухи к вам доходят, не всякому духу веруй от д[о]
спехи хоть к вам пойти в монастир с вами поговор[ть],
но видя вашу жестокость и за соблазн другим в мою
не пошол. Прошу …сти вашей любовию потрудитса…
в ските до моей келии и обо всем поговорить буди явися, что
я должен прощения [прос]ить чего ожидаю…“
Вашего высокопреосвященства всемилостивейшаго отца и архи
пастыря [Зограф]скаго монастыря Старогеоргиевскаго
Изволите ваше высокопреосвященство по се[м уве]домить что на
писание ваше 764 года в сентябре месяце… ответа
никакого не получали и о сем ваше [архи]пастырство всемилостивейшаго отца и благодетеля рабски [пр]ошу мне отпустить ибо истинно при монастыре на хор…в крайнем беспокойстве об множестве всегда прикло…. да знать д…
кой беспомоществования моего съ он…
и хотя вседушевно желаю тресветлое…
лице видети точно… не допускае…
Может быть благословит[е] о Хресте мое же[лание ]е
в…исполнии
изволит. Вся полагаю паче на… ейшаго
Вашего высокопреосвященства молитв архипастырства
Прошу содержать мая в…ваш… быти желаю
милости в коеи преискреннейше… всеусерднейши
И сем вашим… повелений
Викентий Иоака…
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За съжаление, лошото състояние на горните документи засега
не позволява да бъдат изцяло разчетени, въпреки това ние се надя
ваме в бъдеще с помощта на съвременните електронни технологии
да постигнем пълното им разчитане.
Какво знаем за скита „Черни вир“, познат и с названието „Русски
Мамвровир”)? Историята му е описана доста подробно в публика
циите на Сергей Шумило. Скитът е „основан <…> през 1747 г. с ма
териална подкрепа от запорожкото казачество от представителя на
благородническия шляхтически казашки род Григорий Остапович
Голубенко, един от наследниците на хетмана Олифер Голуб (1628).
След като се отказва от кариерата си на военен със званието „бунчу
ковый товарищ“17, той приема монашески постриг в Киево-Печер
ската лавра и заминава за Атон. Според преданието основаването
на скита е станало с подкрепата на руската императрица Елизавета
Петровна, която е била в морганатичен църковен брак с граф Алек
сей Разумовски (Розум), доведен брат на Кирил Разумовски – по
следния хетман на Украйна и на Запорожката армия18. С. Шумило
подробно разглежда архивните материали, свидетелстващи за тес
ните връзки на монасите от Черни вир със Запорожката сеч. За съ
жаление, през 1830 г. поради борбите за национално освобождение
на Гърция скитът „Черни вир“ бива изоставен и през ХХ в. се нами
ра в запустение.
Както успяхме да установим, в различни фрагменти от писмата
се споменават някои собствени имена: монах Иоанникий, йеромо
нах Ипатий, йеромонах Кирил, монах Серапион, монах Софроний,
Григорий, Теогност, Викентий Йоа(?), отец Ефрем, архимандрит
Василий, монах Ефрем (до пострига Евтимий), Иоанн, Теодосий,
Борис Емелянович; сръбският господар Цанко (Станко), майстор
Хоци; майстор Петър, Нене-Канча, Милош Сторич. Някои от тези
имена могат да бъдат съотнесени с имената на известни ученици на
преп. Паисий (например, монасите Софроний и Теодосий, послед
вали учителя си в Драгомирна и Нямц), други изискват допълни
телни проучвания.
Както се изясни, материалите за Зографския манастир в Ръко
писния отдел на РГБ са твърде разнообразни и по съдържание, и
17
Почетно звание, след средата на XVII в. давано на излезлите в оставка
висши ръководни длъжности на запорожкото казачество. Впоследствие наслед
ниците им биват причислени към дворянското съсловие на Руската империя.
– Бел. прев.
18
Шумило 2015: 32.
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по жанр. Те съдържат ценна информация за живота на манастира,
за монасите, за културно-историческите връзки на обителта с други
манастири. Намерените неотдавна фрагменти от писма и бележки,
написани през XVIII в. от монасите на казашкия скит „Черни вир“,
разширяват нашите представи за Паисиевата школа и допълват
кръга от документи, свързан с дейността на стареца Паисий (Велич
ковски). Писмата на Зографските старци, адресирани до различни
лица, спомените на поклонници, както и всички разгледани мате
риали имат не само историко-културно значение, но са още едно
свидетелство за дълготрайните дружески отношения между извест
ната българска обител и Русия.
Превод от руски език: Димитър Пеев
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Materials about the Monastery of Zograf Kept
at the Manuscript Department of the Russian State
Library (Thirteenth – Nineteenth Century)
Marina Krutova (Moscow)
The article deals with a variety of manuscript materials about the
Monastery of Zograf, which are currently stored at the Manuscript
Department of the Russian State Library in Moscow. It presents certain
thirteenth-sixteenth-century Slavonic books as well as eighteenthnineteenth-century archival materials. Special attention is paid to
documents previously owned by well-known manuscript experts
and bibliophiles, such as Petr Sevastijanov, Viktor Grigoroviič and
Aleksandr Muravev. The little-known pilgrimage memories of Zograf by
schemamonk Seleucios and hieromonk Ieronymos (Suhanov) are quoted
here. Also studied is the newly discovered collection of draft letters from
the Cherni Vir skete inhabited by Cossacks, which was related to Paisij
Veličkovski’s School.
Key words: archaeography, Slavonic manuscripts, letters, memories,
Zographou Monastery, Cherni Vir skete
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Ръкописи от библиотеката на Св. Синод
на Румънската православна църква
в Букурещ, свързани с Молдова
и със Зографската света обител на Атон
Архим. Поликарп Кицулеску (Букурещ)
Ключови думи: средновековни славянски ръкописи, Зографски
манастир, Атон, император Йоан Кантакузин
През последните десетилетия тече интензивна работа по иден
тифицирането и научното оценяване на колекцията от славянски
ръкописи, както и на другите специални колекции в библиотеката
на Светия синод на Румънската православна църква в Букурещ. Ста
рателното каталогизиране на славянските ръкописи бе започнато
през 1969 г. от слависта Николае Смокина, когато е придобита го
ляма част от славянския фонд на Синодалната библиотека. В едно
писмо от 14 септември 1973 г., адресирано до патриарх Юстиниян
Марина, известният изследовател Н. Смокина докладва за иденти
фицирането и закупуването на 300 ръкописа за Патриаршеската
библиотека, които са били част от библиотеката на липовенския
манастир „Руска слава“, окръг Тулча. От споменатото писмо става
ясно, че Н. Смокина е бил нает от патриарха за изготвянето на ка
талог на ръкописите, датирани в периода XIV–XVIII в., които имат
стари кожени подвързии, характерни за местните румънски атели
ета. За съжаление, влошеното здравословно състояние попречва на
изследователя да завърши започнатия проект.
Сбирката от славянски ръкописи в библиотеката на Светия си
нод е разглеждана и от други изследователи като Олга Стойкович,
Йоан Раду Мирча, Раду Константинеску, Замфира Михаил и др.
В своите публикациите те представят само някои от ръкописите в
тази сбирка. Общият брой на ръкописите обаче нараства, тъй като
библиотеката през последните четиридесет години постоянно се
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обогатява. Бившият ѝ директор свещеник Д. Фечору събира инфор
мация за ръкописните колекции на общността на старообрядците.
Според неговите данни по-голямата част от ръкописите произлизат
от манастира Нямц, като оттам те са взети през втората половина
на XIX в.
Ръкописите, които ще представим в този текст, са били или при
тежание на молдовски клирици и монаси, или са съставени лично
от тях, или за тях. Пълен опис на представените ръкописи до мо
мента не е публикуван. Същото може да се каже и за колофоните,
които остават непознати както по отношение на съдържанието си,
така и на изображенията към тях.
Първият ръкопис, който ще разгледаме, е сборник със сигнату
ра BSS Ms. sl. I 151 с формат 4° (194 х 140 мм), писан на хартия, има 2
непагинирани листа + 480 листа, на които са преписани два текста,
всеки със своя собствена стара номерация, положена на тетрадите.
Първата част, намираща се на лл. 1–293v, съдържа Житие на св.
отец Йоан Златоуст от Георги Александрийски1 (ил. 1). Ръкописът
притежава и стара номерация на тетрадите, които са 37 на брой, с
по осем листа всяка. Изключение прави последната тетрада, която
има само пет листа. Първите два листа са бели, от веленова хартия
(т.е. по-нови), следващите два фолиирани листа също са по-нови
(във филиграна личи 1814 г.). Началото на ръкописа е било загубено.
Заглавията и инициалите са с червено мастило, както и маргинал
ните бележки, някои от които са добавяни по-късно от други ръце.
Писмото е полуустав, основният текст е с черно мастило. На стра
ница са по 18 реда. Филигранът на хартията е „глиган“ (л. 195, 217),
наподобяващ вариант от Брике № 13577, като би могъл да се датира
от първата половина на XVI в. Друг срещащ се филигран е „котва“
(л. 188, 205, 212 и т.н), вписана в двоен кръг със звезда, намираща се
отгоре, като има и контрамарка (Briquet 557 – Верона 1572; идентич
но с Мареш № 945, 1577, Влахия). Книжното тяло е облечено с черна
кожа с цветни орнаменти, а от двете закопчалки е останала само
едната. Украсата е скромна. На л. 1 има фронтиспис, изрисуван с
писец с черно мастило, върхът му е обрязан при подвързването, за
главието под него е с червенослов. Някои листове са реставрирани,
като са подлепени и усилени.
Текстът е по-широко разпространен в славянската традиция и по-мал
ко познат в патристичната румънска литература. Той е публикуван например
през 1764 г. в Москва, в тома Mărgăritare (текстът се намира в края на изданието,
със собствена пагинация, стр. 1–152).
1
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На л. 293v намираме колофон, който гласи: сьвѣршисѧ сїѧ книга
житїе стаго Іо҄а҄нна златооустаго вꙿ лѣто ҂з҃ѯз, мцⷭа ное҄врїѧ з҃і дн҃ь. вꙿ зграфскоⷨ
маⷩтри иⷤ вꙿ с҃тѣ горѣ, афо́на. аминь. сътвори і҄ и҄списа с҃щенⷩинокъ хоморскїй Іо҄аннъ. и҄ дадѣ с҃тому мѣсту сему вꙿ лѣто, ҂зп҃. мцⷭа марта [...] (ил. 2) („Завърши
се тая книга Житие на св. Йоан Златоуст в лето 7067 (1558), месец
ноември в 17 ден, в манастира Зограф на Света Гора Атон. Амин.
Направи и изписа свещеноинок Йоан Хуморски и я даде на това
свято място в 7080 (1572), месец март“).
Изглежда, че един по-стар колофон е бил изтрит и върху него с
черно е нанесен споменатият текст.
Текстът на житието е определен за четене на трáпеза, както
сочат формулите за искане на благословение за начало на четене.
Листовете са доста захабени, което свидетелства за интерес към това
рядко четиво. Същия текст открих и в следните славянски ръко
писи: сигн. 151 в Библиотеката на Румънската академия в Букурещ2
(XV в.), създаден в манастира Ксенофонт (Атон), намирал се няко
га в библиотеката на манастира Нямц; сигн. 327 в Библиотеката на
Румънската академия3 (XVI в.); сигн. 77 в манастира Путна (XV в.)4;
сигн. 10 в Архиепископията на Арад5.
Успях да идентифицирам и един румънски превод в ръкопис
Ms. rom. 3399 (в Библиотеката на Румънската академия) от 1749 г.,
който е бил притежание на болярина логотет Матей Войляну6.
Втората част на разглеждания сборник на лл. 294–480 съдържа
друг рядък и интересен текст: Книга на благочестивия император Йоан
Кантакузин, който в калугерство се нарече Иоасаф. Кодексът се състои
от 24 тетради с по 8 листа всяка, последната само с три. Текстът е
изписан с черно мастило, с дребен полуустав, с по 20 реда на стра
ница. Съдържа превод на Слова към юдеите, писани от императора,
станал впоследствие монах.
На л. 480v се намира следният колофон: съвръши сѧ сїѧ книга, в
лⷮ҇ѣ́ з҃ѯ҃з мцⷭа [..] ноемврїа, з҃і д҃нь  згра[...]. Текстът е избелял и трудно се
чете. Същият преписвач е написал отново във вътрешното (лявото)
поле напряко на основния текст: † съвръши сѧ сїѧ̏ кнѝга рекомаа і҆ѡ҆анн
каⷩтакзин. в лⷮѣ́ ҂з҃ѯз. мцⷭа, ноеⷨврїе з҃і кал[..]/ въ згра҇скоⷨ мона́стири, иⷤ въ
с҃тѣи́ горѣ: в превод: „Завърши се тази книга, наречена Йоан Кан
Panaitescu 1959: 200.
Panaitescu 2003: 90.
4
Popescu 1962: 690.
5
Mircea 2005: 65.
6
Ştrempel 1987:113.
2
3
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такузин, в година 7067 (1558) през месец ноември, 17-ти, [кал….]
в Зографския манастир на Света Гора“. По-късна ръка, вероятно
изписала и горепосочената късна бележка след Житието на св. Йоан
Златоуст, която пък, от своя страна, би трябвало да е била преписа
на от по-ранна, е добавила с големи букви і҆ѡ и҆списа, т.е. „Йоан писа“
(ил. 3).
Един друг славянски ръкопис от Синодалната библиотека в Бу
курещ (Ms. sl. I 152) съдържа Четири апологии срещу мохамеданите
и Четири слова срещу същите мохамедани. Книжното тяло (обвито с
кожа и картон, в стил, специфичен за XIX в.) датира от XVI в.; тек
стът е изписан прилежно, с черно мастило, с полууставно писмо, на
хартия, съдържа 275 листа (първите 2 листа са добавени по-късно),
по 19 реда на страница (филигран „глиган“ на л. 273, 274 – Briquet
13576, година 1526).
Изглежда, че е имало известен интерес към текстовете на визан
тийския император Йоан VI Кантакузин не само от страна на мо
нашеските среди, но и от други представители на румънския елит.
Националната библиотека в Атина пази два ръкописа, които съдър
жат Трактатите срещу мохамеданите, написани от споменатия им
ператор и преведени от учения Мелетие Сиригул през 1635 г. на но
вогръцки по идея на молдовския владетел Василе Лупу7. Един пре
пис от този превод на новогръцки е направен през 1673 г. по искане
на Христофор Ватопедину, игумен на манастира Голия, намиращ се
край град Яш (днес ръкописът се намира в манастира Ксиропотаму
на Света Гора Атон8). Тези четири апологии заедно с четирите слова
са били преведени на румънски език в средата на XVII в. от боля
рина Николае Милеску9. А произведението Против юдеите, както и
Осем слова срещу мохамеданите, се намират още само в едно книжно
тяло от XV в., пазено в Шкеи Брашовулуй (Брашов), което е било
някога в библиотеката на протопоп Михай и е било дарено през
1631 г. от дъщеря му Станка. Библиотеката на Румънската академия
притежава още 5 малки трактата За вярата, съставени от Йоан Кан
такузин, намиращи се в ръкопис № 157, преписан през XVI в. в ма
настира „Св. Павел“ на Света Гора Атон (по-късно донесен в Нямц),
но те се различават от споменатите тук.

7
Cândea 2011: 399. Копия на този превод се намират в повече библиотеки в
Европа според Dima 2010: VIII.
8
Cândea 2011: 623.
9
Съответните текстове от ръкопис 91 от Архивите в Яш са публикувани от
Eugenia Dima 2010.
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Оказва се, че освен колекцията в Шкеи Брашовулуй само Библи
отеката на Светия синод съхранява текстовете Срещу мохамеданите
и произведенията Против юдеите.
Преводите на много византийски автори в славянските ръко
писи у нас10 показват тясна връзка с православната византийска
монашеска общност, верен хранител на патристичната ръкописна
традиция. Много монаси са пътували между румънските княжества
и славяноезичните манастири на Атон като Зограф, Ксенофонт,
Филотей, Хилендар и т.н. В тези атонски обители монасите са пре
веждали от гръцки на славянски, размножавали са преводите чрез
преписване и след това са ги носели в собствените си манастири в
страната11. Както многобройните монашески братства у нас12, така
и вярващите владетели и боляри са поръчвали подобни текстове за
спасение на душата си.
По този начин се обяснява големият брой съхранени атонски ръ
кописи или по-точно преводи в румънските колекции. Колофоните
в споменатия по-горе славянски сборник (Ms. sl. I. 151), направени
през 1572 г. от монах Йоан от Хумор, показват, че той е извършвал
преписваческа дейност в Зографската света обител. Силното влия
ние на византийската литература, навлязла с атонско посредничест
во в бита и интелектуалните занимания в нашите манастири13, се е
изразявало не само в обема, но и в честотата на преводите и препи
сите както на творенията на Светите Отци, така и на други по-но
ви византийски писатели (книжовниците по онова време са имали
достъп до текстове, които днес не са познати дори и в академичния
свят). Независимо от факта, че използваният език е бил славянски в
различните му редакции, не всички ръкописи са идвали от южната
страна на Дунава заедно с преписвачите, много от тях са били пре
писвани от румънци в страната си14, на Атон или в Константинопол.
Превод от румънски език: Явор Иванов

Т.е. в Румъния.
Т.е. в Румъния.
12
Т.е. в Румъния.
13
Става дума за румънските земи.
14
Отново се има пред вид Румъния.
10
11
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Manuscripts in the Library of the Holy Synod
of the Romanian Orthodox Church in Bucharest Related
to Moldavia and the Monastery of Zograf
Archimandrite Policarp Chiţulescu (Bucharest)
The Library of the Holy Synod in Bucharest has a rich collection of
medieval Slavonic manuscripts that have been only partly described and
studied. The present article describes two of these manuscripts for the
first time.
Keywords: Slavonic manuscripts, Mount Athos, Zographou Mona
stery, Emperor John Cantacuzenus
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Зографски дейци
в хилендарски музикални ръкописи
Светлана Куюмджиева (София)
Ключови думи: Зографски манастир, Хилендарски манастир,
книжовници, създали певчески ръкописи, православна музика
През 2005 г. ми се обади известната наша медиевистка проф.
Климентина Иванова и ме помоли да прегледам в Държавния ар
хив в София музикални ръкописи, снимани на микрофилми от Зо
графския манастир. Аз, разбира се, се зарадвах много, тъй като поч
ти нищо не се знаеше за музикалната сбирка в Зограф1. Какво беше
разочарованието ми обаче, когато на микрофилмите, които ми бяха
дадени, имаше само отделни фрагменти от ръкописи и никаква ин
формация за тях ‒ като сигнатурен номер, произход, датировка, тип
ръкопис и пр. Както ми беше казано, ръкописите са били снимани
през 70-те години по инициатива на Дирекция по вероизповеда
нията към Министерския съвет. В Държавния архив те наброяваха
общо внушителната цифра от 4000 архивни единици. Всички ноти
рани ръкописи, които прегледах, са късни – от XIX и първата поло
вина на XX в. Не беше трудно да се определи типът им – дали даден
сниман фрагмент е от възкресник, ирмолог, антология, стихирар,
триоден стихирар и пр. Наблюденията си върху тези фрагментарни
листове систематизирах в няколко групи: първо, ръкописи с песно
пения за св. Козма Зографски за 22 септември, за 26-те Зографски

1
И досега музикалната продукция, създадена в Зографския манастир, не се
познава. Богатствата на атонските библиотеки като цяло не са разкрити, макар
специално музиковедската наука да разполага вече с описи на музикални ръ
кописи от немалко атонски библиотеки, вж. Στάθης 1975, 1976, 1993. Григори
ос Статис планира описание на музикалните ръкописи в Зограф в т. 6 на своя
Опис. За ръкописите в Зограф вж. Кодов, Райков, Кожухаров 1985.
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мъченици за 10. октомври и за св. Георги за 3. ноември или за 23.
април; второ, ръкописи, писани, притежавани или с песнопения
от зографски книжовници, съответно с прозвището „Зографски“:
Калистрат, Евтимий, Теодорит, Партений, Нефталин (Нефталим?),
Симеон, Григорий, Йоан, проигумен Софроний; трето, ръкописи с
рилски автори – Неофит Рилски, Атанасий, Прокопий, Ксенофонт;
четвърто, ръкописи с песнопения от българските издатели на цър
ковнославянски певчески сборници, така наречените „музикоучите
ли“ от Възраждането: х. Ангел Иванов Севлиевец и Йоан Хармосин
Охридски; пето, ръкописи с песнопения от гръцки автори: Гликис
учителя (вероятно Петър Берекет, познат и с прозвището „Гликис“
или „Сладкия“), Баласий йерей, Герман Неон Патрон, Петър Лам
падарий, Яков Протопсалт, Даниил Протопсалт, Хурмузий Книго
хранител, Григорий Протопсалт, Петър Ефески, Петър Фокейски,
Теодор Фокейски, Мелетий, митрополит Сисанийски, Матей Вато
педски, Синесий Иверитски и др.; и шесто, ръкописи с руска крюко
ва нотация. Трябва да призная, че до днес не съм се интересувала
каква е съдбата на тези микрофилми. Във всички случаи, голямата
част от заснетите ръкописни фрагменти бяха много изискано и кра
сиво изписани, което предполага, че певческото изкуство се е под
държало на висота в Зографския манастир.
Известно е, че Зограф е поддържал активни връзки в областта на
музиката с двата големи центъра в книжовната ни и духовна исто
рия – Хилендарския и Рилския манастир. В редица от зографските
ръкописи се откриват песнопения от книжовници от тези манасти
ри, което дава основание да се смята, че църковната музика, която се
е практикувала в трите средища, е била ако не еднаква, то поне мно
го близка. Хилендарският манастир, който de jure е сръбски, de facto
се е поддържал от българи почти до края на ХІХ в., вероятно поради
по-голямата му географска близост до българските земи, отколкото
до сръбските, на което се дължи и събирането на парични помощи
основно от Българско, както и отварянето на редица хилендарски
метоси там2.
Хилендарската сбирка е една от малкото органично комплектувани сбир
ки: наличието на ръкописи от ХІІ–ХІІІ до ХХ в. в библиотеката на манастира
показва, че книжовната продукция не е прекъсвала 800 години там. В хилен
дарски ръкописи системно се нотират песнопения за службите на едни от
най-популярните български светци – св. Иван Рилски и св. Петка Търновска.
Хилендарската библиотека се оформя като една от най-богатите библиотеки
на Атон. Понастоящем в нея се наброяват над 833 ръкописа на славянски език,
вж. Matejic, Thomas 1992. За много от тези ръкописи е установено, че са писа
ни в Хилендар или в място (килия, метох), принадлежащо на манастира, вж.
2
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Аз имах рядката възможност да работя на няколко пъти с хи
лендарски ръкописи в Ресурсен център за средновековни славис
тични проучвания към Държавния университет на щата Охайо в гр.
Колумбус (САЩ), така наречената „Хилендарска стая“, за което съм
безкрайно благодарна на проф. Предраг Матеич, на д-р Мери-Алън
(Паша) Джонсън и на г-жа Хелин Сенекал за отличните условия,
които там ми бяха осигурени. Работата ми в Хилендарския център
разкри неизвестни или малко известни факти от музикалната ис
тория между Хилендар и Зограф по отношение на книжовници,
занимавали се и с музика (разбирайте църковна музика). За това
ще съобщя накратко тук по ръкописи, налични в Хилендарския
център. Преди това ще припомня, че голямата част от един от ран
ните и много ценни старобългарски паметници, отнасян към исто
рията и на старобългарската музика, се намира в Зографския мана
стир – Драгановият миней, или Зографският трефологий, от втората
половина на XIII в. В него има седем изцяло нотирани песнопения
с архаичен тип нотация, която – като уникална (не се среща в друг
ръкопис) – засега остава енигма. Изцяло нотираните песнопения
са: три стиховни стихири – една за Антим, епископ Никомидийски
на 3 септември (л. 3а), една за Богоявление на 6 януари на глас 2
(л. 121а) и една за вечернята срещу Сретение (л. 151а); една слава
към вечерните стиховни стихири за пророк Захарий на 5 септември
(л. 3б–4а) и три припева към девета песен на канона за Сретение
(л. 153б)3. Тъй като далече не всички текстове в славяноезичните
химнографски ръкописи докъм края на XIV в. се нотират, тук само
ще спомена, че стихирата за Богоявление (ил. 1) „На Йорданстей
реце“, нотирана в Зографския трефологий, се открива нотирана и в
известната Илина книга от края на ХІ – началото на ХІІ в., препис
от старобългарски ръкопис от края на ІХ – началото на Х в., макар
с разлики в текста. И в Драгановия миней, и в Илината книга са из
ползвани два вида нотация, съответно архаична старовизантийска
и тита в Драгановия миней и знаменна и тита в Илината книга4. В
още Матеич 1986: 284–285. Специално за музикалните ръкописи в Хилендар вж.
Куюмджиева 2008.
3
В Зографския манастир ръкописът е под № 54 (стар № I.д.8); малки части
от него се намират в Москва и Санкт Петербург, а 6 листа са в неизвестност. За
Драгановия миней като музикален паметник вж. Петров, Кодов 1973: 149–157. Вж.
и цитираната там литература. Авторите са объркали стихирата за Богоявление
със слава за Обрезание Господне на 1 януари, срв. с. 155–156.
4
Нотирани песнопения за Сретение има също в двата паметника – Драгановия миней и Илината книга, вж. Куюмджиева 2015: 11-–39; Kujumdzieva 2018: 126.
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Драгановия миней например песнопения от службата за св. Петка
Търновска са нотирани с тита нотация5. Проучванията показват, че
нотни знаци са се поставяли на важни в смислово отношение думи
и изрази с оглед те да бъдат акцентирани, за да се задържи вни
манието на аудиторията върху тях или да се насочи към следващи
по смисъл важни места. Смесване на различни видове нотация, как
вото в случая има в Драгановия миней и в Илината книга, се откри
ва както в ранни славяноезични ръкописи като староруските кон
дакари от XI–XIII в. например, така и в гръцкоезични ръкописи от
Х – началото на XI–XII в. като Лавра Г. 67 и Ватопед 1488, включи
телно и в една от най-ранните универсални химнографски книги –
трополог от 1102 г., Vat. gr. 2008. Коментирането на различни видове
нотация в един ръкопис, както и на нотираните песнопения в Драгановия миней, излиза извън обсега на поставената тема6. Тук само
ще кажа, че в ранните ръкописи нотирането на песнопения, пред
назначени за големи празници или празници с особено значение за
обителта, където са били писани и/или употребявани, може да се
изведе като принцип.
Хилендарските ръкописи, в които се откриват песнопения, свър
зани със Зограф, са следните.
1. Хилендар 100 – матиматарион със събрани песнопения за
различни служби от редица автори, 482 л., на гръцки език7. Двуезич
на приписка на л. 464а, удостоверяваща, че ръкописът е писан от
Гавриил йеромонах в Зограф, гласи: „̉Εγγράφη ἡ παροῦσα παπαδικὴ
εἰς τόμους δύο διὰ χειρὸς κἀμοῦ τοῦ ἐυτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς Γαβριὴλ
ἱερομονάχου καὶ οἱ μελοδοῦντες εὔχεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν 5: 1771.
Δεκεμβρίου εἰς τὰς γ’ εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ζωγραφου: wт ро́да бо́лгар
ска“ („Написа се настоящата пападика в два тома от ръката на мен,
недостойния и неукия Гавриил йеромонах, и сладкопеещите, моле
те се за нас 5: 1771. декември на землището в манастира Зограф: от
рода болгарска”)8.
Кой е Гавриил йеромонах, не може да се каже с точност. От съ
щото време – втората половина на ХVІІІ в. – е известен един писач
Йордан Иванов отбелязва някои особени знаци в службата на св. Петка в
Драгановия миней, като дори ги изрисува под черта, вж. Иванов 1931: 431.
6
За ранни ръкописи със смесена старовизантийска нотация от типа на Коален и Шартр като Лавра Г. 67 и Ватопед 1488 вж. Strunk 1966: 17-20; също: Ди
митрова 2003: 613–614.
7
Даннитге са по Андрия Яковлевич, вж. Jaковљевић 1978: 220.
8
А. Яковлевич не превежда приписките. Преводът тук и на долните при
писки е мой, С. К.
5
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на два музикални ръкописа, подписал се като Гавриил йеромонах и
още като Македонец Светогорец. Ръкопис Хилендар 100 е единият
от тях. Другият е от средата на ХVІІІ в. – Ксенофонт 113 от библи
отеката на манастира Ксенофонт на Атон, стихирар за м. септем
ври – януари. В приписка, оставена в него, се чете същата формула
при изписване на името на Гавриил като в хилендарския ръкопис.
Тя гласи: „Τὸ παρὸν ἀσματομελούριτον βιβλίον ἥλιε τερμὰ κἀμοῦ
τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς Γαβρι[ὴλ]...“ („Настоящата песенна книга
е придобит успех за мен, недостойния и неукия Гавриил...“)9. Бли
зостта на времето на писане на двата ръкописа, както и тесните му
зикални връзки, които са съществували между Зограф, Хилендар
и Ксенофонт (известно е, че в Ксенофонт е имало много български
монаси), дават основание да се допусне, че вероятно става дума за
един и същи книжовник, получил популярност в трите манастира10.
2. Хилендар 33 – антология, 413 л., от края на ХVІІІ или начало
то на ХІХ в., също на гръцки език11. В ръкописа има две приписки за
притежание. Едната е от вътрешната страна на предната корица и
е писана на славянски с прибавена година 1821: „Сiя Анθологiя диа
кону Герасиму Николаевичу проигумену Василiю ученикъ“; друга
та е от вътрешната страна на задната корица и е на гръцки: „... τοῦ
σεβασμιοτάτου κυρίου ᾽Ανατολίου τοῦ ἐκ Ζωγράφου“ („...на досто
почтения г-н Анатолий Зографски“).
За Герасим Николаевич и за проигумен Василий нямам данни.
Анатолий Зографски (? –1848) по всяка вероятност е този, който се
замонашва в Дебърския манастир и по-късно става архимандрит в
Зографския манастир. През 1821–1838 г. пребивава в Русия, където
е изпратен с мисията да уреди връщането на Киприановския ма
настир в Бесарабия на Зографския манастир. Между 1838 и 1844 г.
работи като наставник на руската посолска църква в Атина. След
1844 г. се завръща в Зографския манастир, където остава до смъртта
си12. Музикалният ръкопис с оставена приписка от него свидетел
ства, че той е имал отношение към съвременната му балканска пра
вославна музика.
3. Хилендар SMS 68613 – антология, 62 л., църковнославянски
текст. На предния лист – Іа и б, са оставени приписки от писача. На
Цит. по Στάθης 1976: 28.
За това вж. Куюмджиева 2001: 179–191.
11
Данните са по Jaковљевић 1978: 217.
12
Данните са по: Енциклопедия 1988: 34.
13
Следващите сигнатури са както са заведени в Хилендарската изследова
телска библиотека, срв. Matejic, Thomas 1992.
9

10
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л. Іб се удостоверява годината на писане на ръкописа (ил. 2): „Зна
енно да буди какво Сiю книгу писахъ Азъ Ѳеодосiи Iеромонахъ Во
Аѳонскоiи Гору въ монастиръ Зографъ 1858 году“. На л. 1а в долно
то поле писачът още веднъж е потвърдил труда си: „Хад[жи] Ѳео
досiа Iеромонахъ отъ Терново 1858 писахъ Саморучно“14. Ръкописът
съдържа репертоар от утринната и от литургията. На л. 53а са из
писани седални възкресни на осемте гласа, което вероятно е дало ос
нование на сръбския изследовател Андрия Яковлевич да определи
типа на ръкописа като антология с осмогласник15. Друг репертоар
от осмогласника (възкресника) обаче няма, което го определя като
антология. На л. 32а е изписано „Достойно ест“ на глас 5 от „Нико
лая п[оп]: Василiевича уч[ител]: Терновскiа“.
За хаджи Теодосий йеромонах Зографски от Търново засега ня
мам данни.
4. Хилендар SMS 695 – антология, 53 л., църковнославянски
текст. Писан е от двама души, което се удостоверява в приписки, ос
тавени от тях. Първата е на л. 20а (ил. 3): „1873 М. Октомврiа: трудъ
Данiила Монаха Зографска“. Другата приписка е на л. 40б: „Пи
сахъ азъ Вiкентiй монах Хиландарскiй в’ лѣто 1882, 10 март“16, т.е.
първите 20 листа са писани от монах Даниил Зографски, а втори
те 20 – по-късно – от монах Викентий Хилендарски. Трета припис
ка, оставена в долното поле на л. 35а след полиелея „Слово благо“
на глас 8 от Тeодор Фокейски, свидетелства кога ръкописът е бил в
Зографския манастир: „Преписанъ Сей полїелей на 1887 год[ина]
8 септ[ември] преведенo с’ Гречески на Славянски в’ м[а]н[а]с[тир]
Зограф“. Дали ръкописът първоначално е бил в Зограф и респек
тивно писането му е започнало там, а след това е бил довършен в
Хилендарския манастир, остава засега въпрос17.
14
Димитрие Богданович и Андрия Яковлевич цитират приписките в ръко
писа, вж. Богдановић 1978: 232; Jaковљевић 1978: 203.
15
Пак там. Д. Богданович и П. Матеич го определят като антология, вж.
Богдановић 1978: 232; Matejic, Thomas 1992: 685.
16
Двете приписки са цитирани у Jaковљевић 1978: 203–204.
17
В ръкописа са включени избрани песнопения от великата вечерня и от
литургията: Предначинателен псалм 103, полиелеи, ирмоси, катавасии и др. На
л. 20а, там, където започва да пише Викентий, са поместени подобни стихири
за велика вечерня на празника Въведение Богородично, 21 ноември, след кои
то следва полиелеят на Тeодор Фокейски. Наличието на няколкото стихири за
21 ноември вероятно е дало основание на А. Яковлевич да определи ръкописа
като антология с част от стихирар, вж. Jaковљевић 1978: 203. Д. Богданович и П.
Матеич го определят като антология, вж. Богдановић 1978: 234; Matejic, Thomas
1992: 691.
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За Даниил Зографски нямам данни. Викентий Хилендарски е
този, който освен цитирания ръкопис пише още няколко музикал
ни ръкописа в Хилендар – всички на църковнославянски език и от
типа на антологията18. Приписка в един от тях, Хилендар 692, удос
товерява родното място на Викентий (л. 64б): „Трудъ Викентиjа iе
ромонаха Хилендарскаго родом из Ниша из Србиjе. Сиjу книгу он
jе написал. 1887“19.
5. Хилендар SMS 588 – антология, 154 л., двуезичен ръкопис,
гръцко-църковнославянски. Няколко приписки удостоверяват вре
мето на писане, писача и движението на ръкописа. На л. 2б в го
рното поле се чете: „Пренадлежитъ мне Галактиону монаху“20. Дру
га приписка на гръцки език на л. 93а свидетелства, че ръкописът е
„преведен“ от Калистрат Зографски: „Μεταφράστησαν τὰ παρόντα
ἐκ τῆς Σλαβικῆς εἰς ᾽Ελληνικὴ παρὰ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου
Καλλιστράτου Ζωγραφίτου ἐν ἔτη 1879. Mαΐου 3. Εἰς τὴν Μ[ονὴν] τοῦ
Ζωγράφου. Τῷ ὁσιωτάτῳ Π. Κ. Γαλακτιώνι Χιλανδαρινοῦ εἰς ὑγείαν
χάριν“ („Настоящото е преведено от славянски на гръцки [би тряб
вало да е обратното – от гръцки на славянски!] от незначителния
йеромонах Калистрат Зографски [завършено] на 3 май 1879 г. в ма
настира Зограф. За благочестивия П. К. Галактион Хилендарски за
здраве“). Изписването на автори в ръкописа е съвсем ограничено21.
Грижливо обаче са отбелязани двама български автори. Единият е
Христо Вълков Пулеков (1817–1889), от когото са поместени някол
ко песнопения22. Христо Вълков е известен възрожденски просветен
18
Ръкописи 691, 692, 693, 694, 807. В 692 и 694, както и в 695 са оставени при
писки, че са писани от Викентий. Ръкописите са налични на микрофилми в Хи
лендарския изследователски център към Охайския университет в гр. Колумбус,
САЩ. За Викентий Хилендарец вж. Пено 2003: 33. Вж. и цит. там литература.
19
Хилендар 691 и 693 са много близки по почерк до подписаните ръкописи
от Викентий и затова със сигурност може да се предположи, че и те са писани
от него. Сходството между двата ръкописа е отбелязано от А. Яковлевич, вж.
Jаковлевић 1978: 205.
20
Ръкописът е класифициран сред двуезичните гръцко-славянски ръкопи
си в работата на А. Яковлевич. Авторът цитира и приписките в този ръкопис,
вж. Jaковљевић 1978: 226. Поместени са основно песнопения от трите литургии:
херувимски песни, причастни, достойни, ирмоси за Господски и Богородични
празници и др.
21
Изключение правят достойните, изписани в последния дял на ръкописа,
повечето от които са атрибуирани на неизвестни местни автори като Николай
псалт Измирски, Нектарий, даскал Макарий йеромонах, даскал Йосиф схимо
нах и др.
22
Песнопенията от Христо Пулеков са следните: 1) на л. 23а–23б е изписано
трисвятое под следната рубрика: „Гласъ Седмыи Сочiненiе от Хр[ис]та влъко
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деец. Бил е ученик на отец Неофит Рилски, при когото най-веро
ятно е учил и църковна музика. В рилски музикални ръкописи на
пример за него е отбелязано, че е „ученик на обществото в Рилския
манастир“. Преподавал е в българските училища в Копривщица,
Плевен, Враца и Пловдив, бил е църковен певец в Копривщица и в
Цариград23. Вторият български автор е отец Неофит Рилски. На л.
96а се чете рубрика: „Сочиненie отца Неωфита Iеро: мо[наха] рил
ца“. Поместен е полиелеят му „Раби Господа“ на глас 724.
6. Хилендар SMS 694 – антология, 56 л., църковнославянски
текст. На л. ІІа е оставена приписка от писача: „...написа ся во светый
горе аѳωнстѣй въ монастирь Хилендарь въ лето т Р[о]ж[дес]тва же
по плоти Б[о]га слова =аwпѳ [1889]. Месяца Марта в̃ день. Трудъ
Вiкентiи Iеромонаха тояже Oбители“25. Поместени са две песнопе
ва“; песнопението е в силабо-невматичен стил, изградено в куплетна форма: 3
пъти се повтаря „Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмертни, помилуй нас“,
след което следва „Слава и ныне“ със „Сила“ накрая; 2) на л. 24а веднага след
първото трисвятое следва друго трисвятое на глас 2 в пространен стил, въведено
също с рубрика: „Сочинено от хр[ис]та вълко, гласъ вторыи“. И двете трисвятое
са литургийни, т.е. изпълняват се на Литургия; 3) на л. 94а е изписано песно
пението „На реках вавилонских“ на глас 3 с рубриката: „Сочiненiе от Хр[ис]
то вълко“. Това е популярният тържествен полиелей по текст от 136-ти псалм,
изпълняван в неделя Месопустна и Сиропустна, двете недели преди първата
неделя на Великия пост; 4) на л. 104а е поместен „превод“ от Христо Вълков на
песнопения в пространен стил от Великата седмица, започващи с „Алилуя“ на
глас 8: „Превод от [гречески, елински?]: Хр[ис]та в[ъ]л[ков]“; и 5) на л. 109а е
изписано още едно лично песнопение от Христо Вълков – ирмос на глас 1 „По
знаем“ – с рубриката: „Сочине[ние] Христо вл[ков]: Пуле[ков]“. Песнопенията
на Христо Пулеков са издържани в стилистиката на Хурмузиево-Хрисантовата
система и разкриват професионализма му в църковнопевческото изкуство. Той
свободно борави с установения певчески интонационен фонд в областта на из
точната църковна музика от XIX в.
23
Известно е едно негово писмо от 28 юни 1846 г., в което моли Неофит
Рилски „да подкани своите музиканти да спомогнат в Копривщица“, цит. по
Доросиев 1932: 189; вж. също Шопов 1984: 75–84.
24
Популярността на Неофит като музикален деец расте непрекъснато,
включително и в Зографския манастир. Така в писмо от 23 януари 1853 г. игу
менът на Зографския манастир Иларион „со всея во Христе братиею“ моли Не
офит за „български пения“: „Не можеме и мы иночествующий братья Ваши
нечувствительны да останеме за тыя благодетелны трудове Ваши, с които укра
сихте и украшавате наш чин…“. Братята от Зографския манастир, като му бла
годарят през 1856 г. за „драгоценния превод“ на „триодните и пентикостарни
песни“, изтъкват, че „он кога с особено Ваше внимание е учинен, ще превозходи
и оригинало“, цит. по Груев 1906: 153.
25
Приписката е цитирана у А. Яковлевич, вж. Jaковљевић 1978: 204–205.
В ръкописа, както и в цитирания ръкопис Хилендар 695 са изписани избрани
песнопения от великата вечерня и от литургията.
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ния от Калистрат Зографски (ил. 4): на л. 50б е изписано „Достойно
ест“ на глас 2, „новопреведено съ греческаго iазыка Калистратом Iе
росхимонахом Зографскимъ“, а на л. 53б друго „Достойно ест“ на
глас 8, „преведено с гречески“ също от Калистрат Зографски.
7. Хилендар SMS 786 – антология, 60 л., църковнославянски
текст. Приписки на л. 60а-б удостоверяват годината на завършва
не на ръкописа и евентуалния му писач: „совершися jюлiа 23: 1889:
р::с::м::з::к:“ (?); и „1889 лето. Софрония старец“26. На л. 54б се чете
рубрика: „Ангел вопияше от йеродякон Дионисий светогорец сочи
нение, а преведено по нашему Калистратом Iеромонахом Зограф
ски: глас 1”.
8. Хилендар SMS 777 – фрагмент от антология, 9 л., ХІХ в., цър
ковнославянски текст. Съдържа само песнопения от Предначина
телния псалм – „wтверзшу Тебе руку“, означени като „аниξандари,
зогравски“ на глас 8 (ил. 5)27. Няма атрибуция за автор. Сравнени с
подобни „аниксантари“ в друг Хилендарски ръкопис, 554, означени
като „болгарски“, „зогравските“ аниксантари са по-кратки.
И последният ръкопис 9. Хилендар SMS 585 е също фрагмент
от антология, 8 л., от 1903 г., църковнославянски текст. И той съдър
жа само Предначинателния псалм 103 – „аниксантари“ на глас 8,
които се идентифицират със „зографските аниксантари“ от пред
ния ръкопис. Тук те нямат атрибуция и също няма означен автор.
От цитираните девет музикални ръкописа от Хилендарската
библиотека два са по-ранни, нотирани с късновизантийска нота
ция, а останалите седем – с нотация на Новата метода, въведена след
1814 г. Наличието на ръкописи на гръцки език, както и двуезични
– гръцко-църковнославянски, е обичайна практика за всички пра
вославни страни. У нас такива ръкописи се пишат някъде до 40-те
години на XIX в., до утвърждаването на националистичната „мегали
идея“ като основна политика в нова Гърция. Гръцкият език дото
гава, употребяван през цялото Средновековие и Ранно възражда
не, е бил културен и култов – език на богатата култура на Антич
ността и на християнското богослужение още от зората на неговото
разпространение.
26
Ръкописът съдържа песнопения за литургията като херувимски, достой
ни и пр.
27
Тези аниксантари са цитирани от Д. Богданович, вж. Богдановић 1978:
264. А. Яковлевич споменава, че ръкописът съдържа „аниксандариони“ от ма
настира Зограф, вж. Jaковљевић 1978: 208. Пр. Матеич също ги отбелязва, срв.
Matejic, Thomas: 1992: 768.
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Според приведените данни по приписки и рубрики в цитира
ните хилендарски ръкописи книжовниците, свързани със Зограф
ския манастир, могат да се разделят в няколко групи: първо, авто
ри преводачи на песнопения – Калистрат йеромонах, Теодорит,
Партений и Софроний проигумен и старец; второ, писачи на ръ
кописи – Гавриил йеромонах, Симеон монах, Григорий, Теодосий
йеромонах, Даниил монах, Викентий монах и пак Калистрат и
Софроний старец; съставители на ръкописи: Нефталин (Нефта
лим?); притежатели на ръкописи: Йоан монах, Евтимий, Герасим
дякон, Анатолий, Василий проигумен и Галактион монах (иденти
фицира се с Калистрат Галактионски от манастира Нямцу в Молда
вия). Към това трябва да се каже, че в Зографския манастир значимо
място добиват рилските книжовници Неофит Рилски, Атанасий,
Кирил и Ксенофонт, както и Христо Вълков Пулеков и Николай
Попвасилев, търновски учител.
Ще подчертая накрая, че приведените данни в никакъв случай
не са изчерпателни и окончателни. Сериозната и задълбочена рабо
та с музикалните ръкописи от Зограф тепърва предстои. Вярвам, че
всяко ново сведение по отношение на тях ще ни отваря все повече
вратата към познанието на голямата история на това българско ду
ховно и културно светилище.
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Zograf Men of Letters in Hilandar Musical Manuscripts
Svetlana Kujumdzieva (Sofia)
It is well known that the Monastery of Zograf on Mount Athos
has maintained close relationships with two other monasteries – of
Hilandar and of Rila. Chants by men of letters associated with the
latter monasteries are found in various Zograf manuscripts. This means
that the music practiced in the three monasteries was very close. The
study especially of the Hilandar musical manuscripts, in terms of the
relationships between Hilandar and Zograf, reveals unknown or not
very well known facts about men of letters involved in music. Nine
Hilandar manuscripts are examined. They are in Greek, Slavonic or are
bilingual, i.e. Greek – Church-Slavonic. The men of letters in the Hilandar
manuscripts connected with the Monastery of Zograf are systemised in
several groups: authors and translators, such as Kalistrat, Teodorit, and
Partenij; copyists, such as Gavriil, Simeon, and Grigorij; compilers as
Neftalin (Neftalim?); and owners of some manuscripts, such as Gerasim,
Anatolij, and Galaktion. Certain Rila men of letters, e.g. Neofit Rilski,
Atanasij, Cyril, and Xenophont were very well known at Zograf.
Keywords: Zographou Monastery, Hilandar Monastery, men of letters
involved in music, Eastern Christian chant
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Свети Пимен Зографски – обзор на научните
изследвания и възможни насоки
за исторически търсения
Александър Жабов (София)
Ключови думи: XVI–XVII век, Османска империя, Балкани, пра
вославна църква, Света Гора Атон, Зографски манастир, поствизан
тийска култура
За свети Пимен се знае, че е бил йеромонах в Зографския манас
тир на Света Гора1. Заедно със светите 26 Зографски мъченици и
свети Козма Зографски той е един от отците на тази обител, кано
низирани от Православната църква. Роден вероятно към средата
на XVI в. в София, замонашил се още в младежка възраст на Света
Гора, до края на земния си път (предполагаемото време на успение
то му е третото десетилетие на XVII в., със сигурност след 1618 г.) той
се е проявил като книжовник, а също и като иконописец и зограф,
за което свидетелстват направени от него стенописи в разни църкви,
преписи на богослужебни книги, икони и дърворезби. Литератур
ните и художествени паметници, свързвани с неговата дейност, се
намират в различни части на Балканите – повечето в родната му
Софийска епархия и като цяло в Западна България, в района на
Търново (Арбанаси), в някои обители в Югозападна Македония и
естествено, на Света Гора. Известните обаче исторически извори
Най-пълните изследвания върху житието и художествената дейност на
свети Пимен са направени от Иванка Гергова, докато по отношение на книжов
ните му занимания – от Елисавета Мусакова, вж. Гергова 2003, 2011, Mussakova
2005. Голяма част от приведената тук информация е извлечена от техните тру
дове. Стремежът ми е бил резултатите от тези и други допълващи ги изслед
вания да бъдат систематизирани на едно място, като същевременно е направен
опит да се акцентира върху някои моменти от житието на св. Пимен, видени в
османския контекст на времето, в което е живял.
1
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за свети Пимен Зографски са недостатъчни за изграждането на ця
лостна представа за живота му, като същевременно има голяма доза
несигурност и при обвързването на един или друг паметник на цър
ковното изкуство с неговото име. Поради това смятам, че поставяне
то на известните за него данни в един османски контекст от периода
около края на XVI – началото на XVII в. и разглеждането им заедно
със сродни теми като отношенията между Църквата и Османска
та империя, църковната мрежа на Балканите, връзките (духовни и
стопански) на светогорските манастири с други общности, право
славното монашество и ролята му за запазването на народностните
идентичности на балканските народи в рамките на Османската им
перия, би допринесло поне отчасти за по-задълбоченото проучване
на свети Пимен и неговата епоха. По този начин неговото дело става
част от голямата тема за Православната църква на Балканите през
периода на османското владичество. Тук ще се опитам да предста
вя състоянието на проучванията за светеца към настоящия момент,
както и да набележа важни въпроси, които остават извън обсега на
този обзор.

Извори
Известните писмени извори за свети Пимен, за съжаление, са
оскъдни. Сред тях най-ранни са ръкописните свидетелства на самия
светец2. Поради краткостта им, ще си позволим да ги приведем тук:
1. Миней за месец ноември от 1618 г. (НБКМ 534). На л. 211а се
съдържа следната бележка на книжовника:
Аз, грешният йеромонах Пимен, горещо възжелах да съставя
този миней [...] поради нуждата на църквата, за да се славосло
вят светиите. Макар и да е грубо писмото, простете, Бога ради, и
не кълнете, защото не се показах изкусен в писането на буквите
и ударенията. Потрудих се, понеже храмът нямаше тази книга.
Не ми беше работа да пиша, понеже уредбата на монастира ми
предстои. Но писах тоя ръчен труд поради настояване на йеро
монах Даниила и на братята, за да се употребява в монастира.
Завърши се тоя миней в 1618 г. във времето на митрополита кир
2
От ръката на св. Пимен са запазени три ръкописа, които се съхраняват в
Националната библиотека „Свети свети Кирил и Методий“ (НБКМ), където са
постъпили от Сеславския манастир, намиращ се до едноименното софийско
село, и са били описани още в началото на XX век (вж. Moussakova 2005: 169; 196,
бел. 2 и 197, бел. 16).
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Йеремия. В тази година рисувах стенописите в притвора на мо
настира Зограф в Света Гора. И пак почнахме обновлението на
храма свети Георги […]3.

В следващият абзац се споменава, че в същата година „била го
ляма скръб“ и „запустение на църквите“ в Света Гора заради „ага
ряните“, като за две от обителите („Кастамонит“ и „Ружки“) авто
рът отбелязва, че „чрез Божията благодат“ се възстановили след
понесени щети4.
2. Октоих (НБКМ 197). На л. 10а от този ръкопис се съдържа по
вреден текст: иволнї ѡца и поспѣшнї сна. и св[р]|шнї стго дха амин :| ї
писаⷯ а рмонаⷯ пимин ѡкаа[нныи] | и инмогѡⷯ ркою мою и н […]“5. На една
от кориците на октоиха е имало образ на свети Никола с малки фи
гури на Христос, Богородица, ангели и растителни мотиви, придру
жени от надпис на гръцки, предаващ, че книгата е била написана
от йеромонах Пимен за душевно спасение ( τοῦτω τῶ βηβληώ τω
ἕγραψὲ ο ἱὲρομωναχός πιμῖν δηα ψυχι σοτηρήας).6
Цитирам превода на проф. протойерей Иван Гошев, вж. Гошев 1937: 9.
 Слаⷡ свршилю б.  бскончны |2 ѣкы минь  прїими  николле .г. пѣнїе |3  грѣшныи  рмонⷯ пїмин. жⷣелѣ сїе |4 мїни ссии.  и лош ⷭ писнї и слⷡо |5 нь гли оу бжїиⷯ. и
чьтом сь нїмнїⷨ |6 и с любовїю ом наслжⷣае с дша.  бжїиⷯ |7 словес дша пиае с. а не 
брашн ѣ|8лесныⷯ. брашно ѣлѣсно ѣло пита |9 и афедрнь исходи исрѣблаь . |10 а словеса
бжїа дш пїа и с ню прѣбыва  |11 И  кнныи ьжⷣлѣ сїе ссави мини цркви |12 ради да с
славослов сїи. и а грбо лⷡо |13 н проси ба ра н кльни понж не быⷯ |14 искснь ьписанїм.
ни ловоⷨ ни варї |15 ни ксїа. н н ими црква сї кнїги оⷢ |16 раⷣ тржⷣꙋ с аь. и н ми лѣть пиⷭи
и |17 налжить оусонї монасирско. н ба |18 раⷣ насоа рмонаⷯ данїиль сь браїами |19 на слб монасирк(!) а а сї ркодѣлї писаⷯ  |20  врши с сїи мїни  лѣ кѕ.  лѣ  р кѕ. |21 прї и миополїа
кѵр рмїа. ї лѣто |22 писах  стѣи горѣ  монасирь граф |23 припрат црковныи. и пак почехмо
|24 ѡбновлнї храм стм ггїю. идⷤѣ |25 приишла кѡна  саракїнск емлю. |26 и прїид на то мѣсто.
против монасир |27  то лѣ быⷭ скрбь велїа оу стѣи горѣ. коⷤ |28 апоустѣнї цркваⷨ.  гань. двоиⷨ
монас|29рѡⷨ касамониь. и ржк. блгⷣїю стго дха. |30 пк крѣпѡс быⷭ и ѣха. млами бц 
Пълният текст на бележката е разчетен по факсимилето у Moussakova 2005: 170,
вж. също Цонев 1923: 59. – Бел. ред.
5
Moussakova 2005: 171 и 196, бел. 16, вж. също и Цонев 1910: 131. „+ По во
лята на Отца и със съдействието на Сина и чрез извършването на Светия Дух,
амин. Това писах аз, йеромонах Пимен, окаяният, и ми изнемогваше ръката и
не [...]“ – Превод А.Ж.
6
Moussakova 2005: 169. При реставрацията на ръкописа през 1982 г. тази
корица с рисунки и надпис на гръцки, за съжаление, изчезнала. Ел. Мусакова
също установява, че при въпросната злополучна реставрация част от колите на
Октоиха, включително и страници, изписани от светия отец, били неправилно
съшити заедно със страници от друг ръкопис, НБКМ 450, в който се намират и
досега. Вж. Moussakova 2005: 173.
3
4
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3. Миней за месец август (НБКМ 536). Ел. Мусакова идентифи
цира почерка на свети Пимен7, в ръкописа няма колофон.
Ел. Мусакова е склонна да приеме, че трите ръкописа са създа
дени приблизително по едно и също време (1618‒1620), вероятно
в Сеславския манастир, откъдето са и постъпили в Националната
библиотека в София в началото на миналия век8. Един от основните
изводи в нейното изследване е, че в работата по споменатите бого
служебни книги са участвали различни преписвачи. Някои от тях са
били опитни, а други – учещи се на занаята, като на места изследо
вателката идентифицира почерка на светеца, който е контролирал
и ръководел работата на останалите, намесвайки се в процеса на
преписване с цел да изправя грешките им.
От 1704 г. е запазена приписка на софийския свещеник Младен
Мали, който преписал Служба на свв. Кирик и Юлита, използвай
ки, както сам съобщава, извод на свети Пимен. Свещеник Младен
е отбелязал, че открил множество словесни грешки, но въпреки
това преписал дословно извода, заради почитта, която имал към св.
Пимен Духовник като към свят мъж9. Това е още един четвърти текст,
свързан със свети Пимен. Ръкописът, в който се намира, се съхраня
ва в Църковния историко-архивен институт в София10.
У отец Паисий Хилендарски в неговата История славянобългарска (1762) в частта за българските светци е преразказано по неиз
вестен източник, но с отбелязването на всички най-важни елементи,
житието на свети Пимен:

Moussakova 2005: 173.
Moussakova 2005: 179.
9
сїй извоⷣ ѡбретоⷯ | оу по добрена, ꙋ село беримирци. | и въсе подробнꙋ еже имаше таⷨ || зде оуписаⷯ ни
ꙋмалиⷯ ни придадоⷯ | и ае въпрошаеши ко криво слоⷡ | писаⷯ бръзости раⷣ писаⷯ. понеже хоте | да ѡстане и
не можеше се съвръшити до | стго кирика, того раⷣ сице писаⷯ. | елико ѡбести се за извоⷣ. нь и извоⷣ | на мноⷢ
речи ꙋ словото егаⷣ писаⷯ сꙋмне|вах се и хотеⷯ ѡставити мноⷢ речи | и не писати иⷯ. понеⷤ зрехꙋ ми се некако |
ненамеене, невеⷨ или прежеⷣ извоⷣ | такоⷡ беше, егаⷣ преписовалъ, стыи | пимиⷩ дховниⷦ. или невеⷨ како ⷭ. |
и паки смишлⷯ мꙋжа ста сꙋа. | того раⷣ въсе еже ѡбретоⷯ, ꙋ извоⷣ стоⷨ пинꙋ(!) зде ꙋписаⷯ. Последованїето
же | вечерн и оутрън и канонⷩ и нахвалите. | и въсе, ѕело добро ⷭ. и ѿ добръ извоⷣ. | нь, и слоⷡ егда не
ѡбреет се ино, и сїе до|бро ⷭ. и за параклиⷭ ае въпросиши. | и то тако ѡбретоⷯ, тако и писаⷯ:– || прїими
мленїе раба своего, ѡ много|стаⷣлче кѵрїече оулито:– |
Сїе писаⷯ азь многогрѣшный попь мла|дѣнь
малїй: тогаⷣ недостойнствоⷨ мо|иⷨ сенствꙋюꙋ ми въ градѣ софїи | въ храмѣ стго архаггла михаила. | въ
лѣто ѿ роⷤ хвⷭо ѱд. (1704) | мцⷭа юлїа, е. дописа се : (ЦИАИ 46, л. 35б–36б). Оригиналният
текст на приписката се дава по Спространов 1900: 75–76, като се наложи да бъде
верифициран и de visu по ръкописа. – Бел. ред.
10
Вж. Moussakova 2005: 197, бел. 14, Гергова 2011: 269, бел. 14.
7
8
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27-ми свети преподобни Пимен в Зограф. Приел монашество
и живял дълги години в Зограф. Бил иконописец. Водел свят жи
вот, но скрито от хората – пред хората се прикривал мъдро и уме
ло. По-късно напуснал Света Гора и отишъл в Софийска епархия.
В онези години турският цар разрешил на християните да правят
църкви. Този свети Пимен [дълго] усърдствал и [много] се трудил,
направил много църкви и обновил [много] манастири в софий
ската епархия, откъдето и бил родом. След това обновил Чере
пишкия манастир край река Искър; там се представил в Господа.
След много години намерили светите му мощи в гроба цели и
нетленни и ги пренесли в Суходолския манастир във Видинската
епархия. Този Пимен бил жив през 1610 г.11

Пимен Зографский от София е споменат сред светците, просия
ли сред българите, в анонимната Зографска хроника от втората по
ловина на XVIII в., близка до Паисиевата История и като време на
съставяне, и като използвани източници12.
Все пак основен източник на информация за свети Пимен оста
ва неговото житие. То е запазено в няколко преписа от началото на
ХХ в.13 В края на всеки от преписите в бележка с идентично съдър
жание се отбелязва, че е бил използван текст на житието от книгата
Небесний рай от 1683 г., която съдържала жития само на български
светии. Въпросната книга била пренесена в Цариград от някой мо
нах на име Паисий Хилендарски и предадена на Гаврил Кръсте
вич14. Подписите под текстовете свидетелстват, че са били създадени
в Зограф, но към момента сборникът, който е бил използван, не е
наличен в манастирската библиотека. Езикът, на който са написа
ни запазените досега преписи на житието от началото на миналия
век, е очевидно осъвременен и изправен спрямо нормите на църков
нославянския правопис. Въпросът е дали е възможно в тях да са се
съхранили езикови елементи от автентичния сборник от XVII в., от
който имаме свидетелства, че са били направени преписите.
11
12

1995.

Цит. по Паисий Хилендарски 2016: 359–361.
Вж. Иванов 1931: 628–641. Зa Анонимната зографска история вж. Драгова

13
Един от тях е с дата 18 ноември 1905 г. и е подписан от монах Калистрат
Зографски, друг ‒ от монах Стефан Зографски, носещ датата 16 юли 1916 г. Пър
вите публикации на житието са от Д. Янакиев (1939 г.) и Д. Зографски (1943 г.)
– Динеков 1954: 234–235.
14
Гаврил Кръстевич (1817–1898 г.) – един от значимите и дейни възрож
денци, член на цариградската българска община, османски служител и юрист,
губернатор на Източна Румелия в периода 1884–1885 г., близък на Стефан Бо
гориди.
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Житиен текст
Според житиеписеца свети Пимен е бил роден в Средец, днеш
на Сoфия (към средата на XVI век15). Текстът съдържа много топоси.
Св. Пимен е дете от благочестиво семейство, което преди това не е
можело да има деца; майката на светията имала видение, в което
Пресвета Богородица заради молитвите на „множество монаси“16 ѝ
обещала, че ще придобие дете; то било предопределено с раждането
си да се посвети на Бога като монах. След смъртта на бащата Петър
дванадесетгодишният Павел е предаден от майка си в храма на свети
Георги17 на духовния отец на семейството – Тома иконописец, при
когото младежът Павел се учил на „славянско писмо, четене и пеене,
и иконопис, неотлъчно пребивавайки при своя духовен отец, поу
чавайки се в Слово Божие и монашеския живот“. След смъртта на
неговата майка починал и отец Тома, който обаче се явил на сън на
младия Павел и го напътил да търси спасение на Света Гора. Мла
дежът го послушал, раздал имота си на сиромаси и потеглил с група
благочестиви поклонници от София за Атон. Интересно е изрично
то отбелязване, че въпреки че обходил всички тамошни манастири,
той се установил именно в Зограф „между съплеменните свои братя
българи“18. След това бил постриган за монах с името Пимен при
игумена Спиридон19, който бил мъж благочестив и свят и провидял
Според Житието свети Пимен умира през 1510 г. и това е единствената
посочена в текста година. Паисий Хилендарски споменава в своята История го
дината 1610. Ръкописните свидетелства на самия свети Пимен датират от 1618 г.
Не се знае защо в житийния текст е написана годината 1510, но изследователите
допускат, че е била направена грешка. Най-вероятно животът на свети Пимен е
протекъл през втората половина на XVI – първите десетилетия на XVII в.
16
Тук и впоследствие всички приведени цитати са превод на автора на на
стоящия текст от църковнославянското житие, преписано от монах Калистрат
Зографски през 1905 г. Ръкописът на отец Калистрат се съхранява в Зографския
манастир, като в скоро време предстои да бъде публикуван с научен коментар.
17
Не е известно кой е споменатият храм. Днес в София единствената стара
църква, посветена на свети Георги, е т.н. Ротонда (IV в.) до Президенството в са
мия център на града. Османски документи от началото на 1501 г. свидетелстват, че
към въпросната дата храмът е бил обърнат в джамия, следователно вероятността
житиеписецът да има предвид нея, би следвало да се изключи – Градева 2016: 597.
18
Възможно ли е описаният избор на свети Пимен да е сред своите „съпле
менни“ да е по-късна добавка, или наистина отразява идеи и предпочитания
на хората от предмодерната епоха, когато все още съвременното схващане за
нация не е съществувало?
19
Гергова 2011: 271, бел. 24-25. За съжаление, не е известен от наличните
извори игумен на Зограф с името Спиридон, с което да се потвърди тази исто
рическа податка на житието и да се датира това събитие от живота на светеца.
15
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в него „светлината на Божествения Дух”. Името, което му било даде
но (Ποιμήν), се превежда като „пастир“. Кръщавайки така младежа
Павел, игуменът Спиридон по чуден начин „предсказал”, че мла
дият монах наистина щял да стане „пастир на много овце Христо
ви“. След прекарани години в монашески трудове, пост и молитва,
заради своята праведност, смирение и незлобивост монах Пимен
бил надарен от Бога с дара на чудодейството. Бил ръкоположен за
дякон и след това за свещеник от архиерей Памфилий20, а по-късно
се отдал на отшелнически живот в района около манастира, посе
щавайки често пещерата на свети Козма21. Той напреднал толкова
в светостта и умната молитва, че впоследствие бил търсен като ду
ховен наставник не само от своите събратя, но и от монаси от други
манастири.
Един от най-важните моменти в житието е следният – когато
свети Пимен бил на 55-годишна възраст, извършвайки сам всенощ
но бдение в пещерата на свети Козма за манастирския празник (23
април), бил удостоен да види небесния покровител на Зографска
та обител. Във видението му били показани градове, села и „много
овце, които нямали пастир“, а самият свети Георги, „воин светло об
лечен“, му връчил пастирски жезъл и му наредил, че по Божия воля
трябва да стане „пастир“ и да помогне на загиващото стадо (т.е. на
загиващите духовно християни). Уверил го да не се бои от нищо,
понеже сам Бог „[...] вложил в сърцето на Царя Султана слово благо,
та да даде на християните воля да съграждат църкви“. Свети Пимен
се подчинил на Божественото послушание, напуснал Света Гора и
обиколил цялата „софийска страна“, наставлявайки християните,
укрепвайки ги във вярата и чудотворейки. Споменава се, че било
дадено въпросното „[...]повеление царско ‒ без препяствие христи
яните да строят църкви в онези страни“ и светият „съградил“ 300
църкви и 15 манастира. Сред тях поименно са споменати само Че
репишкият, обновен и устроен по образец на светогорския Зограф,
и Суходолският манастир.
По отношение на споменаването на архиерей Памфилий („българин от
Воденска епархия“) в списъка на воденските епископи, съставен от И. Снегаров,
такова име липсва – вж. Гергова 2011: 272.
21
Светец, просиял в Зографската света обител, подвизавал се с в пещера
близо до манастира, наречена днес на неговото име. Ив. Гергова забелязва, че
топосите в житията на двамата светци са близки – благочестиво, но бездетно
семейство, придобило рожба с чудна Божия помощ, добро възпитание и обра
зование, замонашване и усамотяване в района около манастира – вж. Гергова
2011: 272.
20
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Що се отнася до „царското повеление“ и разрешение христи
яните свободно да строят храмове, Ив. Гергова само споменава, че
е възможно в житийния текст да се има предвид „отминаването
на тежкия за християните в Османската империя период от 60-те
години на XVI в., когато султан Селим II нарежда да се продават
църквите и манастирите, които не си плащат данъците“22. Свети
Паисий Хилендарски в своя кратък преразказ на житието на све
ти Пимен също е счел за нужно да спомене за учудващото иначе
султанско решение: „През тия години турският цар дал свобода на
християните да правят черкви“. Дали обаче наличието на множе
ство построени или обновени православни храмове от края на XVI
и през XVII в. не само сред българите, но и сред другите християн
ски народи на Балканите, свидетелства за едно църковно „възраж
дане“?
Въобще познаването както на регионалната история на запад
нобългарските области, в които свети Пимен е работил, така и на
„голямата история“ на Османската империя и Европа в онази епо
ха, вероятно би спомогнало съществено за разбирането на истори
ческия контекст, в който е живял светогорският монах. Краят на
XVI – началото на XVII в. е време, наситено със значими събития,
ознаменували края на т.нар. класически период на Османската
държава – битката при Лепанто (1571), „Дългата война“ с Австрия
(1592‒1606) и постепенното отслабване на османското военно могъ
щество; социалните брожения (джелалските бунтове в Мала Азия
от началото на XVI в.) и първата насилствена смяна на султан вслед
ствие на еничарски бунт (Осман II – 1622 г.); икономическата криза
от началото на XVII век23. Примери за отражението на тези големи
събития върху балканските провинции на империята са органи
зираното през 1598 г. Първо търновско въстание, както и опусто
шаването на Северна България вследствие на военните сблъсъци

22
Гергова 2011: 273, бел. 32. Изземването на манастирски земи при сул
тан Селим II (1566‒1574) всъщност е реформа, проведена в първите години от
управлението на този султан, със значими и дългогодишни последици. Целта
ѝ е била правното уреждане на статута на манастирските собствености, в кой
то дотогава имало много неясноти и противоречал на мюсюлманското право,
като процесът засегнал целите Балкани. Монашески общности (като например
светогорската, която била силно ощетена заради множеството имоти, които за
губила) влезли в преговори с османската власт и успели да договорят възвръща
нето на по-голямата част от собствеността си, но срещу заплащането на значи
телни суми ‒ повече вж. Fotić 1994.
23
Баке-Грамон 1999: 167–170 и Мантран 1999: 242–245.
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между османските войски и влашките отряди на Михаил Храбри
(1593‒1601), действащи на страната на австрийците24.
Впоследствие, продължава житиеписецът, заради многото чу
деса, които извършвал, името на свети Пимен се разчуло нався
къде, така че мнозина от „Бдинската“ (Видин) и „Доростолската“
(Силистра) страна идвали при светогорския отец за изцеление и го
умолявали да посети техните краища, за да „утвърди християните
в Христовата вяра, понеже мнозина, като забравиха да почитат ис
тинния Бог, се предадоха на суеверие, други пък се отричаха от Хри
ста и приемаха противното учение на християнското“ (т.е. исляма).
При четенето на житийния текст оставаме с впечатлението, че
заради молбите на православните свети Пимен напуснал региона,
в който работел (София и околните села заедно със старопланин
ския пролом на река Искър, където се намира Черепишкият манас
тир) и тръгнал на път в неясна посока към „Доростолската и Бдин
ска страна”. Със сигурност обаче се имат предвид най-общо земите
на днешна Северна България25. Светецът обходил всички околни
„веси“ (села) „[...] утвърждавайки със слово християните, изцеля
вайки недъгавите и болните и съзиждайки църкви“. Ако се доверим
на последователността на съставителя на житието, именно в този
неуточнен район някъде на североизток от Черепиш, той стигнал до
24
Георгиева 1999: 247–251. Интересно е да се отбележи, че според житието
свети Пимен посетил селището Червена вода, което и днес съществува, недалеч
от гр. Русе. Въпросното поселение попада в епицентъра на двете гореспоменати
събития – Търновското въстание (епархията на Червена вода е била подчинена
на търновския митрополит), от една страна, и походите на споменатия влашки
владетел, от друга. Ив. Гергова отбелязва опустошенията на региона от Михаил
Витязул, както и посещението на митрополита на съседната голяма църковна
област – Силистренската – Йоаким през 1623 г. в Русия, който утвърждавал, че
митрополията му била разорена от османците – вж. Гергова 2011: 276, бел. 55.
25
Интересно е съвпадението, че два от манастирите, свързвани със свети
Пимен – Курилски и Черепишки – се намират в началната и крайната точка на
Искърския пролом, свързващ Северна България и софийското поле. В този дял
на Западна Стара планина съществуват и други църкви със стенописи от инте
ресуващата ни епоха – Мутафчиев 1931: 32–37. Другият важен проход в посока
Северна България минавал през Етрополе. Този град бил значим локален цен
тър през XVII в. и в него дори имало приток на другородно население (особено
на сръбско) заради рудниците в областта и възможностите, които предоставя
ли. През XVI и особено XVII в. в Етрополе освен множеството църкви е имало
и новооснован манастир с плодовита книжовна дейност – Варовитец. Книжно
то производство там, в сравнение с други области в България, е било толкова
обемно, че днешните изследователи са приели определението Етрополска кни
жовна школа (Мутафчиев 1931: 37–62).
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запустелия Суходолски манастир26, където „поставил игумен“ дал
на събраните от него самия монаси общежително правило, и което
е по-важно, „им заповядал да не отстъпят някак от светоотеческите
правила, винаги да правят служби и като не се ленят, да утвържда
ват, доколкото могат, стадото Христово във вярата, защото те са сол
та на земята и ще дават отговор по време на Страшния съд Христов
за всяка една загубена душа“.
В текста на житието освен „Царя Султана” не се споменават мю
сюлмани или въобще друговерци. Но дали под думите на житиепи
сеца Памфилий, че някои се отричали от Христа и приемали „про
тивното“ на християнското учение, не трябва да се разбират именно
ислямизационните процеси, които били засвидетелствани в целите
Балкани след включването им в Османската държава? Както е из
вестно, в някои области те били интензивни и засегнали цели общ
ности (Босна, Албания, Пинд, Родопите27), сред които се нареждат и
някои български общини от Западния дял на Стара планина28. Ако
се доверим на К. Гьозлер и неговото изследване за т.нар. „ловешки
помаци”, османските данъчни регистри свидетелстват за все по-чес
тото приемане на исляма от местни православни българи през вто
рата половина на XVI в.29 Дали загатнатото в житието приемане на
Този е другият манастир в житието, за който само се споменава, че се е
намирал във Видинска епархия; вж. Гергова 2011: 275–276. Не е известна друга
обител в региона с това име. Единствено в днешна Източна Сърбия, близо до
Княжевац, и днес съществува един манастир с името „Суводолски“. Той наис
тина се намира съвсем недалеч от Видин. Още по-интересно е, че църквата му
е съществувала през XVII век! За съжаление, тя е била съборена през 1865 г., но
преди това е била описана от сръбски учени. В ктиторския ѝ надпис се споме
навало, че изписването се е извършило през лятото на 1645 г. при настойника
йеромонах Пимен. Късната дата обаче е един от аргументите на Ив. Гергова, че
обновлението на обителта е станало при друг йеромонах Пимен.
27
Вж. Радушев 2012.
28
Любопитно е да се отбележи, че недалеч от споменатите в Житието об
ласти в днешна Северна България ислямът наистина е бил приет от част от
местното българско население в един обширен район от Враца и Кнежа на за
пад до Ловеч и Плевен на изток, на юг до Тетевен, а на север до крайдунавските
села. Става дума за ловешката помашка общност, съществувала до Освободи
телната война (1877‒1878), когато повечето от тях напускат Княжество България
и заедно с много други турски преселници се установяват в Източна Тракия и
Мала Азия. Около 1873 г. те са малко над половината от населението в областта
(или около 37 хиляди души от общо около 70 хиляди души). Дори и до днес
немного техни наследници продължават да живеят в Ловешка област. Инфор
мацията е от изследването на К. Гьозлер: Gözler 2001.
29
Gözler 2001: 22–23, таблица № 3. Според османския данъчен регистър от
1579 г. мюсюлманите съставлявали около 5 % от населението в региона (ок. 700
26
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„противната на Христовата вяра“ не отразява реални исторически
събития от XVII в., наблюдавани от житиеписеца30? Според бележка
в края на текста автор на Житието е бил монах на име Памфилий.
Като ученик на свети Пимен, той го посетил непосредствено след
първото чудно явяване на свети Георги в пещерата на свети Козма
и го последвал при напускането на Света Гора. Придружавал го по
време на обиколките му в Софийско, както и в другите му пъту
вания, като е бил свидетел на живота и делата му, които и описал
след кончината му. Следователно не е невъзможно, в случай че ис
лямизационният процес в тази област наистина е бил осезаем, отец
Памфилий да е загатнал за реални събития.
На друго място по-късно в своя текст отец Памфилий предава
наставленията на свети Пимен към монасите от обновения от него
Суходолски манастир да бъдат нравствен пример за местните хрис
тияни, напомняйки им за ролята им на духовни отци на паствата и
за отговорността, която щяла да им бъде търсена „[…] при Страш
ния съд Христов за всяка загинала душа“ (загинала може би поради
помюсюлманчване?). Разбира се, подобни общи и лишени от изво
рова основа хипотези остават само в областта на предположенията,
но внимателното запознаване с историята на региона и на местните
днес малобройни мюсюлмански общности сигурно би хвърлило
повече светлина върху въпроса. Тук е засегната друга изключително
важна и обширна тема – ролята на манастирите за запазването на
православието сред балканските християни по време на Османско
то владичество.
От Суходолския манастир свети Пимен продължил своето
пътуване към Доростол (дн. Силистра), но не се споменава дали е
стигнал в самия град. Жителите на региона се стичали при свети
ята, който извършвал множество чудеса и изцеления. В селището

души), който процент не е особено значим в сравнение с преобладаващото пра
вославно население (ок. 13 000 души). Въпреки това големият брой мюсюлмани
през втората половина на XIX в. е многозначителен факт, доказващ успешното
развитие на ислямизационния процес в областта.
30
Също така не е безинтересно да се напомни как по същото време в неда
лечното монтанско селище Чипровци местната католическа общност не само
била укрепена с пристигането на босненски францискански монаси (1601), но
и се увеличила с привличането към католицизма (в първите десетилетия на
XVII в.) на някои павликянски селища в Пловдивско, но и в интересуващия ни
район на днешна Северна България между Балкана и Никопол. Обзор на ран
ната историята на тези католически общности в България вж. в: Станимиров
1989.
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Червена вода31 свети Пимен изцелил един мъж от слепотата, която
имал по рождение, а след чудото прогледналият поискал да бъде
постриган за монах, което свети Пимен направил и му позволил
да го придружава в пътешествията му. Намирайки се в тази страна
(Доростолска), свети Георги му се явил отново, възвестил му близ
кия край на земния му път и че Божията воля е да се върне в „Че
репинския”(sic!) манастир. След завръщането си там светият се раз
болял. Като предузнал кончината си, събрал братята от манастира,
напътил ги със слово, причастил се с Божествените тайни и предал
Богу дух. Лицето му се просветило „яко солнце“, а вестта за успение
то му обиколила близките селища и християните се стичали, за да
целунат светите му мощи. След всенощно бдение, Света литургия и
опело бил погребан извън църквата, както и пожелал, в третия ден
на месец ноември (и до днес на този ден се чества паметта му). Мно
жество болни, бесновати и въобще хора в нужда, покланяйки се на
мощите му, получавали чудодейна помощ.
В края на житието се намира вече споменатата бележка от уче
ника на свети Пимен и очевидец на събията – монах Памфилий,
в която той отбелязал, че е написал житието в самия Черепишки
манастир. Следва още една бележка, разказваща как след много го
дини манастирът бил разорен и „предаден на огъня“. Там дошли
братята от другата свързана със свети Пимен Суходолска обител,
намерили мощите на светия отец, запазени по чуден начин цели
Градева 2002. Вероятно заради особения вакъфски статут на това русен
ско село, доброто му местоположение и икономически предимства през XVI‒
XVII в. то е било значим търговски пункт, чиито жители поддържали оживени
търговски връзки с Влахия, Дубровник и дори Трансилвания. Любопитно е да
се спомене, че болшинството от православните в Червена вода били потомци
на гръкоезични албанци от Епир, разселили се през XV–XVI в. в различни сели
ща на Северна България, най-известното сред които е Арбанаси. Като следствие
от особеното административно положение и търговския им просперитет, тези
гръкоезични православни общини имали по-добри възможности за поддържа
нето на култа си. Дори в един от ранните храмове в Арбанаси – „Св. Георги“ –
първият стенописен слой бил изпълнен от зограф Никола, произхождащ от
Елбасан в Албания, което е показателно за културните взаимодействия на Бал
каните. Тези албански общности просъществували до края на XVIII и началото
на XIX век, когато вследствие на руско-турските войни емигрирали във Влахия
(Гюзелев 2004: 57–67). В този контекст е интересно да се обърне внимание на
посещението на свети Пимен в Червена вода, отбелязано в житието му. Ско
рошни резултати от научно пътуване до Албания и Северна Гърция на учени
от Института за изследване на изкуствата посочват сходства между църкви в
България, свързвани със свети Пимен, и един храм в с. Зерват, Южна Албания
(Колушева 2018).
31
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и невредими, и ги пренесли в своя манастир, който се намирал във
Видинската епархия32. Вероятно тази последна бележка е прибавена
по-късно към основния текст на житието, но кога точно и от кого, не
е ясно.
Другите извори, които по косвен път свидетелстват за живота
на свети Пимен, са изписаните от отеца и неговата зографска група
църкви, икони и създадените резбарски произведения, за които ще
стане дума по-долу.

История на проучванията
Доколкото в историята на Православната църква в българските
земи през класическия османски период има множество неизвест
ни, не е учудваща и недостатъчната проученост на живота и делото
на свети Пимен Зографски. Поначало наличните исторически из
вори са малко, което до голяма степен и обуславя липсата на доста
тъчно изследвания както по конкретната тема, така и по свързани с
нея въпроси.
Подреждането на историческата мозайка започва още през да
лечната 1901 г. Тогава В. Кънчοв публикува кратка статия за Курил
ския манастир33. Ценното в неговия текст е връзката, която изсле
дователят прави между църквата на споменатия манастир и свети
Пимен Зографски, изказвайки предположението, че автор на жи
вописта в обителта би могъл да е софийският светец. Това ориги
нално хрумване е по-скоро случайно и не се основава на сериозни
доводи освен на простото съвпадение на времето, когато е живял
Съществува предположение, че споменатият Суводолски манастир, на
миращ се северно от сръбския град Княжевац, е мястото, където са били отнесе
ни мощите на свети Пимен. Но според последната част на житието зографски
ят светец, връщайки се от Червена вода, спрял в обновената от него Суходолска
обител, дал последните си наставления на братството ѝ и оттам продължил
към Черепиш. Въз основата на това споменаване би било логично да се предпо
ложи, че този Суходолски манастир се е намирал в земите на днешна Северна
България, които свети Пимен прекосил. Така теоретично се изключва той да е
пътувал далеч на северозапад, отвъд Стара планина, в днешна Източна Сърбия,
където се намира т.нар. Суводолски манастир. Този „географски“ довод пред
ставлява вторият аргумент на Гергова срещу отъждествяването на Суходолския
манастир с едноименната сръбска обител освен споменатото свидетелство за
късното изписване на съборния ѝ храм (1645 г.) – вж. Гергова 2011: 275–276.
33
Курилският манастир бил издигнат и изографисан в края на XVI в. до
днешния град Нови Искър, недалеч от София; вж. Кънчов 1901: 796-798.
32
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светогорският монах, и изографисването на храма – 1596 г.34. И все
пак то се оказва изключително важно, защото представлява „идей
на ядка“, дала импулс на други учени да работят върху темата за
свети Пимен35.
През 1939 г. житието на свети Пимен за първи път е издадено
на новобългарски език36, а през 1954 г. то бива публикувано в научно
периодично списание с коментар от литературния историк Петър
Динеков37.
Може би най-големият принос за изследването на книжовното
дело на св. Пимен принадлежи на протойерей проф. Иван Гошев,
който в труда си от 1945 г. за Черепишкия манастир пръв прави
връзка между гореспоменатите ръкописи от Сеславския манастир и
светогорския монах38. В статията си той взема предвид: (1) по-ранно
то предположение на Кънчов и проф. Мутафчиев за изографисване
то на Курилския манастир от свети Пимен39; (2) новопубликуваното
житие; (3) но най-вече: пръв свързва тази информация с описите на
Възможно е поводът за появата на тази идея да е следният – Васил Кън
чов (1862–1902) е известен със своята учителска дейност в Македония през 90-те
години на XIX в. първо като учител в Солунската българска гимназия, а после и
като главен екзархийски инспектор на българските училища в Македония. Ос
вен политическата и идеологическата ангажираност по Македонския въпрос,
той е правил и исторически проучвания. От книгата „Света Гора“, издадена
през 1896 г., е видно, че по време на престоя си в Солун и Македония е посеща
вал обителите на Атон и естествено манастира Зограф. Вероятно там е научил
за свети Пимен и му е направило впечатление написаното за него в История славянобългарска. При посещение на Курилския манастир около 1900 г. забелязал
под стенописния слой от XIX в. по-стара зография. Със съгласието на игуме
на премахнал част от новите мазилки и се открили красиви стенописи с дата
1596 г., които незабавно свързал със светогорския монах (Кънчов 1901: 798).
35
Други историци повтарят твърдението на Кънчов по отношение на зо
графията в Курилския манастир и го разпространяват в научната литература:
Й. Иванов през 1930, П. Мутафчиев през 1931, Н. Мавродинов през 1939 – вж.
Пандурски 1975: 33, бел. 7–8.
36
Динеков 1954: 234–235.
37
Той пръв фотографира оригинала в Зографския манастир и се опитал
да предаде автентичния църковнославянски текст – вж. Динеков 1954: 237–248.
38
Гошев 1937: 7.
39
От статията на отец Гошев е видно, че е използвал известната книга на
проф. Мутафчиев „Из нашите старопланински манастири“, която и до днес
продължава да е добър наръчник за историята на старопланинските обители
в близост до София. Мнението, че свети Пимен може да е зографисвал Курил
ския манастир, въпросните учени (Кънчев, Мутафчиев и др.) обаче просто из
разяват като едно „романтично“ предположение, което обаче явно е направило
впечатление на протойерей Гошев.
34
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славянските ръкописи от Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“, където и са се намирали автографите на свети Пимен.
Проучвайки историята на манастира Черепиш в пролома на река
Искър, протойерей Гошев обръща внимание на сведенията от жи
тието, че свети Пимен е обновил обителта40, както и множество дру
ги църкви и манастири в Софийско, а към тази информация приба
вя ръкописните свидетелства на светеца – чрез тях съществуването
му като истинска историческа личност е потвърдено, а представата
за живота му започва да се обогатява.
Постепенно налагащата се идея за светогорския монах худож
ник намира добър прием в множество изследвания, посветени на
храмове от края на XVI – началото на XVII в. Мнозина учени от
края на 50-те години насам започват да свързват и други църкви с
дейността на свети Пимен – Курилския и Елешнишкия манастир
северно от София41, обителта „Свети Николай“ до с. Сеславци42,
„Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в с. Добърско43, икони
от Зографската света обител44, иконостас в „Свети Георги“ в с. Ар
банаси45, Слимничкия манастир в Югозападна Македония46 и други
храмове47.
За момента обаче не е намерен ктиторски надпис или някакъв
белег за имената на зографите на тези паметници. Това прави не
възможно да се докаже категорично участието на свети Пимен в
украсяването на един или друг храм. Но авторите на тези научни
40
Протойерей Гошев подробно спира вниманието си върху черепишкото
напрестолно Четвероевангелие. То е писано през XVI в., но има скъп (сребърен
с позлата) обков, направен по-късно – през 1612 г. Прот. Гошев свързва появата
на тази важна богослужебна светиня именно с евентуалното обновяване на ма
настира от свети Пимен, вж. Гошев 1937: 13–18. Ив. Гергова прибавя следните
аргументи в полза на предполагаемото обновяване на обителта около въпрос
ната 1612 година от зографския монах: (1) явна смяна на градежния материал
в стените на църквата – тя предполага, че това може да е станало в началото на
XVII в. заради надзиждането на средновековните останки, които свети Пимен
намерил; (2) останки от стенописен слой от XVII в., който Ив. Гергова отнася
към групата паметници, изографисани от Свети-Пименовото художествено
„ателие“, вж. Гергова 2011: 273–274, както и Геров 1995: 134).
41
Пандурски 1975, Пандурски 1981, Пандурски 1969: 5–31.
42
Каменова 1977.
43
Флорева-Димитрова 1981; Флорева-Димитрова 1968; Флорева-Димитрова
1973.
44
Геров 1995.
45
Гергова 2011, Гергова 2003.
46
Поповска-Коробар 1997.
47
Михайлов 1959: 322.
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трудове са съгласни в едно: в стенописите от XVII в. на разглежда
ните църкви се вижда „[…] проникването на прийомите и насоките
на атонската художествена практика в Софийската област“48. Това
всъщност е и основното контекстово доказателство за причислява
нето на един или друг обект към групата на създадените/обновените
от свети Пимен паметници на църковното изкуство. Другият довод
е съвпадението на времето, когато е живял свети Пимен, от една
страна, и изографисването на храмовете, от друга, т.е. края на XVI –
началото на XVII век.
Васил Пандурски допринася най-много за разширяването на
кръга от „подозреваеми“ светини. Дългогодишната му работа с хра
мове в Софийския регион го подтиква да свърже със свети Пимен не
само Курилския и Черепишкия манастир, но и ред други обители,
изрисувани в този период – Подгумерски, Сеславски, Елешнишки,
Билински, Илиенски и дори някои извън района на София – църк
вите в селата Добърско (Разложко), Марица и Алино (Самоковско),
Вуково (Дупнишко) и Струпецкия манастир (Врачанско). Независи
мо от липсата на неоспорими исторически аргументи за авторство
то на свети Пимен, тези предположения дават насока на търсенията
на други изкуствоведи. Предполагайки същевременно, че светогор
ският монах несъмнено е имал помощници, В. Пандурски пръв раз
вива идеята за художническото „ателие“ на софийския светец.
Изследването на Дора Каменова за Сеславския манастир е след
ващият изключително важен труд за запълването на празнините
относно живота на свети Пимен. В книгата си, посветена на манас
тирската (днес недействаща) църква в полите на Стара планина,
Каменова е анализирала архитектурата и особено подробно ‒ жи
вописта на храма, като акцентира върху светогорското влияние и
паралелите с църквата в Добърско, но също така и с някои църкви в
Арбанаси49. Но най-значимият момент в изследването ѝ по отноше
ние на житието на светеца е публикуваният за първи път ктиторски
надпис от църквата „Свети Николай“ в Сеславци50:

Флорева-Димитрова 1968: 26.
Каменова 1977: 28.
50
Каменова 1977: 127, на стр. 7 вж. скица на ктиторския надпис. Каменова
е разчела и всички останали текстове върху стенописите на храма – Каменова
1977: 107, бел. 6. Поради наличието на надписи на гръцки тя смята, че авторът е
използвал наръчник (ерминия) със смесени българо-гръцки надписи, като ки
рилските издават югозападен български диалект. Вж. Каменова 1977: 124.
48
49
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СьврьшьнIем стго дха испIса ж(е) (се)
храмь стаго чꙋ(д)отворца Николаоса (sic!)
3
(ис)писа се трꙋдом ….		
и на (?)
4
стоIанием и ктIтори Ером(онах)…ю..с..
5
Иеромонахь ДаниIль. вь ль(то) (зР)КД
6
и ладѣчьстоющихь. КѴр (Ере)миIа
7
и все ктиторие Сеславци…
сос
8
амин
1
2

[По волята на Отца и със съдействието на Сина и] чрез извърш
ването на Светия Дух изписа се храмът на светия чудотворец Ни
колай […] с труда и настоятелството на ктиторите йеромонах [?]
йеромонах Даниил, в лето 7124 [т.е. 1618 г.] и докато беше владика
господин Йеремия и всички ктитори в Сеславци […] амин. (Пре
вод – А.Ж.).

За щастие, от годината на изписване на храма са запазени по
следните две букви (...КД), позволило разчитането ѝ като ЗРКД (7124)
или 1616 г. Дора Каменова идентифицира споменатия кир Йеремия
с познатия от османски съдебни документи от 1614 г. митрополит
на София Йеремия51. В надписа са били упоменати двама йеромо
наси, като в момента се чете само името на втория – Даниил.
Тук бихме желали да припомним няколко важни момента от
житието на свети Пимен и обширната приписка от ноемврийския
миней (НБКМ 534), за който споменахме по-горе, че е бил намерен
именно в Сеславския манастир. Според цитираната приписка отец
Пимен завършва ръкописа през 1618 г. „по настояването на йеро
монах Даниила и на братята, за да се употребява в монастира […]
във времето на митрополита кир Йеремия“, като през тази годи
на той е рисувал стенописите в притвора на манастира Зограф на
Света гора, където е започнало обновлението на старинния храм на
свети Георги. Въпреки че не се уточнява братството, от което свети
Пимен е помолен да препише богослужебната книга, позовавания
та на имената на игумен Даниил и на софийския митрополит Йе
ремия както в ктиторския надпис от Сеславския манастир (обновен
1616 г.), така и в ноемврийския миней (преписан през 1618 г.), пра
вят връзката между свети Пимен и манастира „Свети Николай“ в
Сеславци напълно реална.

51
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От друга страна, възниква въпросът дали в Ноемврийския ми
ней не става дума за друг йеромонах Пимен, различен от този в
Житието? По щастлива случайност обаче отец Пимен споменава за
художническата си дейност в манастирския храм „Свети Георги“ на
Света Гора. Това напълно съответства на информацията, която ни
дава житието, а именно, че се е учил на зография при отец Тома
Иконописец в София (т.е. той е имал художнически умения) и че
по-късно се е посветил Богу като монах в Зографския манастир.
Също така от Житието ни е известно, че е бил ръкоположен в све
щенически сан от воденския архиерей Памфилий, а впоследствие и
в трите си запазени приписки се е подписал като йеромонах.
Също така Октоихът НБКМ 197 съдържа: (1) гръцки надпис,
свидетелстващ, че свети Пимен е използвал този език, който веро
ятно е научил в Атон; (2) рисунка-скица на икона на свети Николай,
подобна на стенописа на свети Николай от Курило52, свидетелства
ща, че въпросният преписвач, йеромонах Пимен, се е занимавал и с
рисуване. Толкова много съвпадения не би следвало да са случайни.
Остава обаче въпросът – кои именно паметници са били създа
дени от ръката на свети Пимен и неговите помощници и как това
може да се докаже?
Стенописният слой от XVII в. в Черепишкия манастир е един
ственият, за който може да се твърди уверено, че е бил обновен от
свети Пимен – съгласно свидетелството на житието. За съжаление
обаче, стенописите от този слой са силно повредени и Георги Геров
с основание смята, че те не биха могли да се използват за стило
во сравнение с други църкви, в които се предполага, че е работил
светогорският монах53. Изкуствоведът обаче открива несъмнени
сходства между няколко икони, произхождащи от Зографския ма
настир и датирани приблизително XVI-XVII в., с икони от иконо
стаса на църквата „Свети свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат“
в разложкото село Добърско. Доколкото обаче зографите не са се
подписали, изграфисването на храма в Добърско и сходните икони
в Зограф не могат да се атрибуират с абсолютна сигурност на свети
Пимен54.

52
Пандурски преполага, че изгубената рисунка от Октоиха (НБКМ 197) е
идентична с изображение на свети Николай от Курилския манастир, което пък,
от своя страна, би могло да е доказателство за връзката на светията и с този
храм; вж. Пандурски 1975: 26.
53
Геров 1995: 134.
54
Геров 1995: 134.
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От друга страна, изкуствоведите отбелязат голямото сходство
между стенописите на Сеславския манастир (1616 г.) и въпросната
добърска църква (обновена според ктирторския ѝ надпис само две
години по-рано, през 1614 г.)55. Това е и причината, поради която Г.
Геров смята, че стенописите в Сеславския манастир са дело на свети
Пимен56. Той привежда и следния аргумент: щом Сеславският ма
настир е бил изографисан през 1616 г., а само две години по-късно
свети Пимен е преписвал заедно със своите ученици книги за оби
телта, то надали сеславският игумен Даниил ще е търсил друг зо
графски екип. Ако се приеме, че сеславският храм „Свети Николай“
е продукт на зографската група на свети Пимен, то автоматично и
храмът в Добърско, и зографските икони от XVI-XVII век биха мог
ли да се припишат на светеца заедно с Черепишкия манастир зара
ди тяхната стилова близост. Тези са основните паметници, отнасяни
към четката на зографския светец.
Както споменахме, несъмнено, най-цялостното изследване за
живота на свети Пимен и за неговата художествена дейност принад
лежи на Ив. Гергова57. При работата си с паметници на църковното
изкуство от периода XVI-XVII в. тя открива сходства между дърво
резбените украси на храмовете, припознати като „Свети-Пимено
ви“, и иконостаси или икони, произхождащи от църкви в различ
ни краища на България – Пернишко, Ловешко, Търновско. Също
така, използвайки изследванията на В. Поповска-Коробар58 за два
манастира в Югозападна Македония, (пре)изографисани в начало
то на XVII век – Слимнички (Сливнишки) и Слепченски, Ив. Герго
ва прави сравнение с българските паметници от епохата и стига до
извода, че вероятно върху иконостасите и в тези храмове е работило
„ателието“ на свети Пимен. По този начин кръгът от паметници,
свързани със зографския светец, се разширява и на изток, и на запад
от родната му Софийска епархия.
Непълната и до днес мозайка от откъслечни сведения за живота
и делото на светогорския отец, събирана в продължение на над 100
години, е, вярвам, интересен пример за развитието на една идея и
въплъщаването ѝ в историко-филологическите и изкуствоведските
изследвания. От първото по-скоро романтично предположение на
Флорева-Димитрова 1981: 163.
Геров 1995: 134–136.
57
Гергова 2011 и Гергова 2003. В статията си от 2003 г. авторката прави прак
тически пълен обзор на натрупаната до момента информация по темата за ху
дожествената дейност на „ателието“ на свети Пимен.
58
Поповска-Коробар 1997.
55
56
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В. Кънчов през 1901 г. за участието на свети Пимен в изографисва
нето на един с нищо неизвестен дотогава манастир до София чрез
продължителното натрупване на малки парченца информация
през годините, едва в началото на XXI в. се стига до оформянето на
относително по-пълна картина за делата и живота на зографския
светец.

Перспективи
Към момента, а и от доста време насам, няма новооткрити из
вори за свети Пимен и единствено старателното проучване и задъл
бочаване в контекстови теми би довело до по-добро познаване на
живота и делото на светеца. Тези теми трябва да имат за пресечна
точка въпросите, отнасящи се до общите течения в балканската пра
вославна книжнина (1) и изкуство (2), както и познаването на осман
ската съвременност (3).
1. Досега не е правено подробно филологическо проучване на
трите ръкописа, свързани със свети Пимен, както и на житийния
текст, съставен от монах Памфилий; същото се отнася и за извода
на Службата на свети свети Кирик и Юлита, преписана от софий
ския свещеник Младен Мали; необходимо е също и сравнение с над
писите от църквите, за които с голяма вероятност се предполага све
ти-Пименово авторство. Тези книжовни паметници би трябвало да
се контекстуализират в проучванията на взаимодействията между
книжовните центрове: софийски, рилски, етрополски, врачански и
средногорски и тяхната книжовна продукция от XVI–XVII век, как
то и в проучванията за навлизането на гръцки, сръбски и най-вече
руски печатни книги на Балканите.
2. Несъмненото доказване на авторството на свети Пимен в па
метници от епохата вероятно би изисквало подробен анализ на сте
нописната украса на предполагаемите храмове, икони и дърворез
бени елементи и сравнението помежду им (нека не забравяме, че са
мият свети Пимен е оставил едно изображение на свети Николай).
Това би позволило създаването на основа за сравнение, чрез която
да бъде възможно и научно обоснованото отсъждане на принадлеж
ността на един или друг храм на Балканите към свети-Пименова
та художествена група. Предполагам, от изключително значение
би било проучването на тези паметници да се контекстуализира с
резултатите от проучванията по теми като манастирската мрежа
на Балканите през XVI‒XVII век; атонските обители, метосите им
в целия полуостров и влиянието, което са имали – духовно и ико
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номическо; критската, линотопската и епирската живописна шко
ла, работили в днешна Гърция, връзката им с паметниците от Све
ти-Пименовия кръг и силното повлияване на зографите в България
от светогорските художествени течения; личността на друг значим
монах художник, съвременник на свети Пимен – сръбския отец от
Хилендар Георги Митрофанович и работата му в земите на Печката
патриаршия (към която впрочем са спадали немалко от западно
българските земи, в които вероятно е работел и свети Пимен – Дуп
нишко, Рила, Самоковско); отделни паметници в Източна Бълга
рия и по-точно в Арбанаси – значимо средище, запазило едни от
най-добрите образци на църковното изкуство от XVII век. Любопи
тен факт е, че обновяването на най-значимата обител в Южна Бъл
гария – Бачковския манастир – става именно в началото на XVII век.
3. Преди всичко би било необходимо да се гледа на свети-Пиме
новото наследство посредством задълбочаване в историята на реги
оните, в които той е живял и работил. А това несъмнено означава
познаване на османската съвременност, икономическия и обществе
ния живот в тези части на Балканите, на значими събития в Европа,
които са имали своето отражение и върху европейските предели на
Османската държава.
Балканите са контактна зона, в която са съжителствали народи с
различни езици, културни традиции, вери. Географските дадености
на полуострова са предполагали взаимни влияния между балкан
ските общности – неслучайно тези земи през голяма част от исто
рията си са били политическа и културна цялост. Поради тази при
чина изучаването на едно историческо явление в рамките на една от
балканските общности вероятно би било по-адекватно в сравнение с
аналогичните процеси в съседните съ-общности. Разглеждането на
свети Пимен не изолирано, като единствено български феномен, а
като част от Православната общност в Османската империя в рам
ките на Балканския XVII в. би допринесло за по-пълноценното ос
мисляне на неговия живот и дело.
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Saint Pimen Zografski:
Research Overview and Prospects
Aleksandar Zhabov (Sofia)
This text makes a survey of the scholarly research on saint Pimen, a
monk at the Monastery of Zograf on Mount Athos (born in the mid sixteenth
and died in about the third decade of the seventeenth century). St Pimen,
besides а priest-monk, was also a travelling preacher, an iconographer,
and a scribe. Although being one of the less known Bulgarian saints
from the Ottoman period, he left important iconographic and scriptural
legacy in different regions: in the western part of Bulgaria near Sofia
(e.g. the monasteries of Seslavci and Dobărsko), in Arbanasi near Veliko
Tărnovo, and even in some monasteries in Macedonia (e.g. the one of
Slivnica near Resen). According to some researchers, the churches which
were frescoed by saint Pimen and his assistants share many similarities
with other contemporary examples of post-Byzantine art from all over
the Balkans and were part of a much larger cultural movement (the Cretan
School, the painters of Epirus and Linotopi and Serbian iconographers
of that period). Some authors describe this renewal of churches from
the end of the sixteenth and the beginning of the seventeenth century
in certain regions of Bulgaria as a sort of an “Orthodox Renaissance” in
which St Pimen played a significant role. This paper suggests that St
Pimen’s activities were part of a process that represented a “defensive
mechanism” of the Orthodox peoples in the Ottoman Balkans, which
allowed them to preserve their religious background, cultural traditions,
and ethnic identity in the multinational empire.
Keywords: sixteenth – seventeenth centuries, Ottoman Empire,
Balkans, Orthodox Church, Mount Athos, Zographou Monastery, Pimen
of Zograf, Post-Byzantine culture
697

Аспекти на монашеската молитва:
антропологично проучване на един
Атонски манастир
Атанас Тончев (Дърам)
Ключови думи: Света Гора Атонска, Зографски манастир, мона
шество, православие, антропология на религията, антропология на
молитвата

Увод
Тази статия е резултат от едномесечно теренно проучване на те
риторията на Зографския манастир на Света Гора Атон. Целта ѝ е
да постави основи за антропологичен анализ на православната мо
нашеска общност и особено на атонското монашество чрез метода
на т.нар. „включено наблюдение“. Взети са предвид православното
богословие на молитвата и различни антропологични теории на ре
лигията и православието.
Макар молитвата за всеки монах да е до голяма степен моно
литно преживяване (в известен смисъл обемащо целия живот на
аскета), тук съм се опитал да я разгледам в четири нейни аспекта:
литургична молитва, материална молитва, килийна молитва и съ
зерцателна (исихастка) молитва. Разбира се, и четирите вида, както
и ще видим, съществуват в непрекъснато единение и общение един
с друг. Нещо повече, и четирите работят в различни степени и по
различен начин за преобразяването на монашеския живот в цялост
на, единна молитва.
Едно пълно антропологично проучване винаги изисква при
съствието на етнографски описания. Обемът на тази статия обаче
не позволява това да бъде направено в цялост. Поради тази причина
тук ще се огранича само до анализа на молитвата, по-точно на от
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делни нейни страни. Описания на монашеската молитва и начин на
живот на Света Гора от антропологична гледна точка са правени от
Мариос Сарис1 и от Микеланджело Паганопулос2: макар до голяма
степен остарели като интерпретативни модели, и двете проучвания
съдържат детайлни описания на атонски монашески общности. Що
се отнася до по-общо антропологично описание на православната
литургика3 в нейната ненадмината поетичност, Тимъти Каръл4 ни е
предоставил невероятна докторска теза, граничеща с произведение
на изкуството.

Методология
Както вече беше споменато, наблюденията, описани в насто
ящата статия, са базирани на едномесечно теренно проучване, но и
на няколко поклоннически пътувания и личния ми певчески опит в
православната литургика. Антропологическото „включено наблю
дение“ предполага съжителството на изследователя и общността,
подлежаща на изследване, в продължение на даден период от вре
ме. В по-ранните теории5 то цели да „погледне света през очите на
местния човек“6. В по-съвременните теории преобладава идеята за
работата на изследователя като превод7, при който антропологът
търси да идентифицира, анализира и преведе смисловите връзки,
изграждащи културния (включително и говоримия) език на общ
Sarris 2000.
Paganopoulos 2010.
3
Терминът литургика често се използва в смисъла на академичното изслед
ване на общественото богослужение като цяло. Въпреки това в тази статия тер
минът се използва, за да обозначи множеството орнаменти (от химнография
и типик до иконография и храмова архитектура), обкръжаващи Тайнствата (и
особено Евхаристията) в православното богослужение. Терминът тук е предпо
четен пред типик, тъй като притежава по-общи конотации, излизащи извън
подредбата на службите. Също така, макар до голяма степен синонимен, тер
минът е предпочетен пред богослужение като акцентиращ повече върху въпрос
ната орнаментика, отколкото върху мистично-молитвения аспект на цялостно
то богослужение. В този смисъл, литургика тук се използва като по-общ вари
ант на типик, обозначаващ по-антропологичния аспект на богослужението.
4
Carroll 2015.
5
Malinowski 1978 [1922].
6
ibid: 19: “These three lines of approach lead to the final goal, of which an
Ethnographer should never lose sight. This goal is, briefly, to grasp the native’s point
of view, his relation to life, to realise his vision of his world”.
7
Geertz 1974: 45.
1
2
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ността. Това изследване следва до голяма степен подхода на Гиърц
и в този смисъл не претендира да е успяло да погледне през очите
на един православен монах: то е по-скоро опит да се преведат за
легналите в монашеската молитва правила и метафори на по-ясния
(и сигурно по тази причина по-беден) език на антропологическия
анализ. Въпреки това, всеки превод дава повод за размисъл върху
оригинала и в този смисъл се надявам изследването ми да има при
нос и към традицията, която изследвам.
I. В ритъм с Църквата
В тази част основната ми цел е да покажа, че ако един манастир
се разглежда като „тотална институция“8, то тази тоталност не се
състои в потискането на индивидуалното желание в полза на об
щото благо, както Сарис твърди9, а във всеприсъстващата роля на
литургичния календар в живота на братството. Монахът се буди,
моли се, работи, яде и спи не просто заедно с общността, а с цялата
Църква: със светците, с Христос. Тази църковна тоталност се пости
га в голяма степен чрез следването на литургичния календар. Това
непрестанно присъствие на литургиката според мен една от опре
делящите черти на киновиалната монашеска общност. Ролята на
календара в живота на православния човек е толкова централна, че
Каръл10 неколкократно изявява желанието си да структурира около
църковния календар своето изследване на една православна енория,
твърдейки, че само ако следва този поетичен цикъл, един изследо
вател може да придобие „дълбоко“11 антропологическо разбиране.
Тук ще се опитам да опиша влиянието на литургичния календар
върху всеки етап от манастирския живот.
Богослужебният календар е невероятно сложен набор от прин
ципи, правила и местни практики, целящи организирането и под
редбата на многобройните религиозно-поетически текстове и мело
дии, завещани от византийската традиция, но и на цялостния живот
на монашеската общност. В календара са залегнали няколко основни
принципа: седмичният, годишният и Пасхалният цикъл. На всеки
от тях отговаря отделна богослужебна книга. Седмичният цикъл се
съдържа в Осмогласника (Октоиха) и включва служби за всеки ден от
седмицата: по осем за всеки ден; една за всеки от осемте гласа, около
Sarris 2000: 98.
ibid.
10
Carroll 2015: 18.
11
В англоезичната литература thick. За контекст на терминa вж. Geertz 1973;
1974.
8
9
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които е изградена византийската църковно-певческа система. Той
има своя връх в неделната служба, когато се чества Възкресението.
Годишният (или месечен – разделен според месеците) цикъл след
ва соларния календар и дванадесетте му месеца и се съдържа в Минеите (по един за всеки месец). Той съдържа служби на светците за
всеки ден, както и за Господските и Богородичните празници. При
въпросните празници, а и при честване на прочути светци Минеят
препоръчва по-дълги служби и дава по-красиви песнопения. Мест
ната традиция се отразява в подбора на службите и в дължината
им. Пасхалният цикъл се изчислява по лунния календар (по подо
бие на еврейския Песах, той е зависим и се сравнява с еврейския лу
нен календар) и песнопенията са включени в Триода и Пентикостара. Негова кулминация е Пасхалната служба. Литургичният цикъл
представлява сложна плетка, създадена от тези три вървящи заедно
цикъла. Създава се сложна йерархия на литургични насищания от
разнообразни емоции. Често навигацията в тази плетка е сложна и
двата клира (двете диалогично пеещи страни на х�ра) трябва да се
консултират един с друг по време на службата, за да се координират.
Всеки от трите цикъла идва със свой набор от пости, празненства,
литии и други практики, които още повече подсилват ефекта на ли
тургичната поезия, като включват всеки от монасите в един вихър
от песнопения и действия, обединяващи общността много повече,
отколкото това би станало чрез безусловната и пълна подчиненост
към игумена изповедник, сочена от Сарис като такъв фактор12.
II. Заразителна святост
Особено интересен феномен в православната (и особено мона
шеската) литургика е ролята на най-различни предмети, варира
щи от определено облекло през благовония до различни видове
храна и напитки. Каръл предлага чудесна интерпретация на ро
лята на вещите в живота на православната общност. За него при
съствието на предметите не може да бъде ограничено до тяхната
семантична стойност (както Гиърц13 би ги възприел), а притежава
определена необятност (excess), която сама по себе си директно
предава определени състояния14. Накратко, за Каръл зарядът, кой
Sarris 2000: 97-98.
Geertz 1974: 45.
14
Carroll 2015: 117: „an object’s materiality may spill out, torqueing in excess,
into other objects. This fluidity and unpredictability of objects, and the quality of
images to flow within anaphoric chains, is a highly productive quality of items
within a material ecology“.
12
13
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то предметите носят, се предава чрез самия контакт. Така напри
мер допряното до мощите на светец памуче вече носи светеца в
себе си, който пък на свой ред носи в себе си Христос. Разбирайки
това, можем да си обясним голяма част от практиките в манастира.
Костницата вече не е екзотично гробище, а начин братството да съ
жителства в съзнанието за вечност. Докосвайки се до и „пеейки за
едно с“ тленните останки на свои починали братя, монасите биват
„заразени“ от тяхната святост и по този начин сами се освещават.
По същия начин самото забулване на монаха при влизане в църк
ва вече предава определено отношение на Бог към него (като към
булка) и в този смисъл само по себе си е форма на молитва. Така
в православния манастир самият физически контакт със сакрални
обекти и хора е част от богослужението. Най-пълният пример за
този вид молитва, както и самият Каръл показва15, е Евхаристията,
Причастието, когато съвсем буквално Бог и човек се докосват и съ
четават. Нещо повече, чрез тази „заразителност“ на Христос става
възможна литургичната ситуация, при която „Христос благославя
Христос, Христос помага да се облече (и така въвлече) Христос и
най-накрая Христос въплъщава, принася в жертва и раздава Хрис
тос. Христос като разпределена личност и като дивид16 може да
се разбере най-добре, ако го разглеждаме като главния извърши
тел, началата, прототипа и в крайна сметка, получателя(-ите) на
Литургията“17.

ibid.: 197. “The soupy mixture is expressly understood to be the person of
Christ; Christ is the means of salvation; ergo, participating in the Eucharist is literally
having more salvation”.
16
Дивид (dividual) е термин в антропологията, първоначално въведен от М.
Стратерн (Marilyn Strathern) в нейните изследвания на Меланезия, но впослед
ствие успешно прилаган в множество други проучвания. Основната му цел е
да означи начини за разбиране на човешката личност, различни от западноев
ропейския (постпросвещенски) архетип на автономния рационален индивид.
Терминът цели да обозначи „разпределени“ личности, които се изграждат във
взаимоотношенията си с другия също толкова, колкото и в собствените си из
бори.
17
ibid.: 259. “As such, there is produced a situation as priests move about together
in the Liturgy wherein Christ blesses Christ; Christ helps vest (and thus invest)
Christ; and ultimately Christ incarnates, sacrifices, and distributes Christ. Christ, as a
distributed person and dividual (Hess 2006; Mosko 2010), is then best understood as
the primary agent, the indices, the prototype, and, ultimately, the recipient(s) of the
Liturgy (cf. Gell 1998)”.
15
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III. Сам пред Бога
Обикновено един монах прекарва в обща молитва около 6 часа
от деня си. Въпреки това той отделя много от времето си за лична
(килийна) молитва. В тази част на статията ще разгледаме ролята на
килийната молитва в монашеския живот и ще покажем, че тя дава
относително голяма свобода на монаха, същевременно включвайки
го в живота на братството.
Може би най-очевидната и същевременно основна особеност
на килийната молитва е именно това, че тя остава пространствено
ограничена в рамките на килията. Тя е само между монаха и Бог
и се споделя само със стареца изповедник. Липсата на споделяне
и дори предпазливостта от огласяване или споделяне на информа
ция, свързана с личната молитва, са до голяма степен продукт на
граничеща със страх боязън от сравнението на един човек/монах с
друг. Един монах ми каза: „Сравнението е много опасно. Трябва да
имаме само Христос за критерий. Бог вижда всичко и знае, че за ня
кого един час, изкаран прав на служба, може да е по-трудно, откол
кото цяло всенощно бдение за друг“. Виждаме, че дори в случаи на
очевидна за цялата общност молитва, монахът трябва да се абстра
хира от преценки и активно да следи в себе си за наличието на под
съзнателни сравнения със събратята си. Такива сравнения не просто
заменят Христос като критерий в живота, но и изкушават индивида:
ако монахът си помисли, че е по-напреднал от друг, то той изпада
в гордост; ако пък си мисли, че е по-назад, той изпада в униние. И
гордостта, и унинието са централни проблеми още в най-ранните
аскетически творби18.
Тук твърдя, че именно нежеланието монахът да се сравнява, е
елементът, сплотяващ монашеската общност. Едно от може би
най-ясните послания, които човек получава, живеейки с монасите, е
„всеки действа самостоятелно, но в богослужението ние сме заедно“.
И наистина, монасите дори често вършат всекидневната си работа
самостоятелно, събирайки се само в централния храм (католикон)
и на тра́пеза (която също е вградена в богослужението). По този на
чин реалната спойка на манастира не е подчинението към игумена
18
Лествица, стъпало 10: 6-17; Apophtegmata Patrum, Bessarion: 10; John the
Dwarf: 34; Poemen: 79, 148. Идеален пример намираме и в едно от най-извест
ните агиографски произведения на източната традиция: Житието на св. Мария
Египетска, където Зосима се възгордява, че е достигнал съвършенство в сравне
ние със събратята си. Срещайки отшелницата Мария, той се разкайва за това.
Вж. Житїѐ Марі́и Егѵ́петскїѧ на https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1715.
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изповедник19 (което се отнася до крайно лични, а не до обществени
въпроси), а умишленото небрежение спрямо делата на останалите
в съчетание с обединението, предоставено от общото следване на
литургичния календар.
Често православното монашество е възприемано и дори обви
нявано като разглеждащо човека в двоен план: монахът „изоставя“
смъртното си тяло и се съсредоточава върху безсмъртната си душа,
като води съзерцателен живот на молитва и не се грижи за тялото.
Подобно съждение може да бъде направено само ако не се вземе
предвид невероятното внимание към тялото, изисквано и изграж
дано у монаха, често граничещо с начина на живот на професиона
лен атлет. Един монах започва деня си с определен брой земни по
клони (силно вариращ според личното правило на монаха, но често
близък до 100), при които коленичи така, че челото му да докосне
земята. Заедно с разнообразни утринни молитви монахът изкарва
първите 1-2 часа от деня си в килийна молитва и поклони. Монаси
те, с които разговарях на тази тема, не изглеждаха притеснени да го
ворят за поклоните като за чисто телесно упражнение освен като за
молитвено приношение: поклоните поддържат монаха физически
активен, но освен това го разбуждат, за да може той да бъде пълно
ценен участник в четирите часа обща молитва, следващи килийната.
Вече забелязваме значима доза внимание към тялото. Въпреки това
особено интересни бяха обясненията, дадени ми от някои монаси
около принципите на поста. Храните са разделени най-общо на
„силни“ и „слаби“, като сред силните са млечните продукти, а сред
слабите – зеленчуците, хлябът и варивата. Интересното обаче бяха
по-фините разделения, които монасите правеха. Например, както
един от тях ми обясни, рибата заема интересна позиция в календа
ра20, тъй като, макар да дава силен приток на енергия, тази енергия
бързо напуска тялото и го оставя способно лесно да се върне към
пост. Млечните продукти, от друга страна, дават на човека по-со
лиден тип енергия, която остава в тялото за по-дълго. Тази телесна
осезаемост у монасите не съществува само по отношение на храни
телната диета, тя се забелязва и в отношението им към молитве
ните правила и поклони. Същият монах ми сподели свой проблем
отпреди години около правилото да не се правят земни поклони
през периода между Пасха (Великден) и Петдесетница. Спазване
Sarris 2000: 97-98.
Рибата е единственото месо, което монасите ядат, смята се за най-тър
жествено ястие и се сервира само на големи празници. Ако празникът попада в
пост, то тогава млечните продукти отпадат, но рибата остава.
19
20
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то на това правило през дългия 50-дневен период го карало да се
чувства тромав телесно и умствено. Затова монахът се оплакал на
духовния си наставник, който го посъветвал да не коленичи само
праз Светлата седмица (непосредствено след Пасха), а след това да
продължи поклоните, както обикновено. Този момент много добре
показва гъвкавостта на каноните и правилата в монашеската аске
за. Въпреки това истински интересният аспект и в двете описания е
вниманието, което монахът отделя на телесните действия и практи
ки. И тук ни става ясно, че един православен монах не може да бъде
възприеман като изцяло съзерцателен индивид, изоставил грижата
за всичко материално.
Въпреки че монасите са често описвани като ангелоподобни и
почти безплътни, директно дуалистичното разбиране на това опи
сание, както видяхме, стои в противоречие с практиките на монаше
ската общност. С други думи, ако монахът се бори против плътта,
побеждава я и я умъртвява (както традиционният аскетически език
ни обяснява), то как може в същото време той да е толкова внимате
лен към тялото си? Може да се каже, че в рамките на монашеската
общност това привидно противоречие се решава чрез разделянето
и дори противопоставянето на понятията „плът“ и „тяло“. В мона
шеския дискурс плътта е често негативно натоварена категория. По
мои наблюдения тя често се свързва с падението на човешката при
рода и с последвалата от това нужда (ἀνάγκη), която предотвратява
истинската свобода на човека, правейки го зависим от материалния
свят ‒ от съня, яденето, възпроизвеждането и т.н. Плътта е кожените
дрехи, които Адам и Ева получават при грехопадението. Въпреки
това дори монаси с крайно негативно отношение към материалния
свят, граничещо с дуализъм, не изразиха негативно отношение към
думата „тяло“. Напротив, то е „най-близкият другар на душата на
човека в изпълнението на подвизите“21. В най-лошия случай то е
единственият инструмент, с който човек може да предложи покая
ние, с което да изкупи греха си и да се спаси. Дори след смъртта тяло
то се запазва, макар и само като форма („месото остава“22). Така тя
лото е част от Божия образ, който Бог е замислил за човека и следо
вателно е безсмъртно заедно с душата. Дори телесното присъствие
на монаха в общежитието (киновията) е налице далеч след смъртта
му: костите на покойните братя се пазят в манастирската костница,
където всяка събота се отслужва кратка служба за упокой, на коя
21
22

Интервю, 22.07.2017.
Пак там.
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то човек има чувството, че останките на няколко поколения мона
си пеят задно с днешните си събратя. И така чрез разликата между
плът и тяло монашеският дискурс позволява лесното идентифици
ране на опасностите за аскета (идещи от „плътта“), без да изоставя
сакралността на тялото в цялостния християнски светоглед.
IV. Съзерцаването на Таворската светлина
Едно описание на православната монашеска молитва е непълно
без описанието на исихастката теория. Както и при описанието на
килийната молитва, тук наблюденията могат да бъдат само крайно
откъслечни и несистематични. На пръв поглед исихастката молитва
е странен феномен. Всички монаси са устремени към нея и я след
ват, но не съм срещнал жив монах, който да разказва за нея като за
лично преживяване. В най-добрия случай изследователят бива пре
пратен към писанията на светите Отци или определени авторитети
като например св. Григорий Палама или стареца Софроний Саха
ров. В известен смисъл това е най-монашеската молитва и точно за
това тя е забулена в тайна: като самото монашеско житие. Тук ще се
опитам да опиша исихастката молитвата с понятийната система на
общата антропологична теория. В крайна сметка се оказва, че дори
при съвременното развитие на науката съзерцателната молитва си
остава един нерешен парадокс.
Едно от най-успешните антроположки изследвания на молит
вата принадлежи на Таня Лурман23, която проучва методите на мо
лене сред харизматична протестантска община в Америка. Т. Лур
ман описва една енория, където членовете са насърчавани да про
веждат „разговори“ с Бог, тематичният обхват на които се простира
от душевни терзания до това, какво да облекат. Тя описва множест
вото практики и механизми, чрез които човек бива научен (явно и
не) на такъв тип молитва.
Т. Лурман разделя молитвеното преживяване на два фундамен
тални типа: катафатична и апофатична молитва24. Катафатичната
е идеално представена от споменатите протестанти: молещият се
субект бива възпитаван активно да създава определени ментални
конструкции, образи и текстове. Апофатичната молитва цели об
ратното: изчистването на ума от мисли. Класически пример за та
къв тип молитва е будистката медитация: целта е съсредоточаване
то върху определена смислена или безсмислена фраза и постига
23
24
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нето на пълно концентриране върху нея. След това и тя се премах
ва и умът остава в безсловесно съзерцание. Лурман класифицира
монашеските техники на молене, откривани в Добротолюбие, като
апофатичен тип молитва. И наистина, до голяма степен и текстове
те в Добротолюбие25, и св. Григорий Палама26, и съвременни автори
като Софроний Сахаров27 препоръчват съсредоточаване на ума вър
ху определена молитва, най-често върху Иисусовата („Господи Ии
сусе Христе, Сине Божий, помилуй мѧ!“), и очистването му от вся
какви други влияния. И така, исихастката молитва е наистина много
близка до апофатичната: молитвените указания и упражнения се
стремят единствено да оставят ума свободен от проекции.
Въпреки това между исихастката и будистката практика съ
ществуват сериозни разлики. Преди всичко е важно да отбележим,
че в исихазма думите, върху които се съсредоточава монахът, но
сят важен, дори централен смисъл. Целта на молитвата не е осво
бождаването от всяка мисъл, а концентрирането върху една мисъл.
Исихастката молитва е точно обратното на будистката: вместо да
цели освобождаването от мисъл, тя цели максималната възможна
концентрация върху една определена мисъл. Още по-интересен
обаче е феноменът на индивидуалното преживяване на исихастка
та молитва. При всички автори тя има за цел „съзерцаването на
Таворската светлина“28. В крайна сметка апофатичната практика на
исихазма (очистването от мисли и ментални проекции) води до ка
тафатичен край (съзерцаването на нещо). Тук опитите на Т. Лурман
да даде научно обяснение на този тип преживяване не дават задово
лителен резултат, което може би не е и нужно. За монасите Тавор
ската светлина е дар от Бога. Тя не може да бъде постигната, а човек
може само да извае себе си в достоен и способен да я понесе съсъд.

Philokalia, Vol. V, Callistus, „Texts on prayer“.
Triads, C, I.ii.3: „Can you not see, then, how essential it is that those who have
determined to pay attention to themselves in inner quiet should gather together the
mind and enclose it in the body, and especially in that „body“ most interior to the
body, which we call the heart?“; „Ὁρᾷς πῶς ἀναγκαιότατον τοῖς προηρημένοις ἐν
ἡσυχίᾳ προσέχειν ἑαυτοῖς ἐπανάγειν καὶ ἐμπερικλείειν τῷ σώματι τὸν νοῦν, καὶ
μάλιστα τῷ ἐν τῷ σώματι ἐνδοτάτῳ σώματι, ὃ καρδίαν ὀνομάζομεν;“.
27
Старец Силуан Афонский, Часть первая, VI-VII.
28
Този термин, макар и в широка употреба след XIV в., унифицира пред
хождаща терминология и учения, датиращи от първите векове на монашеството.
25
26
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Заключение: Светлината на Преображението
В заключение е важно да отбележим взаимодействието и чес
тата едновременност на тези четири аспекта на молитвата в един
манастир. Килийната молитва винаги, макар и зависеща от способ
ностите на монаха, се стреми да отрази движенията в литургичния
календар29. Също така тя твърде често е директно материализира
на в прехвърлянето на възлите на монашеската броеница. Подобно
на това, материалните аспекти на молитвата често са много зна
чими в богослужението, което разчита на промени в количеството
светлина, кадене с тамян, горене на зехтин, благославяне на жито
и т.н., като негова кулминация, разбира се, е Евхаристията. Тряб
ва да подчертаем, че исихасткото разбиране за молитвата пропива
всичко това, задавайки му посока. В исихасткия светоглед целта на
всички видове молитвени упражнения е постоянно да променят
монаха, като го подготвят за молитвен съсъд30, приемащ Божията
благодат. Както ми каза един брат на самия празник, „Преображе
ние е най-монашеският от всички празници“. За него това Преоб
ражение на Христос в Светлината, появила се на Тавор, е целта на
всеки един монашески живот – чрез съ-действието между Бог и чо
век човекът да се приближи до Бога, така че да стане способен да Го
съзерцава. Но това преображение на религиозния субект не следва
да се разглежда като процес с начало и край. Както Паганопулос31
показва, монашеският живот сам по себе си е ритуал на преход32,
приключващ само със смъртта. (Като вземем предвид динамичната
роля на манастирската костница, аз бих казал, че той продължава
и след нея). Вярвам, че това всеприсъствие на стремежа към пре
ображение на всички нива на монашеския живот може да ни даде
ключа за разбирането на православното монашество и православ
ната молитва.
Забележителен аспект на монашеското разбиране за молитвата е консен
сусът върху преимуществото на общата молитва над индивидуалната. Ако един
монах се успи и изпусне утринните си молитви, от него се очаква да отиде на
право в католикона, вместо да наваксва с личните си правила. Така литургични
ят календар има известен приоритет над килийната молитва, често с влияние
върху броя и вида на килийните поклони и молитви.
30
Монасите говорят в този случай за „веществен съсъд“.
31
Paganopoulos 2010: 141: „This chapter looked into monastic life as a life-long
rite of passage into an earthly existence to life after death, marked by three rites of
passages: the ordination of tonsure, the ‘Angelic Patent’, and the funeral of a monk
that signifies his grand exit to Heaven“.
32
“rite of passage”
29
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Aspects of Monastic Prayer:
Anthropological Study of an Athonite Monastery
Atanas Tonchev
The paper is the result of an ethnographic fieldwork at the Monastery
of Zograpf on Mt Athos conducted in the summer of 2017 as part of
a BA Dissertation in Anthropology. It seeks to move beyond previous
anthropological studies of the peninsula by engaging with novel research
on Orthodoxy. It focuses on the description and ontological analysis of
monastic prayer.
The paper explores hagiorite prayer in four interdependent and
mutually supporting aspects: liturgical, material, personal, and hesychast
prayer. Liturgical prayer unites the community by shaping its patterns of
life throughout the year. Material prayer, through the presence of various
objects and artefacts, communicates on an ontological level diverse
messages and modes of being. Personal prayer leaves the monk to his
own relationship with God. In the third section other issues are discussed
as well, such as the avoidance of comparison within the community and
the division between flesh and body that is made in some discourses.
Hesychast prayer gives the theoretical framework of understanding the
other three forms of prayer. Eventually, the article argues that monastic
prayer is a complex phenomenon aimed at what is emically termed the
“transfiguration” of the monk after Christ.
Кeywords: Mount Athos, Zographou Monastery, monasticism,
Orthodoxy, anthropology of religion, anthropology of prayer
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Японският архив
на българския светогорски манастир Зограф
Галина Бесстремянная (Москва)
Ключови думи: св. Николай (Касаткин) Японски, йером. Георги
(Чудновски), архим. Анатолий (Тихай), Зографски ‒ японски ръко
писи

Увод
В библиотеката на българския светогорски манастир Зограф се
пазят няколко ръкописни и печатни книги на японски език. Те по
падат там благодарение на двама монаси от братството на светата
обител: йеромонах Георги (Чудновски) и архимандрит Анатолий
(Тихай). И двамата са родени на територията на Руската империя.
Те приемат монашески постриг в Зограф и след това вземат участие
в Руската духовна мисия в Япония. Впоследствие о. Георги се връща
в Зограф и донася от Япония печатни и ръкописни текстове. Тези
неизвестни до момента материали имат несъмнена историко-фи
лологическа стойност, тъй като те съдържат образци на превод на
богослужебни текстове от ранния период на съществуването на Рус
ката духовна мисия в Япония. Освен това на обратната страна на ти
тулния лист на единия от ръкописите има автобиографични бележ
ки на о. Георги, маркиращи важните дати на неговото служение в
Зограф, които биха могли да бъдат от полза на църковни историци
и биографи на този небезизвестен в Америка и Русия мисионер и
учен етнограф.
В началото на статията представяме кратък опис на Зографския
японски архив. След това правим опит за кратък историко-фило
логически анализ на текстовете и датировка на архивните матери
али въз основа на вариантите при превода на някои богослужебни
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термини. Следва кратък животопис на мисионерското служение на
о. Георги и о. Анатолий, базиращо се на исторически документи
на Руската православна църква, Американската православна църква
и Японската православна църква. Изказвам своята благодарност на
библиотекаря на Зографския манастир иеродякон Атанасий, Сен
дайския архиепископ Серафим, свещеник Климент Кодама, йеро
монах Николай (Оно) и Алексис Либеровски за оказаната помощ
при работата ми с източниците и архивните материали.

Опис на материалите на японски език
В библиотеката на Зографския манастир се пазят шест архивни
единици на японски език. В следващите редове се дава библиограф
ско описание на всяка една от тях според номерацията в каталога на
дигитализираните ръкописи.
1. Учебник по калиграфия; оригинално название: 蔆潭卷先生法本.
Възможен буквален превод: „Учебник на учителя Маки Рьотан“
или „Пособие на учителя Маки Рьотан“. Автор на учебника е из
вестният калиграф Маки Рьотан (1846–1886), другите му произведе
ния се пазят в Националната библиотека на Япония.
Книгата се състои от 27 листа, на които с калиграфски почерк
са изписани двете японски сричкови азбуки – катàкана и хирàгана,
както и т.нар. базови йероглифи. Сричковата азбука катакана се на
мира на л. 1–9 (стандартен „азбучен“ ред) заедно с някои други ба
зови йероглифи (л. 20–27), сред които и дните на седмицата, знаци
A–I–U–E–O). Сричковата азбука хирагана е на л. 10–17 („смислов“
ред на знаците I–RO–HA), след което идват йероглифите за обозна
чаване на числата от 1 до 10 (л. 18–19 (л. 24–25) и посоките на света
(л. 26).
Вероятно по този учебник мисионерите са се обучавали да пи
шат на японски.
2. Руско-японски ръкописен речник; оригинално название: Cловарь
японск[ий].
Този руско-японски речник е написан в две колони на тетра
ди. Руските думи са дадени според реда на руската азбука от преди
1918 г., а японските съответствия са предадени с руска транслитера
ция. Общо ръкописът се състои от 324 листа, от които 318 са изписа
ни (рядко се срещат единични празни страници, а тук-таме и цяла
двойна страница). Речникът съдържа средно по 20 руски думи на
страница или около 10 хиляди думи общо.
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Речникът съдържа всекидневна и богослужебна лексика. Също
така редица руски думи нямат японски превод, например такива
понятия като „амуниция“, „клир“, „клирос“, „кличка“ и др. Дъл
гите руски думи като „книгопечатане“ са записани на два реда, а
японският превод – на един.
Текстът е изписан с мастило с калиграфски почерк. Срещат
се редки поправки с мастило от същата ръка. Например в думата
„святки“ са зачеркнати грешно написаните букви и са добавени пра
вилните. От друга ръка са нанесени поправки с молив: при думата
„анархия“ са прибавени още две японски преводни съответствия, а
при думата „алчный“ в превода на японски е поправена буква. Ве
роятно първоначално речникът е изписан от ръката на о. Анатолий
(Тихай), а бележките с молив са направени от ръката на о. Георги
(Чудновски).
3. Текстът на литургията на японски с руска транслитерация;
оригинално название: „Чин Священныя и Божественныя Литургии,
иже во Святыхъ Отца нашего Iоанна Златоустаго“, „Всенощная“.
Общо 99 листа. На листове от 1 до 35 е изписан текстът на Зла
тоустовата литургия, от л. 36 до л. 72 – Всенощната, от 73 л. до края
– празни. Мастило, японските думи са с руска транслитерация.
Най-вероятно заглавието „Чин Священныя и Божественныя
Литургии, иже во Святыхъ Отца нажего Iоанна Златоустаго“, както
и възгласите на църковнославянски до л. 12 са изписани от ръка
та на о. Анатолий (Тихай). Съответстващият им пълен текст на ли
тургията на японски (с руска транслитераця), както и възгласите на
л. 13–14 са писани от о. Георги (Чудновски).
Ръкописът е завършен на 15 март 1885 г. За това свидетелства
бележка на последния лист: „Литургiю и Всенощную изъ прежней
рукописи, отъ 5-го мая 1884, переписалъ собств-ручно инок Георгий
Чудн 15 мар 1885 года“.
На гърба на корицата има кратка хронологична бележка от ръ
ката на о. Георги (Чудновски) за неговото служение: пострижението
му на 19 април 1866 г. като послушник в Зографския манастир на
Атон, посвещаването му в монашество през 1869 г., ръкополагането
за дякон на 10 октомври 1874 г. и за йеромонах през 1875 г., тръгва
нето му от Атон за Япония на 1 март 1884 г. и служението му там от
19 април 1884 г. до 27 септември 1886 г., както и завръщането му на
Атон на 20 октомври 1886 г.
4. Ръкописен служебник на японски с руска транслитерация; ори
гинално название: „Панихида“, „Литiя“, „Молитвы въ Неделю вечера
Святыя Пятидесятницы“.
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От лявата страна на всеки текст е изнесен кратък възглас или
названието на съответната част от богослужението. Служебникът
съдържа общо 19 листа, като изписани са само 16, листове 17–19 са
празни. На изписаните листове намираме следните последования:
Панихида (л. 1–4), Лития за усопшите (л. 5–8), Молитви в навече
рието на светата Петдесетница – три коленопреклонни молитви
(л. 9–16).
Най-вероятно и възгласите на църковнославянски, и целият
текст на служебника с руска транслитерация е писан от ръката на
о. Анатолий (Тихай). Струва си да се отбележи, че в транслитерира
ния текст навсякъде са сложени ударения. В същото време в текста
на ръкопис № 3 от този кратък опис в текста на Всенощното бдение
и на Литургията липсват ударения. Най-вероятно ударенията са
сложени с идеята да се предадат тоновете на японския език (височи
ната, а не силата на звука).
5. Ръкописен японски служебник с руска транслитерация: Литургия, Вечерня, Панихида, Лития, Изповедален чин, Молитва вайя; Молитва за благославяне на сирене и яйца и др.; Молитви в навечерието на
Св. Петдесетница.
Общо 92 листа. На листове 1–27 се намира Литургията на св.
Йоан Златоуст, без заглавие. На л. 27v са изброени възгласите на
литургията, а на листове 55–57 намираме прокимени. На л. 28r
текст със следната заглавка „Вечерняя служба“, на л. 59r – „Пан
нихида“, на л. 70r – „Литiя“, изповедалният чин се намира на л.
75–76, на л. 76v – „Молитва на благословенiе Ваiй“, на л. 78r – „На
благословенiе сыра, яицъ и пр.“, л. 79r – „В Неделю вечера Св. Пя
тидесятницы“.
Възгласите на църковнославянски и съответстващият им текст
на богослужението на японски в руска транслитерация са писани
най-вероятно от о. Анатолий (Тихай). От средата на л. 54v започва
текстът на прокимените с друг почерк, принадлежащ вероятно на
о. Георги (Чудновски). О. Анатолий прави уточнения и поправки на
съставения по-рано от него текст, поставя с молив разделители на
съставните части на сложните японски думи (л. 3r) и поправя япон
ския текст (задраскана е и поправена част от дума на л. 7r). В същото
време на л. 33r се вижда добавка с друго мастило и вероятно с друг
почерк.
Може би ръкописът е съставен преди ръкопис № 3, съдържащ
текст на Литургията и всенощно бдение. За това говори и фактът, че
едно изречение от японския текст на Литургията на л. 2r е сложено
в квадратни скоби и съответно липсва в ръкопис № 3.
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6. Печатен текст на Литургията на японски: Литургия, Вечерня и
Утреня.
Печатен служебник на книжовен японски език бунго от края на
XIX век1. Японските йероглифи са дадени според правописа отпре
ди реформата от 40-те години на XX в. Възгласите са отпечатани с
червено, а самият текст ‒ с черно мастило. Книгата съдържа текста
на литургията (л. 1–21), вечернята и утренята (л. 22–49). Най-вероят
но те са били съставени в края на 70-те – началото на 80-те години
на XIX в. Това се потвърждава от превода на отделни богослужебни
термини, които са във варианта им, разпространен преди 1881 г.
Често се срещат кратки ръкописни бележки на руски: възгласи,
названия на частите на богослужението (вечерня, утреня, полунощ
ница, обедня) или названия на елементи от богослужението. Чете
нето на японските йероглифи на места е дадено над реда в руска
транслитерация (вж. л. 9r). На места отстрани на печатния текст в
руска транслитерация е даден друг японски богослужебен текст (вж.
л. 8r). Рядко се виждат и ръкописни добавки с японски йероглифи.

Датировка на японските ръкописи
Преводът на богослужебните книги на японски е направен от св.
равноапостолен Николай (Японски) ок. 1860 г., преди отварянето на
Руската духовна мисия в Япония. Още по времето, когато е насто
ятел на руската консулска църква в Хокодате, йеромонах Николай
(Касаткин) посвещава много сили на изучаването на японския език,
история и култура. В края на 60-те – началото на 70-те години на
XIX в. са правени първите му преводи на богослужебни книги, до
голяма степен заимствани от китайски текстове. Св. Николай посто
янно усъвършенства своите преводи, а в средата на 80-те години на
XIX в. за тази работа е привлечен и известният филолог Накай Цу
гумаро, наречен в Светото кръщение Павел. Заедно с Павел Накай
равноапостолният мисионер превежда основния кръг на богослу
жението, Евангелието и много от текстовете на Стария Завет. Ма
териалите, запазени в Зографския манастир, обаче се отнасят към
ранните преводи на св. Николай, вероятно от времето още преди
Традиционно организацията на писмената реч на японски е от дясно
наляво, съответно книгите се четат също от дясно наляво. По тази причина и
номерацията на дигитализираните файлове на тази книга, направени по евро
пейски образец, трябва да се разглежда отзад напред.
1
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да започне да си сътрудничи със своя японски помощник. Дори и
бегло сравнение с превода на служебника от 1894 г. показва разли
чия в църковната терминология.
В края на 1871 г. в Япония пристига о. Анатолий (Тихай), който
най-вероятно под ръководството на св. Николай съставя ръкописен
руско-японски речник и записва основните богослужебни текстове
с руска транслитерация.
О. Георги (Чудновски) е на мисия в Япония от 1884 до 1886 г.,
където получава от о. Анатолий руско-японския речник, както и
ръкописи на богослужебни текстове и печатен служебник. Именно
тези материали о. Георги донася в Зограф след завръщането си от
Япония.
Сравнението на ръкописния и печатния текст на Литургията и
на Всенощното бдение (ръкописи № 3, 5 и 6) показва практически
пълно съвпадение между текстовете. Трябва да отбележим, че в
печатния служебник са нанесени ръкописни добавки или пък има
оградени йероглифи, като подобни корекции има и в ръкописния
текст (например в ръкописния вариант липсва дума, съответстваща
на ограден йероглиф в печатното издание).
Знае се, че първите печатни текстове, издадени от Руската ду
ховна мисия в Япония, са от 1877 г. Ако предположим, че ръкопис
ният текст е бил написан от о. Георги през 1884–1886 г., то тогава
и печатният служебник е бил издаден не по-късно от това време.
По вероятно е обаче служебникът да е бил преведен по-рано. Това
се потвърждава от превода на църковните термини ангел и апостол.
Вариантите на превод на тези термини биват обсъдени на Събора
на клира и на миряните в Японската православна църква през юли
1881 г., когато е взето решението думата ангел да не се превежда като
тенсин (букв.: небесен дух), а като синси (Божи посланик). По-късно се
налага обаче преводът тенси (небесен посланик)2.
Думата ангел и в ръкописния речник (ръкопис № 2), и в руската
транслитерация на служебника (ръкописи № 3 и 5), и в печатния
текст на служебника (ръкопис № 6) е предадана като тенсин, т.е.
във варианта, използван до средата на 1881 г. Същото се отнася и до
думата апостол: в печатния и в ръкописния служебник тя е преведе
на като сюто, отново вариантът от преди решението на Събора от
1881 г. Интересно е, че при това в ръкописния речник думата апостол е преведена с понятието, утвърдено на събора от 1881 г. – сито.

2

716

Повече вж. у Николай 2018: 254–257.

Галина Бесстремянная Японският архив на българския светогорски манастир ...

На базата на казаното дотук могат да се направят следните за
ключения: печатният служебник на японски език, пазен в архива на
Зографския манастир, е издаден ок. 1881–1882 г. Ръкописният текст
на Всенощното бдение и Литургията, запазен в два ръкописа от ар
хива, съответства на текста в печатния служебник. Поправките, кои
то се наблюдават в служебника, са отразени и в ръкописния текст.
Руско-японският речник е съставен в периода края на 70-те – нача
лото на 80-те години на ΧΙΧ в. Някои термини в речника представят
терминологични варианти от преди 1881 г., а други – след тази дата.
Бихме могли да предположим, че новата терминология, утвърде
на на Събора от 1881 г., постепенно е навлизала в богослужебната
практика или че и преди Събора от 1881 г. са се използвали различ
ни варианти на превод.

Кратка биография на о. Георги (Чудновски)
Животът на йеромонах Георги (Чудновски) е слабо застъпен
в историческите извори. Основен източник е един некролог, пуб
ликуван през февруари 1897 г. в Американския православен вест
ник3, както и кратката историческа справка за него в книгата на
Сергей Анатолиевич Корсун „Американистиката в Кунсткамера
та (1714–2014)“4, в която е цитиран същият некролог. Освен това
ние използваме и биографичните бележки на самия о. Анатолий,
оставени на обратната страна на титулната страница на служебни
ка, както и бележките от дневника на св. Николай Японски от пе
риода 1884–1886 г. и някои броеве на Американския православен
вестник.
Първите данни, които имаме за жизнения път на о. Георги,
са от успешното му завършване на Черниговската духовна семи
нария5, което трябва да е станало не по-късно от 1866 г. И наис
тина, според собствената му бележка в служебника от Архива на
Зографския манастир той е бил постриган за послушник в светата
обител на 19 април 1866 г. За съжаление, трудно е да се установи
светското име на о. Георги, както и точната дата на завършване на
семинарията – списъци с абсолвентите на Семинарията се пазят от
1867 г. насам. О. Георги приема монашески постриг в Зографския
Вж. Некролог 1897: 213–214.
Корсун 2015: 210.
5
Некролог 1897: 214.
3
4
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манастир през 1869 г., посветен е за дякон на 10 октомври 1874 г., а
за йеромонах – през 1875 г.
На 1 март 1884 г. о. Георги напуска Атон и заминава на мисия в
Япония. Там той пребивава от 19 април 1884 до 27 септември 1886 г.
Името на йеромонах Георги се споменава в дневника на св. Нико
лай Японски: „О. Георгий с Афона приехал“ (1884 год)6. На 8 януари
1885 г. (по стар стил) о. Георги служи заедно с дякон литургия за
Рождество Христово7, а на Великден 1886 г. заедно с о. Владимир
(Соколовски) служи литургия в църквата на Тооносава, където се е
намирала лятната вила на Токийската духовна семинария8. О. Ге
орги се заселва още преди това в Тооносава9. По-късно о. Владимир
става епископ на Аляскинската епархия, където впоследствие ще
служи и о. Георги.
На 20 ноември 1886 г. о. Георги се връща в Зограф. Скоро след
това мисионерската му дейност продължава, вече в Руската духов
на мисия в Америка: от март 1888 до май 1891 г.10. Тук той пропо
вядва в Аляска сред индианците киллисну и в църквата „Св. Ни
колай“ в Сан Франциско, намираща се в диоцеза на Аляскинската
епархия. От 21 септември 1888 г. о. Георги се споменава вече като
игумен и настоятел (първосвещенник) на църквата в Сан Франци
ско11. През октомври 1888 г. името на игумена Георги се споменава
сред свещениците, дарили лични средства на съборната църква в
Сан Франциско12. На 9 май 1889 г. по време на храмовия празник
избухва пожар, в който о. Георги е обхванат от пламъците и едва
не загива13.
По време на мисията си в Аляска о. Георги получава от ново
покръстените индианци множество ценни предмети с етнографска
стойност, които той предава през 1891 г. на Музея за антропология
и етнография, основан малко преди това в Санкт Петербург14. О. Ге
орги пише на директора на ботаническата градина в Санкт Петер
бург К.И. Максимович:

Дневници 2004: 828.
Дневници 2004: 841.
8
Дневници 2004: 877–878.
9
Дневници 2004: 827.
10
Корсун 2015: 205.
11
Меморандум 1888.
12
ПАВ 1888.
13
Вж. Севастиян 1898.
14
Корсун 2015: 205–210.
6
7
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Аз бях командирован в източната част на Аляска, на Адми
ралтейския остров, за да проповядвам на тамошните жители, по
лудивите индианци колоши. Двукратната ми командировка беше
твърде успешна: за половингодишния си престой на острова по
волята на Всевишния построих параклис, посветен на св. ап. Анд
рей Първозвани, и просветих със св. Кръщение всички жители на
острова, общо около 500 души, като ги научих на основните поло
жения на божествената религия.
Като изключим обикновените жители, покръстих и четири
ма изключително уважавани в страната тоени и четирима шама
ни, от които получих няколко изключително почитани в страната
артефакта – светини, представляващи голяма рядкост. Моля Ви
да ми препоръчате къде бих могъл да предам, в някой музей на
пример, всички притежавани от мене подобни артефакти, при
лагам също и списък, тъй като те са ценни дори тук, в Америка.
Естествено, бих искал да ги даря на един определен музей, къде
то, доколкото ми е известно, няма подобни артефакти от Аляска,
като изключим тези от сибирските шамани15.

Снимка на игумена Георги (Чудновски) заедно с други руски
свещеници и енориаши индианци от православния параклис в
Киллисну може да се види на интернет страницата на Библиотеката
на щата Аляска в раздела Исторически колекции16.
Игумен Георги (Чудновски) умира на 15 декември 1896 г. в род
ната си обител Зограф от болест на гърлото. Последните години от
живота си той прекарва в Руската духовна мисия в Йерусалим17.

Кратка биография на о. Анатолий (Тихай)
Животът на архимандрит Анатолий (Тихай) е достатъчно добре
описан в църковноисторическата литература. Роден на 23 ноември
1838 г. под светското име Александър Дмитриевич Тихай в Хотин в
Бесарабия, той учи в Кишиневската духовна семинария, но по сре
дата на обучението си заминава за Атон18. Там Александър приема
монашески постриг в Зографския манастир, след което се връща в
Кишиневската духовна семинария и завършва обучението си през
1867 г. и веднага постъпва в Киевската духовна академия. През ля
тото на 1870 г. като секретар на ректора на Киевската духовна ака
Цит. по Корсун 2015: 205–206.
Вж. Винокуров 1880–1970.
17
Некролог 1897: 214.
18
Вж. Садовски.
15
16
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демия, бидейки студент 3-ти курс, йеродякон Анатолий прави по
клонническо пътуване по Светите земи. През 1871 г. той завършва
Академията19.
През октомври 1871 г. по покана на ръководителя на Руската
духовна мисия в Япония архимандрит Николай (Касаткин) о. Ана
толий, по това време вече йеромонах, пристига в гр. Хакодате, къде
то продължава своето служение, ръководейки цяла североизточна
Япония до 1877 г. През 1878 г. той прави мисионерско пътешествие
по Япония, като между другото кръщава японците в гр. Осака20.
С идването на о. Анатолий в Хакодате и поемането от негова
страна на попечителството за енорията архимандрит Николай (Ка
саткин) заминава за Токио, където се заема с укрепването и разви
тието на централното поделение на Руската духовна мисия в Япо
ния21. По-детайлни сведения за тази мисия на о. Анатолий могат да
се намерят в книгата за историята на енорията в Хакодате22.
През 1879–1882 г. о. Анатолий ръководи църква при руското по
солство в Токио, през 1882–1884 г. оглавява енорията в Осака, а след
това е преподавател в Токийската духовна семинария23.
Заедно с брат си Яков Тихай, също служител в Руската духовна
мисия в Япония, той много спомага за развитието на православното
църковно пеене на японски език и нотирането на преведените на
японски богослужебни текстове.
О. Анатолий също така е и автор на няколко църковно-истори
чески труда:
• Анатолий (Тихай), иеромонах. Церковь Воскресения Христова
при русском консульстве в Хакодатэ (в Японии). – Миссионер. Мос
ква, 1874,№ 31.
• Анатолий (Тихай), иеромонах. Дневник русского православно
го миссионера в Японии о. иеромонаха Анатолия. Москва: В. Унив.
Тип. (М. Катков), 1878. (отпечатък от списанието Миссионер. Москва,
1878. № 28–32; 1879, № 45–50.)
• Анатолий (Тихай), иеромонах. Обитатели Японии. Санкт-Пе
тербург, 1882.

Сухова 2012: 20–34.
Вж. ОПЕ.
21
Платонова, А.Ф. Апостол Японии. Очерк жизни архиепископа Японского Николая. Петербург, 1916. Цит. по Бесстремянная 2012: 306–307.
22
Куриягава 1994.
23
Ремортел и Чан 2003: 200.
19
20
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През март 1890 г., налегнат от здравословни проблеми, о. Анато
лий се завръща от Япония в Русия и прекарва последните години от
живота си в Санкт Петербург, най-вероятно в Александро-Невската
лавра. Преставя се на 28 ноември 1893 г. Погребан е в Николското
кладбище – гробището на Александро-Невската лавра, в частта, от
редена за монаси. През 2014 г. на гроба му е сложена паметна плоча
и кръст с икона на Светата Троица. Надписът на плочата гласи:
Архимандрит Анатолий Тихай, настоятел на църквата при
Руската императорска мисия в Япония, починал в Санкт Петер
бург на 28 ноември 1893 г. на 55-годишна възраст24.

Превод от руски: Димитър Пеев
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Зографската електронна
научноизследователска библиотека.
Интеграцията на електронните ресурси
Андрей Бояджиев (София)
Увод
Ключови думи: електронен каталог, средновековни и късни ръко
писи, Зографски манастир, XML технология, дигитална хуманита
ристика
Електронното описание и издание на книжовните извори от
Светата Зографска обител е процес, който обединява различни под
ходи и идеи1. От една страна, това е опит за интеграция на методи
те при описанието на различни книжовни документи – ръкописи,
грамоти, архиви. От друга, екипът си дава сметка, че тези извори
са писани на различни езици и при каталогизирането това нала
га съобразяваването с традициите на описание. От трета, описът и
изданието е необходимо да се свържат със сведения за личните и
местните имена, както и информация за събитията, срещани в из
ворите. Не на последно място е нужно да се изработят средства за
извличане и търсене на данните от описанията и изданията.

Основа за развитие и сродни проекти
Електронната версия на Зографската научна библиотека разчи
та за описанието на изворите на опита, натрупан от проекта „Ре
пертоар на старобългарската литература и книжнина“ (Repertorium).
Двата проекта използват сроден начин за описание на изворите,
разликите между тях произтичат от различните цели, които си по
Изказвам благодарност на монашеското братство на светата Зографска
обител за възможността да работя с ръкописите и дигиталните копия от манас
тирските книжовни извори.
1
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ставят. Repertorium е проект, чиято основна насоченост е описание
на съдържанието на славянските средновековни ръкописи. Описът
на изворите от Зографския манастир обхваща както славянските
ръкописи, така и всички останали ръкописи и архиви от Светата
обител. От друга страна, Repertorium няма за цел да опише само една
сбирка, той е по-скоро електронен своден каталог. За разлика от
него, нашата дейност е съсредоточена върху описанието, изследва
нето и изданието на книжовните извори от една-единствена колек
ция. При така поставена задача, електронната версия на каталога се
предполага, че ще предостави връзки и информация за лица, места
и събития, споменати в изворите. Това превръща изработката на
сайта в особен вид енциклопедичен справочник, ориентиран към
историята на едно книжовно средище и неговата история от поява
та на първите писмени сведения до наше време.
Подобен на Repertorium своден каталог, но със задача да опише
ръкописното наследство само в една страна, Швеция, е проектът
Manuscripta. За разлика от Repertorium, той включва повече палео
графски и кодикологически данни, както и дигитални копия от са
мите ръкописите.
В ранна фаза на развитие се намира един друг проект, този на
колегите от Университета в Хамбург, посветен на дигитализацията
на описанията на етиопските ръкописи заедно със снимки от сами
те извори (Beta Masaheft). По своите цели той много се приближава
до проекта за електронно описание на Зографската света обител,
но има характер на своден каталог, посветен само на една езикова
традиция – етиопската.
Нашите усилия се доближават и до тези на колегите, разработ
ващи електронна среда за сирийската култура (Syriaca.org). При тях
обаче акцентът е върху информацията за местни и лични имена, а
изворите са използвани само за данни, без да се представят техни
детайлни описания.
В областта на електронното описание на ислямските ръкописи
нашата инициатива се приближава най-много до проекта за техния
своден каталог във Великобритания (FIHRIST). Не ни е известен оба
че проект, посветен на дигиталното описание на османските архи
ви, който да бъде достъпен в интернет пространството.
Дейността по атрибуция на текстовете е свързана с използване
на различни енциклопедични справочници, които вече се откриват
в изобилие и в електронна форма. За славянските ръкописни тек
стове от особен интерес е проектът Versiones Slavica2, който представя
2
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сведения за заглавия и автори заедно с библиография на източни
ците и връзка към проекта Pinakes за гръцките текстове. Тази ин
теграция на данни е изключително важна, защото тя позволява да
се посочват и обменят връзки между различните проекти, което в
значителна степен улеснява работата по идентификация на източ
ниците, съгласуване на формите и езиците при имената и заглавия
та. Всичко това допринася за унифицирането и стандартизирането
на отделните форми. Подобна инициатива е въведена при проекта
Repertorium, където научните заглавия на текстовете са дадени на три
езика – български, руски и английски.
Една подобна инициатива, но в областта на проучването на хар
тията, е проектът Bernstein. Memory of Paper. Той позволява на изследо
вателите да атрибуират и посочат точното дигитално копие на вод
ния знак и да установят по този начин времето на появата на харти
ята. От друга страна, проектът изготвя речник и систематизация на
термините в областта на хартията и водните знаци на няколко езика3.

Технологията
В съвременната хуманитаристика все повече се възприема схва
щането, че данните се обработват и подготвят за обнародване в елек
тронен вид, а след това, техен вариант, ако е нужно, се представя на
хартия. Този подход през последните години стана преобладаващ
при описанието и каталогизацията на стари ръкописи и архиви. Това
наложи създаването на електронни модели за описи, които да инте
грират в себе си снимковите данни и да предоставят връзка с диги
тални издания на текстове. Вече не се спори по въпроса възможен ли
е единен модел за описания на ръкописи от различни езикови тра
диции – славянска, гръцка, османска или английска4. Технологиите
вече позволяват това да става сравнително лесно. Различни погледи и
подходи има по въпросите за съчетаването на описанията с издания
та, с различни по тип данни и обвързването им в семантични мрежи
(Semantic Web). В това отношение мрежата се развива изключително
бурно и е все по-лесно да се свърже даден локален проект с друга
сходна инициатива в областта на дигиталната хуманитаристика.
Зографската електронна библиотека е основана на популярния
стандарт за обмяна, архивиране и съхраняване на документи в елек
тронен вид, известен като XML. Използваме модел за описание на
ръкописи и архиви, общ с проекта Repertorium (вариант на TEI), кой
3
4

Frauenknecht et al. 2018.
Bojadžiev, Miltenova, Radoslavova 2003.
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то се развива, променя и обогатява от 1995 г. до ден днешен5. Ново
то в Зографската библиотека се изразява не толкова в техническото
съответствие между двата проекта, колкото в изискването техноло
гията да позволи да се съчетаят различни типове описания на изво
ри, отговарящи на различните езикови традиции. С други думи, въз
основата на един компютърен модел е направен опит за интегри
ране на различни видове данни – описи, издания, терминологична
информация, посочки и библиография. Така например различието
е във връзките към отпратки към интернет карти (GeoNames), към
Versiones Slavicae, Pinakes и Repertorium за автори и научни наименова
ния на текстове. В отделни случаи са дадени и отпратки към Вирту
алния международен нормативен архив (VIAF).
Това позволи използването на голяма част от сродните на XML
езика технологии в дигиталната хуманитаристика като езици за
трансформиране и публикуване на данните (XSLT, XSL-FO) и езици
за търсене и заявки (XPath, XQuery). Самата информация бе помес
тена в базата данни eXist, а това ни позволи да съчетаем в едно извли
чането на данните и тяхното представяне във вид на HTML страници
с помощта и на технологии като CSS, JS, JQuery. Самите страници са
оформени с помощта на Bootstrap, софтуерна библиотека, съчета
ваща HTML със CSS и JS, a от Bootswatch е взет общият интерфейс и
дизайн на страниците. По този начин цялостното електронно при
съствие на Зографската библиотека е съчетание от технологии със
свободен и отворен код.
Проектът използва идеята за връзките между описанията, из
данията и т.нар. авторитетни файлове6 от инициативата dsebaseapp.

Електронно описание и изследователски подходи
Тук ще се спрем само на няколко от важните подходи при съче
таването на данните от описанието, от една страна, с различни спра
вочници, а от друга, с предишните каталожни номера и сигнатури.

Водните знаци
При наличието на свободно достъпни електронни бази от дан
ни с водни знаци в интернет проектът предоставя възможност за
връзка и сверка на извлечените от ръкописа сведения.
5
6
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Пример 1:

<watermark>
<motif xmlns=“http://www.ilit.bas.bg/repertorium/ns/3.0“
facs=“http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/loadRepWmark.php?rep=bri
quet&amp;refnr=10731&amp;lang=fr“>Ръкавица със звезда отгоре</motif>
<term type=“watermarks“>подобен</term>
<rs type=“work“ ref=“#Briquet1923“>Briquet 1923</rs>
<num>10731</num>
<date>1509 г.</date>
</watermark>

Връзката към външната база от данни се изразява с помощта на
стойността на атрибута facs. В случая тя отвежда до електронния ва
риант на албума на Брике7. Характеристиката на водния знак е при
дружена от най-общите понятия при подобни посочки. В случая
това е направено като част от елемента term (термин), който има съ
държание „подобен“. Следва библиографска посочка <rs> (reference
string, низ за посочка), номер в каталога (<num>) и дата (<date>). Къ
дето отсъства възможност за връзка и проверка в интернет, се дава
просто библиографска посочка.

Местните имена в изворите
В описанието местните имена се дават с отпратка към авторите
тен файл със списък на съответните места. При описанието на сла
вянските ръкописи са чести случаите, при които части от ръкописа
в момента се съхраняват на други места по света.
Пример 2:
<rs type=“place“ ref=“#Sankt-Peterburg“>Санкт Петербург</rs>

Тази посочка указва, че става въпрос за място (place) и отпраща
към файла със списък от места (ref=“#Sankt-Peterburg“). Съответно
то място с повече данни изглежда така в случая:
Пример 3:

<place xml:id=“Sankt-Peterburg“>
<placeName type=“pref“ xml:lang=“bul“>Санкт Петербург</placeName>
<placeName type=“alt“ xml:lang=“rus“>Санкт-Петербург</placeName>
<location>
geo decls=“#LatLng“>59.93863 30.31413</geo>
</location>
<idno>http://www.geonames.org/498817/</idno>
</place>
7

Briquet 1923.
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Този код можем да разтълкуваме по следния начин. Всяка инфор
мация за място, независимо от типа на топонима, се обединява от еле
мента <place> със съответния идентификатор, стойността на атрибута
xml:id. Името на мястото може да бъде на няколко езика (xml:lang) и
формата на едно от имената може да бъде предпочетена (type=“pref“)
пред другите (type=“alt“). Следва информация за мястото с географ
ските координати, които се въвеждат в елемента <geo>. Този елемент
има постоянен атрибут decls (declarations, декларации) и стойност
#LatLng (съкращение от географска ширина и дължина). Идентифи
каторът след това служи за отпратка към използвания в интернет ре
сурс (в случая към сайта geoNames). Идеята на съставянето на този файл
е постепенното натрупване на географски данни, които могат да се из
ползват при описанието на всички извори, както и при публикуване
на електронните издания на текстове. Тези данни се придружават от
карта с помощта на софтуерната библиотека Leaflet. Информацията
в този файл би могла да се съчетае при търсене на други данни – от
пратка към описанието, посочка към лични имена или термини.

Личните имена в изворите и описанието
За разлика от местните имена, които, незавимо от типа им, мо
жем да придружим в повечето случаи с географски координати и
да се ограничим с обща информация, при личните имена разноо
бразието е голямо. Една подробна класификация тук не е възмож
на, но най-малкото следните видове са важни при описанието и из
данието на текстовете:
• Име на книжовника (писача) на паметника;
• Име на автора на текста;
• Имена, споменати в бележки и приписки. От своя страна, тези
имена могат да бъдат на монаси, владетели от различен ранг, имена
на светски личности.
Лесно можем да продължим тази класификация. Важното от
гледната точка на електронното представяне е, че в някои случаи
притежаваме допълнителна информация, а в други на този етап тя
не е налична или не ни е известна.
Пример 4:

<person xml:id=“Кирил_монах“>
<persName xml:lang=“bul“>
<forename>Кирил</forename>
</persName>
<note>
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...
<p>монах</p>
</note>
</person>

В този случай единственият засега известен ни факт за Кирил е,
че той е бил монах. При имената на авторите на текстове разпола
гаме със значително по-голяма информация, но вместо да се пре
писват и преработват данните от известни справочници, е по-добре
да се даде отпратка към известни справочници и пособия. Сравнете
например следния случай:
Пример 5:

<person xml:id=“Амфилохий_Иконийски“>
<persName xml:lang=“bul“>
<addName>Иконийски</addName>
<forename>Амфилохий</forename>
</persName>
<note>
<p>Кесария Кападокийска ок. 330 – ок. 379 година Кесария Кападо
кийска</p>
<p>Автор</p>
<p>http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/auteur/152/</p>
...
</note>
</person>

В този пример в първия абзац (<p>) се дава информация за вре
мето, когато е живял, във втория е поместена обща типология (Ав
тор), а в третия е дадена връзка към проекта Pinakes за по-нататъшна
информация за автора и неговите произведения.
Няма съмнение, че при натрупване на повече сведения за име
ната на Зографските книжовници информацията от първия тип по
степенно ще придобие облика на данните от Пример 5.

История на изворите в колекцията
Историята на постъпването на изворите в дадена колекция и
промяната на каталожните номера и сигнатура е една от най-труд
ните за проследяване при славянските ръкописи в Зографската све
та обител. Подобни данни принадлежат към малко изследваните
части на сбирката. Една от целите при описанието е да се открои
историята на съхраняването по пътя на проследяването на каталож
ните номера и сигнатурите от ръкописните каталози, съхранявани
в библиотеката, и от печатните описания. Три са местата, от които
можем да почерпим подобна информация:
731

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

• Вече отпечатаните описи и каталози;
• Ръкописните инвентарни описания, съхранявани в библиоте
ката на манастира;
• Данните от подвързията, форзаците и самите страници на ръ
кописните книги.
Отначало се описва информацията за съвременното състояние
на каталожния номер и сигнатурата:
Пример 6:
<idno type=“shelfmark“>Зогр. 2</idno>
<idno type=“catalogue“ n=“2“>2</idno>
<idno type=“mss_cat“ n=“2“>2</idno>
<note place=“inline“>
		
<locus>защитен лист</locus> с мастило. Под него написа
но <quote xml:lang=“bul“>Миней</quote>, зачертано и добавено <quote
xml:lang=“bul“>Лѣствица в 1638</quote>.
<rs type=“work“ ref=“#Райков1994“>Райков и др. 1994: 29</rs>
<rs type=“work“ ref=“#Стоилов1903“>Стоилов 1903</rs>
<rs type=“work“ ref=“#Каталог1“>Каталог 1</rs>
</note>

При съвременното описание на колекцията бе решено да се из
ползват каталожните номера от последния каталог на славянските
ръкописи, като те бъдат продължени с описанието на некаталоги
зираните досега ръкописи. В такъв случай каталожният номер се
превръща и в сигнатура на ръкописа. В този пример сигнатурата
е въведена с помощта на атрибута type и стойността му shelfmark.
Когато има съвпадение, елементът idno се повтаря с различни стой
ности на type. В случая type=“catalogue“ и type=“mss_cat“. Следват
уточнения, поместени като бележка (note). Идеята на тази бележка
е да даде допълнителни сведения откъде е известна тази информа
ция и да я придружи, по възможност, с библиографски посочки.
Елементът <locus> дава мястото в ръкописа, откъдето се вижда но
мерът заедно с възможни бележки от библиотекарите или ката
логизаторите. Оригиналният текст е поместен в елемента <quote>,
като се указва и използваният език (xml:lang=“bul“). Следват библи
ографски посочки, които се подреждат от най-новите публикации
към най-старите. В случая тази информация е извлечена от печатен
каталог8, от каталога на Антон Стоилов9 и от първия съхранен ръко
писен каталог в самия манастир.
8
9
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Следва информация за най-новия по време опис или каталог:
Пример 7:

<altIdentifier type=“former“>
<idno type=“unioncatalogue“>300</idno>
<note>
<rs type=“work“ ref=“#Турилов2016“>Турилов, Мошкова 2016</rs>
</note>
</altIdentifier>

Тези данни се поместват като част от елемента <altIdentifier>
(alternative identifier, друг, алтернативен идентификатор) със съот
ветните стойности на атрибута type (в случая unioncatalogue, т.е.
своден каталог) и се придружават с библиографска посочка10.
След това идват данните от останалите каталози или номерът
на ръкописа, подредени от най-късните към по-ранните, последва
ни от регистрация на старите сигнатури, отново по същия ред.
Пример 8:

<altIdentifier type=“former“>
<idno type=“catalogue“>163</idno>
<note>
		
<locus>Преден защитен лист</locus> цифрата 2 зачертана с
молив и написано със същия молив &gt; Iljinskij! <rs type=“work“ ref=“#Ка
талог1937“>Каталог 1937</rs> – допълнено по-късно с индекс а, т.е. 163а <rs
type=“work“ ref=“#Ильинский1908“>Ильинский 190811 </rs>
</note>
</altIdentifier>
<altIdentifier type=“former“>
<idno type=“mss_cat“>45</idno>
<note>
		
<locus>1r</locus>номерът <quote xml:lang=“bul“>148</quote>
е зачертан с молив и написано отстрани <quote xml:lang=“bul“>45</quote>.
</note>
</altIdentifier>
<altIdentifier type=“former“>
<idno type=“mss_cat“>148</idno>
<note>
		
<locus>1r</locus> с мастило: <quote xml:lang=“bul“>З.Б. №
148</quote>
		
<rs type=“work“ ref=“#Каталог2“>Каталог 2</rs>
</note>
</altIdentifier>
10
11

Турилов, Мошкова 2016.
Илински 1908.
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Идеята на този подход е постепенно да се съберат сведения за
различните описания и движението на ръкописите в самата библи
отека, като ги свърже заедно в единна информационна верига. По
този начин историята на ръкописната сбирка ще бъде допълнена.

Заключение
Няма съмнение, че с развитието на проекта някои решения и
интеграции между отделните части на софтуера, както и връзки със
сродни проекти ще се променят. Важното е в случая, че заложените
връзки между отделните структурни единици вече позволяват спе
циализирани търсения, екстракция на данни и типология. Разви
тието им ще се определя занапред от необходимостта от извършва
не на специализирани анализи от типа на съчетаване и представяне
в графичен вид на датите на изворите или на зависимостите меж
ду имената на лицата, местата, където се срещат и документите. В
нашия случай описанието на изворите върви заедно с оформянето
на авторитетните файлове и библиография, необходимост, която е
продиктувана и от развитието на съвременните технологии.
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The Zograf Electronic Research Library:
Integration of Electronic Resources
Andrej Bojadžiev (Sofia)
The article is an overview of the principles and methods of compiling
an electronic description of written sources kept in the Zograf Monastery
Library. It discusses various ways of integrating catalogue data with
information about personal and place names and terminological
vocabularies. Examples for references to the existing Internet resources
are provided as well.
Keywords: electronic catalog, Medieval and Early Modern manu
scripts, Zographou Monastery, XML technology, digital humanities
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Преди консервацията
Обновяването из основи на библиотеката
на Зографската света обител:
анализ и представяне на мерките
за превантивна реставрация и консервация
Николаос Мандзурис (Атина)
Ключови думи: Зографски манастир, манастирска библиотека,
реставрация и консервация
Зографската света обител през 2009 г. постави началото на една
мащабна програма за превантивна реставрация и консервация на
ръкописи, старопечатни книги и нови издания, както и на целия си
архив.
Използваните дотогава помещения за съхранението на тези ста
рини бяха оценени като неподходящи и поради тази причина на
мирането на нови се оказа наложително.
Водещ мотив на цялото начинание бе и продължава да бъде
откриването, създаването и развитието на биоклиматични поме
щения и на решения, изискващи възможно най-нисък разход на
енергия, тъй като конвенционалните методи за климатизиране с
цел поддържане на постоянни микроклиматични условия са скъ
поструващи и изискват постоянни грижи.
В този текст се представят и анализират по хронологичен ред
методологията, етапите и дейностите за превантивна консерва
ция, които бяха извършени и предстои да се извършат. Ще бъ
дат разгледани процесът на избиране на подходящи помещения
за съхранение на библиотечния фонд, работата по обновлението
им, програмата за обезпаразитяване, почистване и номериране на
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документите1 с цел да бъдат подготвени за преподреждането им в
новите библиотечни помещения2, планирането на нови метални и
дървени шкафове и тяхното разпределение в помещенията.
Накрая се отбелязват дейностите, които понастоящем са в про
цес на развитие и се очаква да бъдат завършени преди започване
то на програмата за поддръжка и консервация на документите. По
този начин на широката общественост, но и на всеки заинтересован
се дава цялостна представа за подхода към устройството и функцио
нирането на библиотека в особените условия на манастира.

Въведение
Зографският манастир в Света Гора се нарежда девети в условна
та йерархия на светогорските обители. Намира се във вътрешност
та на Атонския полуостров, някъде в средата му по широчина и не
може да бъде видян от морето. Построен е в долина и е заобиколен
от планини и гъсти гори с доста висока влажност, ниски температу
ри и силни ветрове.
Манастирът съхранява значими културни паметници. В библи
отеката му се наброяват около 950 ръкописа – гръцки, славянски и
дори пет японски, 30 000 старопечатни и новопечатни издания от
1537 г. до днес, както и над 200 000 документа от X в. до днес.
При все че повечето от тези реликви като цяло са в добро със
тояние благодарение на постоянната грижа на манастира и негови
те библиотекари през вековете, в последно време бяха потърсени
възможности за по-всестранно благоустрояване на библиотеката.

Първоначално състояние
на помещенията и документите
Документите от десетилетия наред се намират в най-малко три
различни помещения, подредени без някаква конкретна логика.
Дървени библиотеки, шкафове, сандъчета и хартиени кутии се из
ползват за съхранението им. Главната библиотека, в която се нами
С думата документи тук обозначаваме всички книги, ръкописи и доку
менти, съдържащи се в библиотечните помещения и архива.
2
Така обозначаваме библиотеката и архива.
1
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Фиг. 1. Изглед от старата библиотека с нейния дългогодишен библиотекар,
приснопаметния отец Пахомий

раха по-голяма част от книгите, както и ръкописите на манастира,
разположена над централния северен вход, достъпна и за външни
лица, беше единственото библиотечно помещение, в което като
цяло имаше по-добри условия за съхранение и за което се полагаха
редовни грижи.
В помещенията не са били регулирани условията за микрокли
мата и борбата с вредните насекоми. Контрол над микроклимата,
както и върху наличието на вредни насекоми не съществуваше в
помещенията освен в главната библиотека с ръкописите, където се
употребяваше нафталин, но в прекомерни количества. Пренасища
нето на въздуха с него беше толкова силно, че не само нямаше насе
коми, но дори присъствието на хора в библиотеката не бе препоръ
чително за повече от петнадесет минути.
Състоянието на документите би могло да се характеризира в
общи линии като умерено добро. Съществуват, разбира се, и случаи
на много добре запазени документи, но и на документи в лошо със
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Фиг. 2. Състояние на архива преди консервацията

тояние, които се нуждаят от намеса. Най-големите проблеми обаче
засягат начина на складиране, чистотата и щетите, предизвикани от
дървоядните насекоми.

Цел, насоки и методология
Идеята за цялостно преустройство на библиотеката се появи във
връзка с работата по магистърската ми теза, която засягаше стаби
лизацията на микроклимата в библиотеката на светата обител „Св.
Пророк Илия“ на остров Санторини чрез нискобюджетни и енер
госпестяващи решения. Идеята и начинът на прилагането ѝ бяха
приети благосклонно от ръководството на Зографския манастир.
Основна цел на манастира бе и остава правилното управление
на библиотеката, което включва правилното складиране, съхраня
ване, описване, документиране и консервация на документите. Ми
сълта за цялостен подход към проблемите на библиотеката се поя
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ви през есента на 2009 г., като още през същата година, през месец
декември, започнаха измерванията на температурата и влажността
в помещенията, които евентуално биха могли да подслонят манас
тирската библиотека.
Фактът, че от страна на манастирската управа не бяха наложени
времеви ограничения за осъществяването на проекта, заедно с жела
нието за намиране на решения, които да изискват по-малки усилия
и разходи за поддържането на фонда, допринесоха окончателно за
доброто обмисляне на стратегията за работа с библиотечния фонд.
Основни насоки за постигането на заложената цел бяха:
1. Да се предложат и приложат практични решения с цел лесно
и достъпно за монасите библиотекари управление на библиотеката
в бъдеще.
2. Функционирането на помещенията да става с минимални или
почти нищожни работни и финансови разходи.
За планирането, осъществяването и завършването на едно по
добно дело е необходимо особено внимание и изследване, така че да
не се вършат излишни действия и да не се повтарят минали грешки.
Всяка една грешка или неточно решение носи както загуба на време,
така и излишни финансови разходи. Методологията, която бе след
вана, се основаваше на три пункта:
1. Търсене и проучване в наличната научна литература на съ
ответни примери за управление на колекции с нискобюджетни ре
шения;
2. Изучаване на сходни помещения в манастири на Света Гора
или другаде;
3. Прилагането на решения, приспособени за специалните ус
ловия и нужди на манастира.
Управлението на библиотеки и по-общо на културни институ
ции с нискоенергийни и нискобюджетни решения е разпростране
на практика в чужбина. Следователно планирането и методологи
ята, които бяха приложени в Зографския манастир, неизбежно се
основаваха в голяма степен на вече съществуващата международна
библиография за устройството на подобни колекции. Различията,
вариациите и изключенията, които се появиха, засягат приспосо
бяването на този международен опит в конкретните условията на
Света Гора и по-специално в самата обител.
Преди да започнем работа, посетихме заедно с библиотекаря
на Зографския манастир почти всички светогорски обители. Значе
нието на тези визити бе особено голямо за развитието на проекта и
за определянето на подходите към предстоящите за разрешаване
задачи. По този начин бяха отчетени проблемите, липсите и раз
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ходите за поддръжка на използваните в другите манастири реше
ния. Същевременно обаче бяха взети предвид оригинални идеи и
практики, които други обители вече бяха приложили. Нужно е да
се изрази особена благодарност на отците библиотекари от всички
манастири за гостоприемството, помощта им и любезното предос
тавяне на информация.
По-надолу са представени аналитично и в хронологичен ред из
вършените дейности за благоустрояването на библиотеката.

Дейности по превантивната консервация
и управление на библиотеката
1. Регистриране и анализ на микроклиматичните особености
Манастирът е сравнително голям и разполага с достатъчно по
мещения, които биха могли евентуално да бъдат използвани. Като
подходящи обаче бяха оценени три възможни места, които биха
могли да подслонят библиотеката и едновременно с това отговаря
ха на основните изисквания за безопасност, лесен достъп и подхо
дящ климат. Трябваше обаче да бъде проучено допълнително дали
микроклиматът в тези помещения е подходящ и заключението да
не се основава само на визуални наблюдения. Както прочее всеки
един лекар винаги изисква изследвания, за да може да постави дос
товерна диагноза и да направи изводи, така и тези помещения тряб
ваше да бъдат изследвани, за да се изясни дали и по отношение на
вътрешния микроклимат са годни да приютят толкова значими и
същевременно чувствителни към условията ценности.
Бяха закупени устройства, регистриращи температурата и
влажността, които започнаха да отчитат данните в тези три поме
щения (както и външните условия) на почасова основа за период от
три години. През първата година бяха регистрирани стойностите в
трите помещения без каквато и да било ремонтна намеса, така че да
стане ясно как функционират те от само себе си. Поради тази при
чина нито една врата, прозорец или счупено стъкло не бяха попра
вени. Резултатите на показанията се оказаха окуражителни. През
втората година започна анализ на събраните данни, бяха направе
ни заключения, както и някои първи намеси и подобрения в по
мещенията, а регистрирането продължи. Третата година на отчи
тане потвърди уместността на подобренията и спомогна за това да
се извършат окончателни преустройства за по-доброто климатично
функциониране на помещенията.
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Дългият период на тригодишните измервания подпомогна на
белязването, търсенето и определянето на решения, които щяха да
бъдат приложени за изпълнението на двете основни цели: лесно
управление/обслужване и почти нищожни разходи за поддръжка.
Приложените решения имаха за цел да премахнат резките по
часови и дневни промени на влажността и температурата, като се
запазят стойностите им в предвидими нива, без да се нарушават се
зонните промени, както се вижда на долната диаграма.

Фиг. 3. Диаграма на замерването на температура и влажност

Чрез интервенциите, които анализираме по-долу, бяха постиг
нати постоянни стойности на относителната влажност в разстояние
най-малко на два дена с вариации в размер на 0,5%.
За по-голяма сигурност събраните данни бяха изпратени за кон
султация на Poul Klenz Larsen от Дания3 (сътрудник на Tim Padfield,
Англия), който откликна положително и дойде на място в манасти
ра. Приносът му бе особено значим, доколкото поради дългогодиш
3
Допълнителна информация и материали във връзка с работата на Tim
Padfield и Poul Klenz Larsen може да се намери на страницата на Tim Padfield:
https://www.conservationphysics.org/.

743

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

ния му опит в сходни дейности по биоклиматизиране на посещава
ни музеи в Англия и Дания бяха набелязани и отчасти подобрени
някои важни моменти в работата, но най-вече бе съставена една за
дълбочена климатологична стратегия и проект за приложението ѝ.
2. Избор и реконструкция на помещенията
Анализът на данните открои две от трите наблюдавани прос
транства като най-подходящи за приютяването на библиотеката,
понеже функционираха по-добре по отношение на температурата
и влажността даже преди каквато и да било намеса. Главни цели
на преустройството им бяха пожарната защита и създаването на
пасивна топлинна обвивка в сградите4. Работите бяха извършени в
следния ред:
– облепване на стените с материала „Renopor“ на фирмата
„Roefix“5, за да бъдат постигнати транспирация на зидарията, въз
можност за абсорбиране и освобождаване на влага и функционира
нето на този материал като регулатор на влажността;
– смяна на дограмите и поставяне на нови с термоизолация, UV
защита и вградени в стъклопакета щори.
През първата година от съхраняването на книжовното наслед
ство в новите помещения те работеха без употребяване на енергия.
Като предохранителна мярка обаче бяха поставени зеолитни обез
влажнители тип „Meaco“6, ако неочаквано влагата се увеличи.
3. План на пространственото разпределение на новите
помещения и изработването на новите библиотечни шкафове
Планирането на функционално-пространствената организация
на двете нови помещения по отношение на библиотечните шкафо
ве продължи осем месеца с последователни проекти, измервания,
промени и посещения на място.
В новата библиотека, където вече се съхраняват печатните кни
ги, бе решено да бъдат използвани дъбови библиотечни шкафове,
промазани с лак, съставен от ленено масло и восък. За архивното
4
Вече е натрупана значителна библиография за пасивните сгради и за на
чина им на функциониране
5
За повече информация вж.:. https://www.roefix.it/Prodotti/RisanamentoRestauro-Bioedilizia/Pannelli-per-il-risanamento/ROeFIX-Renopor-I-Pannelloisolante-per-interni-060
6
За вида на обезвлажнителя, който бе използван, и техническа информа
ция вж.: https://www.sanihellas.gr/afygranthres/desiccant/meaco-dd8l-junior.html
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помещение с ръкописите и документите бе прието изработването
на метални библиотеки и шкафове със заключващи се отделения от
неръждаема стомана, тип 316, боядисана електростатично.
И в двата случая библиотечните шкафове имаха следните осо
бености:
а. Плъзгащи се или отварящи се вратички с остъкление за защи
та от прах;
б. Разстояние на най-долната лавица 10 см. от земята с цел да се
проветряват, почистват и да бъдат наблюдаеми;
в. Употреба на гладки плоскости, върху които да не се насъбира
прах;
г. Използването на материали, които нямат разграждащо въз
действие по отношение на документите.
Целта беше тези пространства да бъдат възможно най-добре
пригодени за съхраняване, а не за експозиция на артефактите. По
мещенията работят основно като книгохранилища. Планира се на
друго място да се обособи постоянна експозиция, която да е достъп
на за посетителите на манастира.
4. Обезпаразитяване с азот
Обезпаразитяването на всички книги и на архива бе извършено
със системата ANOXIA7 и безкористната в по-голямата си част по
мощ на една голяма група българи и гърци – както по отношение
на работата, така
и за набавянето на
нужното оборудва
не и консумативи.
Всички предмети
(книги, документи
и др.) биваха затво
рени в специални
найлонови балони,
които бяха пригот
вени в две големи
помещения, като
престоят в балони
те траеше около 23
дена. По време на
целия процес нива
Фиг. 4. Найлонов балон за обезпаразитяване с азот
7

Вж. повече в: https://www.conservationlabinternational.com/anoxia-ch55
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та на кислород се измерваха през 3-4 дена, за да се предотврати из
тичането на азот и влизането на кислород в найлоновите балони.
5. Повърхностно почистване
След обезпаразитяването последва първото повърхностно по
чистване на всички библиотечни единици с четка, парче плат и
електрическа прахосмукачка, снабдена със специални аксесоари за
реставрационна работа8. Общо бяха обработени 35 000 предмета.
Повърхностното почистване засяга всички външни страни на кни
гата (лява и дясна корица, гръб, подрязана част отгоре, отдолу и от
пред), както и двете първи и двете последни вътрешни страници. В
някои случаи бяха почиствани и други страници във вътрешността
на книгите, за които бе преценено, че е необходимо.
6. Каталогизация и описание на степента на запазеност
След почистването книгите бяха пренасяни за подреждане и
библиотечна каталогизация в новите помещения, като преди това
се поставяше уникален инвентарен номер на книгите, както и рес
таврационен номер, чрез който се описваше степента на съхранение
на всички книжни тела.
Пълната каталогизация на печатните книги бе осъществена
с участието на групи от студенти и преподаватели от Софийския
университет и на отците от манастира.
7. Единна система за номерация на архивите
След дълго планиране за каталогизацията на архива бе създаде
на единна система за номерация9. Новата система е съвместима с из
искванията на компютрите и позволява безпрепятствено въвеждане
и номериране на нови документи. Бяха положени допълнителни
усилия системата да включва старата подредба, за да бъде запазена
историята на архива, която има голямо значение за бъдещото му
аналитично изучаване.

За повече информация вж.: http://www.exaireton.com/mainsite/details.php?
prid=582
9
Подробно представяне на тази система и на прилагането ѝ в архива на
Зографския манастир ще бъде публикувано в отделен текст.
8
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8. Разполагане в кутии на част от архива
Бе решено част от архива да се подреди в антиацидни кутии
и папки. Основната идея се състоеше в това документите да бъдат
съхранявани в кутиите, но да бъде улеснено и показването им при
нужда.
Поръчката на специални антиацидни кутии и папки с точно
определени размери от фирмата „Klug“10 за съхранение на мо
ливдовулите, кировулите, хрисовулите (грамоти с оловен, восъчен
и златен печат) и други документи беше нелека и изискваща време
процедура (ил. 5). Размерите на архивните единици бяха изчислява
ни неколкократно, преди поръчката да бъде изпратена в Германия,
така че да не се получат грешки.

Фиг. 5. Кутии за съхраняване на ценни документи

За фиксирането на печатите на старинните документи в кутиите
бяха използвани листа „ethafoam“11 с различна дебелина, оформени
с инструмент за горещо рязане на компанията „Proxxon“12.

10
За продуктите на немската фирма „Klug“ вж.: https://www.klug-conser
vation.com/Products.
11
За повече информация във връзка с ethafoam вж.:http://www.qualityfoam.
com/ethafoam.aspилиhttps://sealedair.com/product-care-solutions/cushioningsolutions/packaging-foam-packing-foam/ethafoam-plank-polyethylene.
12
За повече информация относно машината за рязане и оформяне вж.:
https://www.proxxon.com/en/micromot/27080.php.
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9. Трайна защита от вредители
За да бъде подсигурена трайна защита срещу насекоми в биб
лиотечните шкафове, бе възприето прилагането на специална смес
от пет репелентни етерични масла - главно на основата на лаванду
лата, но и други растения13. Това решение бе изпробвано за първи
път успешно в светогорския манастир Ксиропотам по инициатива
на библиотекаря о. Захария, а и в библиотеката на Протата в Карея
с помощта на допълнителни дървени кубчета, поставяни на раф
товете. В Зографския манастир разработихме по-ефикасен метод,
като етеричното масло бе поставено в предварително подготвени
отвори на самите рафтове – както в неръждаемите архивни шкафо
ве, така и дървените библиотеки.
Етеричното масло се прилага в определено количество на всеки
рафт веднъж на полугодие, така че да бъде постигнато желаното на
сищане.
10. Дигитализиране на книги и архивни единици
Процесът на дигитализация на ръкописите е почти завършен,
докато при печатните издания и архива напредва постоянно.
В скоро време ще последва дигитализирането на водните знаци
на архивните единици, записването им в база данни, а също и диги
тализация на техническите характеристики на подвързиите, както
вече бе направено с част от ръкописите на манастира Ксиропотам и
в цялата библиотека на манастира Дохиар.
11. Инсталиране на подвижна система за обезпаразитяване
Нуждата от обезпаразитяване в един манастир е постоянна,
защото, от една страна, книгите се заемат и се връщат, а от друга,
библиотеката се обогатява постоянно с нови книги и архиви, които
могат да причинят замърсяване от инсекти във всеки един момент.
Установяването на постоянна репелентна система бе наложи
телно, но същевременно трябваше тя да е лесна за употреба и без
твърде големи разходи за поддръжка. В Зографския манастир бе
приложен способ за обезпаразитяване чрез употребата на азотни
газови бутилки. Устройството включва бутилките, измервателя на
кислород и неръждаема камера за обезпаразитяване.

13
За повече информация във връзка с репелентното етерично масло и
действието му вж.:http://www.etherio.gr/science/insecticidal/.
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Инсталацията е преносима, като цената за закупуване и работа
с нея не е висока и не са необходими други консумативи освен азота.
Системата не изисква специално обучение и е лесна за употреба от
монасите в сравнение със специалните балони за обезпаразитяване,
изискващи време, опит, особено внимание, обучение и постоянен
контрол за евентуални щети.
12. Съчленяване на продупчените архивни единици14
Необходимостта от добро решение за продупчените архиви,
които са хванати с канап по средата15, бе поставена първоначално
като задача пред мен от библиотекаря на Дохиарския манастир,
о. Теоктист. След сътрудничество със Зографския библиотекар
о. Атанасий решението на проблема се намира във фазата на заклю
чителните експерименти. Отците от манастира поради съвършено
уважителни съображения не искат тези архиви да се съхраняват
развързани. Употребата на канап унищожава преди всичко първите
по ред архивни единици и не позволява като цяло разтварянето на
съчлененото книжно тяло. Бе предложено да се направи една гъвка
ва подвързия, като за целта ще бъдат използвани тефлон, неръжда
ема пружина, подвижен гръб и табелки. Лесна е за употреба и под
реждане. След първите опити за приложение на тази методология
тя ще бъде описана детайлно в отделна публикация.
13. Планиране на ателие за реставрация и консервация
При извършването на всички тези предварителни дейности съ
щевременно постепенно започна да се създава ателие за консерва
ция на книги и документи без употребата на скъпи материали, но
с функционално единство. В бъдеще се предвижда консервацията
да продължи, като се отчитат състоянието на книгите и нуждата от
консервационна интервенция въз основа на единния реставрацио
нен регистър, направен по време на почистването за всяка архивна
единица.

14
Най-общо това са документи предимно от XIX и XX в., продупчени с два
отвора в средата, които се съхраняват в папки.
15
Папките с метални държачи навлизат към края на XX в., а дотогава за
захващането се използва канап.
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Обобщение
Ако обобщим гореспоменатите интервенции на превантивна
консервация, бихме могли да посочим, че цената на труда и мате
риалите е в разумни размери. Всички извършени дейности допри
несоха за създаването на стабилна основа за безопасността на биб
лиотеката, но също така осигуриха и непрекъснатото ѝ функцио
ниране във времето без големи разходи за поддръжка. По-важното
е, че грижата за книгохранилище с подобни мащаби се поема от
самите монаси, а не от специализиран персонал – факт, който ще
осигури правилното ѝ функциониране за дълго време.
През последните години термините „цифровизация“ и „рестав
рация/консервация“ монополизират всяка дискусия относно архи
вите и обикновено за тези дейности се осигурява финансиране. Но
все пак те са само част от необходимите процеси в рамките на една
цялостна и мащабна работа във всеки архив.
Цял набор дейности за превантивно консервиране, както вече
бе споменато, трябва да бъде извършен преди същинската консер
вацията. Консервацията е венецът на тези дейности и трябва да се
прилага целенасочено, съобразно степента на запазеност на стари
ните и на конкретните нужди на всеки манастир, а не самоцелно
и без оглед на приоритетите. Консервация при този вид колекции
без предварително проектиране, дигитализация, описване, създава
не на каталози и на съответстваща документация би могла да има
катастрофални последици.
Превод от гръцки език: Александър Жабов
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Before the Conservation:
The Fundamental Renovation of the Zograf Monastery
Library – Presentation and Analysis of Preventive
Conservation Applications
Nikolaos Mantzouris (Athens)
The article discusses the activities that took place in the library at
the Monastery of Zograf for the arranging of suitable microclimatic
conditions and all necessary activities for the normal function of the
monastery’s library and archives: disinfection, cleaning, numbering etc.,
before the conservation.
Keywords: Zographou Monastery, monastery library, restoration and
conservation
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Зографска електронна
научноизследователска библиотека –
създаване и перспективи
Анна Ангелова (София)
Ключови думи: Зографски манастир, дигитализация на ръкопи
си, славянски ръкописи
Съгласно стратегията за развитие на Университетската библио
тека „Св. Климент Охридски“ като първа автоматизирана1 библио
тека в страната един от основните ѝ приоритети след 2008 г. е диги
тализацията на книжовното наследство, включваща формирането
и развитието на определени дигитални колекции. На 30 юни 2014 г.
беше подписан договор за сътрудничество между Зографската све
та обител „Св. Георги Победоносец“ и Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, с който за срок от десет години на Универси
тета бяха предоставени „неизключителни права“2 за използване
то на част от съдържанието на дигиталния3 архив на манастира за
осъществяване на научноизследователска дейност. Така на практи
1
Т.е. първата библиотека в България, работеща с интегрирана библиотеч
но-информационна система. – Б. ред.
2
Чл. 2 на договора гласи: „Манастирът предоставя на Университета неиз
ключителни права за използване на част от съдържанието на Първичната база
данни с цел четене и извършване на изследователска дейност, срещу което Уни
верситетът се задължава да предостави на Манастира неизключително право да
използва Вторичната база данни“.
3
В договора се използва синонимният термин „цифровизация“. В Уни
верситетската библиотека е приет терминът дигитализация. Първоначално в
библиотечните среди термините „дигитализация“ и „цифровизация“ се из
ползваха паралелно. Постепенно в публикациите и проведените дискусии по
опазване и изследване на книжовното наследство се наложи терминът дигита
лизация. Вж. Национална стратегия и програма за опазване на книжовното културно наследство в библиотеките и осигуряване на достъп до него: проект. София, 2013.
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ка беше положено началото на Зографската електронна научноиз
следователска библиотека в Университетската библиотека. Фондът
на библиотеката на Зографската света обител включва значимо и
изключително ценно културно книжовно наследство – ръкописи,
печатни издания, документи, фотографии, гравюри и икони.
Още преди подписването на договора бяха уточнени всички
подробности около регламента и условията за достъп до предоста
вените дигитални копия според изискванията на Зографската оби
тел. Бяха изработени и правила за ползване на електронната науч
ноизследователска библиотека4. От своя страна, Университетската
библиотека пое задължението да създаде „вторичната база данни“5,
т. е. метаданните на предоставените дигитални обекти въз основа на
предоставената „първична база данни“6 и включването им в елек
тронния каталог на библиотеката, с което практически визуализи
ра в публичното културно пространство описанията на ръкописи
те, съхранявани в Зограф, тъй като каталогът е свободно достъпен
онлайн. За организацията на метаданните на описаните ръкописи
като електронен ресурс беше изработена схема според приетия от
Университетската библиотека библиографски формат MARC 217,
която включва 26 полета със съответните индикатори и подполета.
Избраните полета са релевантни на съвременните изисквания при
каталогизирането на ръкописи, а записите в зависимост от налич
Според приетите правила ръкописите се предоставят за четене и изсле
дователска дейност; достъпът до тях се осъществява само в библиотека „Фило
логии“ чрез библиотекарите, упълномощени да обслужват дигиталната биб
лиотека; читателите получават достъп до ръкописите след попълване на дек
ларация; не се разрешава възпроизвеждане, копиране и разпространение на
електронен и хартиен носител; изследователите, които искат да получат копия
за подготовка на научно изследване или цялостно издаване на ръкопис, отпра
вят писмена молба към институцията, съхраняваща ръкописа.
5
В договора под „вторична база данни“ се разбират метаданните, които
Университетската библиотека съставя и представя в електронния си каталог въз
основа на „първичната база данни“.
6
В договора под „първична база данни“, която е интелектуална собстве
ност на манастира, се разбира „Системата от цифровизирани единици“ от
Цифровизирания архив на Манастира и документацията към тях“.
7
Форматът за машинночетими библиографски записи MARC 21 LITE е
създаден от Конгресната библиотека в САЩ и Канадската национална биб
лиотека и се утвърди като един от основните комуникативни формати, използ
вани за обмен на библиографски данни. През 2005 г. е разработен превод на
български език. Вж. MARC 21 LITE: Формат за машинночетими библиографски
записи. Прев. от англ. ез. А. Дипчикова; науч. ред. и предговор Т. Янакиева.
София, 2005.
4
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ната информация могат да съдържат всички посочени полета или
част от тях.
За местоположение на Зографската електронна научноизследо
вателска библиотека беше определено специално място в рамки
те на библиотека „Филологии“, оборудвано с компютри, свързани
във вътрешна мрежа, дарени от фондация „Лале“, станало известно
сред читателите като „Зографската стая“. Заедно с подписването на
договора в Университетската библиотека постъпиха и първите 284
дигитални копия на славянски ръкописи, съхранявани в Зограф,
сред които под № 43 е картотекиран най-известният зографски ръ
копис – История славянобългарска (Зографска чернова), а под № 281
– Поучения на св. Василий Велики за иноческия живот (Зографски лис
тове) от ХI век. В договора, подписан от проф. д.и.н. Иван Илчев,
ректор на Софийския университет, и архимандрит Амвросий, игу
мен на Зографската обител, беше уточнено, че двете обособени бази
данни – първична и вторична, са динамични и ще бъдат развивани
и обогатявани. Подписването му се превърна в значимо културно
събитие, на което присъстваха колеги от академичните среди, пред
ставители на различни културни институции и на Българската пра
вославна църква – Ловчанският митрополит Гавриил, Браницкият
епископ Григорий и протосингелът на Софийската митрополия
отец Ангел Ангелов, както и представители на Зографското брат
ство. Проф. Иван Илчев, подчертавайки изключителното значение
на събитието, го определи като „уникален момент в историята на
българската култура“, свързващ двете институции.
Само година след официалното откриване на Зографската стая,
на 11 май 2015 г. се осъществи и първото разширяване на електронна
та научноизследователска библиотека и към нея бяха присъединени
дигитални копия от ръкописи, принадлежащи на няколко различни
колекции. Зографската стая се обогати с дигитално копие на прочу
тото Реймско евангелие (I част – XI в., II част – 1395 г.), собственост на
Реймската общинска библиотека, предоставено на Университетска
та библиотека от епископа на Реймската архиепископия монсеньор
Жан Гой чрез Апостолическия нунций в София Джузепе Леанца по
инициатива на г-н Лъчезар Тошев. Успешно реализираният проект
на колегите от Катедрата по кирилометодиевистика „Компютърни
и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“
с ръководител проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова позволи съдър
жанието на Зографската стая да се обогати с 33 дигитални копия на
славянски ръкописи от периода X–XVI в., част от колекцията на Ва
тиканската Апостолическа библиотека. Тясното сътрудничество на
Университетската библиотека с колегите от Народна библиотека
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„Иван Вазов“ – Пловдив доведе до включването на 58 дигитални ко
пия на славянски ръкописи от XII–XVII в., които са достъпни и чрез
интернет. Доброто сътрудничество на колегите от Катедрата по
кирилометодиевистика с Регионалния исторически музей „Акад.
Йордан Иванов“ в Кюстендил обогати електронната научноизсле
дователска библиотека с малко познатата сбирка на музея, съдър
жаща 30 ръкописа от периода XIII–XIX век. Благодарение на фон
дация „Българска памет“ и проф. д.ф.н. Анисава Милтенова към
електронната библиотека бяха включени и 5 дигитални копия на
славянски ръкописи от колекцията на манастира Драгомирна (Ру
мъния) от XV–XVI в.
Наред със споменатите ръкописи към Зографската стая бяха
присъединени и дигиталните копия на ръкописите, собственост на
Софийския университет – сбирката на Центъра за славяно-визан
тийски проучвания „Акад. Ив. Дуйчев“, съдържаща 53 славянски
ръкописа от периода XIV–XIX в., както и 5 ръкописа от XV–XVII в.,
останали на съхранение в Университетската библиотека, сред които
и показаните за първи път ръкописи от личната сбирка на Негово
Светейшество патриарх Кирил Български (1901–1971), пазени във
фонда на библиотека „Теология“ към Богословския факултет.
Второто разширяване на Зографската електронна научноизсле
дователска библиотека се състоя през 2016 г., когато към нея бяха
включени нови дигитални копия на 164 славянски ръкописа от ко
лекцията на Зографската обител. Така представените славянски ръ
кописи от Зограф са общо 405, датирани в широкия хронологичен
диапазон от XI до XX в. От тях 119 ръкописа от периода XVII–XX в.
не бяха включвани в научни описи и на практика са непознати в на
учните среди8. Сред по-популярните са преписите на житията на св.
Иван Рилски, св. Онуфрий Габровски и св. Козма Зографски.
Ръкописите на Зограф са описвани многократно от български и чуж
ди учени. Сред най-известните описи могат да се отбележат Г.А. Ильинский.
Рукописи Зографского монастыря на Афоне. ‒ Известия Русского археологического института в Константинополе XIII, 1908, 253–276; Христо Кодов, Божидар
Райков и Стефан Кожухаров. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на
Зографския манастир в Света гора. Т. 1. София: Свят, 1985; Божидар Райков, Сте
фан Кожухаров, Хайнц Миклас и Христо Кодов. Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора (Katalog der slavischen
Handschriften im Athoskloster Zografou heiliger Berg). София: CIBAL, 1994. През
2017 г. излезе и кратък каталог на тези неизвестни досега ръкописи, пазени в
обителта: Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, о. Козма (Красимир) По
повски, Петко Петков, Андрей Бояджиев, Андрей Бобев, Любка Ненова и Мар
гарет Димитрова. Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител
(287–405). Зографски манастир, Света Гора Атонска, 2017.
8
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Благодарение на усилията на колегите от Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“ бяха дигитализирани 44 ръко
писа от колекцията на Националния исторически музей. Сбирката
включва ръкописи от XIII до средата на XIX в. Сред тях са изключи
телно интересните ръкописи – Минеен и триоден панигирик от сре
дата на XIV в.; Боянският псалтир (пергаментов кодекс от XIII в.);
автографи на Софроний Врачански, два преписа на Паисиевата ис
тория, както и два ръкописа на даскал Тодор Пирдопски от първата
половина на XIX в.
Третото, вече традиционно разширяване на Зографската елек
тронна научноизследователска библиотека се състоя през 2017 г., на
11 май в библиотека „Филологии“. На събитието присъства ректо
рът на Университета проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, който благо
дари на дарителите за техните усилия за разширяването на Зограф
ската стая. През 2017 г. към дигиталната колекция бяха включени
нови ръкописи от манастира Дионисиу на Атон, както и сбирката
на Троянския манастир. Присъединяването на сбирката беше осъ
ществено благодарение на игумена на Троянската обител – Негово
Преосвещенство епископ Сионий и на съдействието на колегите от
Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“,
които продължават работата на първите изследователи на сбирка
та9 и се концентрират около новите постъпления в нея. Проф. Бо
ряна Велчева представи трудностите и предизвикателствата, съпът
ствали изследователите при работата с ръкописите и съставянето
на описа. По време на третото разширяване на Зографската стая Со
фийският университет получи уникално дарение – авторска икона,
изработена от иконографа на Зографската обител монах Методий.
Иконата е изпълнена в стилистиката на византийската миниатюра.
На нея са изобразени патроните на Зографската обител и Софий
ския университет. От едната страна св. великомъченик Георги под
нася в дар на Христос манастира, а от другата страна св. Климент
Охридски поднася в дар Софийския университет.
През настоящата година Зографската електронна научноизсле
дователска библиотека се обогати със сбирката на Историческия му
зей в град Самоков, съдържаща 28 ръкописа от периода XV–XIX в., и
с втората част от колекцията на Народна библиотека „Ив. Вазов“ –
Пловдив, съдържаща 38 ръкописа от XIII до XVIII в., сред които мо
гат да се отбележат двата ранни ръкописа – Теодоров триод (началото
Първият опис на сбирката е изготвен през 1971 г.: Боряна Велчева, Емилия
Кочева и Стефан Кожухаров. Ръкописната сбирка на Троянския манастир. ‒
Старобългарска литература I, 1971, 461–497.
9
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Икона, подарена от братството на Зографския манастир
на Библиотека „Филологии“ – Зографска електронна научноизследователска
библиотека, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
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на XIII в.) и Пловдивско евангелие (средата на XIII в.). Беше подписан
и договор с плевенското читалище „Съгласие 1869“ за предоставяне
на съхраняваните в читалището ръкописи, които след предварител
на обработка в лабораторията на ЦСВП „Ив. Дуйчев“ ще бъдат ди
гитализирани в Университетската библиотека и до края на годината
ще се присъединят към електронната научноизследователска биб
лиотека. Сбирката включва 21 ръкописа, основната част от които са
от XIX в. – с изключение на три по-ранни ръкописа – Евангелие от
XIII в., Апостол от XIV в. и Евангелие от XIV–XV в. Ръкописите досе
га не са били обект на научно проучване.
Прегледът на ползването на ръкописите от Зографската стая от
създаването й до края на 2017 г. свидетелства за устойчив интерес
от страна на българските и чуждите изследователи към тези памет
ници. Ако през първата година, непосредствено след откриването
на електронната научноизследователска библиотека, са използва
ни 33 ръкописа от 8 изследователи, то през следващите три години
техният брой непрекъснато се увеличава. През 2015 г. са четени 137
ръкописа от 20 потребители, а през 2016 г. 185 ръкописа, като от
тях 180 ръкописа са от сбирката на Зографската обител. През 2017 г.
са използвани общо 184 ръкописа от 26 потребители. Интересът на
изследователите е насочен предимно към Зографската сбирка, от
която са използвани 162 ръкописа и съответно 3 ръкописа от Апос
толическата библиотека, 4 ръкописа от колекцията на Национал
ния исторически музей, 11 ръкописа от манастира Драгомирна (Ру
мъния) и Реймското евангелие.
Създаването и обогатяването на Зографската стая е пример за
синергетиката между Зографската света обител, други манастири
и различни културни и научни институции от страната и чужби
на. Резултатът е събирането на едно място на 708 дигитални копия
на славянски ръкописи от колекциите на 11 институции, ръкописи,
вписващи се в широкия хронологичен диапазон от Х до ХХ век. Биб
лиометричният анализ на корпуса по отношение на хронологията
на представените паметници показва следните резултати: ранните
ръкописи от периода Х в. – XIII в. са сравнително малко на брой –
общо 31 (Х в. – 2; X–XI в. – 1; XI в. – 2; XII в. – 2; XII–XIII в. – 1; XIII в. – 18),
5 ръкописа са датирани XIII в. – XIV в.; към следващия период XIV
в. – XVII в. са датирани общо 366 ръкописа (XIV в. – 85; XIV–XV в. –
2; XV в. – 64; XV–XVI в. – 5; XVI в. – 98; XVI–XVII в. – 8; XVII в. – 96), а
през XVII–XVIII в. – 8 ръкописа. В периода XVIII в. – ХХ в. попадат
общо 311 ръкописа, като най-многобройни са ръкописите от XIX в.
(XVIII в. – 96; XVIII–XIX в. – 9; XIX в. – 179; XX в. – 27).
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Снимки от подписването на договора между Зографския манастир
и Софийския университет „Св. Климент Охридски“
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Всяка година дигиталната научноизследователска библиотека се
обогатява с нови ръкописни сбирки, които разширяват географията
и хоризонта на представените книжовни паметници. Работата по
разкриването на книжовното богатство на самата Зографска обител
все още не е приключила. Усилията на изследователите и библио
текарите са насочени към обогатяването на Зографската електронна
научноизследователска библиотека, която наред с представените
славянски ръкописи предстои да се допълни с дигитални копия на
ръкописи и документи на гръцки и други езици, както и на дру
ги сбирки в страната, изключително необходими за задълбоченото
проучване на историята и културата на България и разкриването на
нашето книжовно културно наследство.

Zograf Digital Research Library
at St Kliment Ohridski University of Sofia:
Establishment and Prospects
Anna Angelova (Sofia)
The paper traces back the history of the collection of digital copies
of Slavonic manuscripts, the biggest part of which are kept today in the
library of the Monastery of Zograf on Mount Athos. These 405 copies
formed the nucleus that was further enriched with copies of manuscripts
from other collections and thus the Zograf Digital Research Library was
founded. The collection of 708 digital manuscript copies is placed at the
Library of Philologies at St Kliment Ohridski University of Sofia and is
available to scholars interested in medieval Slavonic written heritage.
Keywords: Zographou Monastery, digitisation of manuscripts,
Slavonic manuscripts
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Хилендарският манастир и Хилендарската
изследователска библиотека:
модел за съвместно съхранение и достъп
Мери-Алън Джонсън (Кълъмбъс, Охайо)*
Ключови думи: опазване на културно наследство, дигитализация,
Хилендарски манастир, каталогизиране на ръкописи, микрофилм

Увод
Знаковият договор, подписан на 30 юни 2014 г. от архимандрит
Амвросий, игумен на Зографския манастир – българския правосла
вен манастир на Атон – с проф. Иван Илчев, ректор на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, с цел откриване на Зограф
ската електронна научноизследователска библиотека в университе
та, предоставя на интересуващите се от славянското средновековие
безпрецедентен достъп до цветни дигитални копия на забележител
ната ръкописна сбирка на манастира Зограф1. Уебсайтът предлага
не само информация за отделните кодекси, но и библиография на
научни трудове върху тях2.
Хилендарската изследователска библиотека, широко известна и
като Хилендарска стая, и Ресурсният център за средновековни сла
вянски проучвания в Държавния университет на щата Охайо (по-на
татък – Охайски университет), Кълъмбъс, САЩ, имат дълга история

* Авторката е куратор на Хилендарската изследователска библиотека и ди
ректор на Ресурсния център за средновековни славянски проучвания в Държав
ния университет на щата Охайо. – Бел. ред.
1
Recent Major Developments 2014.
2
Зографска електронна научноизследователска библиотека, https://zograf
lib.slav.uni-sofia.bg/ (достъп: 17.10.2018 г.).
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на научно сътрудничество с изследователи от България, които са
използвали копия на средновековни славянски ръкописи на микро
форма3 (т.е. на микрофилм или микрофиш) от над 100 манастирски,
частни, музейни и библиотечни колекции от целия свят4. Най-често
търсените ресурси са микрофилми на материали от Хилендарския
манастир и на над трийсетте ръкописа и фрагмента от библиоте
ката на Зографския манастир, които са били заснети от самия д-р
Матея Матеич през 1975 г.5.
Има много сведения, че Зографската стая в Софийския универси
тет е била вдъхновена от Хилендарската стая в Охайския университет.
Видях няколко общи черти между двете, когато посетих Зографската
стая преди конференцията „Зографската библиотека и архив: Изсле
дователски подходи при дигитализацията, описанието и изданието
на изворите“, която се състоя през октомври 2017 г.6. По-конкретно, в
Зографската стая е поставена икона, подарена от зографските мона
си, на която е изобразен св. Георги, патронът на манастира Зограф, и
св. Климент, чието име носи Софийският университет. Хилендарски
те монаси пък са подарили на Хилендарската стая икона на св. Сава –
един от основателите на техния манастир. В процедурно отношение
Зографската стая също изисква от читателите си да попълнят Декла
рация за ползване – налична на български и английски – преди да им
се предостави достъп до материалите. По-важни обаче са нематери
алните сходства: ролята и характерът на създателите и на ключовите
лица, без които двата проекта нямаше да са възможни, по-специално
тяхната отдаденост и ангажираност, произтичащи от дълбокото раз
биране и оценяване на значимостта на начинанието, което гарантира
успеха на всеки от тези два проекта.
През 1998 г. на Четвъртата международна хилендарска конфе
ренция, посветена на 800-та годишнина от основаването на Хилен
дарския манастир и 20-та годишнина на Хилендарската изследова
телска библиотека7, бе организирана тържествена вечеря в чест на
основателите от куратора на Хилендарската стая Предраг Матеич
и бяха почетени четирима души, които са допринесли за основава
Микроформа е микрофотографско репродуциране на ръкопис, географ
ска карта или друг документ върху филмова лента (микрофилм) или върху хар
тия (микрофиш). – Бел. прев.
4
Матеич 2012.
5
Вж. описанието на тези ръкописи от Зографския манастир в електронния
своден каталог на библиотеките към Охайския унивесрситет „Zograf Monastery
Slavic manuscript collection [microform,] [10-- - 19--]“ http://library.ohio-state.edu/
record=b2409078~S7 (достъп: 17.10.2018 г.).
6
Johnson 2017: 8.
7
Johnson & Senecal 1998.
3
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нето на изследователската библиотека и на ресурсния център. „Че
тиримата основатели“ на Хилендарската стая, изтъкнати тогава, са
отец Митрофан като представител на братството на Хилендарския
манастир, протопрезвитер д-р Матея Матеич – връзката между ма
настира и университета, Леон Тварог – ръководител на славистиката
в Охайския университет, и Уилям Студър, директор на университет
ските библиотеки на същия университет8. Предраг Матеич обаче –
фотограф, куратор, каталогизатор и учен – трябва да бъде признат
за петия основател. Съответните основатели на Зографската стая са
братството на Зографската света обител, представлявано от игумена
архим. Амвросий и библиотекаря иерод. Атанасий, отец Козма По
повски и Димитър Пеев, Иван Илчев, Анна Ангелова, директор на
библиотеката на Софийския университет. За да бъдат улеснени чи
тателите на дигиталната сбирка, продължава работата по описване и
анализ на неизвестни за науката досега ръкописи и документи от Ди
митър Пеев, отец Козма Поповски, Петко Петков, Андрей Бояджи
ев, Климентина Иванова, Маргарет Димитрова, Елисавета Мусакова,
Андрей Бобев и Любка Ненова.
Съществуват значителни прилики между двете изследовател
ски библиотеки, но Зографската стая е чудесно съвременно пре
осмисляне на оригиналния Хилендарски научноизследователски
проект и изцяло се възползва от технологичния напредък и научния
опит на ХХI в., включвайки съвременни дигитални изображения на
изворите. Да бъдеш признат за вдъхновение на начинание като Зо
графската стая, е чест и свидетелства, че в Хилендарския научноиз
следователски проект е била инвестирана предвидливост, дълбока
ангажираност и отдаденост от страна на монасите в Хилендарския
манастир и на другите основатели и поддръжници на оригинална
та хилендарска инициатива.
В началото ще разкажа накратко историята на Хилендарския
научноизследователски проект9, на дейностите и най-добрите прак
тики, които се наложиха с течение на времето в Хилендарската из
следователска библиотека, за да гарантират честно и справедливо
управление на материалите, които монасите от Хилендарския ма
настир са поверили на Охайския университет през 1970 г. и към кои
то по-късно са добавени и материали от други институции, библи
отеки, музеи и частни лица.
8
Вж. програмата на приема на основателите по повод Четвъртата междуна
родна хилендарска конференция, август 1998 г. – Program „Founders’ Banquet during
the occasion of The Fourth International Hilandar Conference, August 14, 1998“ – в Хи
лендарската изследователска библиотека, Охайски държавен университет.
9
За по-подробна история вж. Joković 2007 и Йокович 2008.
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Съхранение на културно наследство
В средата на 60-те години монасите от Хилендарския манастир
са потърсили начин да създадат за кратък период от време фото
графски копия на ръкописи, документи и предмети с религиозно
съдържание, пазени в манастира. Някои от монасите са били свиде
тели на опустошението през Втората световна война, когато са били
унищожени цели истории и култури, когато народи са били прину
дително преселвани и анихилирани и когато културни артефакти
са били присвоявани, а документи, свидетелстващи за делата и по
стиженията на хора и нации, са били заличени10. Дори за монасите,
които са прекарали годините на Първата и Втората световна война
в Хилендарския манастир, е имало тежки уроци от историята на са
мата Света Гора – броят на пожарите и природните бедствия, опус
тошили различни атонски библиотеки, е добре документиран11, а
Атон винаги е бил застрашен от нашественици и грабители, дори
през ХХ в. През десетилетията след Втората световна война нетрай
ните съюзи, конфликтите, социалните движения и протести, как
то и пренареждането на правителствените приоритети променят
ландшафта на политическите обекти около монашеската републи
ка, обекти, които често са улеснявали взаимодействието на Света
Гора с останалия свят. Всичко това без съмнение е дало поводи за
безпокойство на атонските монаси12.
Крайъгълният камък на съхранението и достъпа в архивните
проучвания се изразява на английски език с акронима LOCKSS (ан
глийската лексема за ‘ключалки’), който е всъщност съкращение на
фразата „много копия – сигурно съхранение“ („lots of copies keep
stuff safe“). Хилендарските монаси инстинктивно се доверяват на
този разумен подход. През 50-те години вече е започнал проект за
фотографиране на ръкописите в библиотеката на Хилендарския
манастир, но процесът е бил бавен и труден, така че монасите из
работили резервен план. Те потърсили някого, когото са познавали
лично, и го помолили да им съдейства. Писали на протопрезвитер
д-р Матея Матеич, сръбски православен свещеник и професор по
руска литература в Охайския университет. Няколко от монасите го
познавали от родния му град Смедерево от времето на Втората све
товна война или след нея, от един или повече лагери за разселени
лица в Италия и Западна Германия. Сборна снимка на монасите от
Вж. напр. Nicholas 1994 и Akinsha & Kozlov 1995.
Вж. напр. Пузович 2014–2015.
12
Joković 2007: 13-16. Вж. също Mt. Athos 1970.
10
11
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Хилендарския манастир, направена по повод хилядолетното чества
не от основаването на Великата лавра, най-стария манастир на Атон
(строежът му започнал през 963 г.), включва двайсет и трима мона
си. Има украинец, македонец, черногорец, а сред останалите мона
си, старейшини и проигумени, са описани петима от Смедерево13.
За щастие, ръководството на Охайския университет по това вре
ме възприема молбата на монасите, оценява рядката привилегия,
която се дава на университета, и стойността на тяхното предложе
ние. Така се ражда онова, което става известно като Хилендарски
научноизследователски проект. В Охайския университет се създава
„Дарителски фонд Хилендар“, който финансира и гарантира бъде
щето на проекта. Благодарение на силната подкрепа от страна на
обществеността, особено на американци и канадци от сръбски про
изход, и набирането на средства от „Приятели на университетските
библиотеки“ процъфтяват както фондът за финансиране, така и са
мият проект. Допълнителни колекции от средновековни славянски
ръкописи на микрофилми или микрофишове са придобити впо
следствие чрез закупуване, обмен и организиране на различни нови
фотографски експедиции.
На 2 декември 1978 г. се провежда церемония по освещава
не на Хилендарската стая, която се намира в стая 308 на Главната
библиотека на Охайския университет – библиотека „Уилям Оксли
Томпсън“, където изследователите могат да работят с микрофил
ми и имат достъп до специализирани справочни материали14. В
книгата си за архивната история на Хилендарския изследователски
проект в Охайския университет Миролюб Йокович разказва за ис
торията и развитието на проекта. Когато този проект приключва
през 1984 г., се създават специалната колекция в университетската
библиотека и наднационалният „Ресурсен център за средновековни
славянски проучвания“ в тогавашния Колеж по хуманитарни на
уки, чрез които се насърчават не само средновековните славянски
проучвания, но и използването на материали, съхранявани в Хилен
дарската стая. За да се намери място за разрастващите се колекции
от микрофилми и за увеличаващия се брой справочни материали,
Вж. фотографията „Српске царске лавре манастира Хилендара у светој
гори 1964“ в Атонската колекция на Хилендарската изследователска библиоте
ка, Охайски университет.
14
Програмата на Освещаването на Хилендарската стая, 2 Декември 1978 г. –
Program of „The Dedication of the Hilandar Room, William Oxley Thompson
Memorial Library, The Ohio State University, December 2, 1978“ – се пази в Хилен
дарската стая в Охайския университет.
13
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през май същата година се освещава „Нова Хилендарска стая“. Тога
ва Хилендарската изследователска библиотека и Ресурсният център
за средновековни славянски проучвания са преместени в по-голямо
помещение на втория етаж на библиотеката (Главна библиотека,
стаи 225 и 227)15. През 2007 г. библиотеката „Уилям Оксли Томпсън“
е освободена, за да бъде обновена, а когато я отварят наново през
2009 г., Хилендарската изследователска библиотека е поставена
на видно място на първия етаж заедно с две други специални ко
лекции – Библиотеката за редки книги и ръкописи и Театралния
изследователски иинститут „Джеръм Лоурънс и Робърт И. Лий“.
Трите колекции се обслужват от общ персонал и работещи за тях
студенти, разполагат със специалната читалня „Джак и Джан Крей
тън“, конферентната зала, аудио-визуалната зала, затворени раф
тове, хранилище, хладилно помещение, място за съхранение извън
сградата и няколко офиса за персонала и преподавателите, както и
процедури и протоколи, проекти за опазване, възможности за пре
подаване и други ресурси.

Заснемане на ръкописите на Атон
В своята архивна история на Хилендарския научноизследова
телски проект М. Йокович описва проведените преговори и разре
шенията, необходими първо за отец Матеич и Уолт Крейг, доцент
по фотография и кинематография в Охайския университет, за да
пътуват до Атон през 1970 г., а след това ‒ за отец Матеич и по-голе
мия му син Предраг Матеич, фотограф в експедициите през 1971 и
1975 г., за да продължат работата, започната през 1970 г.16. По вре
ме на трите експедиции за микрофилмиране – през 1970, 1971 и
1975 г. – са заснети на микрофилм над 1000 славянски кирилски
ръкописа и 400 византийски гръцки ръкописа и документа (вклю
чително османски и влахо-молдовски грамоти), освен това са фото
графирани близо 5000 изображения от манастирския живот и от
манастира – фрески, икони и други сакрални предмети17.
Програма на Освещаването на Новата хилендарска стая, неделя, 7. Май
1984 г. – Program „The Ohio State University Dedication of the New Hilandar Room,
Sunday, May 7, 1984, 2:30 P. M., William Oxley Thompson Memorial Library, Room
227“. Съхранява се в Хилендарската изследователска библиотека и архиви,
Охайски университет.
16
Joković 2007: 23–55.
17
Matejić 2017: 8.
15
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По времето на тези експедиции до Хилендарския манастир там
не е имало електричество, така че снимките са правени през деня.
На втората и третата експедиция фотографиите са правени на спе
циален балкон на най-горното ниво на манастира, в ъгъл, който е
над входа. Там е имало прозорци от три страни и по този начин
търсената дневна светлина е била максимална. Пр. Матеич си спом
ня, че тогава не са разполагали с подходящия тип филм за доку
ментална фотография, понеже такива работни условия изисквали
по-чувствителна лента. Заснемането при естествена светлина е дало
микрофилми в сиво, а не в ясен черно-бял контраст, който може
да се получи с професионално фотографско осветление18. При това
ръкописите са снимани отворени, за да запълнят рамката на апа
рата – без линия, която да означи действителната големина на ори
гинала. Набързо надрасканите хартиени „бележки“ в началото на
всеки кодекс включват сигнатурата на ръкописа, размера на кодекса
или документа и инициалите на фотографа. Фотоапаратът е бил
монтиран на стойка и са били нужни двама души, за да се напра
вят фотографиите: отец Матеич е държал страниците на ръкописа,
леко притискайки палци към най-външните ъгли на страниците19,
а синът му е трябвало да проверява фокуса и да натиска спусъка на
апарата. След това отецът обръщал страницата, за да може да се на
прави следващият кадър. За заснемането на материалите са използ
вани ленти с 36 пози, така че цяла лента е можело да бъде запълнена
с кадри само за няколко секунди. Най-времеемката част от целия
процес е било изваждането на фотоапарата от стойката, пренавива
нето на използваната лента и надписването ѝ, изваждането на нова
лента от кутийката ѝ, зареждането ѝ в апарата и повторното монти
ране на фотоапарата върху стойката, както и проверката на нивото
и на фокуса. Пр. Матеич често е започвал новата лента със снимка
18
Вж. направеното от М.-А. Джонсън видео „Техника на микрофилмира
нето на ръкописите в Хилендарския манастир“ („The Mechanics of Microfilming
Manuscripts at Hilandar Monastery“), част 11 от Хилендарската устна история
с Предраг Матеич „Пътуване до Света гора: Интервю с д-р Предраг Матеич“
(„The Mechanics of Microfilming Manuscripts at Hilandar Monastery“), заснета от
Мелани Мъгър и М.-А. Джонсън през пролетта на 2013 г.
19
Някои наши читатели се учудват, че виждат палци в ъглите на всеки ка
дър на заснетите кодекси на микрофилма. Натискането по ръбовете или ъглите
на ръкописите е било бърз и лесен начин да се изравни повърхността на книги
те, да се създаде по-равно и по-добро изображение, без да се уврежда докумен
тът. Наличието на палци на фотографиите освен това гарантира, че копията
няма да се използват за производство на скъпи факсимилни публикации с ко
мерсиална цел и за широката общественост.
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на страницата, която е била последен кадър на предишната лента, и
с добавена отметка, верифицираща сигнатурата на ръкописа.
Вече в Кълъмбъс, отделните филмови ленти са били проявени.
След всяка експедиция Пр. Матеич ги провесвал на простор, който
пресичал мазето в къщата на родителите му, и се опитвал да събере
в едно частите на всеки ръкопис и документ в правилната последо
вателност – според това какво е било означено на етикета на кутия
та, на заснетата отметка и според фолиацията или пагинацията на
отделните кодекси. Дори днес, когато сканираме поръчани от чи
татели микрофилми на ръкописи, ние ги съветваме внимателно да
разгледат изображенията и да проверят да не би да сме пропуснали
някой лист, тъй като би могло страниците да са били пропуснати
при първоначалното заснемане на ръкописа или лентата да е била
частично изгубена или съединена с друга на погрешно място при
„сглобяването“ на микрофилмите. По време на експедицията през
1975 г. Пр. Матеич посвещава определено време за повторно зас
немане на листове или части от ръкописи, които са липсвали или
не са били на фокус в по-ранните микрофилми на хилендарски ръ
кописи, направени по време на експедициите през 1970 и 1971 г.,
макар не всички липси или недобре фокусирани образи да са били
веднага забелязани. Отчитайки факта, че „свързаните една с друга
4500 филмови ленти с по 36 пози, използвани по време на трите хи
лендарски експедиции за микрофилмиране на близо 300000 стра
ници на ръкописите от Хилендарския манастир, биха имали обща
дължина от приблизително 18000 фута20 или малко над 3,4 мили“21,
трябва да признаем, че Пр. Матеич е извършил забележителна ра
бота по подреждането и сглобяването на микрофилмовите копия
на оригиналните ръкописи.
Трябва обаче да споменем един пример за филмова лента, при
която заснетото се отклонява от оригинала – става дума за Драгановия
миней в Зографския манастир, № 54 (според каталога от 199422), чии
то листове 166v-170r не са на микрофилма. Както споменах по-горе,
няколко ръкописа, съхранявани в библиотеката на Зографския ма
настир, са били заснети от протопрезвитер М. Матеич през 1975 г.,
но той не е имал време или възможност да се върне в Зографския
манастир и да заснеме тези няколко липсващи листа от Драгановия
миней.
Т.е. около пет километра и половина. – Бел. прев.
Matejić 2017: 9.
22
Каталог 1994: табл. 52 и 53. У Илински (1908) е описан под номер 85, Трефологий (I д 8).
20
21
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Цветните филми, които са били по-скъпи, са били използвани
пестеливо по време на микрофилмирането на Атон – оползотворе
ни са само осем микрофилмови ролки (100 фута или 30,5 метра на
лента) и са направени около 5000 цветни кадъра. За жалост, доку
ментите са били заснети без цветна диаграма, която иначе би по
могнала да се покажат светлината, експозицията и балансът на бя
лото в оригиналното изображение и би позволила на изследовате
лите да преценят по-точно съответните цветове, когато разглеждат
снимката на компютърен екран десетилетия по-късно.
Оригиналите (копие A) и негативите (копие B) на микрофилмите
на Хилендарската стая се пазят в подземно хранилище в щата Пенсил
вания, където при климатично контролирани условия микрофилмът
има прогнозен срок на годност от 500 години23. През 90-те години Хи
лендарската стая поръчва да се изработи нов набор от микрофилми,
с които да се заменят работните копия (копие С), налични в читал
нята, които вече са на двайсет години. За съжаление, в някои случаи
по-новите работни копия изглеждат по-тъмни от по-ранните версии
на оригиналите. Когато е възможно, се запазват по-старите работни
копия (C), които понякога са по-четливи от новите.

Технологични подобрения
Въпреки всички технологични постижения в сканирането и ди
гиталните изображения, микрофóрмата си остава стандарт за съх
ранение: материалът, заснет на микрофилм, може да се използва
само с помощта на светлинен източник и силно увеличение, т.е. с
минимална технология. Всяка промяна в съдържанието на изобра
женията би засегнала значително микрофилма, т.е. невъзможно е да
се правят промени, без това да проличи. От друга страна, дигитал
ните изображения са по-лесно достъпни, обикновено са в цвят, често
с висока разделителна способност, позволяваща значително увели
чение на голям обхват от изображението; те са преносими и лесно се
транспортират, тъй като могат да се съхраняват в облак или онлайн,
на смарт телефони, лаптопи, флашки и външни хард дискове. При
все това, когато софтуерът на устройството се надстрои, файловете
с изображения трябва да бъдат мигрирани и обновени, за да бъдат
съвместими с новата система, така че дигиталните файлове да могат
да бъдат отваряни. А съдържанието им не е неприкосновено – цве
тът, форматът и текстът в тях може лесно да бъде променен със соф
туер за графичен дизайн като Adobe® PhotoShop® например.
23

Microfilm 1997.
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В началото след откриването на Хилендарската стая изследовате
лите са разглеждали микрофилмите на ръкописите главно на т. нар.
докуматори (ръчно задвижвани четци за микрофилми). Първият
четец за микрофилми с принтер там е бил обемист и бавен, а раз
печатките, които правел, невинаги са били с най-добро качество и
контраст. През 80-те години Хилендарската изследователска библи
отека се сдобива с няколко моторизирани микропроцесорни четеца
на Canon 90, което позволява на персонала да отпечатва черно-бели
изображения от микрофилмите на обикновена копирна хартия с
възможност тя да бъде изпращана до изследователите. Има отдел
ни касети с мастило за копията на Canon – една за негативите и една
за позитивите – които позволяват и двата вида филми да се отпе
чатват като черно мастило върху бяла хартия. На микрофилмите
там е било поставено експериментално защитно покритие, което е
трябвало да направи лентите по-трайни, но с течение на времето то
избледнява, а цветните изображения започват да изглеждат синка
ви на екрана. При това няма цветни касети за отпечатване на цветни
изображения. През 1998 г., когато поискахме да създадем постери с
цветни ръкописни страници за изложбата на Четвъртата междуна
родна хилендарска конференция, трябваше да маркираме конкрет
ни рамки на 100-футови ролки с цветен микрофилм със сребърна
лента и да дадем ролките на специализирана (и скъпа) компютърна
фирма, която в продължение на повече от седмица работи, за да
произведе висококачествени дигитални изображения на цветния
микрофилм (вж. Johnson & Senecal 1998).
2007 г. е знакова по отношение на дигиталните технологии и
сканирането на средновековни славянски ръкописи: университет
ската библиотека на Охайския университет се сдобива с първите
си скенери за микроформи, които позволяват да се сканират и за
пазват изображенията като дигитални файлове и дават възможност
тези файлове да се изпращат по електронната поща на читатели по
целия свят. В Русия монасите в Троицко-Сергиевата лавра започват
да сканират ръкописите от своята библиотека и да качват големи
цветни дигитални изображения на уебсайта на манастира, където
ги предоставят за свободно и открито ползване от обществеността.
Към днешна дата сканираните от тях ръкописи са 1614024. Оттогава

Вж. дигиталната колекция на Св.-Троицко-Сергиевата лавра – Троиц
ко-Сергиевата лавра, „Рукописные собрания“ Дом живоначальной троицы,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, http://old.stsl.ru/manuscripts/index.php (дос
тъп: 17.10.2018).
24
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насам много други книгохранилища предоставят онлайн дигитал
ни изображения на свои средновековни ръкописи – напр. Ватикан
ската библиотека25 и Националната и университетска библиотека в
Любляна26. За жалост, не всяка институция прави усилия да доку
ментира кодикологичните характеристики на отделните ръкописи
като допълнение към текстологичното им съдържание: изключи
телно важна информация за историята и произхода на кодексите
може да се извлече дори от дигиталните изображения на подвързи
ите (предна, задна корица и гръбче на тома, преден и заден форзац
и допълнителни листове), водните знаци и др.
Сегашният скенер за микроформи в аудио-визуалната зала
на специалната читалня „Джак и Джан Крейтън“ на Библиотека
„Томпсън“ в Охайския университет е много по-сложен и ефективен
от първия модел, придобит преди дванайсет години. Но има и един
странен недостатък – цветните микрофилми не се виждат цветни на
компютърния екран, а в черно-бяло. При все това търговските фир
ми, специализирали се в микрофилмите и дигиталното съхранение,
вече разполагат с технологии за цветно сканиране на цветни микро
филми на разумна цена за сравнително кратък период от време. В
началото на 2017 г. Хилендарската изследователска библиотека реши
да тества качеството на работата и възложи дигитализиране на цве
тен микрофилм – на една от осемте цветни ролки. Интернегативът27
на HM.Color.Reel No. 8 – оригиналът, който съдържа цветни изобра
жения на повечето славянски, гръцки, османски и влахо-молдовски
грамоти от Хилендарския манастир – е изпратен на компания, която
успява да генерира набор от RAW, TIFF и Jpeg файлове от 608-те ка
дъра на тази лента. Интернегативната ролка е копие, което се прави
с цел запазване – върху този филм няма предпазващо покритие, така
че няма и синкав отенък в сканираните дигитални изображения.
Библиотеката на Охайския университет наскоро изгради диги
тална онлайн библиотека, наречена „Дигитални колекции“28. До
Вж. дигиталната колекция на Ватиканската библиотека „DigitVatLib“ –
Vatican Library, https://digi.vatlib.it/ (достъп: 17.10.2018).
26
Вж. дигиталната Копитарева сбирка на Словенската народна и уни
веристетска библиотека – „Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov“, Narodna
in Univerzitetna Knjižnica, http://old.nuk.uni-lj.si/kopitarjevazbirka/ (достъп:
17.10.2018).
27
Т.е. копие от оригиналния негатив, което се прави преди сериозни обра
ботки на филмовата лента (обикновено с цел разпространение), за да се запази
оригиналният негатив. – Бел. прев.
28
Вж. сайта https://library.osu.edu/dc “Digital Collections“, University Libra
ries, The Ohio State University (достъп: 17.10.2018).
25
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момента на настоящата публикация Хилендарската стая все още
няма качен материал там. Документите, които са достъпни през
„Дигитални колекции“, са описани според стандарта за метаданни
Dublin Core29. Копията за дигитално съхранение на изображенията
се пазят в „тъмния архив“30 на Охайската университетска библиоте
ка. В дигиталната колекция онлайн се извеждат само файлове във
формат JPEG2000, които са с ниска резолюция, а в „тъмния архив“ се
пазят TIFF файловете. Хилендарската стая планира да качи в „Диги
тални колекции“ описания на изображенията от HM.Color.Reel No.
8 и в тях да може да се търси свободно. Но достъпът до изображе
нията най-вероятно ще бъде ограничен, т.е. те няма да са непосред
ствено видими и подлежащи на изтегляне от всеки, който използва
дигиталната библиотека. Това ще става опосредствано – ако изсле
дователят намери нужна за него информация в метаданните, той ще
трябва да изпрати попълнена Декларация за ползване на материали
от Хилендарската стая и тази институция после ще изпрати желано
то изображение на съответния читател. Това е същата процедура,
която сме прилагали и при предоставяне на микрофилми.

Опазване чрез каталогизиране и научни изследвания
Научните изследвания и каталожните описания на ръкописите
са изключително важни за опазването на културно наследство. По
мислете само за всички ръкописи, които са били унищожени, но все
още се знае, че са съществували само защото има техни публикува
ни описания или са използвани данни от съответните творби в не
чие изследване31. Зографската стая има огромното преимущество,
че с нея е свързан екип от медиевисти слависти, които през 2017 г.
публикуваха каталог на зографските ръкописи, неописани дотогава
в печатно издание32.
Опростен стандарт за описание предимно на дигитални (но също и
на физически и дигитализирани) обекти, който има само петнайсет полета,
всяко от които може да се пропуска или повтаря. Вж. “Dublin Core Metadata
Initiative“, http://dublincore.org/documents/dces/. – Бел. прев.
30
При съхранението на данни терминът (dark archive) се използва за ар
хив, който е недостъпен за потребителите, за да е сигурно, че ще бъде напълно
запазен. – Бел. прев.
31
Вж. например списъка на ръкописите в разрушената при бомбардиров
ките през 1941 г. Сръбска национална библиотека (Богданович 1982: 271–275).
32
Каталог 2017.
29
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Хилендарската стая в Охайския университет се сблъска с редица
предизвикателства при осигуряването на достъп до съдържанието
на ръкописите върху микрофилм по отношение на местните, на
ционалните и интернационалните параметри на този достъп. Ос
новна трудност например бе да се работи според библиотечните
стандарти на САЩ за описание на ръкописи и архиви, които през
80-те и 90-те години дават приоритет на западноевропейската и кла
сическата терминология, на католицизма и протестантизма и на
езиците, използващи латиница. Процесът на създаване на норма
тивни33 записи за лица, заглавия и предметни рубрики е подчинен
на много повече изисквания и отнема много повече време, необхо
димо става да се цитират печатни справочници. Към днешна дата
в онлайн каталога на Охайската университетска библиотека няма
описания на всички ръкописи на микроформа, съхранявани в Хи
лендарската стая34.
През 1986 г. Пр. Матеич получава финансиране заедно с Хана
Томас, каталогизатор на специални колекции, за опазване и биб
лиографски достъп до средновековни славянски ръкописи на мик
роформа. През първата година работата е съсредоточена върху по
правка и съхраняване на негативите на натрупалите се оригинални
микрофилми. Втората година е посветена на библиографския дос
тъп – идеята е била да се създаде възможно най-широк достъп до
интелектуалното съдържание на тези ръкописи. В резултат на това
са създадени 1842 MARC35 записа на английски език, които описват
33
Нормативната база е необходимо допълнение към базата от библио
графски записи, защото осигурява по-пълноценно търсене по автор, заглавие
или ключова дума в библиотечния каталог. Нормативният запис се състои от
списък от названия, първото, водещото от които е приетото за норма или стан
дарт, а останалите са всички негови налични варианти (различни изписвания,
на различни азбуки, псевдоними при авторите, временни названия на градове,
издания и др.), така че по какъвто и начин читателят да търси ключова дума,
автоматичните връзки между нормативната и библиографската база да водят
до най-пълния списък с резултати. – Бел. прев.
34
Вж. списъка на ръкописните колекции на микроформа, достъпни
през онлайн каталога на Охайския университет – „Manuscript Collections on
Microform“, Hilandar Research Library, The Ohio State University, https://library.
osu.edu/hrl/manuscripts-microform (достъп: 17.10. 2018).
35
Вж. MARC стандартите на страницата на Конгресната библиотека на
САЩ, https://www.loc.gov/marc/. (Става дума за стандарти за описание на биб
лиотечни документи. Съкращението означава „каталогизиране за машинен
прочит“ [Machine Readable Cataloging]. Основните от тези стандарти са преве
дени и на български език, а преводите са оторизирани от Конгресната библио
тека, вж. http://www.nalis.bg/library-standards-bg. – Бел. прев.).
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средновековни славянски ръкописи на микроформа от 21 различни
ръкописни колекции.
Тези описания на ръкописи са били взети от вече съществува
щи печатни каталози на различните колекции, което е довело до
известна неравномерност в съдържанието на записите и различия в
терминологията за описване, по-специално по отношение на жан
ровете и на езика на ръкописите. Записите са въведени в онлайн ка
талога на Охайския университет, но тъй като броят на символите
за запис е бил софтуерно ограничен по това време, понякога не ця
лата налична информация, описваща ръкописа, може да се побере
в онлайн записа за него. В увода към двутомния печатен каталог,
създаден по този проект, се признава, че основна полза от проекта
е обединяването на данни за ръкописите от различни източници,
но че в рамките на проекта не е реалистично да се очаква на всички
ръкописи на микроформа в Хилендарската библиотека да се напра
вят подробни описания. Също така се посочва, че това онлайн начи
нание, което свързва записите с различни точки за достъп – имена,
заглавия, тематични рубрики и т.н., е само началото на процеса:
Сега, когато записите са вече във формат за машинен прочит,
те могат да бъдат заредени на различен компютър като основа
за бъдеща, отделна база данни на Хилендарската изследовател
ска библиотека с разширена информация... Можем да изградим
подробни ресурсни файлове, включително по-пълни описания
на отделни текстове и илюстрации, информация за водни знаци,
анализ на хартията, музикалната нотация и т.н. и те да са свърза
ни с визуализации на изображенията, а някой ден – дори с пъл
нотекстов документ36.

Така че, да повторим, времето и технологичното развитие са
благоприятствали в много отношения каталогизирането на средно
вековни славянски ръкописи и на английски език. Нормативните
записи вече може да се създадат по онлайн източници като Уики
педия, а сегашният ни софтуер за каталогизация позволява да се
показва и кирилица. Има иновативни алтернативи на каталогизи
рането в MARC формат, макар и все още в процес на разработка.
Библиотеките на Охайския университет работят върху нова онлайн
система за откриване на библиотечни източници, която би трябва
ло да може да позволи на Хилендарската стая да разшири обхвата
на собствените си описания до времето, когато се оборудва голям
репертоар с описания на ръкописи от рода на Реперториума за ста
36

774

Matejić & Thomas 1992: viii.

Мери-Алън Джонсън

Хилендарският манастир и Хилендарската ...

робългарска книжнина, разработен от Дейвид Бирнбаум, Андрей
Бояджиев, Анисава Милтенова и др.37.

Статистика на потребителите, илюстрираща
импакт фактора
От самото начало на Хилендарския научноизследователски
проект от изследователите се изисква, преди да могат да използват
микрофилми, да попълнят Декларация за ползване, която съдържа
данни за контакт, описание на темата на проучването и списък на
микрофилмираните ръкописи, с които те биха искали да работят.
Ако хранилището, в чийто фонд се намират самите ръкописи, се
съгласи да позволи на Хилендарската изследователска библиотека
да предостави на дадения читател копия от микрофилма, тогава чи
тателят може да включи и списък на текстовете или листовете, кои
то би искал да се копират.
През 1997 г., когато Хилендарската стая нае първия си помощ
ник-куратор, Декларацията за ползване беше редактирана, разши
рена и преведена на четири езика38. Основните изисквания за из
ползване на материалите на микрофилм са следните:
Декларация за ползване на микрофилми от колекцията на
Хилендарската изследователска библиотека: Получаването на раз
решение за правене на копия от микрофилмовата колекция от ръ
кописи на Хилендарската изследователска библиотека (ХИБ) под
лежи на предварителен договор между ХИБ и инстуциите, в които
се съхраняват оригиналите на ръкописите. Когато се получи това
разрешение, изискваме от Вас да споменете ХИБ към Държавния
университет на щата Охайо във всяка публикация, която е резултат
от работата Ви с нашите микрофилми... В случай че сте използвали
материали от Хилендарския манастир, молим Ви задължител
но да споменете във Вашите публикации монасите от този манастир, както и ХИБ... Разбирам, че разрешението за използване,
проучване и копиране на ръкописи от микрофилмовата колекция
на ХИБ се дава с уговорката, че употребата на тези материали ще
бъде само с научна цел и с условието да спомена ХИБ във всяка една
публикация, свързана с тези материали.
Вж. сайта на Реперториума на старата българска литература и книжовност – http://repertorium.obdurodon.org/ (достъп: 17.10.2018).
38
Вж. сайта на HRL и по-специално страницата за предоставяните услу
ги и заявката за изследване „Make a Research Request“, Our Services, Hilandar
Research Library, https://library.osu.edu/hrl/research-support (достъп: 17.10.2018).
37
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През 2013 г. се наложи редактиране на Декларацията за полз
ване по отношение на въпроси, свързани с научното сътрудничест
во и технологичните постижения: 1) „Моля, не споделяйте тези ко
пия. Ако Ваш колега желае да използва същите материали, моля
да го насочите към нас, за да можем да му изпратим Декларацията
за ползване и да имаме данни за всички, които използват нашите
ресурси“; 2) „Не публикувайте изображенията в интернет без спе
циално и отделно разрешение от Хилендарската изследователска
библиотека“; 3) „Съгласни ли сте Вашите имената и информация
за изследователската Ви тема да бъдат достъпни на други лица, ра
ботещи в същата област – да или не?“.
Въпреки условията, изложени в Декларацията за ползване, с коя
то изследователите са съгласни и признават със своя подпис, понякога
дори най-лоялните поддръжници на Хилендарската стая и нейната
мисия забравят да изразят печатно благодарността си към монасите
от Хилендарския манастир за предоставените ръкописи, а на Хилен
дарската изследователска библиотека и Ресурсният център за средно
вековни славянски изследвания – за предоставяне на копия на ръкопи
сите и други източници. Това отчасти се дължи на продължителното
време, нужно за издаването на публикации в сферата на хуманитар
ните науки, и а също и на това, че изследователите са склонни да из
граждат изследванията си в течение на дълъг период от време, като
се връщат към данни от първичните източници, които са използвали
преди много години, за да илюстрират различни аспекти на изслед
ването си. Благодарение на нашата практика да водим документация
обаче, ако попаднем на публикации, които цитират ресурси, съдър
жащи се в Хилендарската стая, можем да прегледаме Декларациите
за ползване, за да проверим дали учените са получили ръкописния
материал от нас. С подписаните заявки като доказателство можем да
добавим към нашата библиография на публикации, подкрепяни от
Хилендарската изследователска библиотека и Ресурсния център за
средновековни славянски проучвания39, и публикации, несъдържащи
очакваната бележка за благодарност (освен ако авторите ни инфор
мират, че са използвали самите оригинали, други микрофилми или
дигитални заместители в своите изследвания).
Дигитализацията позволява различни видове допълнителни
мерки: сканираните изображения, които сега изпращаме до чита
телите си, включват писмено напомняне с дата, което е добавено в
39
Вж. библиографията на трудовете, подпомогнати от HRL – „Bibliography
of Works“, About Hilandar Research Library, https://library.osu.edu/hrl/bibliography
(достъп: 17.10. 2018).
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полето на ръкописната страница или е вмъкнато в pdf файла като
отделна страница:
Не забравяйте да изразите благодарност към монасите от Хи
лендар (Света Гора Атон, Гърция), както и към Хилендарската из
следователска библиотека и Ресурсния център за средновековни
славянски проучвания в Държавния университет на щата Охайо
(Кълъмбъс, Охайо, САЩ) във всяка публикация, в която тези ма
териали са използвани, [дата].

С интегрирането си в общия отдел за специални колекции в
библиотека „Томпсън“ Хилендарската стая прие някои от полити
ките, въведени от Библиотеката за редки книги и ръкописи и Ин
ститута за театрални изследвания, като опит да се оптимизират
и автоматизират общите процедури. Относно предоставянето на
сканирани изображения на материали от специалните колекции
Хилендарската изследователска библиотека също като тях поставя
логото си на всяка сканирана страница и добавя криптирана парола
за pdf файла. Когато е необходимо обаче, тя приема искания и за
немаркирани TIFF страници на ръкописи, за да могат те да бъдат
включени в научни публикации.
Данните, предоставени в Декларациите за ползване, подписа
ни от читателите, се оказаха безценни в сегашния академичен кли
мат на фискална строгост, в който мениджърите и финансиращите
агенции изискват не само статистически данни, но и подробни опи
сания, доказващи ценността и импакт фактора на конкуриращите
се университетски звена. Чрез Декларациите за ползване, събирани
четирийсет години от нашите читатели, след четирийсет и два броя
на бюлетина на Хилендарската стая и Ресурсния център за средно
вековни славянски изследвания „Cyrillic Manuscript Heritage“ в тече
ние на двайсет и две години ние добре демонстрираме несекващата
си значимост за проучванията на славянското средновековие както
в САЩ, така и в чужбина.

Заключителни бележки
Идеята на монасите от Хилендарския манастир за опазване на
съхраняваното при тях средновековното славянско наследство върху
микрофилми е вдъхновила създаването в Охайския университет на
специална колекция и наднационален ресурсен център, които вече
близо петдесет години пазят копия на значителни културно-исто
рически материали от над двайсет страни и осигуряват достъп до
777

ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК

тях. Съответната специална колекция е наречена „Хилендарска“, за
да се почете начинанието и предвидливостта на монасите от Хилен
дарския манастир. В Хилендарската стая сега има над един мили
он страници от средновековни славянски ръкописи и старопечатни
книги върху микрофилми и микрофишове, а повече от половината
от тях са с източнославянски произход. Налични са също необходи
мото оборудване за разглеждане на материалите, колекция от спра
вочни материали – монографии и периодични издания от над 10000
тома – както и други материали, подпомагащи учените в изследва
нето на тези ръкописи в най-широк диапазон от дисциплини40.
Микрофóрмата е все още стандарт за съхранение, а дигитални
те изображения значително подобряват достъпа до средновековни
ръкописни материали със славянски произход и предлагат на уче
ните важна информация, която ни микрофилмът, ни микрофишът
може да им даде. Най-добрият възможен вариант би бил да се прави
микрофилмово копие, на което ръкописът е заснет според препо
ръчаните индустриални стандарти за опазване (напр. с линийки,
цветни скали, с професионално осветление и пр.) и което се пази
в контролирана климатична среда, а за нуждите на читателите се
използват негови дигитални копия. Дори когато ръкописите са на
скоро дигитално заснети, тяхното микрофилмово съответствие в Хи
лендарската стая дава важна информация за състоянието на ръко
писите и тяхната история в определен период от време. През 2017 г.
изследовател, който ни посети, разказа, че след като оригинален
ръкопис в дадено европейско хранилище бил реставриран наскоро,
страниците били така здраво вързани към гръбчето на кодекса, че
текстът, който бил най-близо до сгъвката – там, където залепените
листове се събират – не можел да се разчете; а конкретна рисунка в
долната част на страницата била почти заличена при почистване
то на повърхността на листовете. За щастите, този учен проверил в
каталога на Хилендарската изследователска библиотека и открил,
че кодексът е бил заснет в средата на 70-те години. Нашият микро
филм представял неподвързан ръкопис, на който се виждала ясно
не само всяка буквичка, но и рисунката, контрастно очертана. В до
пълнение, през 2010 г. Бошко Бойович и сътрудниците му публику
ват книга за влахо-молдовските грамоти в Хилендарския манастир,
която включва транскрипция на църковнославянските текстове с
превод на съвременен румънски език41, а също и компактдиск с цвет
40
Вж. страницата за Хилендарската изследователска библиотека https://
library.osu.edu/hrl/about (достъп: 17.10.2018).
41
Bojović, Năsturel, Jovanović, Paun 2010.
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ни изображения на грамотите. При сравнение на тези изображения
от 2010 г. с изображенията в Хилендарската стая – HM.Color.Reel
8 – става ясно, че е била извършена консерваторска работа върху
грамотите: нито едно от изображенията на компактдиска няма си
ньо-белите стикери със сигнатура, които се виждат върху грамотите
на снимките им от 1975 г. В цитираната монография документите са
наново номерирани в хронологичен ред. Казано с други думи – мно
гото копия сигурно съхраняват ръкописа, а запазването на всички
тях помага да се запази историята на писмените паметници.
Превод от английски: Екатерина Дикова
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Hilandar Monastery and the Hilandar Research Library:
A Blueprint for Collaborative Preservation and Access
Mаry-Allen Johnson (Columbus, Ohio)
The founders of the Zograf Room at Sofia University have cited the
Hilandar Room at The Ohio State University as a model and inspiration.
The author describes how the initiative of the Monks of Hilandar
Monastery in the 1960s to preserve their cultural heritage on microfilm
led to the establishment of a special collection and a non-national resource
center dedicated to medieval Slavonic studies in the United States.
The practical aspects of microfilming on Mount Athos in the early
1970s and the subsequent proposals for creating online descriptive
cataloging are outlined. The challenges of such projects – constrained by
the prevailing conditions and available technology – are noted. Since then,
however, new procedures have been developed in response to various
technological innovations – e.g., the relative merits of microfilming vs
digitisation are discussed – and access policies have been modified to
align more with institutional practices. Recommendations are offered for
future projects to adhere more closely to current professional standards
of preservation and access to ensure the fair and just stewardship of the
materials on microform entrusted to the Hilandar Research Library.
Keywords: cultural heritage preservation, digitisation, Hilandar Mo
nastery, Manuscript cataloguing, Microfilm

781

Славянската ръкописна колекция
на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ и системата
за споделена каталогизация COBISS:
създаване на електронен каталог –
трудности и полза
Елена Узунова (София)
Ключови думи: Национална библиотека в София, средновеков
ни славянски ръкописи, библиографско описание, OPAC
Славянската ръкописна сбирка, съхранявана в Националната
библиотека в София, съдържа около 1550 български, сръбски, влаш
ки, молдовски и руски книжовни паметници. Най-многобройни са
южнославянските кирилски ръкописи и сбирката е ценна с това, че
е представителна за историята на южнославянската и по-специал
но на българската писмена култура през Късното средновековие,
епохата на Османското владичество и Възраждането. Запазените
книжовни паметници свидетелстват за историята на българската
литература и на българския език, за развитието на южнославянско
то кирилско писмо и дават различни сведения за общата и култур
ната история не само по българските земи, но и на целия Балкански
полуостров. Ръкописната сбирка дава представа за продукцията на
най-големите български културни центрове през вековете: Търново
с околните манастири през ХІІІ и ХІV в., книжовната школа в Рил
ския манастир през ХІV, ХV в. и до края на ръкописната традиция
през ХІХ в., София и софийските манастири, Ловеч и Ловешкия ма
настир „Св. Богородица“ – Ястреб, някои от манастирите на Света
Гора Атон, Бачковския манастир „Св. Успение Богородично“, кни
жовните средища в Етрополе и Етрополския манастир „Св. Тро
ица“, в с. Аджар (дн. с. Свежен, Карловско), Пловдив, Кукленския
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манастир, Котел и др. Пазят се кодекси и от малки преписвачески
работилници по цялата българска територия, изготвяли ръкопис
ни книги за всекидневна употреба в богослужението, създадени по
поръчки за дарение и други конкретни нужди.
В колекцията могат да бъдат обособени по географски и езиков
признак няколко групи паметници: български кирилски ръкописи
от ХІ до ХІХ в.; южнославянски ръкописи от ХІІ до ХІХ в.; влашки и
молдовски ръкописи от ХV до ХVІІІ в., които в голямата си част след
ват традициите на Търновската книжовна школа; няколко руски ръ
кописа от XVII‒XIX в.
Съдържанието на основната част от сбирката е отразено в пет
тома описи на славянските ръкописи и своден каталог на българ
ските ръкописи, запазени в България1. В каталози от изложби са
представени тематично подбрани групи ръкописи от сбирката2, а
като част от дългосрочната програма за публикуването на книжов
ни паметници през изминалите вече 140 години са подготвени фо
тотипни и дипломатически издания на някои от най-ценните ръко
писи от фонда на Библиотеката3. Представителна част от колекция
та е включена в Дигиталната библиотека4, която планово се попълва
с нови цифрово съхранени копия на паметници.
През 1987 г. тогавашната Асоциация на югославските национал
ни библиотеки възприема система за споделена каталогизация като
обща основа на библиотечно-информационна система за научна и
техническа информация на Югославия. Разработването на органи
зационни решения и софтуер е поето от Института за информа
ционни науки в Марибор, Словения.
През 1991 г. този институт създава COBISS (Кооперирана он
лайн библиографска система и услуги) като подобрена версия на
системата за споделена каталогизация. По това време същото съ
кращение започва да се използва и за съответния софтуер. След
държавните промени, настъпили през 90-те години на миналия
век, балканските страни – Словения, Сърбия, Македония, Босна и
Херцеговина, Черна гора, България и Албания – изграждат свои са
мостоятелни информационни системи на основата на платформата
COBISS със споделена каталогизация в мрежата COBISS.net.
Цонев 1910; Цонев 1923; Стоянов, Кодов 1964; Стоянов, Кодов 1971; Хрис
това и др. 1982.
2
Христова и др. 1999; Мусакова и др. 2008; Христова, Мусакова 2010.
3
Цонев 1906; Цонев 1914; Мирчев, Кодов 1964; Райков 1972; Дограмаджиева,
Райков 1981; Кодов1983; Коцева 1985; Софийска Александрия 1987; Божилов и
др. 2010; Цибранска-Костова, Мирчева 2012; Спасова и др. 2014 и др.
4
Вж. http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337&lang=bg ??
1
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През 2003 г. е подписано Споразумение за установяване на мрежата COBISS.net5 и свободен обмен на библиографските записи, съз
дадени в независимите библиотечно-информационни системи на
Босна и Херцеговина, Македония, Словения, Сърбия и Черна гора.
През 2006 г. това споразумение е подписано от българската нацио
нална библиотека.
През изминалата 2017 г. в Националната библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“ беше планирана важна дългосрочна задача – из
работването на библиографски описания на ръкописите в библи
отечните колекции. Това е една от приоритетните дейности, върху
която ще се фокусират усилията на сътрудниците в специализира
ните отдели на направление „Опазване на ръкописно-документал
ното наследство“ през следващите години. Създаването на електро
нен каталог, отразяващ документите в библиотечните фондове, е
съвременен начин да се подобри информационното осигуряване на
потребителите, а включването на библиографските описания на па
метниците от ръкописните колекции на Националната библиотека
в платформата COBISS ще даде възможност за отдалечен достъп до
информация и за чуждестранните ползватели.
Библиографското описание на ръкописите е съобразено с
два библиографски стандарта: ISBD 2012, COMARC/B 2016. Беше
проучен опитът на някои от балканските национални библиотеки
по отношение разкриването на колекциите им от славянски ръко
писи – например на Народната библиотека в Белград и на Народна
та и университетска библиотека в Скопие.
През юни 2017 г. екипът на отдел „Ръкописи и старопечатни кни
ги“ започна подготовката на инструкция за въвеждане на метадан
ни в работен лист за библиографско описание в системата COBISS
на документите от славянската ръкописна сбирка. Изработването
на инструкцията е възлов момент, тъй като трябва да се намерят
най-подходящите параметри в платформата, които да удовлетворя
ват търсенията на изследователите в интердисциплинарната област
на писменото културно наследство в България, важна част от което
е славянската ръкописна книжнина. Специалистите в Национал
ната библиотека в София имат амбицията да разработят качестве
но различна и по-подробна схема на библиографско описание от
тези на проучените досега библиотеки, работещи в платформата за
споделена каталогизация. Тази схема е базирана на техния опит в
5
Публикувано онлайн на адрес: https://www.cobiss.net/COBISS-Net_Agree
ment.htm.
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областта на библиотечно-информационните науки и на познанията
им в областта на археографията, книгознанието и другите истори
ко-филологически дисциплини, както и на разбирането на специ
фиката на научните дирения на техните колеги от университетите и
научните центрове. Подготвената инструкция съдържа множество
възможности за насочващи полета при описанието на библиотеч
ния документ, а конкретният избор при попълването е отговорност
на библиографа.
Разнообразието в типологията на паметниците, спецификата
на палеографско-кодикологичните, правописно-езиковите и лите
ратурните характеристики в известна степен затрудняват формали
зирането на библиографското описание, но платформата има доста
богати възможности за относително подробно представяне на от
делния паметник. Все пак крайният резултат не е подробно научно
описание, с каквото изследователите могат да работят чрез пълните
печатни научни описи на колекцията6, посочени в полето, отразява
що библиографските източници.
Данните в библиографското описание са представени в пълнота
в системата.
Първото важно поле от гледна точка на потребителя е в блок
2ХХ. Блок за описателна информация. Поле 200. Заглавие и сведения за отговорност се попълва с основните данни за библиограф
ската единица. Това са основното заглавие на ръкописа, въведено
според наличните описи и инвентарните книги; допълнение към
заглавието, с което той е познат в научната литература; в отделни
случаи се дава информация за името на книжовника, за мястото на
откриване или друго специфично сведение. В поле 200 се вписват и
сведенията за интелектуалната отговорност (автор на съчинението,
а като допълнителна отговорност се посочва и името на кописта).
В поле 210. Издателски данни, сведения за разпространението и
др. се представят ‒ в зависимост от наличните данни ‒ мястото на
изписване, името на кописта, годината на създаване на ръкописа,
евентуално принадлежността на паметника към известна препис
ваческа работилница, школа или център. В поле 210 по стандарт се
записва важната информация, получена основно чрез бележките на
книжовниците ‒ за времето на създаване (тук наречена „година на
издаване“), произхода и принадлежността на конкретния паметник
към книжовната продукция на център/школа, даже и в случаите на
6
Цонев 1910; Цонев 1923; Стоянов, Кодов 1964; Стоянов, Кодов 1971; Христова и
др. 1996.
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идентификация по палеографски характеристики, формулирани в
научната литература, за които библиографът има сведения. При ръ
кописи, датирани според годините на управляващ владетел, името
и годините на неговото властване се отбелязват в отделна бележка в
поле 300, напр. „изписано по времето на цар/султан/ княз“.
Физическите характеристики на кодекса (брой листове, писмо
вен материал, размери на листа) се попълват в поле 215. Физическо
описание.
Археографската характеристика на документа е представена в
блок 3ХХ. Блок за забележки с поле 300. Обща Забележка. Най-чес
то използваните забележки в поле 300 са свързани с данните от поле
200 (Заглавие и сведения за отговорност). Спазва се следната последо
вателност: уточняващи сведения за названието на ръкописа и ва
риантите на заглавието, с което е известен паметникът в научната
литература; имената на лицата, въведени в подполето за авторската
отговорност; данни за имена на лица и реалии, споменати в при
писка на книжовника; забележки по съдържанието на ръкописа и
неговата цялост; характеристика на типа писмо, брой почерци (ако
има данни в описите за тях); правопис; наличие на орнаментика;
най-обща характеристика на подвързията. Данните в поле 300 са
достъпни за ползвателя във всеки един от предоставените формати
в читателския електронен каталог.
В поле 314. Забележка, отнасяща се до интелектуалната отговорност се въвеждат всички имена на лица и/или организации, споме
нати в приписките и бележките в ръкописа, които не са отразени в
другите полета. Например изписва се информацията за споменати
в ръкописа лица и/ или организации (общности) – ктитори, спомо
ществователи, дарители, книжовна школа, манастирско братство и
др., съдействали за създаването на документа.
Друго важно поле в блок 3ХХ, чието съдържание доближава
библиографското описание в COBISS до научния опис на книжовен
паметник, е поле 327. Забележка за съдържание, в което по съответен
ред могат да се въвеждат заглавия на авторски и анонимни произ
ведения, които не са попълнени в поле 200. Заглавие и сведения за отговорност. Тези произведения се групират в отделни подполета на
поле 327: заглавия без автор се въвеждат в отделни подполета; при
наличие на анонимни произведения и произведения с автор или
само заглавия с автор се използва само едно подполе; източник за
разкриване на съдържанието е библиографски справочник (ката
лог или подробен научен опис). Тази информация се отразява и в
поле 423. Издадено с..., което е включено в блок 4ХХ. Блок за връзка
между записите, с което се осигурява информационен достъп при
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търсене. Познанията на археографа, който има възможност да ра
боти с оригинала de visu, могат да допринесат за допълнителното
уточняване на някои елементи от съдържанието.
В системата COBISS е отделено специално внимание на блок
5ХХ за свързани заглавия. В поле 500. Унифицирано заглавие се въвеж
да формализирана информация за канонични книги от Библията,
Корана и други основополагащи извори за отделните религии. На
пример при описание на славянски ръкописи, съдържащи текстове
от основните книги в Стария и Новия завет. Въведените данни улес
няват търсенето и откриването на съответния вид канонични книги.
Връзката на библиографското описание на конкретния памет
ник с вече познато и утвърдено в науката название се осъществява
посредством поле 540. Допълнително заглавие, добавено от каталогизатора. Така изследователят, който търси например Добрейшовото
евангелие по това название в системата, ще има достъп до описание
то, независимо под какво заглавие е представено, например под об
щото заглавие „Библия. Нов завет. Четириевангелие“.
Важна част от инструкцията за работа в системата е съставяне
то на списък за възприетата от археографията типология на бого
служебните книги и останалите типологични групи ръкописи като
част от използвания тезаурус. Този тип съдържателна информация
се въвежда в 6ХХ. Блок за анализ на съдържанието – поле 606. Заглавие, използвано като предмет; Тематична предметна рубрика, под
поле 3 с уточняваща подрубрика за форма на описваната книга, т.е.
че описанието е на ръкопис. Въвежда се и класификационен индекс
по Универсалната десетична класификация (УДК) в поле 675.
Имената на авторите се въвеждат и в блок 7ХХ, който има връз
ка с нормативните записи на имена на лица (база CONOR). Запи
сите в тази база осигуряват точната идентификация на имена на
книжовници, писатели, кописти, орнаментатори, ктитори и други
различни представители на общности, споменавани в различните
полета от библиографското описание.
При търсене в електронния каталог на НБКМ е предоставена
възможност за намиране на всички видове документи (печатни, ръ
кописни, електронни издания) по различни елементи от библио
графското им описание. Ако търсенето е по име на лице или по
ключова дума, по заглавието на ръкописа или по друг елемент, по
лученият резултат ще включва и научните публикации, свързани
с паметника, които са въведени с библиографските си описания в
електронния каталог на НБКМ.
В приложението е представен библиографският запис на Пър
вия Софрониев (Котленски) препис на Паисиевата История славяно787
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българска от 1765 г. (със сигнатура НБКМ 368) в електронния каталог
на Националната библиотека през погледа на читателя – с три въз
можни визуализации: като пълен запис, като каталожна картичка
(ISBD) или с таговете според COMARC).

Фиг. 1. Пълен запис на каталожно описание в онлайн каталога на НБКМ
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Фиг. 2. Изглед на каталожна картичка (според ISBD)
в онлайн каталога на НБКМ

Въвеждането в споделената система за каталогизация на всич
ки библиотечни единици от колекциите „Славянски ръкописи“ и
„Гръцки и други чуждоезични ръкописи“ е задача на сътрудниците
в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на Националната ни биб
лиотека. Тя е доста амбициозна, но с оглед на съвременните тенден
ции към достъпност и дигитализация на ценното културно наслед
ство е необходимо изискване. COBISS дава възможност за връзка с
Дигиталната библиотека, съдържаща цялостни дигитални копия от
подбраните документи от библиотечните специални колекции (ръ
кописи, старопечатни, редки и ценни издания, архивни документи,
портрети и снимки, карти и графика и др.). А това е един от преки
те пътища за по-качествено библиотечно-информационно обслуж
ване на научната общност не само в България, но и в чужбина.
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Фиг. 3. Изглед с таговете според COMARC в онлайн каталога на НБКМ
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Каталогизиране на славянската
ръкописна колекция –
опитът на Народната библиотека в Пловдив
Антоанета Лесенска (Пловдив)
Ключови думи: славянски ръкописи, описание на средновековни
ръкописи, книжовно нaследство, Народна библиотека в Пловдив,
кодикология, MARC21
Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив1 е старо и бога
то хранилище на културни ценности, добре познати в научния свят.
Колекцията „Ръкописни книги“ включва 177 славянски и 51 гръцки
ръкописа, 120 османотурски (арабски, турски и персийски) и 4 ръ
кописа на латиница, всички в хронологичния обхват от Х до ХІХ в.
В съзвучие с максимата, че идентификацията на ръкописното
книжовно наследство, пълното му каталогизиране и многоаспект
но разкриване гарантират запазването на националната културна
памет, НБИВ работи целенасочено и методично през последните
години за стандартизирано документиране и популяризиране на
уникалните си притежания.
Проектът Enhance Manuscriptorium through Bаlkan Recovered Know
ledge (EMBARK) стартира през септември 2010 г. с основна цел
включване на образци на ръкописно-документалното наследство от
Балканския регион в дигиталната библиотека Manuscriptorium2. Ос
новополагащ принцип за участие в електронната платформа беше
работата със стандартизиран дигитален документ. При търсене се
достига до библиографските описания на първичните документи,
придружени от дигиталните им копия, ситуирани на сървърите на
съответното цифрово хранилище. Съхраняваните в XML файлове
По-нататък НБИВ (Народна библиотека „Иван Вазов“).
Повече за проекта вж. Лесенска и Тончева 2014.
3
Достъпен тук http://www.loc.gov/standards/mets/.
1
2
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метаданни са структурирани според стандартите METS (Metadata
Encoding and Transmission Standards)3 и MASTER (Manuscript Access
Through Standards for Electronic Records)4. Специализираният ре
дактор M-TOOL е свободен за ползване софтуер, който позволява
създаването на библиографско описание с изход в XML. Общият за
всички документи модел, който стандартизира отделните елементи
на описанието, осигурява пълноценно извличане на информация и
гарантира пълнота и резултатност в процеса на търсене. Работни
ят лист на специализирания редактор включва следните полета за
описание: Основно; Идентификация; Интелектуално съдържание;
Физическо описание; История; Друго5, придружени от множество
подполета, които детайлизират отделните компоненти от кодико
логичния анализ на всеки паметник.
Участието на НБИВ в проекта беше възможност да се направи
адекватна оценка на готовността на библиотеката да дигитализира
и представя съдържание онлайн. Наложи се изводът, че стандар
тизацията на библиографското описание и уеднаквяването на из
ползваната методология е необходимото условие за изграждане на
устойчив и съвместим модел за изучаване, опазване и популяризи
ране на ръкописната колекция. Затова през 2012 г. започна катало
гизиране на славянските ръкописи с цел включването им в електро
нен каталог, което продължи близо година. Стремежът беше описа
нията да носят възможно най-пълната информация за колекцията,
като разкрият ръкописите на равнище кодикологична единица, без
да ги контекстуализират в корпуса на запазените ръкописни памет
ници. Целеше се постигането на точност и надеждност на подне
сената информация, вътрешно единство на терминологията в рам
ките на изгражданата база от данни и успоредяване с утвърдените
за националната археографска традиция подходи. Търсен бе баланс
на отделните дялове на описанието и максимална стандартизация
на данните. Унифицирането на информацията осигурява връзката
между създадения понятиен апарат за описване, изследване, изда
ване и превод на средновековните текстове и ключовите думи и по
нятия, използвани в библиографските описания. След обмисляне
и приемане на единна стандартизирана схема за описание6 беше
За проекта повече вж. на http://web.archive.org/web/20030623065455/;
http://www.cta.dmu.ac.uk:80/projects/master/resources.html.
5
В оригиналния работен лист названията са на английски език, съответно:
General, Identification, Intellectual Contents, Physical Description, History, Additional.
6
Описанието включва следните елементи: 1. Пореден номер; 2. Название:
2.1. Индивидуално название; 3. Датировка 4. Правопис; 5. Писмо: 5.1. локал
ни (географски) белези; 5.2. брой колони; 5.3. линиране/брой редове; 5.4. ръце;
4
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генериран структуриран масив от библиографски данни за обекти
те, който подготви включването им в платформа за управление на
дигитално съдържание7.
През пролетта на 2012 г. НБИВ стана асоцииран член на Фонда
ция „Национална академична библиотечно-информационна сис
тема“ (НАБИС) и предостави библиографската си база данни за
включване в Сводния каталог НАБИС. Започна първият етап от
създаването на дигиталната колекция при използване на формáта
за библиографски данни MARC21 и библиотечно-информационна
система ALEPH 500, а за визуализиране на паметниците – софтуер
ния продукт DigiTool за управление на дигитални колекции8.
В средата на 2013 г. започна обсъждането на темплейта за опи
сание9. Той е базиран върху схема, включваща 39 полета, групирани
в 13-те основни елемента, описани по-горе. Беше работено усилено
за адаптирането на използваната схема за описание на ръкописите
към формáта за библиографско описание при търсене на макси
мално приближение на отделните сегменти от схемата към техните
MARC21 числови маркери. Формираната поредица на полетата с
тагове изглежда така:
008

Обща информация
датировка
място на създаване
език
040
Код за източник на каталожния запис
041 0 Код на езика на текста
043
Код за географска зона
044
Код за страната на издаване/създаване
130
Основно описание с редна дума унифицирано заглавие
5.5. мастила; 5.6. рубрикация на текста; 5.7. надредни знаци; 6. Съдържание; 7.
Бележка на писача: 7.1. Приписки; 8. Кодикологично описание; 8.1. количествена характеристика: 8.1.1. брой листове; 8.1.2. номерация на тетрадите;
8.1.3. размер на листовете; 8.1.4. размер на текстовото поле; 8.1.5. брой на свез
ките; 8.1.6. липси; 8.2. общо състояние: 8.2.1. реставрация; 8.3. материал; 8.3.1.
воден знак; 8.4. подвързия: 8.4.1. материал; 8.4.2. външни особености; 8.4.3. тех
нология и украса; 8.4.4. оригинална/съвременна; 9. Украса; 10. История: 10.1.
произход; 10.2. предишен притежател и местонахождение; 11. Придобиване;
12. Литература: 12.1. предишни описания и сигнатури; 12.2. издания; 12.3. биб
лиография; 13. Бележки.
7
По-подробно вж. в Лесенска 2013.
8
Повече вж. в Лесенска и Анева 2014.
9
Повече вж. Lessenska & Aneva 2015.
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245 10 Сведения за заглавието
260 Издателски данни/сведения за разпространение
300 Физическа характеристика
$a
Обем
$c
Размери
$f
Вид цялост
$g
Размери на целостта
336 Вид на каталогизирания документ
340 Физически носител
500 Общи забележки
$a
украса
$a
бележки
520 2 Обхват и съдържание
$a
съдържание
$a
бележка на писача
$a
приписки
541 Забележка за непосредствения източник на комплектуване
542 Информация за авторските права
544 Забележка за местоположението на други архивни материали
546 Забележка за езика на описвания документ
561 Историческа справка за притежание и попечителство
562 Забележка за идентификационните признаци на копие
и версия
563 Информация за подвързията
581 Забележка за публикации за описвания документ
583 Забележка за действия, свързани с обработката и запазването
на документа

Наименованията им са следните: 510 Забележка за цитати/препратки
(преглед на използваните източници); $a Име на използвания източник, $c Местонахождение в източника, $u съдържа URL за библиографската база данни, където
е цитирана поредицата; 515 Забележка за особеностите на номерирането; 530
Забележка за наличие на допълнителен носител: $a Забележка за наличие на допълнителен носител, 533 Забележка за копие на описвания документ, $a Вид на
копието, $b Място на копиране, $c Служба, отговорна за копирането, $d Дата на създаване на копието, $e Физическа характеристика на копието; $n Забележка за копието: 545 Биографична или историческа справка: $a Биографична или историчес
ка справка; 555 Забележка: $a Кумулативен индекс/помощни средства за търсене,
$b Източник на материалите; 580 Забележка за връзката на описвания документ
с други библиотечни документи; 730 Допълнително описание – унифицирано
заглавие; 856 Електронен адрес за съхранение и достъп.
10
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Други девет полета от зададените не са използвани към момен
та. Това са полета с тагове 510, 515, 530, 533, 545, 555, 580, 730 и 85610.
Практиката ще покаже дали ще останат, или не в темплейта, но те
дават допълнителни възможности за по-богата информативност на
записа.
В резултат за публиката станаха пълнотекстово достъпни 70 сла
вянски ръкописа от периода XII–XVIII в. В началото на 2015 г. за
почна вторият етап по формиране на дигиталната колекция. В края
ѝ общият брой на достъпните славянски ръкописи достигна 95. За
цифровизиране на последните 41 ръкописа от посочения период,
чиито каталожни описания са готови, ще бъде необходимо осигу
ряване на подходящ скенер, позволяващ безопасното заснемане на
кодексите.
В периода март – юни 2016 г. партньорите от Фондация НАБИС
извършиха миграция от скъпите софтуерни продукти ALEPH и
DigiTool към софтуерите с отворен код Koha11 и DSpacе12. След пе
риод на първоначално тестване и адаптиране към промените, през
2018 г. 26 от славянските ръкописи от ХІХ в. бяха каталогизирани и
дигитализирани, предстои агрегирането им в цифровата библиоте
ка НАБИС репозиториум13. След описанието на останалите обекти
от ХІХ в. (15), което е планирано за края на настоящата година, ця
лата славянска ръкописна колекция ще бъде достъпна онлайн.
Непосредствена цел остава привличането на външна експер
тиза за изработване на каталожните описания на гръцките и осма
нотурските ръкописни книги. Отделните елементи на описанието
изискват компетентност в различни области на знанието. Специа
лизацията днес в отделните области в противовес на универсалната
специализация на предишните поколения изследователи налага
бъдещата практическа работа с гръцката и османотурската сбирка
да се извърши комплексно.

Интегрирана библиотечна система за управление на библиотечни фон
дове, доработена за българска среда от фондация НАБИС, чийто модул за ката
логизиране предлага пълна съвместимост с библиографския формат MARC 21.
12
Платформа за управление на дигитални колекции; доработената за бъл
гарска среда от фондация НАБИС версия представлява НАБИС репозиториум.
13
Колекцията може да бъде видяна на адрес: http://digilib.nalis.bg/xmlui/
handle/nls/229.
11
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Марковски псалтир : 5(207) 1638 г. хартия
142 листа
Оригинална буквена номерация в средата на долното поле, в началото и
в края на всяка тетрада; свезки от по осем листа; късно сигниране със син
молив
205/142 mm размер на листовете
152/95 mm размер на текстовото поле
Украса: богато украсени полихромни медальонни и плетенични застав
ки и инициали с антропоморфни и зооморфни мотиви в балкански стил;
ислямско влияние в изображенията на инициалите с растителни моти
ви; заставки от няколко вида: на л. 1а правоъгълна заставка с преплетени
кръгове, очертани от бели ленти с черни кантове с много възли и клоно
видни извивки, дъната са тъмносини, жълти и червени; на л. 3 медальон
на заставка с миниатюра на цар Давид с корона на престол със свитък в
ръка, отстрани растителен орнамент тип „дървото на живота“ с възли и
птичка от същите ленти; на л. 64б медальонна заставка с миниатюра, изоб
разяваща Христос Пантократор, псалом LXXVІІ, 1; на л. 123б миниатюра
на Моисей; заставка тип „портик“ с орнитоморфни мотиви на л. 84а; тясна
цветна заставка тип „лъкатушен бордюр“ на л. 95б; образни инициали с
антропоморфен мотив човешки глави, от чиито коси се очертава буквата,
на лл. 1б, 3б, 11а, 23б, 25б, 29б, 35а, 36б, 40а-б, 50б, 59а, 63а, 79б, 86а, 108а,
119б, в някои случаи само човешка глава за буква О на лл. 12а, 16а, 38а, 49б,
51а, 73б, другаде човешката глава е комбинирана с птица на лл. 27а, 70а,
97, 82а или е разработен мотивът птица, кацнала върху змия на лл. 17б,
41б, 77б, 57б. Разнообразието на комбинациите е голямо, а изпълнението
експресивно, особено в детайлното очертаване на човешкото лице; ини
циали с двойно преплетени ленти в балкански стил на лл. 13а, 20а, 32а, 64б,
84а, 95б, 100а, 108а, 123б и със зооморфни мотиви на л. 3а, с големи цветни
флорални удължения, напомнящи източна арабеска на лл. 7б, 51б, 72б, 89,
по удълженията на някои са кацнали птички – лл. 26а, 39б, 46а, 57б, 72б,
78б, 89б, 112б, 118б; инициали от плътни червени линии в неовизантийски
стил с богата орнаментика на лл.15б, 16б, с вписани очи на лл. 4б, 33а, 44а,
45а, 52б, 61б и др.; орнаментален растителен мотив в страничното поле
с птичка тип „дървото на живота” на л. 13а и антропоморфен мотив на
л. 32а; кръстовидни указалки
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Макар и неподписан, някои изследователи причисляват по калиграфски
белези ръкописа към работите на йерей Аврам Димитриевич, преписвач
от Карловско-Аджарската книжовна школа
Съдържа: л. 1а: Чинопоследование при изпълняване на псалмите;
л. 3а–л. 135б: Псалми; л. 136а–л. 142б: Богородичен параклис.
Бележка на писача: л. 142б за деня, месеца и годината на изписване на
ръкописа.
Приписки: на л. 135а поменик с имена Димитре, Хахо, Ниделко, Крайчо,
Доине; приписка за историята на псалтира на предния форзац – споме
нати са селата Дермендере (дн. Първенец), Пловдивско, и Марково, Плов
дивско; на заден форзац друга приписка
Придобит чрез покупка през 1920 г.
Език: старобългарски
Правопис: ресавски
Предишен притежател: Нако Харизанов от с. Марково, Пловдивско (по
бележка на предната кора)
Воден знак: три вертикално поставени кръга, без аналози в албумите;
единична котва в кръг с обли трилистници и контрамарка ВМ; единична
котва в кръг с обли трилистници; контрамарка BM и три луни (подобен на
Mosin, № 2089 от 1635); три луни с контрамарка АЗ
Подвързия: да
Материал: дърво, кожа
Външни особености: две функциониращи закопчалки – два метални
жлеба в предното ребро на горния капак и две кожени каишки с метални
наконечници в задното ребро на долния капак
Технология и украса: орнамент в техника сляп отпечатък върху горния
капак, във формата на ромбоид, в центъра на който е Голготският кръст
Оригинална/съвременна: оригинална
Предишни описания и сигнатури: ИЙ14? (Йовчев, И. Каталог на кни
гите в Областната библиотека и музей. Пловдив, 1885); НР33 (Райнов, Н.
Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в
Пловдив. С., 1925); МС400 (Стоянов, М. Украса на славянските ръкописи в
България. С, 1973); СК442 (Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Бъл
гарски ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог.
Т. 1. С., 1982)
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Библиография: Ангелов, Б. Старобългарски книжовни средища. Аджар
(Свежен), Карловско (Добавки). Карлово. (Книжовната дейност на йерей
Аврам Димитриевич).//Изв. на НБКМ, 14 (20), 1976, 39–40; Христова, Б., Д.
Караджова, Е. Узунова. Бележки на българските книжовници X–XVIII век.
Т. 2. ХVІ–ХVІІІ век. С., 2004, с. 49, № 292; Джурова, А. Ислямски влияния вър
ху украсата на българските ръкописи ХV–ХVІІ век.//Пробл. на изкуството,
1980, № 3, 31–33. (същото в: Литературознание и фолклористика. Сборник
в чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. С., 1983, 182–186); Джуро
ва, А. 1 000 години българска ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. С.,
1981, ил.№ 270, 271, 272, 273, 274; табл. LХХІІІ, 1053–1068; Джурова, А. Въве
дение в славянската кодикология. Византийският кодекс и рецепцията му
сред славяните. С., 1997, с. 190, ил. 390; Джурова, А. В света на ръкописите.
С., 2007, 218–219; Дончева-Панайотова, Н. Аджарски книжовници-илюстра
тори от ХVІІ век. Велико Търново, 1998, с. 66, 74, 80; Евлогиева-Кацарова, Ц.
Художествената работа на йерей Йоан в Етрополското четириевангелие от
1658 г. – В: Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. С., 2010,
с. 208; Караджова, Д. За илюстриращите образни инициали в някои ръко
писи от Котленския книжовен център. – В: Славянска палеография и дип
ломатика. Т. 2, С., CIBAL, 1985, с. 227; Карачорова, И. За така наречената
„Молитва след псалтира“.// Кирило-методиевски студии, 14, 2001, 183–186;
Карачорова, И. За цифровите означения към библейските песни. – В: ПѢТИ
ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 347–348; Кара
чорова, И. Към изучаването на библейските песни в славянската ръкопис
на традиция.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, ХХІХ, 2005, № 1, 32–35;
Българска ръкописна книга. Х–ХVІІІ в. Каталог. С., 1976, № 221; Коцева, Е.
Славянски ръкописи в библиотеката на Пловдивската митрополия.//Ста
робългарска литература, 15, 1984, 158–159; Мусакова, Е. Даниил мазач. – В:
Етрополската книжовна школа и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 179, 181;
Райков, Б. Орнамент и миниатюра в българските ръкописи XV–XVIII век. С.,
1979, ил. ХІV; Райков, Б. Украсата на българските ръкописи от 15–18 век. – В:
Славянска палеография и дипломатика. Т. 1, С., CIBAL, 1980, 213–219; Муса
кова, Е. Луксозните ръкописи на XVII-ти век. – В: По следите на българската
книга: Описи. Находки. Библиология : Сб. научни съобщения от Втория на
ционален колоквиум, посветен на 160-годишнината от рождението на Лука
Касъров (1854–1916). Пловдив. 2015. 247–263; Станковић, Р. Рукописи српске
редакциjе у Народноj библиотеци „Иван Вазов“ из Пловдива. Водени знаци
и датирање. //Археографски прилози, 26–27, 2004–2005, 199–200; Стоянов, М.
Украса на славянските ръкописи в България. С, 1973, с. 36; Стоянов, М. Букви
и книги. София, 1978, 62–101; Узунова, Е. Някои палеографско-кодиколо
гически проблеми на извънтекстовите добавки в българските ръкописи от
ХІ до ХVІІІ век. // Библиотекознание, библиография, книгознание, 6, 1998,
с. 137; Христова, Б., Е. Мусакова, Е. Узунова. Опис на славянските ръкописи
в Църковно-историческия и архивен институт – София. Т. 1. С., 2009, с. 141
Реставрация: да
Липси: 1-ва и 18-та тетрада са с по 7 листа
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Cataloguing a Slavonic Manuscript Collection:
The Experience of the Plovdiv National Library
Antoaneta Lessenska (Plovdiv)
The article describes the experience of the Ivan Vazov Public Library
in Plovdiv regarding the cataloging of its Slavonic manuscript collection
with a view to building a digital library. The results of the standardised
documenting of collections are noted here chronologically, starting
from 2010. Attention is drawn to the multi-faceted development of this
collection and the provision of public online access to it.
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Списък на съкращенията
АРМ

Архив на Рилския манастир

БАН

Българска академия на науките

БИА

Български исторически архив, Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“, София

ГИМ

Государственный исторический музей (Държавен исто
рически музей – Москва)

ДА

Държавен архив, София

НАБИС

Национална академична библиотечно-информационна
система

НБИВ

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

НБКМ

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ –
София

РАН

Российская академия наук (Руска академия на науките)

РГБ

Российская государственная библиотека (Руска държав
на библиотека – Москва)

РНБ

Российская национальная библиотека (Руска национал
на библиотека – Санкт Петербург)

РГАДА

Российский государственный архив древних актов
(Руски държавен архив за древни актове – Москва)

ОР

Отдел рукописей (Отдел за ръкописи към Руска дър
жавна библиотека – Москва)

САНУ

Српска акдемиjа наука и уметности (Сръбска академия
на науките и изкуствата)
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ЦДА

Централен държавен архив

BAR

Biblioteca Academiei Române, Bucarest (Библиотека на
румънската академия – Букурещ)

DIR

Documente privind istoria României (Документи за исто
рията на Румъния)

DRH

Documenta Romaniae Historica (Румънски исторически
документи)

MEF

Moldova în epoca feudalismului (Молдова в епохата на
феодализма)
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Списък на илюстрациите
Ел. Мусакова
Украсата на късните ръкописи от библиотеката на Зографския манастир
(стр. 865–874)
Ил. 1. Св. Георги Зографски, миниатюра, Зогр. 294, неномериран първи лист
(recto).
Ил. 2. Св. Георги Победоносец, миниатюра, Зогр. 274, л. ІІІv.
Ил. 3. Св. Георги Победоносец, миниатюра, Зогр. 230, л. 7v.
Ил. 4. Св. Георги, миниатюра, Зографски поменик от 1840 г., неномериран
втори лист (verso).
Ил. 5. Св. Йоан Дамаскин, рисунка с мастило, Зогр. 405, л. 3v.
Ил. 6. Архидякон Стефан, рисунка с мастило и молив, Зогр. 334, трети
неномериран лист (verso).
Ил. 7. Заставка, Зогр. 456, л. 1r.
Ил. 8. Заставка и инициал, Зогр. 339, л. 18v.
Ил. 9. Заставка-разделител, Зогр. 372, л. 6v.
Ил. 10. Заставка-разделител и концовка, Зогр. 305, л. 2v–3r.
Г. Ристески
Сбирката от певчески ръкописи на Зографската света обител (стр. 875–877)
Ил. 1. Зогр., Пс. 110, л. 1.
Ил. 2. Зогр., Пс. 107, л. 93.
Ил. 3. Зогр., Пс. 18, л. 25.
П. Жгун, В. Подковирова
Ръкописите от школата на преподобния Паисий (Величковски)
в библиотеката на Зографския манастир (стр. 878–889)
Ил. 1. Преп. Паисий (Величковски) (XIX в., Музей на манастира Нямц, Румъния).
Ил. 2. Преп. Василий Пояномерулски.
Ил. 3. Зогр. 166, л. 2б–3а: датирана приписка на писача, от ръката на йером.
Пахомий.
Ил. 4. БАН, 13.5.4, л. 15б–16а: Никита Стифат. Сотница. Автограф на преп.
Паисий. Оформяне на маргиналиите в рамки, собствени диакритични
знаци за обозначаване на придихания в славянския текст.
Ил. 5. Зогр. 269, л. 4: Отпратки към различни гръцки извори в превода на
Лествицата на преп. Йоан Лествичник.
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Ил. 6. Зогр. 269, л. 3: Синонимни варианти: подмещетъ/советует в перевода на
Лествицата.
Ил. 7. Зогр. 240, л. 4б–5а: Сборник със слова на Нил Пустинник, автограф на
монах Климент.
Ил. 8. Зогр. 246, л. 189б–190а: Отдясно образец на писмо от монах Климент,
отляво – „библиотекар“.
Ил. 9. Зогр. 269, л. 58. Писмо на преп. Паисий до йерей Димитрий.
Ил. 10. Зогр. 389, л. 1. Поучение за пострижение в монашество.
Ил. 11. Зогр. 117, л. 101. Аскетически сборник. Приписка за печатния първообраз
на „Слово о восьми страстных помыслах“.
Ил. 12. Зогр. 117, л. 117б. Аскетически сборник. Бележка за мястото и датата на
написването му.
Ил. 13. Зогр. 129, л. Iб–л. IIа: Аскетически сборник. Приписка за собственост.
Д. Илиев
Нови сведения за историята на Зографското глаголическо евангелие от Х в. според
гръцка приписка от XIX в. в старопечатна книга от библиотеката
на Зографския манастир (Инв. 19023) (стр. 890–893)
Ил. 1. Заглавната страница от печатното изборно евангелие на гръцки, в което
са намерени приписките.
Ил. 2. Печат с инвентарния номер на книжното копие, в което са намерени
приписките.
Ил. 3. Първа гръцка приписка, вероятно на форзац.
Ил. 4. Сравнение на ръцете на двете гръцки приписки.
Ил. 5. Втора гръцка приписка за Зографското евангелие, стр. 3.
Ил. 7. Втора българска приписка, превод на втората гръцка.
Г. Парпулов
Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234) (стр. 894–899)
Ил. 1. Света гора, Зографски манастир, ръкопис № 234 (ΙΙΙ.з.8), л. 137б.
Ил. 2. Света гора, Зографски манастир, ръкопис № 228 (II.д.1), л. 1а.
Ил. 3. Света гора, Зографски манастир, ръкопис № 228 (II.д.1), л. 114б.
Ил. 4. Света гора, Зографски манастир, ръкопис № 228 (II.д.1), л. 67б.
Ил. 5. Света гора, Зографски манастир, ръкопис № 228 (II.д.1), л. 10б.
Ил. 6. Света гора, Зографски манастир, ръкопис № 228 (II.д.1), л. 2а.
П. Петков
Ръкопис № 328 от библиотеката на Зографската света обител
(сборник на Търпе Вучидолов) (стр. 900)
Ил. 1. Ръкопис 328 в библиотеката на Зографския манастир.
П. Петков, свещ. К. Поповски, Д. Пеев
За приписката на „окаяния Драган“ в Зографския трефологий (стр. 901–903)
Ил. 1. Л. 172а от Драгановия миней (Зогр. 54).
Ил. 2. Образци от почерка на монах Панарет (Зогр. 54, Зогр. 325, Зогр. 354).
Ил. 3. Образци от почерка на монах Панарет (Зогр. 353, Зогр. 354).
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Ив. Йорданов
Златният печат на цар Иван Асен II (1218–1241),
съхраняван в архива на Зографския манастир (стр. 904–907)
Обр. 1. Рисунка на печата, направена през 1906 г. от А. П. Стоилов.
Обр. 2. Златният печат на цар Иван Асен ІІ, съхраняван в манастира Зограф.
Обр. 3. Копие или реплика на печата, появило се най-рано на обложката на
История на България, том. ІІІ, София 1981 г.
Обр. 4. Грамотата на цар Калиман и висящият от нея печат на цар Иван Асен ІІ.
П. Захарюк, Г. Лазар, Д. Пеев, Ив. Билярски
Чек-лист на влахо-молдовските документи в архива на Зографския манастир
(стр. 908–911)
Ил. 1. Док. 1. Зогр. арх. 1/2/16.
Ил. 2. Док. 31. Зогр. арх. 4/2/25.
Ил. 3. Печатът от док. 31. Зогр. арх. 4/2/25.
Ил. 4. Док. 51. Зогр. арх. 4/4/9.
М. Кипровска, Г. Бойков
Колекцията от османски документи от архива на Зографския манастир:
предварителни бележки върху нейното състояние, съдържание,
значимост и перспективи за работа (стр. 912–913)
Ил. 1. Зогр. арх. 9/2/28. Османска карта на Зографския манастир с Арсаната и
прилежащите им територии от 1869 г.
Ил. 2. Зогр. арх. 2/32. Карта (на гръцки) на Зографския метох „Ормиля“ от
втората половина на XVIII в.
Н. Данова, К. Мирчева, О. Тодорова, Св. Иванова
Четири зографски кондики от XVIII – началото на XIX в. (стр. 914–928)
Обр. 1. Зогр. № 231, л. 1r.
Обр. 2. Зогр. № 231, л. 2v.
Обр. 3. Зогр. № 231, л. 3r.
Обр. 4. Зогр. № 231, л. 100r.
Обр. 5. Зогр. № 231, л. 13r.
Обр. 6. Зогр. № 231, л. 43r.
Обр. 7. Зогр. № 231, л. 37r.
Обр. 8. Зогр. № 231, л. 69r.
Обр. 9. Зогр. № 231, л. 120r.
Обр. 10. Зогр. № 231, л. 110v.
Обр. 11. Зогр. № 231, л. 157v.
Обр. 12. Зогр. № 231, л. 194r.
Обр. 13. Зогр. № 231, л. 139v.
Обр. 14. Зогр. № 231, л. 181v.
Обр. 15. Зогр. № 231, л. 199v.
Обр. 16. Конд. № 55, л. 30r.
Обр. 17. Конд. № 55, л. 21v.
Обр. 18. Конд. № 55, л. 3r.
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Обр. 19. Конд. № 245, л. 1r [1].
Обр. 20. Конд. № 245, л. 89r [177].
Обр. 21. Конд. № 245, л. 124r [263].
Обр. 22. Конд. № 246, л. 2r.
Г. Митов
Васил Априлов в търсене на документи за средновековното българско минало
(стр. 929–938)
Ил. 1. Зогр. арх. 83/91. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 17 май
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 1.
Ил. 2. Зогр. арх. 83/91. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 17 май
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 2.
Ил. 3. Зогр. арх. 83/92. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 17 май
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 3.
Ил. 4. Зогр. арх. 83/92. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 17 май
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 4.
Ил. 5. Зогр. арх. 83/94. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 1.
Ил. 6. Зогр. арх. 83/94. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 2.
Ил. 7. Зогр. арх. 83/95. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 3.
Ил. 8. Зогр. арх. 83/95. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 4.
Ил. 9. Зогр. арх. 83/96. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 5.
Ил. 10. Зогр. арх. 83/96. Писмо на Васил Априлов и Николай Палаузов от 12 юли
1838 г., Одеса, до архим. Анатолий Зографски в Санкт Петербург. Стр. 6.
Д. Пеев
Нови документи за отец Паисий Хилендарски (стр. 939–952)
Ил. 1. Документ № 1, л. 1r (Хил. арх. 1750–1759/16).
Ил. 2. Документ № 1, л. 1v (Хил. арх. 1750–1759/16).
Ил. 3. Документ № 4 (първи екземпляр), л. 1r (Хил. арх. 1761/17).
Ил. 4. Документ № 4 (първи екземпляр), л. 1v (Хил. арх. 1761/17).
Ил. 5. Документ № 4 (втори екземпляр), л. 1r (Хил. арх. 1761/18).
Ил. 6. Документ № 4 (втори екземпляр), л. 1v (Хил. арх. 1761/18).
Ил. 7. Документ № 5, л. 1r (Хил. арх. 1762/13).
Ил. 8. Документ № 5, л. 1v (Хил. арх. 1762/13).
Ил. 9. Документ № 5, л. 2v (Хил. арх. 1762/13).
Ил. 10. Документ № 7 (Хил. арх. 1767/9).
Ил. 11. Документ № 9 (Хил. арх. 1793/3).
Ил. 12. Документ № 10 (Хил. арх. 1773/4).
Ил. 13. Документ № 11 (Хил. арх. 1775/8).
Ил. 14. Документ № 12 (Хил. арх. 1775/1).
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Списък на илюстрациите
Д. Пеев
За Зографската българска история и нейния автор (стр. 953–958)
Ил. 1. Зогр. 263, л. 39r. Началото на Зографската българска история.
Ил. 2. Зогр. 263, л. 31r–31v. Приписката на монаха Яков.
Ил. 3. Зогр. 263: Приписката на проигумен Константий.
Ил. 4. Зогр. инв. № 18336. Заглавната страница на Разговор угодни народа сло
винскога.
Ил. 5. Зогр. инв. № 18336. Приписката на йеродякон Доситей.
Ил. 6. Зогр. инв. № 18336. Бележките на йеродякон Доситей.
Г. Банев
За автора на Кониковското евангелие. Нови данни за ръкописното наследство
на книжовника Натанаил Зографски, митрополит Охридско-Пловдивски
(стр. 959–966)
Ил. 1. Bibl. Patr. Alex. 268, p. 1.
Ил. 2. Bibl. Patr. Alex. 268, p. 4.
Ил. 3. Zogr. Gr 107, f. 156r.
Ил. 4. Zogr. Gr 161–51, f. 55v.
Ил. 5. Zogr. Gr 161–51, f. 57r.
Ил. 6. Zogr. Gr 54–164, f. 6r.
Ил. 7. Zogr. Gr 113–3, f. 2r.
Ил. 8. Zogr. Gr 128–18, f. 3r.
М. Крутова
Материали за Зографския манастир, пазени в ръкописния отдел
на Руската държавна библиотека (XIII–XIX в.) (стр. 967–981)
Рис. 1. ОР РГБ. Ф. 87. № 42. Драганов Миней (Зографски Трефологий),
кр. на XIII в., фрагмент.
Рис. 2. ОР РГБ. Ф. 87. № 21.1–3. Фрагменти от три южнославянски сборника със
слова и поучения, втор. пол. на XV в.
Рис. 3. ОР РГБ. Ф. 87. № 24.1–4. Фрагменти от четири ръкописни Пролога, XVI в.,
№ 4 – XVII в.
Рис. 4. ОР РГБ. Ф. 178. № 3070. Житие на деспот Стефан Лазаревич и хрисовул на
император Василий II, 1433 г., фрагмент.
Рис. 5. ОР РГБ. Ф. 188. К. 8. Ед. хр. 10. Лист 7а. Писмо до А.Н. Муравьов от
25 януари 1857 г. от старците на обителта. Начало.
Рис. 6. ОР РГБ. Ф. 188. К. 8. Ед. хр. 10. Лист 7б. Писмо до А.Н. Муравьов от
25 януари 1857 г. от старците на обителта. 2-ра страница.
Рис. 7. ОР РГБ. Ф. 188. К. 8. Ед. хр. 10. Лист 8а. Писмо до А.Н. Муравьов от
25 януари 1857 г. от старците на обителта. 3-та страница.
Рис. 8. ОР РГБ. Ф. 188. К. 8. Ед. хр. 10. Лист 8б. Писмо до А.Н. Муравьов от
25 януари 1857 г. от старците на обителта. Краят с подписите на старците.
Рис. 9. Ф. 188. К. 8. Ед. хр. 10. Лист 17. Карта на Зографския манастир (перо,
мастило), 1868 г.
Рис. 10. Ф.178. № 9120.20. Лист 1. Различни записи, сред които и една бележка за
пътуване от манастира Драгомирна до Запорожката Сеч и до Атон от 1767 г.
Рис. 11. ОР РГБ. Ф. 178. № 9102.20. Лист 1б. Фрагмент от писмо до стареца Тео
досий, третата четв. на XVIII в.
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Рис. 12. ОР РГБ. Ф. 178. № 9102.20. Фрагменти от писма от казашкия скит на
Атон, третата четв. на XVIII в.
Рис. 13. Рис. 11. ОР РГБ. Ф. 178. № 9102.20.1–4. Зографски фрагменти на писма от
казашкия Атонски скит, трета четв. на XVIII в.
Рис. 14. ОР РГБ. Ф.218. № 925.2. Рисунка на Зографския манастир. „Книга
странствие во Иерусалим и в гору Афонскую в 1858 и 1859 годах“ от
йеромонах Йероним (Суханов), брат на Николо-Пешношския манастир,
третата четв. на XIX в. Л. 185 об.
Рис. 15. ОР РГБ. Ф.218. № 925.2. Рисунка на чудотворната икона на св. вели
комъченик и победоносец Георги. „Книга странствие во Иерусалим и в
гору Афонскую в 1858 и 1859 годах“ на Йероним (Суханов), йеромонах от
Николо-Пешношския манастир, третата четв. на XIX в., л. 186.
Рис. 16. ОР РГБ. Ф.218. № 925.2. Карта на Света Гора. „Книга странствие во Иерусалим
и в гору Афонскую в 1858 и 1859 годах“ на Йероним (Суханов), йеромонах от
Николо-Пешношския манастир, третата четв. на XIX в., л. 157 об.
Архим. П. Кицулеску
Ръкописи от библиотеката на Св. Синод на Румънската православна църква в
Букурещ, свързани с Молдова и със Зографската света обител на Атон (стр. 982–984)
Ил. 1. BSS Ms. sl. I 151: Житие на св. Йоан Златоуст.
Ил. 2. Колофон на л. 293v в BSS Ms. sl. I 151.
Ил. 3. Колофон на л. 480 в BSS Ms. sl. I 151.
Св. Куюмджиева
Зографски дейци в хилендарски музикални ръкописи (стр. 985–988)
Ил. 1. Драганов миней и Илиина книга: стихира за Богоявление „На Йорданстей
реце“, глас 2.
Ил. 2. Хилендар 686 – л. Iб.
Ил. 3. Хилендар 695 – л. 20а.
Ил. 4. Хилендар 694 – л. 50б–51а.
Ил. 5. Хилендар 777 – л. 1а.
Г. Бесстремянная
Японският архив на българския светогорски манастир Зограф (стр. 989)
Ил. 1. Зогр. Яп. 3, л. 1а.
А. Лесенска
Каталогизиране на славянската ръкописна колекция –
опитът на Народната библиотека в Пловдив (стр. 990–991)
Ил. 1. Марковски псалтир 5(207), фрагмент от описанието в MARC формат.
Ил. 2. Марковски псалтир 5(207) хартия 1638 г., л. 20а, фрагмент от описанието,
изглед в НАБИС Репозиториум.
Ил. 3. Каталожно описание на Марковски псалтир 5(207), 1638 г.
Снимките на ръкописите и архивните материали, пазени в Зограф, ни бяха любезно
дадени за публикуване в този сборник от манастирското братство; останалите снимки са
предоставени от авторите.
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Показалец на личните имена*
А
Аарон, йеромонах (1771) 295
Авгар 176
Августин, йерод. Зографски 80
Аверкий, Зографски игумен (1840)
47, 48
Аверкий (Попстоянов) Рилски
(1802–1882) 70
Агапий, игумен на Добровец (1777)
295, 297
Агапий (Ландос или Критски), книжовник (XVII в.), автор на Кириакодромион 551
Агапий, йерод. (1859) 64, 562
Агапий, йерод., игумен (1804) 383
Агапий, йеромонах Хилендарски
(преди 1762) 509
Агатангел 40
Агатангел Зографски 66, 67

Агатия, монахиня (1441) 603
Агатон, авва 100
Адам 15, 53, 457
Акакий (1755) 377
Акакий, архим., игумен на Добровец (1776) 295, 296, 297, 298
Акакий, йером. (1807) 32, 50
Акакий Зографски 67
Акакий Зографски, архим. (1775,
1783, 1788, 1799) 46, 369, 382,
386
Аксинте Урикариул (1717) 285, 286
Александра, сестра на Антимица и
Василашко (1660) 275
Александров, Александър 221, 222,
223, 224, 225, 226, 228
Александру чел Бун. Вж. Александър І Добрия
Александър І Алдя (1431–1436) 245,
262

* Показалецът на личните имена включва исторически личности – владетели,
сановници, духовници, светци, книжовници и учени (от XIX и началото на XX век),
коментирани или споменати в документите и статиите. Имената не са стандартизирани, като за основна форма се приема първата, която се среща в сборника. Лицата се идентифицират, доколкото е възможно. При съмнения в идентификацията е предпочетено едно име да бъде записано два или три пъти. При владетелите
и църковните йерарси са отбелязани годините на управление, а при останалите
се дава хронологическа индикация и/или ориентировъчна историческа информация. Там, където след името на лицето има само една дата в скоби, напр. „Юрашко, логотет (1604)“, датата указва годината, в която лицето е засечено в сборника,
като при повече от една посочка годината може да е усреднена.
Светските лица се записват по фамилно и собствено име, а духовниците и
владетелите – по собствено. В случаите, където не е ясно дали става дума за фамилия или прозвище, историческите личности се дават също по собствено име.
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Александър І Добрия (1400–1432)
244, 261
Александър І Маврокордат (1782–
1785) 298
Александър ІІ Маврокордат (1785–
1786) 299
Александър ІІ Николаевич (1855–
1881) 638
Александър ІІІ Александрович
(1881–1894) 27
Александър ІІІ Лъпушняну (1552–
1561, 1564–1568) 247, 265, 282
Александър ІV Злия (1592) 268
Александър V Коконул (1629–1630)
270
Александър Адам, капитан (1691)
282
Александър Йоан Маврокордат.
Вж. Александър ІІ Маврокордат
Александър Константин. Вж. Александър І Маврокордат
Александър Невски, св. 309
Александър, син на великия спатар
Дедиул 281
Алексей, зографски монах, член на
събора (1855) 642
Алексей Зографски, схимонах 62
Алексий V Дука Мурзуфул (5.02.–
12.04.1204) 193, 202
Амвросий, архим. (нач. ХХ в.) 66
Амоний, поп 86
Амфилохий Иконийски 731
Ана, жена на великия дворник на
Долната Страна Тома 275
Ананий Изугравец (преди 1747) 39
Анастасий, св. 86
Анастасий Писидийски 67
Анастасий Рапсаниота 67
Анастасий Синаит 98
Анастасия, дъщеря на Барбу от
Плоещ 310
Анатолий (Тихай), архим. 711, 712,
713, 716, 717, 719, 720, 721

Анатолий, зографски йеродякон 67
Анатолий, йером. (1840) 47
Анатолий
Зографски,
архим.
(1784*–1848) 309, 413, 414, 416,
418, 422, 423, 424, 426, 427, 428,
430, 434, 437, 570, 572, 666, 671
Ангел (Иванов) Севлиевеца, хаджи
(1808–1880) 68, 663
Ангеларий, св., един от св. Седмочисленици 458
Ангелина, княгиня, съпруга на Белбраду 266
Андон, монах, син на Китре (1472)
336
Андони от Яш (1682) 279
Андрей, дворник на портата (1680)
279
Андрей, дете на Антоние Змъу 283
Андрей, син на Андони (1682) 279
Андрей Могълде, дворник на портата на Галац (1785) 299
Андрей Юродиви, св. 125
Андреяш, син на Никиу от Дръджещ (1680) 279
Андроник II Палеолог (1282–1328)
194, 213, 425, 426, 443, 519, 597,
598, 599, 600, 638, 640
Андроник III Палеолог (1328–1341)
599
Андроник, йером. (1859) 313
Андроник Палеолог (1408–1423),
Солунски деспот 323
Анна Комнина (1083–1153) 589
Антим (Ризов), Зографски архимандрит и игумен (1855–1867)
37, 38, 638, 642
Антим, епископ Никомидийски 664
Антим, Зографски игумен, игумен
на Киприяна (1804) 304, 381,
383, 386
Антим (Зографски), йером. (1867)
124
Антим, монах (ок. 1773) 491, 493

* Според бележки на Панарет Зографски в манастирския архив.
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Антим Зографски, йером. (ХХ в.) 38,
67
Антимица пахарничица (1660) 275
Антимия (1635) 273, 289
Антимос Комнинос, архим. 381
Антиох Кантемир (1695–1700, 1705–
1707) 249, 282, 283, 426
Антиох Константин. Вж. Антиох
Кантемир
Антоние Змъу (1705) 283
Антоний IV, Константинополски
патриарх (1389–1390, 1391–1397)
595
Антоний, един от 26-те Зогр. мъченици 210
Антоний, зографски монах (1839)
572
Антоний, зографски монах, папукчия (XIX в.) 40
Антоний Велики, св. 89, 93, 99
Антоний Димски, св. 37
Антоний Зографски, монах (1916)
33, 67
Антохи Корую, велик капитан
(1778) 295
Ануца, дъщеря на Катинка 302
Апостол Дурак, меделничар (1670)
277, 278, 281
Априлов, Васил (1789–1847) 283, 413,
414, 415, 416, 418, 419, 423, 424,
425, 426, 428, 429, 430, 434, 436,
437, 440, 441, 443
Аргиров, Стоян (1870–1939) 227, 539
Арий 215
Аркадий Зографски, монах (1848)
33, 39, 98
Арон/Аарон, засвидетелстван в късни източници като първи ктитор и основател на Зографския
манастир 441, 537, 644
Арон Тиран (1592–1595, 1595–1600)
248
Аронович, Димитрие 312
Арсений, зографски монах (ок.
1805) 640

Арсений, монах (1473) 336
Арсений, св. 97
Арсений, скевофилакс Зографски
(1749–1780) 381, 382, 386
Артемий Зографски 67
Артений, свещеник (1782) 298
Архире Ианкул (1808) 304
Асинета, монахиня (1860) 313
Атанас, гражданин на Сремски
Карловци (1762) 503
Атанас Иванов Илиев, свещ. 30, 31
Атанасий, архим. Зографски (1855)
642
Атанасий, игумен на манастира Реметица (1761) 505
Атанасий,
йером.
Зографски
(XVIII в.) 351, 358, 372, 377
Атанасий, молдовски старец 76
Атанасий (Охлопков), схимонах 76
Атанасий Александрийски, св. 86,
87
Атанасий Атонски, св. 600
Атанасий Зографски, йером., книжовник, преписвач на певчески ръкописи, фотограф (1869–
1920) 67
Атанасий Рилски 70, 663, 671

Б
Балан, свидетел (1603) 267
Баласий йерей 67, 663
Балица Мъндричика, молдавски
болярин (1416) 244
Барбу от Плоещ, син на Петку (1831)
309
Барочи, Джакомо (1562–1617) 630
Барочи, Франческо, чичо на Джакомо Барочи 630
Барски. Вж. Григорович-Барски
Баязид І Йълдъръм (1389–1402) 323
Баязид ІІ (1481–1512) 324, 334, 337,
338, 339, 341, 342
Бежан, пчелар (1685) 280
Бекир ага 385
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Белбраду, управител на Кигеч (1601)
266
Белон дю Ман, Пиер (1517–1564)
396, 397
Бешир ага 385
Блансо, учител 182
Богдан III Криви (1504–1517) 246, 264
Богдан IV Лъпушняну (1568–1572)
282
Богдан, Йон 262, 263, 264
Бойкикев, Недялко (Нешо) 574, 575.
Вж. и Натанаил Охридски
Бойкикев, Стоян 572
Бойкикева, Стоя 572
Боллиак, Чезар (1813–1881) 257
Борис I Михаил, хан, княз (852–889)
452, 543
Борис Емелянович. Вж. Емелянович
Борохоаи, тъст на Йосиф от Ботошан 293
Босие, слугар (1812) 305
Брике 657, 729
Будакул от Гура Стражничии (1711)
285

В
Ваклинович, Стоянчо (от София),
племенник на о. Паисий Хилендарски 480, 491, 492, 495, 497,
498, 519, 520, 521
Вана дворник, молдовски болярин
261
Варданис, Георгиос 590
Варлаам, игумен на Добровец (1816)
309
Варлаам, (Влах) протосингел 68
Варлан, мютевелия на Зографския
манастир 337, 340
Варсонофий, св., един от 26-те Зогр.
мъченици 210
Варсонофия Евфимиевна 92
Вартоломей Хилендарец 70
Василашко, велик спатар (1660) 275
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Василе, питар (1661) 275, 276, 277
Василе Коата (1766) 294
Василие Лупу (1634–1653) 246, 248,
272, 273, 274, 276, 659
Василий II (976–1025) 591, 637
Василий, архим. 651
Василий, баща на Глигорий 273
Василий, зографски топчия (ок.
1800) 400
Василий, засвидетелстван в късни
източници като ктитор и основател на Зографския манастир
537. Вж. и Йоан Селима
Василий, хилендарски проигумен
(1759) 502, 666, 671
Василий Барски Плака Албов. Вж.
Григорович-Барски
Василий Велики, св. 92, 93, 94, 98,
176, 182, 754
Василий Икономедонигрита. Вж.
Икономедонигрита
Василий Зографски 67
Василий Зографски, монах (XIX в.) 39
Василий Нови, св. 86
Василий Постник, монах (XIX в.) 40
Василий Пояномерулски, св. (1692–
1767) 74, 75, 91
Василики, майка на св. Георги
Янински 149
Велич, Михайло 640
Венедикт, йерод. (1860) 313
Венедикт, скевофилакс на Ксиропотам (1799) 387
Венелин, Юрий (1802–1839) 256, 414,
415, 418, 419, 420, 421, 423, 424,
425, 426, 428, 435, 436, 437, 440
Вениамин, архим. (след 1865) 39, 40
Вениамин, йером., зографски епитроп (1867) 642, 643
Веснин, Сергий (1814–1853) 257
Викентий 651
Викентий, монах, терзия (XIX в.) 40
Викентий, Шишатовацки митрополит (1761) 505

Показалец на личните имена

Викентий Зографски, монах, хаджи, съборен старец (1758–1863)
47, 48, 426, 642
Виктор, схимонах (от 1855), хаджи 642
Викентий Хилендарец 70, 667, 668,
669, 671
Виктор, хаджи. Вж. Викентий Зог
рафски
Висарион, монах 75
Висарион, хилендарски проигумен,
скевофилакс (1775) 480, 481, 487,
493, 495, 504, 515, 519, 521
Вишан от Букурещ 377
Влад VIII Винтила (1532–1534, 1534–
1535) 246
Владимир (Соколовски), свещ. 718
Владимир (Делев) Зографски 67
Владимир Покръстител, св. 309
Вучидолов, Търпе 174, 183, 184, 185, 186
Вълков, Гендо, хаджи, сливенски
чорбаджия 37
Вълчо, хаджи (от Банско) 493

Г
Гавриил IV, Константинополски патриарх (1780–1785) 370
Гавриил, архим., игумен на Киприяна (1817) 309
Гавриил, йеромонах (Зограф, 1771)
665
Гавриил, йеромонах, Македонец,
Светогорец (след 1750) 666
Гавриил, йеромонах Зографски
(XIX в.) 538, 671
Гавриил, скевофилакс на Дохиар
(1799) 387
Гавриил, хилендарски проигумен
(1761) 504
Гавриил Бошнака 384
Гавриил Лесновски, св. 126, 127, 522,
530, 533
Гаврил, архангел 177
Гаврил, дякон (1680) 279

Гаврилович, Теодор, от Сремски
Карловци (1761) 505
Галактион, йерод. (1860) 313
Галактион монах 668, 671. Вж. и Калистрат Галактионович
Галактион Хилендарски, проигумен (1879) 668
Гедеон (1823) 80
Гедеон Зографски, монах (1836) 32
Геласие Зографски (ΧΙΧ в.) 39
Генадий, старец, член на Зографския събор (1855) 642
Георге (1860) 315
Георге, син на Тудор от Плоещ
(1792) 300
Георге Куза, бан (1816) 308
Георги, св. 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33,
35, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 51,
53, 54, 57, 62, 64, 66, 125, 193, 205,
246, 280, 360, 363, 400, 537, 645,
663, 676, 679, 684, 685, 756, 762
Георги, баща на Данил монах 335
Георги, баща на Филип (1489) 337
Георги, гражданин на Сремски
Карловци (1762) 503
Георги (Чудновски), йером. 711, 713,
716, 718
Георги Александрийски 657
Георги Бранкович, княз, деспот
(1427–1456) 522
Георги Дука (1665–1666, 1668–1672,
1678–1683) 277, 278, 279
Георги Митрофанович, зограф от
Хилендар (нач. на XVII в.) 694
Георги Нови Софийски, св. 134, 137
Георги Нови Янински, св. Вж. Георги Янински, св.
Георги от с. Червена вода, Охридско
376
Георги Фарисеос, апографевс на
тема Тесалоники (1320) 598
Георги Янински, св. 53, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 156, 157, 158,
159, 160, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 173
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Георгие Кишкъцъл, векил на имота в Слобозия Кантемирулуй
(1861) 315
Георгий, поп (1760) 540
Георгий Бетас Касториан 67
Георгий Зафиропулас 67
Георгий Критски 67
Георгий Скофара 67
Георгий Хийски 67
Георгиос Ι, крал на Гърция (1863–
1913) 588
Герасим, св. 86
Герасим, игумен на Нямц (1861) 315
Герасим, митрополит на Алепо
(1712–1785) 487, 489, 514
Герасим,
Хилендарски
архим.
(†1761) 478, 483, 486, 487, 488,
489, 497, 503, 504, 505
Герасим, хилендарски скевофилакс
(ок. 1770) 493, 510, 515
Герасим Николаевич, йерод. (Хилендар, 1821) 666, 671
Гергина от Кокорени 267, 268
Герман, копист (XIX в.) 34
Герман Неон Патрон 67, 663
Геров, Найден (1823–1900) 121, 481
Гилфердинг, Александър (1831–
1872) 113, 116
Глафира, св. 619
Глигорий, син на Василий (1637) 273
Гликис. Вж. Петър Берекет
Гликис, Николаос (1619–1693) 102,
103
Голуб, Олифер, хетман (ок. 1545–
1628, хетман – 1622–1626) 651
Голубенко, Григорий Остапович
651
Горгий Хасанина 379
Григентий Зографски, даскал 67
Григорий II Гика (1726–1733, 1735–
1739, 1739–1741, 1747–1748) 286,
287, 288
Григорий III Гика (1764–1769, 1774–
1777) 294, 295, 308

816

Григoрий V, Константинополски
патриарх (1797–1798, 1806–1808,
1818–1821) 387, 397, 399
Григорий VI, Константинополски
патриарх (1835–1840) 148
Григорий (Болутов), Зографски
архимандрит и игумен (1891–
1909) 27, 38, 39, 64, 66, 67, 143
Григорий, Зографски игумен (1810)
381, 485
Григорий, зографски монах (1861)
315
Григорий, зографски йеромонах и
епитроп (1868) 642
Григорий, монах (XVIII в.) 76
Григорий, монах, ученик на Паисий Величковски (XVIII в.) 651
Григорий, син на Йонашко от Пет
ря (1687) 280
Григорий Александър Гика. Вж.
Григорий III Гика
Григорий Богослов, св. 40, 182
Григорий Врабие, свидетел (1603)
267
Григорий Нисийски, св. 15
Григорий Палама, св. 706, 707
Григорий Певец, схимонах, старец
(1853) 65, 67, 642, 663, 671
Григорий Протопсалт 63, 663
Григорий Русин, Зографски игумен
(1792) 381, 383
Григорий Синаит 81, 86, 87, 91, 96,
97, 99
Григорий Уреке, велик дворник
(1660) 275
Григориос Ксирос, анаграфевс на
Волерос, Струма и Солун (ок.
1090) 592
Григорович, Виктор (1815–1876) 219,
220, 224, 226, 422, 443, 636, 637
Григорович-Барски, Василий (1701–
1747) 236, 383, 396, 418, 424, 425,
426, 428, 429, 443, 483, 484, 490
Груич, Радослав 478, 503

Показалец на личните имена

Гряка, сестра на Симион (1635) 273,
289
Гулев, Иван. Вж. Мартиниан, зог
рафски монах, 34
Гътхия, жена на Антоние Змъу 283

Д
Давид, библейски цар, пророк 212,
799
Давид, йером., ктитор и игумен на
Рилския манастир (1465) 640
Давид, йером., проигумен Хилендарски (1776) 484
Даколов, Йован, поклонник в Зог
раф (XIX в.) 40
Дамаскин, игумен на Киприяна
(1756) 292
Дамаскин, монах (XIX в.) 40
Дамаскин, проигумен Зографски
(1855) 642
Данаил, йером., скевофилакс Зог
рафски (1739) 381, 382
Даниил, игумен на Добровец (1753)
291
Даниил, йером. (Сеславски игумен,
1618) 675, 690, 692
Даниил, монах от манастира Нямц
(1861) 315
Даниил, проигумен, хилендарски
скевофилакс (след 1759) 481,
502, 504, 510
Даниил, пророк 453
Даниил Зографски 67, 667, 668, 671
Даниил Мосхополитис (1802) 553
Даниил Протопсалт 663
Данил монах, син на Георги (1470)
335
Дарие Бадул (1718) 286
Дафна, майка на св. Георги Янински
151, 157
Дедиул, велик спатар (1688) 281
Джурдже, син на Каталина Хъръгоайе 278

Джурдже Черкез, син на Ени Черкез (1666) 277
Джуров, Петър. Вж. Панарет Зографски
Диадох Фотикийски (ок. 400–474)
87, 92, 97
Дидим, св. 618
Дима от Яш (1690) 281
Диман от Сидрекапси (1470) 335,
336, 341
Димитра от с. Червена вода, Охридско 376
Димитраке Върнав, велик ключер
(1780) 297
Димитрие Аронович. Вж. Аронович
Димитрие Кантемир (1710–1711)
284, 285
Димитриевич, Захарий, от Сремски
Карловци 479, 492, 506, 507, 508
Димитри, син на Каласи (1489) 337,
338
Димитрий, архиерей 92
Димитрий, еп. на Бендер и Акерман, викарий на Митрополията на Молдова (1812) 306
Димитрий, йерей 80, 84, 96, 98
Димитрий, митрополит Молдовски 68
Димитрий Вулгаракис (Димитър
Златанов Градоборски) (неизв.–
1820) 68
Димитрий Ростовски, св. 37, 80, 85,
88, 90, 92
Димитрий Хилендарец, йеромонах
(1761) 505
Димитър, св. 238, 239, 240, 360, 363
Димитър Апелменес, апографевс
(1301) 598
Димитър Басарбовски, св. 32, 120,
121, 123, 124, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 523, 526
Димитър Зографски 198, 357, 398
Димитър Контенос, апографевс на
тема Тесалоники (1318) 598
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Димитър Нови, св. Вж. Димитър Басарбовски, св.
Димитър Солунски, св. 131, 132, 134
Димитър Хоматиан, архиепископ
на Първа Юстиниана и на цяла
България (ок. 1216–1234) 589
Димян, монах (вт. пол на XIX в.) 39
Динкова, Славка (ок.1848–1878), дъщеря на Константин Динков
Държилов 559
Дину, брат на Барбу от Плоещ 309
Дионисий, архимандрит на Ватопед (1799) 387
Дионисий, зографски монах (1839)
572
Дионисий, игумен на Добровец
(1771) 295
Дионисий, проигумен (1759) 382
Дионисий, скевофилакс на Кутлу
муш (1799) 387
Дионисий Светогорец 68, 670
Дичо Зограф (1819–1872) 148, 154
Д. К. П., румънски пътеписец 132
Дометиан, св., един от 26-те Зогр.
мъченици 210
Дометиан, йером. (1416) 244, 261
Доротей (от Газа), авва 79, 84, 86, 88,
93, 628, 633, 634
Доротей, йером., проигумен Хилендарски (1782) 484
Доротей, проигумен (1806) 366
Доротей монах (1691, Молдова) 282
Доситей, св. 628
Доситей, зографски йеромонах и
игумен (1803) 383
Доситей Зографски, йерод. (1760)
537, 540, 541, 542, 543
Драган, копист (XIII в.) 32, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 228
Дринов, Марин (1838–1906) 35, 454
Думитру, син на Каталина Хъръгоайе 278
Дурак меделничар. Вж. Апостол
Дурак
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Дучович, Александър 439
Държилов, Киряк Дингов (Динков)
(нач. на ХIХ в.–1878) 549, 559,
578, 581
Държилов, Константин Динков (неизв.–1890), брат на Киряк Държилов 559

Е
Ебуссууд ефенди, шейхюлислям
326, 327, 328
Евагрий Понтийски (346–399) 89, 91
Евагрий Схоластик (536–594) 453
Евлия Челеби (1611–1682) 390
Евсевий Кесарийски (263–339) 453
Евстатий Антиохийски, св. 215
Евстратий Дабижа (1661–1665) 276
Евтимий, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Евтимий. Вж. Ефрем, зографски
монах
Евтимий, зографски проигумен и
епитроп, игумен на Добровец
(1772–1805) 37, 38, 299, 367, 368,
369, 381, 383, 386, 387, 402
Евтимий Зографски 67, 663, 671
Евтимий монах (1860) 313, 638
Евтимий Търновски, патриарх, св.
35, 139, 643
Евтихий, св. 614, 615
Егудил, архангел 177
Елена, дъщеря на свещ. Константин
от Янина 152, 170
Елена, жена на Йонашко Кужба 269
Елена Бранкович, съпруга на Петру
IV Рареш 247
Елени, жена на св. Георги Янински
149
Еленка. Вж. Елена, дъщеря на свещ.
Константин от Янина
Елизавета Петровна (1741–1761) 651
Елисей (Перстякевич), протойерей
311

Показалец на личните имена

Елисей, Хилендарски архимандрит
(след 1761) 479, 482, 487, 489, 510,
511, 515, 516
Емелянович, Борис 649, 651
Ени Черкез, пивничар на Хуш (1666)
277
Епифаний Кипърски, св. 176, 220
Еразъм Охридски, св. 458
Ефрем, зографски монах 649, 650,
651
Ефрем Сирин, св. 93, 98

З
Замфираке, столник (1812) 306
Занкливерин, Василий Николаев 67
Зафир П. 68
Захарий, йеромонах Хилендарски
(1767) 515
Захарий, клисар на Хилендар (1761)
504
Захарий, проигумен Зографски
(1803) 403
Захария, игумен на манастира Добровец (1682) 279
Захария, игумен на манастира Добровец (1717) 286
Зикос, Михаил, зограф от Хониадес
148
Зинон, св. 617
26 Зографски мъченици, св. 31, 32,
35, 36, 64, 188, 192, 193, 194, 199,
216, 217, 662
Зографски. Вж. Димитър Зографски
Зографски, Петър Георгиев (1848–
1915) 33
Зосима 703
Зосима Соловецки, св. 37

И
Иван Александър, цар (1331–1371)
443, 643
Иван Асен ІІ, цар (1218–1241) 193, 202,
235, 236, 237, 240, 425, 427, 429

Иван Душан, сръбски княз 198, 199
Иван Калиман, (несъществуващ)
цар според късни извори 236,
239, 414, 417, 425, 428, 429, 443
Иван Рилски, св. Вж. Йоан Рилски, св.
Иван Шишман, цар (1371–1395) 422,
426, 428, 442, 443, 643
Иванов, Йордан 221, 222, 223, 224,
225, 227, 398, 427, 441, 478, 482,
483, 486, 503, 538, 539, 687
Игнатий, игумен на Добровец (1793)
301
Игнатий, проигумен Зографски,
член на събора, игумен на Кип
рияна (1780) 382, 384, 386, 403
Игнатий Богоносец, св. 40, 89, 91
Игнатий Ксантопул 93
Иисус Навин 211
Икономедонигрита, Василий Григориев 67
Иларион, св., един от 26-те Зогр.
мъченици 210
Иларион, даскал (ср. XIX в.) 75, 77
Иларион, Зографски игумен (игумен – 1849–1855) 568, 571, 641,
642, 669
Иларион, зографски монах (1802)
538, 539
Иларион, писар, зографски монах
368
Иларион Велики, св. 86
Иларион Критски, митрополит тър
новски (1821–1827, 1830–1838)
435
Иларион Макариополски (Стоян
Стоянов Михайловски) (1812–
1875) 188, 189
Иларион Мъгленски, св. (неизв.–
1164) 32
Илиаш от Хуш (1670) 277
Илински, Григорий (1876–1937) 221,
223, 224, 227, 422, 733, 755, 768
Илия, монах, син на Петко (1472)
336
Илия I (1432–1433, 1435–1442) 245
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Илия II Рареш (1546–1551) 265
Ипатий, йером. 649, 650, 651
Иринарх Зографски, йеромонах,
библиотекар и книжовник (кр.
на XIX–нач. на ХХ в.) 28, 29, 34,
38, 39, 44, 45, 54, 67, 143, 227
Иродион, св. 616
Исаак, библейски патриарх 619
Исаак Сирин, св. 79, 84, 90, 91, 92, 93,
95, 98, 461
Исая, зографски монах (1489) 338,
340
Исая, хилендарски проигумен (ок.
1762) 486, 503, 510
Исая Отшелник 79, 80, 85, 88
Исая Постник 97
Исихий Зографски, монах (1860) 33,
55, 142
Исихий Йерусалимски 79, 84, 87, 98
Исихий Синаит 99
Исхак, роб на Шамлу Али бей 335
Ифтений, зет на Дарие Бадул 286

Й
Йеремия, пророк 511
Йеремия, Софийски митрополит
(1618) 676, 690
Йеремия Могила (1595–1600, 1600–
1606) 248, 266, 267, 268
Йероним, св. 128
Йероним, зографски йеромонах
(1855) 642
Йероним (Суханов), йером. (ок.
1858) 644
Йоаким, Доростолски митрополит
(1623) 682
Йоаким, зографски монах (XIX в.) 39
Йоаким, хилендарски йеромонах
(1767) 515
Йоаким Осоговски (Сарандапорски), св. (неизв.–1105) 126, 127,
522, 531
Йоан III Дука Ватаци (1222–1254) 512
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Йоан VI Кантакузин (1347–1354) 600,
656, 658, 659
Йоан V Палеолог (1341–1376) 600,
638, 640
Йоан ХІ Век, Константинополски
патриарх (1275–1282) 194, 213
Йоан, кир 650, 651
Йоан, монах 671
Йоан, схимонах 76
Йоан Антиох Константин. Вж. Антиох Кантемир
Йоан Асен II. Вж. Иван Асен ІІ
Йоан Асен. Вж. Иван Асен ІІ
Йоан Асен Калиман. Вж. Иван Калиман
Йоан Богослов, св. 40
Йоан Владимир, княз на Дукля
(990/995–1016) 543
Йоан Дамаскин, св. 15, 48, 78, 84, 88
Йоан Девически, св. Вж. Йоаникий
Девически, св.
Йоан Дука, Епирски деспот (ок.
1240–1289) 194, 198, 213
Йоан Златоуст, св. 40, 86, 87, 89, 90,
91, 94, 97, 182, 214, 564, 633, 638,
657, 659, 713
Йоан Зографски 663
Йоан Инеотис (ок. 1321) 601
Йоан Калиман. Вж. Иван Калиман
Йоан Капша, сердар (1836) 310
Йоан Карпафийски 92, 94, 96, 100
Йоан Клада 67
Йоан Комнин (1701) 246
Йоан Комнин, севаст (1104) 592
Йоан Кукузел 67, 69
Йоан Лествичник 40, 92, 96, 97
Йоан Панаретос, апографевс на
тема Волерос, Мосинополис,
Серес и Стримон (1297) 602
Йоан Порианитис, зет на йером.
Модинос (ок. 1281) 598
Йоан Рилски, св. 32, 35, 126, 127, 140,
219, 440, 442, 522, 525, 527, 528,
529, 533, 534, 640, 663, 755

Показалец на личните имена

Йоан Селима (Василий), засвидетелстван в късни източници като
първи ктитор и основател на
Зографския манастир 441, 644
Йоан Синайски 89
Йоан Търновски. Вж. Иван Асен ІІ
Йоан Тъутул, комис (1833) 310, 311
Йоан Углеша, деспот (1365–1371)
427
Йоан Урсоянул, княжески логотет
(1776) 295
Йоан Хармосин Охридски (Иван
Генадиев/Хермосин, 1830–1890)
68, 663
Йоан
Хуморски,
свещеноинок
(1558) 658, 660
Йоана, жена на Йон Клошка 302
Йоаникий, игумен на Добровец
(1836) 310, 311
Йоаникий, монах 651
Йоаникий, проигумен Зографски
(1739) 358, 382
Йоаникий Девически, св. 522, 532,
533
Йоанис Ватацис, протокинигос (началник на ловците, 1341) 593
Йоасаф. Вж. Йоан VI Кантакузин
Йоасаф Дионисиатски-Светогорец
68
Йоасаф Зографски, йерод. (1915) 55
Йоасаф Зографски, монах (1932) 33,
67
Йоасаф, хилендарски монах. Вж.
Йосиф, монах
Йованович, Найден, български издател и белградски книжар
(1805–1862) 539
Йован, старец Зографски (1739) 382
Йов, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Йов, монах (XIX в.) 40
Йоил, зографски монах, член на събора (1749) 382
Йон, граматик (1671) 278

Йон, дворник (1624) 269
Йон, син на Съргие Клошка (1796)
302
Йон Бухуш, велик логотет (1710) 284
Йон Лонгул Питар 264
Йон Христе от Брашов (1792) 300
Йонашко, свидетел (1603) 267
Йонашко, син на Хреци Къмърашу
(1617) 268
Йонашко Кужба, велик дворник
(1635) 269, 273, 290
Йонашко от Петря (1687) 280
Йоникий, св., един от 26-те Зогр.
мъченици 210
Йорга, Николае (1871–1940) 257
Йорги, брат на Диман от Сидрекапси 336
Йордаке, велик логотет (1749) 289
Йордаке Кантакузино, велик логотет (1752) 290
Йорест, еп. на Хуш (1717) 286
Йорест, монах (1771) 295
Йосип. Вж. Йосиф, евреин от Ботошан
Йосиф, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Йосиф, евреин от Ботошан (1762)
293, 294
Йосиф, Зографски игумен (1890) 39
Йосиф, проигумен Хилендарски
(1762) 510
Йосиф, Рилски игумен 70
Йосиф, схимонах 668
Йосиф, хилендарски монах (1762)
479, 508, 509, 510
Йосиф Брадати (1714–1757) 492
Йосиф Волоцки (1440–1515) 36
Йосиф Вриений 96
Йосиф Обручник 457
Йосиф Палади, монах на м. Есфигмен (1861) 315
Йосъп (1691) 282
Йусупо от Ботошан. Вж. Йосиф, евреин от Ботошан
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К
Каласи, баща на Димитри (1489)
337, 338
Каленик, проигумен, скевофилакс
Зографски (1742–1749) 381, 382
Калик, св. 622
Калина, сестра на Диман от Сидрекапси 336
Калиник III, Константинополски
патриарх (30 ноември 1726,
само за няколко часа) 457
Калиник IV, Константинополски
патриарх (27.01–2.08.1757) 363
Калиник. Вж. Калик, св.
Калиник, Зографски игумен (1748)
640
Калиник, игумен на Добровец (1732)
286
Калист І, Константинополски патриарх, св. (1350–1353, 1355–
1363) 81, 86, 89, 91, 93, 97, 100, 600
Калист ІІ Ксантопул, Константинополски патриарх (1397) 100
Калист (Калистрат) Луков Хамамджиев (1815–1862) 353
Калист Катафигиот 91, 92
Калистос Властос, монах, Зограф
(ХХ в.) 554
Калистрат Галактионович, йерод.
67, 313, 315, 316, 671
Калистрат Зографски, архим. 33, 38,
55, 66, 67, 68, 663, 668, 669, 670,
671, 678
Кало Иван. Вж. Калоян
Калоян, цар (1197‒1207) 122, 193, 202
Кандакия, дъщеря на Гергина от
Кокорени (1603) 267, 268
Капитанович, Косте от Сремски
Карловци (1761) 505
Кара Мустафа паша. Вж. Лала Кара
Мустафа паша
Карлайл, Джоузеф (1801) 397, 401
Касам-туджари. Вж. Хасам
Касиан Римлянин, св. 80, 85, 91
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Касъм паша 337
Каталина Хъръгоайе (1671) 278
Катинка, дъщеря на Съргие Павъл
(1796) 302
Качановский, Владимир (1853–1901)
257, 262, 263, 266, 268, 283
Качич Миошич, Андрия 539, 540,
541, 543
Кесарий, монах 417
Кесарий Зографски 67
Кесарий Казанлаклията 68
Киприадис, Евстатий (1863) 550
Киприян, св., един от 26-те Зогр.
мъченици 210
Киприан, игумен на манастира
Вишневац (1429) 261
Киракс Хрисополит 68
Кириак, дякон, копист (1899) 34, 54
Кирик и Юлита, свв. 677, 693
Кирил (Александрийски), св. 40
Кирил, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Кирил, св., славянски първоучител
219, 221, 222, 224, 225, 457, 458
Кирил, зографски йеромонах 648, 651
Кирил, игумен на Добровец (1736)
287, 288
Кирил, игумен на Киприяна 291
Кирил, митрополит Пловдивски,
патриарх Български (1953–
1971) 572
Кирил, монах (1713) 115, 117
Кирил, монах, колар (ок. 1800) 400
Кирил, параскевофилакс на Великата Лавра (1799) 387
Кирил Белозерски, св. 37
Кирил Рилски 70, 671
Кирил Хубочан, йером., копист 248
Кирила от Бълицени (1687) 281
Кирица, дете на Антоние Змъу 283
Киряк Дингов Държиловец. Вж.
Държилов, Киряк Дингов
Киселинчев, Лазар 416
Китре, баща на Андон монах 336
Клавдий, св. 619

Показалец на личните имена

Климент, йером., зографски епитроп (1867) 642
Климент, схимонах 76, 79
Климент Зографски, йером. (1862)
150, 151, 173
Климент Охридски, св. 458, 756, 762
Ковачев, Михаил 225, 226, 357, 398
Коджа Мустафа паша, велик везир
(1511–1513, ум. 1513) 324
Козма, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Козма, монах, иконом на метоха
Провлака 104, 105, 111
Козма Зографски, св. 25, 29, 32, 33,
34, 35, 37, 54, 64, 130, 213, 402,
646, 662, 674, 680, 684, 755
Козма от село Делени, пчелар (1685)
280
Констандий, проигумен (1749) 382
Вж. и Константий
Констандин, монах (1863) 316
Константий, проигумен Зографски
(1785) 538, 539. Вж. и Констандий
Константин, баща на св. Георги
Янински 149
Константин, свещ. (Янина) 150, 151,
152, 162
Константин Балш, велик пахарник
289, 290
Константин Гика, хетман (1796) 301,
302
Константин Димитрий Морузи.
Вж. Константин Морузи
Константин Динков Държилов. Вж.
Държилов, Константин Динков
Константин Кантемир (1685–1693)
280, 281, 282
Константин Катарджиу (1812) 305
Константин Кирил-Философ, св..
Вж. Кирил, св., славянски първоучител
Константин Костенечки 637
Константин Куналес, апографевс на
тема Тесалоники (1318) 598

Константин Маврокордат (1733–1735,
1741–1743, 1748–1749) 287, 289
Вж. Съкуян от Котул Пайкулуй
Константин Михаил Чехан Раковица. Вж. Константин Раковица
Константин Морузи (1777–1782)
296, 297
Константин Пергаминос, апогра
февс на тема Тесалоники (1320)
598
Константин Първопевец 67
Константин Раковица (1749–1753,
1756–1757) 290, 291, 292
Константин Рошка вистиарник
(1617) 268
Константин Тих Асен (1257–1277) 202
Константинов-Джинот, Йордан 185
Косма. Вж. Козма Зографски, св.
Косма Фласкадис 68
Коста, кехая (1806) 366
Коста, сеймен 378
Коста, син на Христодулос (1460)
335
Костадин, дограмаджия 378
Костаке, монах (1860) 314
Костаке Маргариту (1860) 314
Костаки Липан, спатар (1836) 310
Костаки Чолаку, къминар (1833)
310, 311
Костандия, поп от Пловдив (1735)
377
Кромуел, Оливър 629, 630
Кръстевич, Гаврил (1813–1910) 414,
678
Кръстина Воиславина (1499) 263, 264
Ксенофонт Рилски (1855) 66, 70, 663,
671
Курдчу Доган, баща на Умур бей 338
Кънчов, Васил (1862–1902) 496, 686,
687, 693

Л
Лаврентий, архим., епитроп (1840)
47, 307, 308, 369
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Лаврентий, монах (1869) 40
Лаврентий, проигумен, епитроп
(1799–1806) 383, 386, 402, 403
Лаврентий, Хилендарски игумен,
брат на о. Паисий Хилендарски
(1702–неизв.) 481, 482, 486, 498
Лазар Хребелянович, крал (1371–
1389) 505
Лазар Чакрлян от Бечкерек (1761) 505
Лала
Кара
Мустафа
паша
(28.04.1580–7.08.1580) 324
Лангбейн, Джерард (1608/9–1658) 631
Лардер 182
Лев Премудрий. Вж. Лъв VI Мъдри
Лека, капитан (1686) 280
Леон, монах (1860) 314
Леон Калогномонос, апографевс на
тема Тесалоники (1318) 598
Леонид (Кавелин), архим. 220, 221,
223, 224, 225, 226, 443, 637, 639,
640
Леонтий, епископ Ефески 46
Липранди, И. 121
Личев, Кузман, писач (1852) 53
Лонгин, отец 86, 98
Лукиян, русин 379
Лупа, жена на Андреяш, син на Никиу от Дръджещ 279
Лупу Балш, велик дворник (1762)
293
Лупу Хъбъшеску, висш магистрат
във Васлуй 248
Лупул, свещеник (1782) 298
Лупул Джушка (1778) 295
Луцифер 177
Лъв VI Мъдри (866–912) 425, 427,
441, 644
Лювчиев, Наум от Велес 574
Люка, Пол (1706) 396

М
Магалимеш Мирия 361, 365
Магда, жена на Янъш, зет на Илиаш
от Хуш 277
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Макарий, атонски прот (1416) 261
Макарий, Зографски игумен (ок.
1311) 638
Макарий, старец (ср. XIX в.) 75, 77
Макарий, Хилендарски игумен
(1767) 482, 487, 515
Макарий Галатищки. Вж. Макариос Галацианос
Макарий Египетски (Велики), св.
(300–391) 87, 90, 92, 97, 98, 178,
179
Макарий иеромонах (Влах), даскал
68, 668
Макарий Коринтски 145
Макарий (кръщелно име – Михаил)
Нотарас, св. (1731–1805) 73
Макариос Галацианос 141, 142
Македоний, св. 623
Макрей, Уилиам 630
Максим, Зографски архимандрит
640
Максим Изповедник, св. (неизв.–622) 15, 97, 466, 467, 468
Максим Калиполит (1638) 566
Максимов, Иван, столоначалник 311
Манасий, йеромонах в ман. „Св. Архангели“ до с. Кучевиста край
Скопие 572, 574, 575
Манастирски, Иван, колежски асесор 311
Маноил от с. Червена вода, Охридско 376
Манолаке Димаки, дворник (1811)
305
Мано от София, кир (1741) 376
Мануил ІІ Палеолог (1391–1425) 323
Мануил Куртикис (ок. 1323) 602
Мануил Хрисаф 67
Маразлис, Григорий Йоанис (Иванович, ок. 1770–1853) 434, 436
Марга от София (1741) 376
Марина, княгиня, жена на Александър I Добрия 261
Мариуца, жена на Дима от Яш 281
Мария, дъщеря на Дарие Бадул 286

Показалец на личните имена

Мария, дъщеря на Йонашко от Пет
ря (1687) 280
Мария, дъщеря на Катинка 302
Мария, жена на Василе питар 275,
276, 277
Мария, жена на Съргие Клошка 302
Мария, сестра на св. Георги Янински 151, 157
Мария Ангелина Дука Палеологина
(1385–1386), съпруга на Томас II
Прелюбович (1382–1384) 603
Мария Египетска, св. 618, 703
Марк, авва 100
Марк Евгеник (Ефески) 90
Марк Подвижник, преп. 99
Мартиниан, зографски монах (1910,
1942) 29, 33, 34, 38, 40, 67
Мартиниян, св., един от 26-те Зогр.
мъченици 210
Мартиниян, зографски монах и
библиотекар (ок. 1844) 226
Мартирий, йером. (преди 1803) 403
Мартирий, проигумен Хилендарски (1767) 515
Мартирий Зеленецки, св. 37
Матей I Басараб (1632–1654) 247
Матей (Ефески), монах Ватопедски
68, 663
Матей, хилендарски старец (1759) 502
Матей Войляну, логотет (след 1749)
658
Матей Гика (1753–1756) 290, 291
Матей Псалт, Александрийски пат
риарх (1746–1766) 487, 489, 514
Матеяш от Мирчещ (1630) 270
Мевлене-шех 151, 158
Мелетие Сиригул (1635) 659
Мелетий (Хортацис), митрополит
на Филаделфия 102
Михаил 102
Мелетий, Сисанийски митрополит
68, 663
Мелетий Македонец, зогр. монах,
типограф по времето на Матей
Басараб 247

Методий, св., славянски първоучител 219, 221, 222, 224, 225, 457,
458
Методий, архим., игумен на Киприяна (1844) 312
Методий, игумен на Добровец
(1757) 292
Методий, зографски проигумен
(1840) 48
Методий, зографски проигумен,
епитроп, хаджи (1785, 1795–
1796, 1804) 369, 377, 383, 393
Мехмед І (1413–1421) 323, 334, 335,
337, 339
Мехмед ІІ (1444–1446, 1451–1481)
334, 335, 336, 337, 339
Мехмед 385
Мехмет паша 130, 131, 137
Миладиновци, братя (Димитър и
Константин) 186
Милю (1800) 378
Мина, св. 36
Мина, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Минин, йеромонах Хилендарски
(1762) 509
Мирон Барновски-Могила (1626–
1629, 1633) 248, 269, 270
Мирчо Ι Стари (1386–1395, 1397–
1418) 244, 262
Мисаил, игумен на Добровец (1662)
276
Мисаил Чирски (1761) 34
Мисаилов, М. 68
Мисая. Вж. Исая, зографски монах
Митрофан, зографски монах (1489)
338, 340
Митрофан, схимонах 76
Михаил II Асен (1246–1256) 426
Михаил VIII Палеолог (1261–1282)
96, 193, 194, 198, 199, 201, 202,
203, 209, 212, 213, 593, 598
Михаил IX Палеолог (1282–1320)
593, 599
Михаил. Вж. Мелетий (Хортацис)
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Михаил, архангел 85, 177
Михаил, ватах (1602) 267
Михаил Витязул (1593–1601) 682
Михаил Воркинос, зет на йером.
Модинос (ок. 1281) 598
Михаил Дзагидзакис (1152) 596
Михаил Калаварис (1350) 597
Михаил Константин Суцул. Вж.
Михаил Суцу
Михаил Неокесаритис, апографевс
(1318) 592, 599
Михаил Скопаков (Миле Скопаче
от Охрид) 68
Михаил Стурдза, княз на Молдова
(1834–1849) 311
Михаил Суцу (1793–1795) 300
Михаил Храбри, владетел на Влахия (1593‒1601) 682
Михай, протопоп (нач. на XVII в.)
659
Михай Блъндул (1700) 283
Михай Раковица (1715–1726) 285,
286, 290
Миханович, Антун 110, 111
Михаю Угрин (1603) 267
Михей, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Михул Медничар (1497) 263, 264
Младен Мали, софийски свещеник
(1704) 677, 693
Модест, св. 36, 53, 148
Модинос, йером. (ок. 1281) 598
Мойсей, Зографски игумен (ок.
1433) 245
Мойсей, засвидетелстван в късни
източници като първи ктитор
и основател на Зографския манастир 441, 537, 644
Мойсей Могила (1630–1631, 1633–
1634) 270, 271
Молнар, Иван 425
Момчилов, Иван (1819–1869) 189
Мосх 456
Муравьов, Александър (1792–1863)
637, 641, 642, 643, 645
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Мурад І (1362–1389) 322
Мурад ІІ (1421–1444, 1446–1451) 323,
324, 326, 335, 337, 339
Мурат 379
Мурат от с. Башкьой в Анадола,
хаджи 379
Муртаг. Вж. Омуртаг
Мъръценяса, майка на логотета
Мъръцянул 269
Мъръцянул, логотет (1628) 269
Мъскуреи (1794) 301
40 мъченици, св. 211

Н
Нано, чичо 399
Настасиа, жена на Дарие Бадул
286
Натанаил Зографски. Вж. Натанаил
Охридски
Натанаил Охридски (1820–1906)
121, 122, 127, 133, 134, 141, 142,
143, 144, 249, 314, 555, 562, 566,
568, 569, 571, 572, 573, 575, 576,
578, 582, 642, 643. Вж. и Бойкикев, Недялко (Нешо)
Ναθαναήλ πνευματικός 642
Натанаил Стоянов. Вж. Натанаил
Охридски
Натанаил (Стоянович). Вж. Натанаил Охридски
Наум, св., един от св. Седмочисленици 458
Наум, монах (1860) 314
Нектарий, йером., хлебар в Хилендар (1759) 478, 502
Нектарий, зографски йеромонах и
член на събора (1799–1804) 382
Нектарий, монах (1808) 366
Нектарий, монах (1863) 316
Нектарий (Влах) Продромит 62, 68,
688
Нектарий Фриму 68
Некула, син на Йонашко от Петря
(1687) 280

Показалец на личните имена

Некулай, свещеник (1782) 298
Некулай, син на Андони (1682) 279
Некулаи Думбрава (1799) 303
Некулаке Вентура, велик спатар,
пъркълаб на Галац (1766) 294
Немацанул, писар (1630) 271
Нене-Канча 651
Неофит
VII,
Константинополски
патриарх
(1789–1794,
30.12.1801–29.06.1802) 387
Неофит, зографски монах (1861) 315
Неофит, хаджи (1802) 391
Неофит Зографски, йерод. 67
Неофит Рилски (1793–1881) 64, 70,
353, 416, 418, 420, 422, 424, 426,
440, 576, 640, 663, 669, 671
Несторий 181
Нефталим Зографски 67, 663, 671
Нефталим/Нефтилин, зографски
монах и библиотекар (ок. 1866)
116, 226, 227
Никита, монах, библиотекар (1902)
227
Никиу от Дръджещ (1680) 279
Никифор III Вотаниат (1078–1081)
593
Никифор, хилендарски проигумен
(1767) 515
Никифор куцовлаха, хаджи 384
Никифор Теотока 90, 96, 457
Никия, св. 624
Никодим, хилендарски проигумен
(1761) 504, 510
Никодим Светогорец (Агиорит), св.
(1749–1809) 73, 76, 145
Никола, св. Вж. Николай Мирликийски, св. Никола, зограф от
Елбасан 685
Никола, майстор жилиот (строител) 378
Никола, семерджия 378
Никола, челник 394
Николае Милеску, болярин (ок.
1650) 659

Николае Раковица, велик хетман
249
Николай I Павлович (1825–1855)
311, 570
Николай, инок 100
Николай (Дохиарски), йеросхимонах Хилендарски 64, 68, 70
Николай, хилендарски монах (1766)
493
Николай, хилендарски монах и
проигумен, член на събора
(1761) 504, 515
Николай Маврокордат (1711–1715)
285
Николай Мирликийски, св. 36, 85,
104, 105, 246, 676, 691, 693
Николай Ндуска 68
Николай Протопсалт Смирненски
68, 668
Николай Триандафилов. Вж. Триандафилов 68
Николай Японски (Касаткин), св.
(1836–1912) 455, 471, 711, 715,
716, 717, 718, 720
Николай (поп Василевич) Търновски, даскал 68, 667, 671
Николаос, съдия на тема Струма
(995) 591
Николчо русчуклията 377
Никон, Московски патриарх 52
Никон Черногорец 637
Нил Мироточиви Атонски, св. 215,
568
Нил Постник 81, 86, 90, 91, 92, 93, 555
Нил Синайски. Вж. Нил Постник
Нил Сорски 79, 84, 91, 94, 95
Нимфодора, монахиня (1445) 603
Нифон, Зографски игумен (1416)
261
Нифонт, зографски еклесиарх (1849)
645
Нифонт, монах (1808) 366
Ница, жена на Барбу от Плоещ 309
Ной, библейски патриарх 128, 456
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О
Оана, майка на Уръта 273, 289
Олимпий, авва 86
Омуртаг, хан (814–831) 541
Онуфрий, зографски монах (1849)
645
Онуфрий Български, св. Вж. Онуф
рий Габровски, св.
Онуфрий Габровски, св. 29, 33, 755
Орбини, Мавро 458
Орхан, султан (1326–1362) 322
Оръш, велик хетман 249
Осман II (1618–1622) 681
Осман ага 385

П
Павел, св., ап. 15, 89, 182, 215
Павел, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Павел. Вж. Пимен Зографски, св.
Павел Божигробски, зографски монах (ок. 1850) 549, 553, 554, 555,
558, 559, 563, 575, 578, 581
Павел Ненадович, Карловецки митрополит (1699–1768, митр. от
1749) 478, 479, 486, 504, 506, 508
Павел Препрости, св. 125
Павел Тризловски. Вж. Партений
Зографски
Павлович, Василий (1812) 306
Паисий, духовник Зографски 67
Паисий, Зографски игумен (1639) 116
Паисий, йеросхимонах Зографски
(преди 1862) 39
Паисий, проигумен (Зограф) (1802)
391, 395
Паисий, проигумен (Хилендар)
(†1773) 491, 493, 494
Паисий Величковски, св. (1722–
1794) 24, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 84, 85, 89, 91, 92, 94, 96, 98,
99, 629, 636, 648, 651
Платон, инок 75, 76

828

Паисий Светогорец, атонски старец
470
Паисий Хилендарски, св. (1722–неизв., след 1775) 113, 121, 122, 133,
137, 138, 139, 140, 357, 381, 414,
417, 447, 448, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 465, 467, 476,
477, 478, 479, 480, 481, 482, 485,
486, 487, 490, 491, 492, 494, 495,
496, 497, 498, 502, 503, 504, 505,
506, 508, 510, 515, 517, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 542, 677, 678,
681
Паисия дякон, писар (кр. XVIII–нач.
XIX в.) 368
Палаузов, Николай Ст. (1776–1853)
413, 414, 416, 418, 419, 423, 424,
430, 434, 436, 437, 440
Палаузов, Спиридон Николаевич
(1818–1872) 636
Памфилий, архиерей (Воден, кр. на
XVI в.) 680, 691
Памфилий, монах, житиеписец на
св. Пимен Зографски 684, 685,
693
Панайот Пруса 68
Панарет Зографски, монах, библио
текар 30, 31, 32, 56, 64, 143, 227,
228, 554
Панарет Пафски, св. 56
Пантелеймон, хилендарски проигумен 138, 140, 141
Партений (1755) 377
Партений, клисар, един от 26-те
Зогр. мъченици 210
Партений Зографски (XX в.) 67, 663,
671
Партений Зографски, йерод. (1840)
47, 67
Партений Зографски, монах (XIX в.)
39, 54
Партений Зографски (Павел Тризловски) (1818–1874), митрополит Нишавски (1867–1874) 150,
151, 157, 158

Показалец на личните имена

Патрашко Добровецки (ок. 1698) 640
Патрики, син на Андони (1682) 279
Пахомий, йеромонах (1790), ученик
на св. Паисий Величковски 79,
88
Пахомий, йером., хаджи (1760) 382
Пахомий, монах, библиотекар (ХХ в.)
227, 739
Пахомий, монах, (съборен) старец
(1781, 1784) 378, 382
Пахомий, монах, съборен старец на
Хилендар (1761) 504
Пейо, майстор ковач 378
Пейо, поп 134
Пемброк, Филип Херберт, граф
(1584–1650) 630
Петка Търновска, св. 663
Петко, баща на Илия монах 336
Петкович, Константин (1822–1898)
110, 113, 114, 116, 443, 559, 643
Петку от Плоещ, баща на Барбу 309
Петроний (ок. 1742) 382
Петру Филантиду 68
Петрун, Фьодор 637
Петър I, цар, св. (927–969) 219, 220
Петър I Велики, цар (1682–1721), император (1721–1725) 74, 468, 640
Петър IV Рареш (1527–1538, 1541–
1546) 246, 247, 248, 264, 265, 273,
303, 640
Петър VI Куци (1547–1577, 1578–
1579, 1582–1591) 247, 265, 266,
268, 640
Петър, баща на св. Пимен Зографски 679
Петър, майстор 651
Петър, Московски митрополит, св.
(ок. 1260–1326) 641
Петър Атонски, св. 645
Петър Берекет 67, 663
Петър Величковски. Вж. Паисий Величковски, св.
Петър Дамаскин 79, 81, 84, 87, 91, 92,
96, 97, 99
Петър Ефески 663

Петър и Павел, св. ап. 312
Петър Коришки, св. 488
Петър Лампадарий (Пелопонески)
(1730–1777) 67, 663
Петър Могила, св., Киевски митрополит (1631–1646) 37, 53
Петър Фокейски 663
Пимен, йеромонах (Видинско, 1645),
683
Пимен Зографски, св. (1540–1620)
31, 32, 34, 35, 36, 126, 674, 675,
676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 691,
692, 693, 694
Пиор, отец 86, 98
Платон, инок. Вж. Паисий Величковски, св.
Платон, схимонах 76
Погодин, Михаил 420, 422
Поликарп, монах (1867) 40
Попович, Гаврил, капитан (1813)
307, 308
Поп-Стоилов, Антон. Вж. Попстоилов
Попстоилов, Антон (1869–1927) 116,
227, 236, 238, 427, 732
Порфирий, игумен на Добровец
(1786) 299
Порфирий, проигумен Зографски,
хаджи, ктитор (1764–1804) 369,
382, 395
Порфирий Зографски 67
Порфирий Успенски, еп. (1804–
1885, еп. – 1865–1877) 219, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 443
Постолаки, сердар (1666) 277
Прокопий Зографски, архим., игумен 67
Прокопий Рилски 70, 663
Протагор 451
Протопопов, Феодор Михайлов
(1838), гражданин на Санкт Петербург 37, 53
Прохор, хилендарски йеромонах
(1767) 515
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Прохор Пшински, св. (†1067) 126,
127, 522, 530, 533
Пулеков, Христо Вълков (1817–1889)
668, 671
Пулиези, Николо (неизв.–1778) 121,
123, 133, 134
Пунчо, поп 43
Първан, даскал 43
Пътрашко, игумен на манастира
Зограф от района на Васлуй
(1661) 275
Пътрашко, капитан на Путна (1691)
282
Пътрашко, писар (1604) 268

Роксандра, съпруга на Александър
III Лъпушняну 247
Роман, цар 211
Роман/Романо (Стоянович), зограф
ски монах (1860) 314, 315, 316
Роман Фокшанеанул, монах (1863)
316
Руварац, Иларион 478, 486, 504
Русев, Яно, баща на св. Георги Янински 151, 157
Русул питар, свидетел (1603) 267
Ръдукану Георгиу от Плоещ (1838)
310
Рьотан, Маки (1846–1886) 712

Р

С

Радивоев, Милан (1845–1918) 187,
188, 189, 190, 192, 194, 195, 196,
198, 200, 201, 202, 205
Раду Михня (1616–1619, 1623–1626)
268, 269, 270
Раду IV Велики (1495–1508) 264, 341
Радул воевода. Вж. Раду IV Велики
Разумовски, Алексей, граф (1709–
1771) 651
Разумовски, Кирил, брат на Алексей Разумовски и последен хетман на Запорожката сеч (1728–
1803) 651
Райча, пъръкалаб 282
Раковица Чехан, логотет (1634–1652)
272
Раковски, Георги (1821–1867) 414,
454, 539
Рафаил, архангел 177
Рафаил, монах 76
Рафаил, монах, член на Зогр. събор
(1749) 382
Рахил 212
Ризов, Атанас. Вж. Антим (Ризов)
Рико, Пол (ок. 1640) 396
Роараил, архангел 177
Робовски, Андрей (1801–1858) 189, 190

Сава, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Сава, св., един от св. Седмочисленици 458
Сава, схимонах. Вж. Викентий Хилендарец
Сава Сръбски, св. (1175–1236) 457,
488, 505, 512, 516, 762
Сава Хилендарец 482, 483, 488
Саватий Соловецки, св. 37
Савелев-Ростиславич, Николай 422
Саладил, архангел 177
Сали ага 385, 395
Салтиков, Иван (1730‒1805) 132
Салтиков, Пьотр (1698–1772) 132
Самуил/Самоил, игумен на Зограф
(1795–1796) 381, 485
Самуил, оролог (часовникар) 378
Самуил, цар (971–1014) 452, 591
Самуил Равин 36
Самуил Хантзерис, Константинополски патриарх (1763–1768,
1773–1774) 489, 490
Самуркашов, Георги Михов от Велес (1837) 573, 574
Сапунов, Петър (1795–неизв.) 576
Сарандаеклисиота, Г. 67
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Сафта, жена на Тоадер Барагину от
Хуш 301
Свиньин, П. (нач. XIX в.) 375, 379, 383
Свирков, Стоян, вуйчо на св. Георги
Янински 151, 158
Свитун, св. (†863) 129
Севастиан, зографски монах, папукчия (XIX в.) 40
Севастиянов, Пьотр (1811–1867) 110,
427, 443, 636, 637, 638, 639
Селевкий (Трофимов), схимонах
(†1879) 643, 644, 646
Селим І (1513–1520) 324
Селим ІІ (1566–1574) 326, 681
Серапион, Зографски игумен (1814–
1815) 381
Серапион, монах 649, 651
Серафим, даскал, преписвач на житието на св. Козма (1802) 402
Серафим, игумен на Киприяна
(1799) 302, 303
Серафим, монах, Ески Загорец
(1785) 49
Серафим Сарандополски, св. 531
Серафим Саровски (Прохор Исидорович Мошнин), йеросихимонах (1754–1833) 25
Сергий, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Сергий, монах (1867) 40
Силвестър, хилендарски проигумен (1761) 504
Силвестър Антиохийски, патриарх
(1724–1766) 489, 514
Сима, внук на Бика, син на Ружир
(1546) 265
Симеон, син на Хреци Къмърашу
(1617) 268
Симеон, хилендарски проигумен
(1761) 504
Симеон Зографски, схимонах, библиотекар, типикар (ок. 1880–
1890) 39, 67, 192, 194, 227, 663, 671
Симеон Метафраст 93

Симеон Мироточиви, св. 488, 505,
516
Симеон Нови Богослов 86, 91, 92, 99
Симеон Солунски 90, 96
Симеон Стълпник, св. 127
Симион, брат на Гряка 273, 289
Симон, св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Синанеддин, мевлян, солунски кадия 334
Синесий Иверитски 663
Сирку, Полихроний (1855–1905)
225, 263
Скарлат Александър Калимах. Вж.
Скарлат Калимах
Скарлат Гика (1757–1758) 292, 293
Скарлат Григорий Гика. Вж. Скарлат Гика
Скарлат Калимах (1812–1819) 307,
308
Скърлет Шербу, велик комис (1679)
278
Славейков, Петко (1827–1895) 576
Смолодович, Константин Иванов
(1865) 34
Смуркашов. Вж. Самуркашов, Ге
орги
Соболевски, Алексей 222, 223
Сократ Схоластик 453
Софроний (Сергей Семьонович Сахаров, 1896–1993) 16, 706, 707
Софроний, св. 123, 134, 135, 136, 137
Софроний, архим., игумен на
Киприяна (1811) 305, 306
Софроний, еп. Врачански 454, 756
Софроний, епископ на Хуш (1850)
312
Софроний, монах. Вж. Софроний, св.
Софроний, монах, ученик на св. Паисий Величковски 651
Софроний Зографски, архим., игумен (1925–1926) 67, 663, 671
Софроний Иверски, проигумен
(1810) 52
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Софроний старец (Хилендар, 1889)
670
Спиридон, Зографски игумен (втората пол. на XVI в.) 679
Спиридон, типикар (1592) 114, 115,
117
Спиридон Габровски, йеросхимонах 414, 539
Спиридон Хилендарец (1837) 65, 70
Спиро Русувич, търговец 313
Срезневски, Измаил 110, 221, 222,
223, 225, 422
Стамат, свещеник (ок. 1803) 403
Стамат Каравокир (1773) 518
Стаменка, сестра на о. Паисий Хилендарски 495, 498, 520
Стамули Панайот Заркина 68
Станка, дъщеря на протопоп Михай (1631) 659
Стефан II (1436–1447) 245, 262
Стефан III Велики (1457–1504) 46,
113, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
256, 262, 263, 264, 275, 276, 278,
285, 339, 340, 341, 640, 644, 646
Стефан IV Млади (Стефаница)
(1517–1527) 246, 247
Стефан IX Томша (1621–1623) 269
Стефан, св. Вж. и Симеон Мироточиви, св.
Стефан, архидякон, св. 48, 49
Стефан, игумен на Добровец (1749)
289
Стефан, йером. (1734) 377
Стефан, йером. (1888) 37
Стефан, митрополит на Серес (1071)
591
Стефан, презвитер. Вж. Софроний, св.
Стефан, хилендарски проигумен,
скевофилакс (1773) 480, 490, 491,
493, 497, 511, 515, 517, 518
Стефан Богориди (1770–1859) 678
Стефан Добрия. Вж. Стефан III Велики
Стефан Зографски, монах (1916) 678
Стефан Лазаревич (1389–1427) 637
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Стефан Петричейку (1683–1684) 278
Стефан Светогорец (XVI в.) 68, 190,
193, 198, 205, 537
Стефан Урош II Милутин (1282–
1321) 599
Стефан Урош IV Душан (1331–1355)
425, 427, 505, 597, 600
Стефаница Лупу (1659–1661)
Щефан Лупу 275
Стоилов. Вж. Попстоилов, Антон
Стойко Владиславов, поп 141, 454.
Вж. и Софроний, еп. Врачански
Стойчо, поп от Пазарджик (1740)
376
Сторич, Милош 651
Стоян, баща на Романо Стоянович
314
Стратулат Боля, чашник (1628) 269
Строганов, Григорий, барон (1770–
1856) 309
Стурдза, велик логотет (1813) 307
Стурдза, логотет (1752) 290
Сургун, К. И. (1863) 316
Съкуян от Котул Пайкулуй (1711)
284, 285
Съкуяну. Вж. Съкуян от Котул Пайкулуй
Съргие Клошка (1796) 302
Съргие Павъл, баща на Катинка 302
Сырку. Вж. Сирку, Полихроний
Сюлейман І Великолепни (1530–
1566) 324
Сюлейман Челеби (1402–1411) 323,
326

Т
Т. Хр. Георгиана 68
Тадей, св., ап. 176
Телал-баша (1833) 310
Теогност 649, 651
Теодор, ковач 378
Теодор Аарон (ок. 1321) 601
Теодор Грешни 488. Вж. и Теодосий
Грешни

Показалец на личните имена

Теодор Едески, св. (†848) 91, 99, 100
Теодор Фокейски (†1851) 663, 667
Теодора 86
Теодора, жена на Михаил VIII Палеолог 213
Теодора Дука Ватаци (1240–1303)
194, 199
Теодора Кантакузина (ок. 1338)
602
Теодорит Зографски, архим., игумен (1912–1921, 1929–1933) 38,
67, 663, 671
Теодорит Кирски, св. (ок. 393–ок.
458) 453
Теодосий, архим. на Софрониевата
пустиня 75, 76, 77
Теодосий (Маслов), йером. 648, 651
Теодосий, зографски йеромонах,
проигумен (1778) 484
Теодосий Грешни, хилендарски монах (1762) 479, 486, 487, 488, 489,
490, 516, 517
Теодосий Иверски (кр. на XIX в.) 70
Теодосий Йеромонах от Търново
(1858) 667, 671
Теодосий мних. Вж. Теодосий
Грешни
Теодосий Синаитски (Теохар Гогов), печатар в Солун (вт. пол.
на XVIII в.–1843) 574
Теоктист, монах (1860) 313
Теолипт Филаделфийски 91, 100
Теопемпт 178, 179
Теостирикт, зографски монах 31
Теофан, атонски монах (1813) 215
Теофан, брат на рилския игумен
Давид и ктитор на Рилския манастир (1465) 640
Теофан (Елисей/Елеазар Прокопович, 1681–1736), руски книжов
ник, епископ (1718–1736) 74
Теофилакт (1049) 443
Теофилакт, свещеник (1860) 313
Теофилакт, старец от килията „Достойно ест“ 644

Теофилакт Охридски (еп. 1084–
1107) 589
Тервел, хан (700–718) 543
Тимотей, игумен на Нямц (1861) 315
Тимотей, йеромонах (XIX в.) 393
Тимотей (Йованович) Хилендарец,
проигумен (ср. на XVIII в.) 487,
505, 515
Тимотие, поп 376
Тирон, ватах на портарите (1687) 281
Тихай, Яков (†1887), брат на архим.
Анатолий (Тихай) 720
Тихон Вороженски 40
Тоадер, син на Андони (1682) 279
Тоадер Барагин от Хуш (1795) 301
Тоадер дякон, писар (1763) 293
Тодерашко, влашки логотет 282
Тодор Пирдопски, даскал (1775–
1850) 43, 756
Тома II Комнин Прелюбович, деспот на Епир (1382–1384) 603
Тома, св., ап. 176, 560, 561, 563, 564,
565, 578, 579, 580
Тома, св., Зографски игумен, един
от 26-те Зогр. мъченици 205, 210
Тома, велик дворник на Долната
Страна (1660) 275
Тома, гражданин на Сремски Карловци (1762) 503
Тома иконописец, духовен отец на
св. Пимен Зографски 679, 691
Тома Стамати, пахарник (1808) 304
Томас II Прелюбович. Вж. Тома II
Комнин Прелюбович
Тонджоров, Никола Христович, учи
тел в Самоков (1806–1876) 573
Тофана, жена на великия спатар
Дедиул 281
Триандафилов, Николай 68
Тривелий, св. 452. Вж. и Тервел
Трифан (1602) 266
Трифон Кедринос, управител на
сиропиталище (1316) 593
Трифонов, Юрдан (1864–1949) 539,
540, 542, 543
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Трофимов, Степан Трифонович.
Вж. Селевкий (Трофимов)
Тудор от Плоещ, баща на Георге
300
Тудоран от Гурещ, свидетел (1603)
267
Тънасе камараш (1756) 292
Търпе Вучидолов. Вж. Вучидолов,
Търпе
Тютка, княжна (1470) 262

У
Умур бей, солунски емин (1472) 336,
338
Урил, архангел 177
Уръта, дъщеря на Оана (1635) 273,
289

Ф
Фалмерайер, Якоб 588
Федърстоун, Хенри 630
Феодор Протопопов. Вж. Протопопов
Ферфута, св. 618
Филарет, монах, терзия (XIX в.) 40
Филарет (Дроздов), св., митрополит Московски и Коломенски
(1782–1867, митр. – 1821–1867)
641, 646
Филарет Мирликийски, еп. 129, 131,
140, 141, 143, 144
Филип, син на Георги (1489) 337
Филипа, св. 624
Филотей, монах 90
Филотей Синайски 91, 99
Флегон, св. 616, 622
Флорински, Тимотей 427, 441
Фотий, йером. 51
Фотинов, Константин (1790–1858) 576
Франциск Асизски, св. 128

834

Х
Хаджи Йорданов син (границата на
XVIII и XIX в.) 376
Хаджи Никулау (1813) 307
Хаджи Теодор (1772) 307
Хаджи Тотор, търговец (1763) 293
Ханка, Вацлав 110, 430
Харалампи поп Николаев (Хараламбос Папаниколау) 66, 68
Харалампий, св. 36
Харитон, зографски монах и иконом, член на събора (1855) 642
Хасам, мюсюлманско име на св. Георги Янински 149, 151, 158, 159,
160. Вж. и Георги Янински, св.
Хасан туджари. Вж. Хасам
Хоци (вер. Хоџи), майстор 651
Хреци Къмърашу 268
Хризостом Зографски 67
Хрисант, зографски йеромонах и
епитроп (1867) 642
Хрисант Лаинас, йером. 149, 150, 151
Хрисант Мадитски (Хрисантос Карамалис от Мадитос, митрополит на Пруса/Бурса, †1843) 63
Хрисаф Нови 67
Хрисогон Зографски, йерод. (1888)
33, 54, 67
Христи от София (1741) 376
Христо поп Стоянов 68
Христодул Георгиев 68
Христофор, монах (1800) 378
Христофор, послушник (1841) 33
Христофор Ватопедски/Христофорос Ватопединос, игумен на манастира Голия край Яш (1673)
659
Христофор Зографски, монах (1841)
32
Христофор Митиленски 610, 619,
622, 623, 624

Показалец на личните имена

Хурмузий Книгохранител 63, 67,
663
Хънт, Филип (1801) 397, 399, 401

Ц
Цанко (Станко), сръбски господар
651
Цветков, В. 66
Цезар Бароний 539
Целестин, св. 613, 614
Цикъу армаш (1548) 265
Цугумаро, Накай (Павел) 715

Ч

Чернов, Н. (1850) 639

Ш
Шамлу Али бей 335
Шамлу Исхакоглу Мехмед (1493)
338
Шапкарев, Кузман (1839–1909) 186
Шафарик, Павел Йозеф 430, 559
Шафарик, Ян (1865) 553
Шах султан, дъщеря на Селим ІІ
324
Шейна, жена на Йосиф от Ботошан
293
Шихабеддин паша 324, 334, 335
Шлому, баща на Йосиф от Ботошан
293

Щ
Щефан (1860) 314
Щефан Куат (1786) 299, 301
Щефан Лупу. Вж. Стефаница Лупу
Щефан Петричейку. Вж. Стефан
Петричейку
Щефанаке Стурдза, спатар, сердар
на Орхей (1808) 304

Ю
Юлита, св. Вж. Кирик и Юлита, свв.
Юрашко логотет (1604) 268
Юстин Зографски 67
Юстиниан I Велики (527–565) 644

Я
Ягич, Ватрослав 505
Яков (1), св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Яков (2), св., един от 26-те Зогр. мъченици 210
Яков, архиепископ и митрополит
на Молдова (1799) 302
Яков, дикей на Григориат 387
Яков (Блоницки), йером. 76, 77
Яков, Зографски игумен (1808) 381
Яков, зографски монах, преписвач
(1785) 538, 539
Яков, монах (край на XIX в.) 62
Яков Протопсалт 67, 663
Яко, йером., игумен на Влатадон 335
Ян, влах 379
Янъш, зет на Илиаш от Хуш (1670)
277
***
Ἀνατολίος. Вж. Анатолий Зографски, архим.
Ἀνδρόνικος δεσπότης Παλαιολόγος.
Вж. Андроник II Палеолог
Ἀπρίλλοβ, Βασίλειος. Вж. Априлов,
Васил
Βενέλην, Γρηγορίος. Вж. Венелин,
Юрий
Βησσαρίων. Вж. Висарион, хилендарски проигумен
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Γλαϕύρα. Вж. Глафира, св.
Δαρζηλοβίτης, Κυριάκος. Вж. Държилов, Киряк
Δίδυμος. Вж. Дидим, св.
Εὐτύχιος. Вж. Евтихий, св.
Ζήνων. Вж. Зинон, св.
Θωμᾶς, ἅγ., ἀπ. Вж. Тома, св., ап.
Θωμᾶς Κομνηνός Πρεάλυμπος. Вж.
Тома II Комнин Прелюбович
Ἰλαρίων. Вж. Иларион Критски
Κάλικος. Вж. Калик, св.
Κελεστῖνος. Вж. Целестин, св.
Κλαυδιανός. Вж. Клавдий, св.
Μακεδόνιος. Вж. Македоний, св.

Μαρασλῆς, Γρηγόριος. Вж. Маразлис, Григорий
Ναθαναήλ πνευματικός. Вж. Натанаил Охридски
Νικηφόρος, προηγούμενος. Вж. Никифор, хилендарски проигумен
Νικόλαος. Вж. Николай, хилендарски монах и проигумен, член на
събора
Πασχάλης, Δημήτριος 514
Φιλίππα. Вж. Филипа, св.
Φλέγων. Вж. Флегон, св.

Bessarion 703

***

John the Dwarf 703
Съставили:
Димитър Пеев,
Мария Мицкова, Генчо Банев
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Показалец на географските названия*
А
Абляни. Вж. Άμπλιανη, село в обл.
Фокида
Авги. Вж. Μπρέστενη
Аврадала. Вж. Копривщица
Аврен, село, Варненско 600
Австрийска империя 81, 374, 402,
505
Австрия 505
Империя на Хабсбургите 307,
486, 505
Агиос Атанасиос. Вж. Μπόριανη
Аджар, село (дн. с. Свежен, Карловско) 782
Айнероз. Вж. Света Гора
Айнероз, каза 390
Айо Мама, село 335
Акропотамос. Вж. Μπόμπλιανη
Аксаково, Варненско 604
Албания 550, 589, 598, 601, 602, 683,
685, 783
Южна Албания 685
Албещ, село 288
Албина, вероятно село 264
Александро-Невска лавра 721

Алексещи, село 301
Алепо 487, 489, 514
Алино, Самоковско 689
Аляска, щат на САЩ 718, 719
Аляскинска епархия 718
Амбелия. Вж. Βρέστα
Америка 463, 706, 711, 718
Амири, мезра 339
Ампелино, село 491, 493, 494
Амфиса 596
Анаврита. Вж. Βράστινο
Анадола 373, 379
Анаселик, манастир 131
Анаселица. Вж. Анаселик
„Анатолийска земля“. Вж. Анадола
Англия 743, 744
Андрос, остров 374, 514
Арабия 645
Арад, архиепископия 658
Арбанаси 674, 685, 688, 689, 694
Ардамери, село в Халкидики 590.
Вж. и Ἀρδαμήρι
Арон-Вода, манастир в Молдова 249
Арсеница, зографски метох в Халкидики 333
Арта 601

*
В показалеца на географските названия са включени и микротопоними
като манастири, скитове, килии, църкви, параклиси, местности, имоти, ливади,
рекички и поточета, както и административни единици и др. Често водещата
форма в статията е първият срещащ се в текста и отразен в изворите фонетичен
инвариант, а не съвременният езиков стандарт. Навсякъде сме се постарали да
дадем препратки между различните инварианти и езици, на които е засвидетелстван съответният топоним, така че максимално да улесним читателя.
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Архангелос. Вж. Ново село
Асирийско царство 453
Атина 237, 659
Атон 34, 75, 76, 77, 78, 81, 139, 140,
141, 144, 190, 193, 215, 219, 224,
227, 236, 243, 320, 335, 370, 373,
378, 385, 390, 391, 392, 394, 396,
399, 401, 418, 477, 481, 514, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 647,
651, 656, 658, 660, 663, 666, 679,
687, 691, 713, 718, 719, 755, 756,
761, 764, 765, 766, 769, 782
Атонската планина 424
Атонски полуостров 319, 323,
325, 424, 738
Светата Атонска планина 47
Атонската гора. Вж. Света Гора
Атонска
Ахая 594
Ахрида. Вж. Охридско езеро

Б
Бабина глава, планина, Северна Македония 601
Бадеуц, село 290
Балкана. Вж. Стара планина
Балкани 69, 70, 139, 318, 319, 321, 322,
324, 326, 327, 328, 333, 351, 370,
371, 374, 404, 448, 455, 463, 468,
497, 552, 591, 598, 600, 603, 674,
675, 681, 683, 685, 693, 694
Балкански полуостров 370, 782
Балкански регион 794
Балканские горы. Вж. Стара пла
нина
Балчик 601, 603
Банско 373, 477
Басараба (манастирът „Св. Димитър“) 131
Басарбово 122, 123, 126, 131, 132, 134,
138
Батошевски манастир 352
Бачковски манастир „Св. Успение
Богородично“ 694, 782
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Башкьой, село в Анадола 379
Бдинска страна (вер. Бдинска епархия) 682
Беларус 601
Белград 102, 151, 158, 476, 525, 784
Бели извор, Врачанско 604
Бело поле 532
Бендер и Акерман, епископия в
Молдова 306
Бер (дн. Верия) 194, 213. Вж. и Верия
Берат 601
Беримирци, село 677
Берлад 262
Берлин 611
Бесарабия 37, 249, 250, 311, 316, 386,
426, 642, 643, 644, 666, 719
Бигорски манастир 38
Билински манастир 689
Бистрица, манастир в Молдова 244
Бистрички манастир 261
Битоля 373
Бобляни. Вж. Μπόμπλιανη
Бобощица, село 550
Богатул, езеро 264, 294, 295, 296, 300,
301
Богданещи, село 264, 301
„Богданската земя“. Вж. Молдова
Богородица Гавалиотиса, църква
603
Божигробски манастир във Влашко
386
Болайца, село 505
Боровица, Видинско 598
Боровица, Кърджалийско 598
Борово, Гоцеделчевско 598
Борово, Кривопаланечко, Северна
Македония 598
Борово, Русенско 598
Босна 683
Босна и Херцеговина 373, 591, 594,
598, 783, 784
Ботнех, местност (вер. Ботни) 262
Ботошан, град 293, 294, 307, 308, 312
Бохемия, кралство 505
Брадически манастир 79

Показалец на географските названия

Бранище 288. Вж. Манастира в Бранище
Брашов 300, 419, 659
Брежишкан(и), село 304
Лъврещ(и), старо име на Брежишкан(и) 305
Брест 601
Брестница, до гр. Тервел 601
Брестово, в района на Симитли 601
Брещани, в района на Центар Жупа,
Северна Македония 601
Брибещ, село 295
Брястово, до Балчик 601
Буда, село 289
Буковина 307
Букурещ 121, 133, 138, 144, 377, 421,
656, 658, 659
Бургас 604
Бък, река 303
България 81, 129, 130, 131, 137, 154,
189, 199, 237, 238, 239, 249, 319,
372, 373, 374, 420, 421, 435, 534,
535, 591, 594, 595, 600, 601, 602,
603, 604, 682, 684, 685, 692, 694,
752, 760, 783, 784, 789
Българско 663
западнобългарските земи 694
Западна България 674
Източна България 694
Северна България 681, 683, 684,
685, 686
Южна България 694
Бълицени, село 281
Бърдовец, област в Хърватия 591
Бъце, поток 301
БЮР Македония. Вж. Северна Македония, държава

В
Вагенокамара, местност на Света
Гора 333
Валдай, град близо до Новгород 538
Вардар 589. Вж. и Ἀξιός
Аксиос 589

Вареш, Босна и Херцеговина 598
Варна 421
Варовитец, Етрополски манастир
682. Вж. и Етрополски манастир „Св. Троица“
Варош, квартал на Прилеп 574
Васлуй, град 248, 263, 269, 271, 272,
273, 275, 276, 277, 279, 280, 285,
286, 288, 289, 290, 293, 300
Васлуй, река 270, 271
Ватопед, манастир на Света Гора
213, 320, 334, 363, 375, 387, 388,
394, 399, 401, 592, 599, 600, 602,
645. Вж. и Βατοπεδίου
Ватопедски манастир 204, 210
Веки, бургада в Ботошан 307
Велес 373, 485, 573
Великата Лавра 76, 334, 374, 375, 387,
388, 389, 483, 595, 597, 600, 601,
603, 765
Лавра на св. Атанасий 75, 203
Велико Търново 352, 356, 525. Вж. и
Търново
Великобритания 632
Венеция 102, 103, 630, 631
Филаделфия (Венеция) 102
Верия 603. Вж. и Бер
Верка, село 306
Верона 657
Версован, владение 272
Видин 373, 403, 682, 683
Видинска епархия 683, 686
Виена 400, 402
Византия 201, 323, 324, 461
Виковул де Жос, село 290
Виковул де Сус, село 290
Витиния 514
Вишневец. Вж. манастира на Виш
невец
Влатадон, манастир 335, 338
Влахия 132, 138, 244, 245, 264, 421,
657, 685
Влашко 74, 75, 132, 140, 141, 256,
257, 258, 298, 363, 373, 385, 386,
439
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Воден 549. Вж. и Βοδενά; Вж. и Едеса
Воден, воеводство 600
Воденска епархия 680
Волга, река 417
Волерос, тема 591, 592, 602
Волково, село, квартал на Скопие
186
Воловъц, село 290
Ворничен, село 300
Враца 373, 422, 604, 669, 683
Врачанско 689
Вуково, Дупнишко 689
Вучидол, Скопско 186
Вуюна, местност в околностите на с.
Каркара 335
Въбел, Никополско 594
Въбел, Търговищко 594
Въден, имот в района на Ковурлуй
294, 296, 297, 298, 299
Въден, село 283, 284, 287, 300, 301,
308
Вързърещ, селище 302, 303, 304, 305,
306

Г
Габрово 420, 422, 423, 427, 435, 437,
440, 603
Газа 628
Галата 439
Галац 294, 296, 297, 298, 299, 300
Галик, река 148
Галичник, село 150
Гаревица, село в Хърватия 540
Гацко, обл. в Босна и Херцеговина
591
Генесиу, метоха на Ивирон „Рождество Богородично“ 593
Главиница, Гърция 589, 601
Кефалиния 589, 601
Главиница, село, Силистренско 601
Гложенски манастир 352
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Глъвошени, старо име на Циганка
305. Вж. и Циганка
Голия, манастир край Яш 659
Горната страна. Вж. Молдова
Горно Броди, Серско 38
Горно Виково. Вж. Виковул де Сус
Гоце Делчев 598. Вж.и Неврокоп
Гравия 596
Градибор. Вж. Градобор
Градобор, Солунско (дн. Пендало
фос) 148, 149, 150, 151, 168, 169,
170, 173
Градобоуръ. Вж. Градобор
„Град Сарай“. Вж. Сараево
Грачанска епархия 532
Гревена 601, 603
Гречен, район 297
Гречен, село 292, 294, 299, 300, 301
Григориат, манастир на Света Гора
387, 388
Грљан, топоним в Зайчарско 597
Грузия 204
Гръцко царство 453
Гулеми ниви, микротопоним в
Кюстендилско 602
Гуменджа. Вж. Гюмендже
Гура Стръжничи, село 278, 285
Гълещ, имот 304, 305
Гълещ, село 306
Гъндещ, село 290, 303
Гърбещ, село 288
Гърла луй Соаре, село 300
Гърлено, обл. Пиянец 597
Гърляно, Кюстендилско 597
Гърция 81, 199, 374, 465, 550, 551, 601,
603, 604, 651, 670, 694, 777
Северна Гърция 685
Гъурещ, село 269, 288. Вж. и Пискан(и)
Гюмендже 150, 151, 158
Гюмюлджине (Комотини) 342
Гюргево 125
Гюргевград 125
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Д
Далмация 486, 503, 540
Дания 743, 744
Двор 603
Дебърски манастир 666
Девича, планина 532
Девически манастир 532
Делен, село 274, 280
Дермендере (дн. Първенец, Плов
дивско) 800
Дечани 319
Димитровград 600
Димово 604
Дионисиу, манастир на Света Гора
374, 388, 756. Вж. и „Св. Дионисий“
Дионисиат 320
Дитико. Вж. Кониково
Днестър, река 249
Добрич 352
Добровец 250, 257, 258, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 385, 386
Добровецки манастир 248, 249,
263, 264, 265, 572, 643
Добърско, село 688, 689, 691
Додони. Вж. Τσαρκοβίστα (дн. Додони)
Дойран 150
Долната Страна. Вж. Молдова
Долно Виково. Вж. Виковул де Жос
Доростол (дн. Силистра) 684
Доростолска страна (вер. Доростолска епархия) 682, 685
Дорохой 248
„Достойно ест“, килия на манастира Пантократор близо до Карея, векове наред обитавана от
български монаси 644

Дохиар, манастир на Света Гора
375, 387, 388, 748
Драгомирна, манастир 77, 636, 647,
651, 755, 758
Драма 598
Дрик, местност в района на Хуш
277, 278, 283, 295, 301, 302, 312
Дръджещ, село 279
Дубровник 427, 685
Думещи, село 263, 301
Дунав, река 373, 660
Дупница 373
Дупнишко 689, 694
Дълга нива, Кюстендилско 602
Държилово, Воденско 549
Дялул луи Лупул, местност в Хуш
281

Е
Евбея, остров 374
Евкарпия, село в Серско 496, 519.
Вж. и Куч, Серско
Евритания, област 596
Европа 463, 505, 572, 598, 601, 659,
681, 694
Египет 97
Едем 207
Едеса 176, 326, 603. Вж. и Воден
Еклисохори. Вж. Τσαρκοβίστα (дн.
Еклисохори)
Елада 202
Елан, река, поток 280, 298
Елбасан 685
Елена 188, 189, 190
Елеуса, имот ок. Серес 602
„Елеуса“, манастир 596
Елешнишки манастир 688, 689
Еникьой, гр. Γενή Κιόι. Вж. Ново
село
Епир 685
Еркула/Еркулион. Вж. Ἀρδαμήρι
Ерсека 598
Ески Загара 493. Вж. и Стара Загора
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Есфигмен, манастир на Света Гора
315, 333, 389
Симен/Шимен 388
Етрополе 373, 682, 782
Етрополски манастир „Св. Троица“
352, 782. Вж. и Варовитец

З
Загоричане, Костурско 30, 34
Зайчар 597
Западна България. Вж. България
Западна Германия 764
Западна Европа 449, 457, 459
Западна Македония. Вж. Македония,
гръцка административна област
Западна Стара планина. Вж. Стара
планина
Запорожка Сеч 647, 651
Здравец, Димитровградско 600
Здравец, Кирковско 600
Здравец, община Аврен, Варненско
600
Здравец, община Лъки 600
Здравец, Разградско 600
Здравец, Търговищко 600
Здравиње, селище в района на
р. Расина, Сърбия 600
Здравиње, селище в района на
р. Топлица, Сърбия 600
Зерват, село в Южна Албания 685
Зизинка, село 293
Зихна, село 600
Зица, село 603
Златар, манастир във Влахия 514
Зограф 78, 81, 101, 116, 236, 238, 244,
245, 248, 249, 250, 257, 261, 262,
263, 274, 286, 307, 308, 309, 313,
332, 333, 336, 357, 363, 371, 372,
373, 374, 375, 378, 379, 381, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
392, 394, 397, 401, 423, 428, 447,
482, 491, 538, 540, 542, 554, 562,
567, 568, 570, 572, 574, 637, 638,
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640, 643, 644, 645, 646, 650, 658,
660, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 670, 671, 676, 678, 679, 680,
687, 690, 691, 711, 716, 718, 719,
753, 754, 755, 761, 762
Зографска / света / обител 66,
249, 328, 351, 352, 356, 368, 369,
370, 372, 375, 376, 380, 382, 386,
398, 400, 443, 563, 641, 642, 656,
660, 680, 688, 725, 731, 737, 752,
753, 754, 755, 756, 758, 760, 763
Зографски манастир 77, 78, 80,
103, 116, 195, 219, 235, 236, 237,
238, 239, 243, 246, 247, 248, 256,
258, 262, 265, 266, 269, 270, 271,
272, 275, 276, 277, 280, 286, 300,
308, 309, 310, 311, 313, 314, 315,
316, 329, 330, 334, 335, 336, 337,
338, 340, 341, 342, 343, 344, 350,
351, 363, 367, 373, 377, 397, 400,
402, 404, 413, 417, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 438, 439,
440, 537, 539, 542, 554, 563, 568,
572, 576, 610, 628, 636, 637, 638,
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 648, 649, 650, 651, 659,
662, 663, 664, 666, 667, 669, 671,
674, 679, 687, 691, 698, 712, 713,
715, 717, 719, 738, 740, 741, 746,
748, 755, 757, 759, 761, 762, 768
Зограф, манастир в района на
Васлуй, посветен на св. Георги
275, 276, 277, 280
Зъмъсъщ, село 288
Зъподен, село 280, 281, 288, 312
Зъхна, нахия 333

И
Ивановски манастир „Св. архангел
Михаил“ 137
Иверски манастир край Новгород,
Русия 537, 538
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Ивирон, манастир на Света Гора 76,
389, 397, 591, 593, 595, 596, 597,
598, 600
Ивер 213, 375, 388
Иверска Лавра 204
Иверски манастир 70, 210
Игуменчо. Вж. Гюмендже
Идрич, манастир в Молдова 280
Идрич, река 295
Идрия 603
Извор, в района на Димово 604
Извор, Липковско, Северна Македония 604
Извор, Созополско 604
Изворище, Бургаско 604
Изворско, район Аксаково 604
Изток. Вж. Югоизточна Европа
Източна България. Вж. България
Източна Македония, историческа
област 323, 591
Източна Македония и Тракия. Вж.
Македония, гръцка административна област
Източна Румелия 678
Източна Сърбия. Вж. Сърбия
Източна Тракия, област 323
Източна Тракия, Турция 683
Илиенски манастир 689
Илия, обл. в Пелопонес 602
Иматия, район северозападно от
Солун 604
Империя на Хабсбургите. Вж. Австрийска империя
Индия 94, 96
Исконица, село в Черна Гора 496
Искър, река 678, 682, 688
Истанбул 328, 373, 391, 395, 397
Италия 202, 203, 631, 764

Й
Йерисос 107, 596
Йерусалим 511, 644, 719
Йесенице 603

Йоанина 603, 604. Вж. и Янина
Йованица, местност на Света Гора
333

К
Кавала 596
Казанлък 373
Каламария/Каламаря, зографски
метох 66, 246, 315, 316, 340, 384
Каламария, нахия 333, 335, 336
Калково, Струмишко 37
Калофер 373, 502, 525
Калугарени. Вж. Кълугеряне
Камилавка, килия на Света Гора 388
Камилавхас 389
Капиновски манастир. Вж. Къпиновски манастир
Капсокаливи, светогорски скит 388
Каракал, манастир на Света Гора
590
Карея 264, 325, 369, 381, 383, 388, 389,
394, 401, 513, 748
Каркара, село 335, 338, 340
Карлово 352
Карловци/Карловце. Вж. Сремски
Карловци
Касандра, каза 390
Касандра, ръкав на Халкидики 151,
157, 316, 333, 599
Кастамонит, манастир на Света
Гора 333, 676
Кастория 597, 601
Катакали, чифлик на светогорския
манастир „Св. Дионисий“ 342
Кесария Кападокийска 731
Кефалиния. Вж. Главиница, Гърция
Кефаловрисо, село в полите на пл.
Облос 594
Кигеч, регион в Молдова 266, 301
Киев 51, 52, 458
Киево-Печорска лавра 458
Килифаревски манастир 352, 356
Килкис 604. Вж. и Кукуш
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Киллисну, поселение на Аляска 719
Кипарис, светогорска килия 75
Киприанова пасика 262
Киприяна 249, 250, 257, 258, 282, 285,
289, 291, 292, 293, 297, 300, 302,
303, 304, 305, 306, 309, 311, 312,
385, 386
Киприяновски манастир 37,
249, 311, 426, 643, 666
Киприяновски манастир „Успение
на Пресв. Богородица“. Вж.
Киприяна
Кирково, Кърджалийско 600
Кишинев 250, 306, 311, 572, 642
Клидион. Вж. Ключ, Петричко
Клисохори. Вж. Τζερκόβιανη
Клокотница 236
Клуцохор, квартал на Сливен 37
Ключ, Петричко 591
Клидион 591
Кључ, селище в обл. Мионица в
Сърбия 591
Кнежа 595, 683
Кнез Село, Нишко 595
Княжевац, гр. в Сърбия 683, 686
Княжество България 683
Ковасна, село 271, 272, 274, 278, 279,
288
Ковурлуй, град 269, 282, 294, 296,
297, 298, 300, 301, 309
Кодалб, село 282
Кодрещ, село 288
Козани 604
Кокинохори, село в област Кавала
592
Кокорен(и)/Кокоран(и), село 266,
267, 268, 284, 289, 299, 300, 301
Колумбус. Вж. Кълъмбъс
Комотини 342
Кондрица, манастир, метох на
Киприяна 250
Кониково (дн. Дитико, община
Пела, Гърция) 549, 552, 559, 575
Коница, град северно от Янина 149
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Константиноград. Вж. Константинопол
Константинопол 191, 309, 342, 425,
640, 643. Вж. и Цариград
Нов Рим 453, 456
Константинь град. Вж. Константинопол
Копривщица 352, 373, 440, 669
Корн, село 295, 308
Коропчен, село 288
Корфи 560
Корча 550
Космидион, манастир 595
Косово 319, 603
Котел 454, 783
Котул Пайкулуй, село 284, 285
Кочериново 154
Кошула, манастир в Молдова 313,
315
Кран 603
Крива паланка, Северна Македония
598
Крини, село в полите на пл. Облос
594
Кристаловриси, село в полите на
пл. Облос 594
Кричим 324
Кроација. Вж. Хърватия
Крушедол, манастир във Фрушка
гора 374
Крък/Кърк, Хърватски остров 602
Кръстени, село 300, 301
Кръстин брод, село 264
Ксенофонт, манастир на Света Гора
658, 660, 666
Ксеропотамос, поток в пл. Облос
594
Ксиропотам, манастир на Света
Гора 196, 320, 334, 387, 388, 417,
603, 748
Ксиропотамска обител 210
Кукленски манастир 324, 782
Кукорен(и)/Кукорън(и)/Кукурен(и)
Вж. Кокорен(и)
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Кукуш 156. Вж. и Килкис
Кулакия, Солунско 550
Куманово 151
Куметица 505
Кумитиса, зографски метох в Халкидики 333, 337
Кумитиса, област 342
Курило 691
Курилски манастир 682, 686, 687,
688, 689
Куршум хан, Галата 439
Кутейски/Кутеински манастир, Витебска епархия, Русия 538
Кутлумуш, манастир на Света Гора
243, 320, 374, 375, 387, 388, 401,
514, 602
Куцитна, река 290
Куцово/Куцѣво. Вж. Куч, Серско
Куч, село в Серското поле 480, 485,
490, 491, 493, 494, 495, 496, 497,
519, 521
Куч, село в Черна Гора 496
Кучевиста. Вж. Кучевище
Кучевище, село в Скопско 572
Кучос. Вж. Куч, Серско
Кълугеряне/Кълугърени, село 263,
301
Кълъмбъс, град в щата Охайо, САЩ
664, 668, 761, 768, 777
Къндещ, село 268, 269, 275, 290, 291
Къпиновски манастир 352, 356
Кърстени, село. Вж. Кръстени
Къуещ, село 293, 294
Кюстендил 602, 755

Л
Лавра/Лавра на св. Атанасий. Вж.
Великата Лавра
Лазар, чифлик в землището на с.
Ормиля 363
Лазова, село 289, 303
Лакония 601
Лаце, езеро 301

Лемнос, остров 399. Вж. и Лимнос
Лесбос, остров 374
Лесновски манастир 530
Либяхово, село 551
Ливадаки. Вж. Νίβιτσα (дн. Ливадаки)
Ливадаки. Вж. Παλιά Αβώ/ο/ρανη
Ликосхизма, топоним в района на
р. Струма 593
Лимнос, остров 374. Вж. и Лемнос
Липково, Северна Македония 604
Липовенски манастир „Руска слава“ край Тулча 656
Липовъц, манастир, зографски метох в едноименното населено
място 286, 293, 294
Липовъц, поток 271, 272, 276
Липовъц, село 269, 285
Лихнида. Вж. Охридско езеро
Лихнитида. Вж. Охридско езеро
Ловеч 422, 683, 782
Ловешко 692
Ловешка област 683
Ловешки манастир „Св. Богородица“–Ястреб 782
Лозно, Кюстендилско 149
Лозова. Вж. Лазова
Лом 373
Лом, река 122, 124, 131, 133
Лонго, зографски метох 66
Лонгос/Ло(н)гоз. Вж. Ситония, ръкав на Халкидики
Лъврещ(и). Вж. Брежишкан(и)
Лъки, община в Западните Родопи
600
Лъпушна град 289, 297
Любляна 771

М
Маврово, Северна Македония 602
Мадан 602
Македония, географска област 202,
399, 422, 643, 687
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Македония, гръцка административна област 372
Западна Македония, подразделение на гръцката административна област Македония 372, 589
Източна Македония и Тракия,
подразделение на гръцката административна област Македония 372
Македония, държава. Вж. Северна
Македония, държава
Мала Азия 379, 681, 683
„Мала господжина“, килия в двора
на килията „Св. Никола Врахниту“ 389
Мамвровир. Вж. Черни вир
Манастир в Бранище 272
Манастир Корбул. Вж. „Св. Георги“, манастир в гр. Васлуй
Манастир Корбул, пчелин в Липовъц 269
Манастир на Вишневец 261
Манастир на река Васлуй. Вж. „Св.
Георги“, манастир в гр. Васлуй
Манкочул, село 289
Мариана 246
Марибор, Словения 783
Марица, Самоковско 689
Марково, Пловдивско 800
Матка, манастир 355
Маця, езеро 269, 270, 273
Мегалимеш 365
Меланезия 702
Мелидзяни, село в долината на
р. Струма 591
Мелник 599
Микея 202
Миклъушан(и), село 289
Микри Санта. Вж. Τσερκόβιανη
Мионица, обл. в Сърбия 591
Мирчещ, село 270
Мирьофта, село 337
Молдова 75, 81, 243, 244, 245, 246,
248, 249, 256, 257, 258, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
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271, 273, 274, 275, 276, 278, 279,
280, 281, 282, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 302,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 313, 314, 374, 386, 426, 574,
643, 656, 671
Горната страна, част от Молдова 310, 311
Долната Страна, част от Молдова 275, 311
Молдавия 421
Молдовлахия 386
Молдовско княжество 640
Морея. Вж. Пелопонес
Мориово, село 378
Мосинополис, тема 602
Москва 116, 219, 419, 422, 435, 525,
657, 664
Московията. Вж. Руска империя
Мустафча. Вж. Ново село
Мълъйещ, село 267, 280
Мънджещ, село 288
Мънъстиря, село 289

Н
Навпакт 603, 604
Науса 604
Неа Скити, светогорски скит 514
Неврокоб, нахия 333
Неврокоп (дн. Гоце Делчев) 551
Немция. Вж. Австрийска империя
Нивище, до Маврово, Северна Македония 602
Нивище, до Ростуша, Северна Македония 602
Нивище, микротопоним в района
на Попово 602
Нигрита, дем 496
Нигрита, село 649
Никид, тимар 338
Никола Козлево 603
Николо-Пешношски манастир „Св.
Дмитрий“ 644

Показалец на географските названия

Никопол 594, 684
Нисион, в района на долното течение на р. Струма 595
Ниш 80, 595, 668
Нов Рим. Вж. Константинопол
Новгород 537
Нови Искър 686
Нови Мароф, обл. в Хърватия 591
Ново село (дн. Архангелос) 151, 157
Нямц, манастир 76, 80, 288, 313, 315,
316, 574, 651, 657, 658, 659, 671
Нямецки манастир 262
Нямц, населено място 248

О
„Облос“, манастир в планината Облос 594
Облос, планина 594
Овчата къпалня 211
Овчеполе 127
Одеса 415, 419, 423, 424, 426, 434, 437,
439, 440, 642
Одрин 373
Оксфорд 629
Опатовек 598
Ормилия, зографски метох 333, 384,
391, 392, 537
Ормилия, село 363, 394, 400
Орхание (дн. Ботевград) 33
Орхей, град 289, 300, 302, 303, 304, 305
Осака 720
Османска империя 319, 325, 326,
332, 373, 390, 455, 465, 468, 469,
675, 681, 694
Османска държава 390, 681, 683, 694
Островени, село 301
Охайо 664, 761, 775, 777
Охрид 537, 589
Лихнида 589
Охридска архиескопия 355
Охридско езеро. Вж. и Ἀχρίδα
Ахрида 589
Лихнида 589
Лихнитида 589

П
Пазарджик 373, 376
Палеокастро. Вж. Βράστοβον
Палестина 643, 645
Панагица, поток в пл. Облос 594
Пангей, планина 592, 598, 602
Пантократор, манастир на Света
Гора 75, 375, 595
Париж 550
Патмос, остров 590
Паця, езеро 273
Пела 550
Пелопонес 202, 203, 374
Пемброк 630
Пенсилвания 769
Перник
Пернишко 692
Персийско царство 453
Петербург. Вж. Санкт Петербург
Петрич 591, 603
Петрони, пасище близо до тимара
Никид 338, 340
Печ 382
Печка патриаршия 694
Пибещ, селище 311
Пигес. Вж. Βρεστενίτσα
Пиги. Вж. Ίσβορος (дн. Пиги)
Пинд 683
Пирот 373
Пискан(и), село 269, 279, 301. Вж. и
Гъурещ
Писку(л), село 269, 273
Пиянец 597
Платани. Вж. Γιαβόργιανη
Плевен 373, 594, 669, 683
Плевля 598
Пловдив 355, 373, 377, 434, 552, 669,
755, 756, 782, 794
Пловдивско 684
Пловдивска митрополия 353, 354
Плоещ 300, 309
Плумиска, река 597
Подгумерски манастир 689
Поленинска епархия в Кукуш 156
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Полковице 598
Поломие, долината на р. Русенски
Лом 122, 130, 137
Полтава 96
Полша 598
Поляна (Допрон) 156
Попово 602
Портария, село 335, 336, 340
Потами. Вж. Μπόροβο
Прага 553, 559
Преслав 235
Прилеп 373, 377, 380, 573, 574, 597
Пробота, манастир в Молдова 249
Провища, в района на долното течение на р. Струма 156
Провлака, зографски метох 104, 105,
107, 109, 384
Провлака, местност в началото на
Атонския полуостров 333
„Продром“, скит на Ивирон 62, 388.
Вж. и „Св. Йоан Продром“, скит
на Ивирон
Пропонтида 202
Протата/Протато 195, 196, 210, 264,
356, 370, 389, 401, 417, 748
Прут, река 249, 266, 283, 284, 287, 289,
294, 296, 297, 301, 309
Псара, северноегейски остров 374
Псарадес. Вж. Νίβιτσα (дн. Псарадес)
Путна 282, 288, 301, 658
Пшински манастир 530
Пшиня, река 597
Пънъшъщ, село 306
Първенец, село. Вж. Дермендере
Пържонтен, село 289
Пържолтени 303
Пърцотещ, село 282
Пъулещ, селище 302, 305, 306

Р
Равно Нивище, Маданско 602
Радоливос, селище в района на пл.
Пангей 595, 597, 601
Разград 600
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Разлог
Разложко 689
Раковац, манастир във Фрушка гора
374
Раковица, манастир, посветен на св.
Никола 273
Расина, река, приток на р. Западна
Морава 600
Рашка 601
Реймска архиепископия 754
Република Македония. Вж. Северна
Македония, държава
Република Молдова 243, 250, 258
Ретимно, град на о. Крит 102
Рила 126, 324, 422, 527, 694
Рилска пустиня. Вж. Рилски манастир
Рилски манастир 70, 125, 140, 319,
324, 356, 481, 527, 528, 529, 533,
663, 782
Рим 203, 211, 456
Римско царство 453
Родоливос. Вж. Радоливос
Родопи 324, 683
„Рождество Богородично“, метох
на Ивирон. Вж. Генесиу
Ростуша, Северна Македония 602
Ротонда „Св. Георги“ в София 679
Ружки. Вж. Русик/Русико/Русикон
Рулен, село 273, 279, 288, 289, 290
Румелия 421
Румиля. Вж. Ормилия, зографски
метох;
Румиля. Вж. Ормилия, село
Румъния 81, 137, 145, 243, 250, 258,
604, 660, 755, 758
Русе 123, 125, 137, 373, 402, 403, 598,
682
Русенска епархия 357
Руси, село 263, 301
Русик/Русико/Русикон 388, 389. Вж.
и „Св. Пантелеймон“, манастир
на Света Гора
Ружки 676
Рушко 388
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Русия 34, 74, 81, 374, 423, 468, 470,
537, 570, 572, 643, 652, 666, 682,
711, 721, 770
Руска империя 640, 651
„Московията“ 377
Руско 439
Русчук 125, 126, 132, 138, 140, 144,
300, 377, 378, 380, 403, 485
Рушко. Вж. Русик/Русико/Русикон
Ръдени, село. Вж. Ръдяни
Ръдъуц, населено място, епископия
290
Ръдяни, село 263, 264, 270, 273, 301
Ръдянул, езеро 270, 273

С
Садова, село 289, 303
Самара 40
Самоков 102, 373, 374, 573, 756
Самоковско 689, 694
Самоковска епархия 480, 481, 485,
493, 496
Сан Франциско 718
Санкт Петербург 53, 110, 219, 434,
437, 629, 639, 640, 642, 664, 718,
721, 729. Вж. и Πετρούπoλις
Петербург 419, 423, 434, 572
Санторини, остров 740
Сараево 373
Сарандапорски манастир 531
Сарли, мюсюлманско поселение в
района на Кавала 592, 594. Вж. и
Οβίλος/Οβηλός
„Св. Апостоли“, църква в предели
те на Зографския манастир 538
„Св. Артемий“, зографска килия в
Карея 369
„Св. Архангел“, манастир край с.
Кучевище, Скопско 572
„Св. Атанасий“, църква в Янина 149
„Св. Богородица Петричка“, манастир в Родопите 324
„Св. Георги“, манастир в гр. Васлуй
271

Манастир Корбул, манастир
във Васлуй 271
Манастир на река Васлуй 270
„Св. Георги“, църква в с. Арбанаси
688
„Св. Димитър Тригонас“, килия в
Карея 388, 389
„Св. Дионисий“, манастир на Света
Гора 333, 334, 342. Вж. и Дионисиу
„Св. Илия“, манастир в Черна Гора
496
„Св. Илия“, светогорски скит 75, 77,
314, 645
„Св. Йоан“, манастир в Созопол
248
„Св. Йоан Продром“, манастир
край Серес 322, 326
„Св. Йоан Продром“, скит на Ивирон 389
„Св. Козма Зографски“, параклис в
католикона на Зографския манастир 246
„Св. Константин“, светогорска килия 75, 76
„Св. Никола“, зографска килия 66
„Св. Никола“, манастир близо до
Нямц 268
„Св. Никола Врахниту“, килия в Карея 388, 389
„Св. Николай“, зографски метох на
Провлака 107, 109, 110, 111. Вж.
Провлака, зографски метох
„Св. Николай“, манастир. Вж. Сеславски манастир
„Св. Николай“, манастир край Яш
247, 248
„Св. Николай“, православна църква
в Сан Франциско 718
„Св. Николай“, църква в Карея 264
„Св. Николай“, църква в Сеславци
689, 692
„Св. Павел“, манастир на Света
Гора 320, 322, 326, 333, 381, 388,
514, 659
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„Св. Пантелеймон“, манастир на
Света Гора 77, 219, 220, 221, 222,
224, 225, 226, 228, 389, 644
„Св. Пантелеймон“, скит на манастира Кутлумуш 388, 389
„Св. Параскева“ („Св. Петка Мулдавска“), манастир в Родопите
324
„Св. Петка Мулдавска“. Вж. „Св. Параскева“
„Св. Пророк Илия“, манастир на
о-в Санторини 740
„Св. Сава“, хилендарска килия в Карея 389
„Св. Сава Освещени“, манастир във
Витлеем край Йерусалим 213
„Св. Троица Плевскa“, манастир в
Черна Гора 319
„Свв. Козма и Дамян“, параклис в
Зографския манастир 356
„Свв. Константин и Елена“, митрополитската църква в Букурещ
138
„Свв. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, църква в с. Добърско
688, 691
САЩ 664, 753, 761, 773, 777
Свежен, Карловско. Вж. Аджар
Света Анна, скит 388, 389
Света Гора 26, 35, 66, 69, 70, 75, 76,
101, 103, 107, 110, 124, 141, 142,
188, 190, 192, 193, 198, 201, 205,
210, 213, 220, 221, 237, 239, 243,
244, 246, 249, 251, 256, 257, 275,
285, 291, 297, 307, 309, 314, 315,
318, 321, 323, 325, 328, 333, 340,
341, 343, 366, 369, 372, 374, 375,
384, 390, 392, 393, 396, 398, 399,
401, 417, 418, 423, 424, 430, 454,
461, 477, 479, 481, 486, 487, 488,
490, 511, 514, 537, 538, 574, 576,
591, 596, 636, 638, 639, 640, 643,
645, 646, 647, 659, 674, 676, 678,
679, 680, 684, 690, 691, 699, 738,
741, 764, 767, 782. Вж. и Атон
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Света Гора Атон 75, 137, 138,
322, 658, 659, 698, 777
Света Гора Атонска 33, 77, 96,
203, 212, 314, 480, 481, 504, 511,
538
Светата Атонска планина. Вж. Атон
Светите земи 720
Свето езеро, край Новгород 538
Свето-Успенски Киприановски ма
настир в Молдова 81. Вж. и Кип
рияна
Свещена Римска империя 505
Свищов 125, 138, 373, 374, 380
Северна Гърция. Вж. Гърция
Северна Македония, държава 154,
186
БЮР Македония 598, 601, 602,
604
Македония 372, 783, 784
Република Македония 373
Югозападна Македония 688, 692
Секу, манастир в Молдова 313
Селина, местност на Света Гора 261
Селински скит 244
Серес 322, 326, 402, 591, 598, 602, 649
Серес, тема 602
Серско поле 496
Сеславски манастир 675, 677, 687,
689, 690, 692
„Св. Николай“, манастир 688,
690
Сеславци, село 688, 689, 690
Сидерокапса, каза 390
Сидерокафсия/Сидрекапси
334,
335, 336, 341
Сидрекапси, нахия 333
Сикиа, зографски метох 384
Силистра 373, 421, 682, 684. Вж. и
Доростол
Симен. Вж. Есфигмен
Симитли 601
Симонопетра, манастир на Света
Гора 75, 388
Синайски манастир „Св. Екатерина“/Синая 213
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Сирет, река 275, 290
Сирия 645
Ситония, ръкав на Халкидики 333,
335, 338, 340
Лонгос 31, 335, 537
Скопие 66, 186, 327, 552, 784
Скопински Свето-Духов мъжки манастир (при гр. Скопин в Рязанска област, Русия) 37
Скопска епархия 530
Скорен, село 289
Скоронка, село 289
Слатина, град в Румъния 246
Слепченски манастир/Слепче 355,
692
Сливен 373, 493
Сливнишки/Слимнички манастир
688, 692
Слобозия Кантемирулуй, селище
315
Словакия 598
Словения 603, 783, 784
Смедерево 764, 765
Смирна 373
Созопол 248, 604
Солун 110, 151, 156, 158, 169, 322, 323,
324, 325, 327, 333, 337, 357, 377,
390, 391, 392, 393, 394, 448, 480,
485, 490, 491, 493, 496, 497, 517,
518, 549, 550, 552, 558, 559, 590,
591, 592
Солунска кааза 168
Софийска епархия 678, 692
Софийско поле 682
София 64, 189, 357, 373, 376, 422, 480,
491, 495, 497, 498, 520, 521, 550,
632, 662, 674, 677, 678, 679, 682,
686, 687, 688, 689, 691, 693, 752,
754, 782, 784
Софийска област 689
Софийски регион 689
Софийско 684, 688
Софрониева пустиня 75
Сремски Карловци 478, 479, 483,
486, 487, 492, 496, 503, 506

Карловци 505, 506, 508
СССР 632
Ставродроми. Вж. Βομπλός
Ставроникита, манастир на Света
Гора 388
Стар Рим. Вж. Рим
Стара Загора 66, 373
Стара планина 686
Балкана 684
Балканские горы 643
Западна Стара планина 682, 683
Старата църква. Вж. „Успение Богородично“, малката съборна
църква на Зографския манастир
Стефанещ 604
Стражнич, село 288
Стратоники. Вж. Ίσβορος/Εἴζβορον
Стратонико, планина 604
Стримона, тема 602
Струга 38
Струма, река 156, 247, 333, 496, 519,
590, 591, 595, 598, 599. Вж. и
Στρυμών
Струма, тема 591, 592
Струпецки манастир, Врачанско 689
Стръшен, село 303
Сува река, Косово 603
Суводолски манастир, Източна
Сърбия 683, 686
Суходолски манастир, неустановено, във Видинска епархия 678,
680, 683, 684, 685, 686
Сучава 261, 262, 264, 266, 275, 291, 303
Съкуенещ, село 292
Сърбия 81, 102, 158, 372, 373, 425, 591,
595, 597, 600, 601, 668, 783, 784
Източна Сърбия 683, 686
Сърърие/Сърърията, улица в Яш
275, 277
Т
Тасос, Митрополия 315
Тасос, остров 31, 333, 399
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Татарпазарджик 33
Тахинос, езеро 519
Тележина, река 280, 301
Тележна, блато 300
Тепелена, Албания 602
Теранда, Косово 603
Тервел 601
Тесалия 202, 374
Тесалоники, тема 598
Теспротия/Теспротиа 601
Тетевен 373, 382, 683
Тетово 186
Тешово, село 551
Тиквеш 373, 374
Тирони, пасище близо до тимара
Никид 338, 340
Токио 455, 720
Тооносава, селище в Япония 718
Топлица, река, приток на Южна
Морава 600
Тракия 202
Тракия, подразделение на гръцка
административна област Македония. Вж. Източна Македония
и Тракия
Трансилвания 685
Трескавец, манастир 355
„Тримата светители“, манастир в
Молдова 249
Трихонида 603
Троице-Сергиева Лавра/Троицко-
Сергиева лавра 638, 770
Троянски манастир 756
Трявна 603
Тулча 656
Турска империя
Турско 439
Турция 115, 373
Турчево, село в Черна Гора 496
Тутова, град в Молдова 267, 294
Тутракан 33, 55, 142
Туфещ, село 288
Тшебница 598
Тълхърещ, домен 295
Тълхърещ, имот на р. Идрич 295
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Тълхърещ, село 267, 308
Търговище, град в България 594,
600
Търговище, град в Румъния 245, 262,
264
Търлис, село 551
Търнава, Словакия 598
Търново 126, 219, 355, 373, 425, 459,
640, 667, 674. Вж. и Велико Търново
Търновско 692
Търновска епархия 125, 138
Търновска митрополия 354
Тъуц, село 300, 301

У
Угровлахия 262
Украйна 81, 651
Укръници кахова, село 265
„Успение Богородично“, малката
(старата) съборна църква на
Зографския манастир 141, 142
„Успение Богородично“, манастир
в гр. Васлуй 248
„Успение Богородично“, църква в
Копривщица 352
Успенски манастир в гр. Васлуй
269

Ф
Фетещи, село 301
Филаделфия. Вж. Венеция
Филотей, манастир на Света Гора
374, 388, 597, 660
Флорина 602
Фокида, област в Гърция 596
Фокшан 281
Фригия 202
Фълчиу, град 267, 270, 273, 279, 280,
284, 286, 289, 295, 298, 301, 308
Фънтъна Кахова, село 289, 299, 300,
301
Фъстъч, манастир в Молдова 285

Показалец на географските названия

Х
Хавличкув Брод 598
Хаджиоглу Пазарджик 352. Вж. и
Добрич
Хакодате, селище в Япония 715, 720
Халкидики 323, 333, 590, 604
Халкос, неясно, ок. Карея 210
Хамбург 726
Хелзинки 552
Херово, зографска килия 205
Херцег Нови, Черна гора 602
Хилендар, манастир на Света Гора
76, 139, 141, 249, 320, 333, 342,
374, 375, 388, 479, 480, 481, 482,
486, 487, 490, 491, 492, 495, 504,
505, 506, 508, 511, 512, 514, 521,
592, 598, 599, 643, 645, 660, 663,
664, 666, 668, 694, 765, 777
Хилендарска обител 510, 515
Хилендарски манастир 77, 125,
142, 144, 190, 334, 351, 440, 477,
478, 480, 482, 486, 495, 496, 497,
502, 506, 507, 508, 509, 513, 516,
519, 600, 663, 667, 762, 763, 764,
765, 767, 768, 771, 775, 776, 777,
778
Хионато. Вж. Γκέρλιανι
Хиос, остров 374
Ховлълят, област 264
Ходорник, село 290
Хородище/Хородищя, село 289, 303
Хотин, Бесарабия 719
Хришчатик, скит в Молдова 307
Хрълов 263
Хумор, манастир в Молдова 270
Хуш 264, 265, 267, 277, 278, 281, 283,
286, 287, 295, 301, 302, 312
Хърватия 488, 540, 591, 602, 603
Хърлъу 270, 271. Вж. и Хрълов

Ц
Цариград/Царстващ град 68, 151,
158, 175, 189, 193, 194, 202, 203,

213, 369, 384, 391, 395, 439, 512,
541, 559, 669, 678. Вж. и Константинопол
Центар Жупа, Северна Македония
601
Централна Македония, историческа област 591
„Цесарската земя”. Вж. Австрийска
империя
Циганещ, село 265, 282, 288, 301
Циганка, село 289, 304
Црна Глава, в района на Рашка,
Сърбия 601
Цурхли. Вж. Чурхли
Цъгана. Вж. Циганка
Църква, селище ок. Балчик 603
Църквица, селище в района на Никола Козлево 603

Ч
Чавуш, манастир (Влатадон) 337,
338. Вж. и Влатадон
Частта на Бялата Брада, имот в района на Гречен 292
Червена вода, Русенско 682, 685, 686
Червена вода, село, вероятно Охридско 376
Червен, митрополия 126, 131
Чер(ве)новодска епархия 125
Червенска епархия 131, 138
Черепиш, село 682, 686
Черепишки манастир 678, 680, 682,
685, 687, 688, 689, 691, 692
Черна вода (дн. Червена вода) 126
Черна Гора 319, 496, 598, 602, 783, 784
Черни вир, скит на Зографския манастир 66, 647, 651, 652
Мамвровир 651
Чернови. Вж. Червен, митрополия
Чернови, каза/нахия 131
Черновиц. Вж. Чернъуц
Черновод. Вж. Черна вода
Чернъуц/Черновиц/Черновци, селище 307
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Четъцуя, манастир в Молдова 307
Чехия 595, 598
Чипровци 684
Чолпан 604
Чоръщи, село 289
Чофен, село 288
Чурхли (дн. Свети Георги, в района
на Гревена, Гърция) 149

Ш
Швеция 726
Шербещ, село 288
Шерботещ, село 288
Шлезия 505

Щ
Щипска епархия 530
Щор 603

Ю
Югозападна Македония, географска област 674
Югоизочна Европа 450, 457
Югославия 783
Южен пазар, пазар в Яш 310, 311
Южна Албания. Вж. Албания
Южна България. Вж. България
Юриев манастир в гр. Велики Нов
город 51

Я
Яворец, Габровско 603
Яворница, Петричко 603
Явор, Тревненско 603
Ялан, река 263
Янина 102, 149, 151, 153, 156, 157, 158,
159, 162. Вж. и Йоанина
Япония 455, 711, 712, 713, 715, 716,
718, 720, 721
Яш 247, 248, 258, 265, 266, 267, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
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277, 278, 279, 280, 281, 282, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 291, 292,
295, 296, 305, 307, 308, 310, 640,
659

***
Α
Αβαρίκος, район Трихонида 603
Ἀβόριανη, село (дн. Платани, в района на Едеса) 603
Ἅγιον Ὄρος 436. Вж. и Света Гора
Ἀγιός Γεώργιος. Вж. Чурхли
Αἰγιδομίστα, село (дн. Проти, в района на пл. Пангей) 602
Ἀλεξάνδρεια 514
Ἀμάραντος. Вж. Ίσβορος (дн. Ἀμά
ραντος)
Ἀμπλιανη, село в обл. Евритания
596
Άμπλιανη, село в обл. Фокида 596
Ἀξιός 589. Вж. и Вардар
Βαρδάρης 589
Ἀρδαμήρι 590. Вж. и Ардамери
Ἕρκουλα 590
Ασδραβίκιον/Αστραβηκίον. Вж. Ζδρα
βίκιον
Ἀχρίδα 589. Вж. и Охридско езеро
Λυχνίτις λίμνη 589

Β
Βαρδάρης. Вж. Ἀξιός
Βασσαραβία 436. Вж. и Бесарабия
Βατοπεδίου 600. Вж. и Ватопед
Βελτζία/Βελτζία Πολιά, микротопоним в района на Родоливос 597
Βερβίτζα/Βερμπίτζα,
микротопоним – чешма в Каламария 596
Βέσαινα, имот на Великата Лавра,
микротопоним, вероятно в Касандра 600
Βήσιανι, местност ок. Серес 602
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Βοδενά 600. Вж. и Воден
Βολγαρία. Вж. България
Βόμπληστα, микротопоним в района на Родоливос 597
Βόμπληστα/Βόμπλιτζα/Βομπλιτζός,
микротопоним 595, 596
Βομπλίανη/Βομπλέανη/Βομπλιανή,
село в долното течение на р.
Струма, югоизточно от Серес
595, 596
Βομπλιτζός, извор близо до Нисион
на Струма 595, 596
Βομπλός, село около Янина (дн.
Ставродоми) 594
Βονδίτζη, епископия 590
Βόρισκον, имот в района на пл. Пангей 598
Βορίτζοβον, топоним в района на
Йерисо 598
Βουλκόβα, село, нелокализирано 590
Βράστινο (дн. Анаврита в района на
Гревена) 601
Βράστοβον (дн. Палеокастро до Тес
протиа) 601
Βρέσθενα, Лакония 601
Βρέστα (дн. Амбелия в р-на на Тес
протия) 601
Βρεστενίτσα (дн. Пигес до Арта) 601
Βρεστιανή/Βρεστανή, село, вероятно в Касандра, имот на Великата Лавра 600, 601
Βρέχοτα. Вж. Βρύχοτα
Βριχοβίστα, микротопоним в района на Родоливос 597
Βρόχοτα. Вж. Βρύχοτα
Βρύχοτα/Βρόχοτα/Βρέχοτα, микротопоним в района на Родоливос 597

Γάμπροβον 436. Вж. и Габрово
Γήσβορον. Вж. Ίσβορος/Εἴζβορον
Γιαβόργιανη/Γιαβόργιαννη
(дн.
Платани в района на Едеса) 603.
Вж. и Ἀβόριανη
Γκέρλιανι, топоним в района на
Кастория (дн. Хионато) 597
Γλάβαστα, местност източно от
Βομπλίανη 601
Γλαβινίτζα/Κεφαληνία, илирийски
град (дн. в Албания) 589
Γολιαμάνιβα/Γολιαμά Νίβα, микротопоним в района на Родоливос 597, 601
Γουμένισσα. Вж. Гюмендже
Γράδισκος, село в района на Родоливос 597
Γραίλεσα, река 596
Γράτου, топоним в близост до Οβί
λος/Οβηλός 594

Γ

Ζαβαρνίκαια 592, 599, 600
Ζαστρίος 596
Ζδραβίκιον, селище в района на пл.
Пангей 592, 598, 599, 600
Ασδραβίκιον 598, 599, 600
Αστραβηκίον 598, 599, 600

Γαβαλλιώτισα, манастир в района
на Воден 603
Γάβροβα, микротопоним в района
на Родоливос 597

Δ
Δεκαλίσταν, селише в района на
р. Струма 599
Διμυλία, микротопоним, имот на
Великата Лавра, вероятно в Касандра 600
Δοβροβικεία, село в района на пл.
Пангей 593, 594
Δραβήσκος 598. Вж. и Ζδραβίκιον

Ε
Εἴζβορον. Вж. Ίσβορος/Εἴζβορον
Ευκαρπία. Вж. Евкарпия

Ζ
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Ζραβίκιον/Ζραβύκην 598, 599
Οσδραβίκιον 598, 599, 600
Σδραβίκην 598, 599
Ζεγενά/Ζεγίνα, рекичка в долината
на р. Струма 591, 592
Ζέγνα, село в долината на р. Струма 592
Ζιγεν(ᾶ). Вж. Ζεγενά
Ζραβίκιον/Ζραβύκην. Вж. Ζδραβί
κιον
Ζωγραφου 655. Вж. и Зограф

Θ
Θερμοπόταμος (дн. Мармара), поток в района на Бобляни (дн.
Акропотамос) 596

Ι
Ἰβήρων. Вж. Ивирон
Ισβόρια, местност в Науса 604
Ίσβορος/Εἴζβορον (дн. с. Стратоники в полите на пл. Стратонико)
603, 604
Ίσβορος (дн. Αμάραντος, в района
на Йоанина) 604
Ίσβορος (дн. Λευκόβρυση, област
Козани) 604
Ίσβορος (дн. Λευκόπετρα, район
Иматия) 604
Ίσβορος (дн. Пиги, район Килкис)
604

Κ
Καλίτζα. Вж. Στρυμών
Κεφαληνία 589. Вж. и Γλαβινίτζα/
Κεφαληνία
Κλουτζεστά, село в района на Арсеникия, Халкидики 591
Κνείζα/Κνένζα, село в района на пл.
Пангей 592, 593, 594, 595
Κνεσόβα, долина в района на р.
Κνείζα 594, 595
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Κόζακος, микротопоним в района
на Родоливос 597
Κοκκινοχώρι. Вж. Νίσβαρη
Κολακία. Вж. Кулакия
Κόρη, местност ок. Серес 602

Λ
Λευκόβρυση. Вж. Ίσβορος(дн. Λευ
κόβρυση)
Λευκόπετρα. Вж. Ίσβορος (дн. Λευ
κόπετρα)
Λυκοσχίσμα. Вж. Ликосхизма
Λυκόσχισμα, топоним в пл. Пангей
596
Λυχνίτις λίμνη. Вж. Ἀχρίδα

Μ
Μάλακα/Μάλουκα, топоним в района на р. Струма в близост до
Ζδραβίκιον 599
Μασθλινίκο/Μασθλινίκος, микротопоним в района на Родоливос 597
Μπόμπλιανη, село в района на пл.
Пангей, близо до дн. Кавала
(дн. Акропотамос) 596
Μπόριανη (дн. Агиос Атанасиос,
Драмско) 598
Μποροβίκιον, метох на Великата
Лавра 597
Μπόροβο (дн. Потами, Драмско) 598
Μπόρους. Вж. Πόροβα/Μπόρους
Μπορωβά, река 597
Μπρέστενη (дн. Авги до Кастория)
601

Ν
Νησίον, област на р. Струма 596.
Вж. и Нисион
Νίβισται. Вж. Παλαιαί Νίβισται
Νίβιτσα (дн. Ливадаки, в района на
Илия) 602
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Νίβιτσα (дн. Псарадес, в района на
Флорина) 602
Νίβνιανη, село в района на пл. Пангей 602
Νίσβαρη (дн. Κοκκινοχώρι, район,
Навпакт) 604
Ντάλγα/ά Νίβα. Вж. Τελγάνιβα Ντάλ
γα/ά Νίβα

Ο
Οβίλος/Οβηλός, село в подножието на пл. Пангей, в близост до
дн. Кавала 592, 593, 594, 595,
596
Ὀδέσσα. Вж. Одеса
Ομπλός, планина в Ахая 594
Οσδραβίκιον. Вж. Ζδραβίκιον
Ὀστροζηνίκος, село в долното течение на р. Струма 596

Π
Παλαιαί Νίβισται, микротопоним
602
Παλαιά Πόλενα, микротопоним в
района на Родоливос 597
Παλαιοχώριον 604
Παλιά Αβώ(ο)ρανη (дн. Ливадаки, в
района на Навпакт) 603
Πάνακος, река 599
Πεντάλοφος. Вж. Градобор
Περβίστα, микротопоним в района
на Родоливос 597
Πέσιακος, микротопоним в района
на Родоливос 597
Πετρούπoλις 434, 436. Вж. и Санкт
Петербург
Πηγαδίον, местност ок. Серес 602
Πολίανις, до Провища при Струма
156
Πόπισκα Νίβα, микротопоним 601
Πόροβα/Μπόρους, микротопоним в
района на Родоливос 597

Πόροβας, микротопоним в района
на Родоливос 597
Ποροβίκος, село 597, 598

Ρ
Ρεντίνα, селище 597
Ῥογόζιν метох в района на Редина
597

Σ
Σδραβίκην. Вж. Ζδραβίκιον
Σθλακουπίτζης, микротопоним в
района на Родоливос 597
Σθλίβιτζα, микротопоним в района
на Родоливос 597
Στρυμών 590, 599. Вж. и Струма
Καλίτζα 590

Τ
Τελγάνιβα/Ντάλγα/ά Νίβα, микротопоним в района на Родоливос 597, 601
Τζερκόβιανη, село (дн. вероятно
Клисохори) 603
Τόπολος, микротопоним в района
на Родоливос 597
Τρουλωτή, имот на манастира
Γαβαλλιώτισα, в района на Воден 603
Τσαρκοβίστα (дн. Додони в района
на Йоанина) 603
Τσαρκοβίστα (дн. Еклисохори в района на Зица) 603
Τσαρκοβίτσα (изоставено селище в
района на Гревена) 603
Τσερκόβιανη (дн. Микри Санта в
района на Верия) 603

Χ
Χαλεπί(ον) 514. Вж. и Алепо
Χηλιανταρίου. Вж. Хилендар
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***

A
Albeşti. Вж. Албещ
Alexeștii. Вж. Алексещи

B

Coşula. Вж. Кошула
Cotul Paicului. Вж. Котул Пайкулуй
Covasna. Вж. Ковасна
Covurlui. Вж. Ковурлуй
Crâstenii. Вж. Кръстени
Cucorăni. Вж. Кокорен(и)
Cucoreni. Вж. Кокорен(и)
Cucuréni. Вж. Кокорен(и)
Cuțitna. Вж. Куцитна

Bâc. Вж. Бък
Badeuți. Вж. Бадеуц
Bățe. Вж. Бъце
Bender şi Akerman. Вж. Бендер и
Акерман
Borová, ок. Търнава в Словакия 598
Borovë, ок. Ерсека в Албания 598
Borovica, ок. Плевля в Черна Гора
598
Borovica Gornja, ок. Вареш в Босна и
Херцеговина 598
Borów, ок. Опатовек в Полша 598
Borów, ок. Полковице в Полша 598
Borów, ок. Тшебница в Полша 598
Botoşani. Вж. Ботошан
Branişte. Вж. Бранище
Braşov. Вж. Брашов
Brejișcanii. Вж. Брежишкан(и)
Bribești. Вж. Брибещ
Buda. Вж. Буда

Fălciu. Вж. Фълчиу
Fântâna Cahova. Вж. Фънтъна Ка
хова
Fâstâci. Вж. Фъстъч
Feteștii. Вж. Фетещи

C

G

Cândești. Вж. Къндещ
Cârstenii. Вж. Кърстени
Căuești. Вж. Къуещ
Cernăuți. Вж. Чернъуц
Cetăţuia. Вж. Четъцуя
Chigheci. Вж. Кигеч
Ciofeni. Вж. Чофен
Ciorăștii. Вж. Чоръщи
Cocoranii. Вж. Кокорен(и)
Codalbi. Вж. Кодалб
Codreşti. Вж. Кодрещ
Corni. Вж. Корн
Coropceni. Вж. Коропчен
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D
Dealul lui Lupul. Вж. Дялул луи Лупул
Deleni. Вж. Делен
Drăgeşti. Вж. Дръджещ
Dublin 772

E
Elan. Вж. Елан

F

Găleștii. Вж. Гълещ, имот
Găleștii. Вж. Гълещ, село
Gândești. Вж. Гъндещ
Gârbeşti. Вж. Гърбещ
Gârla lui Soare. Вж. Гърла луй
Соаре
Găureştii. Вж. Гъурещ
Glăvoșenii. Вж. Глъвошени
Greceni. Вж. Гречен
Gr’ličin’ kamy, ок. р. Пшиня 597
Gr’liš’ 597
Gr’lo, Прилепско 597
Gura Strâjnicii. Вж. Гура Стръжничи

Показалец на географските названия

H
Havlíčkova Borová, ок. Хавличкув
брод в Чехия 598
Hilandar Monastery 767 Вж. и Хилендар
Horodiștea. Вж. Хородищя
Horodnic. Вж. Ходорник
Hrișceatic. Вж. Хришчатик
Humor. Вж. Хумор

I
Idrici. Вж. Идрич, манастир
Italia 630
Izvorani, район Стефанещ, Румъния
604
Izvorani, район Чолпан, Румъния
604

J
Javor, район Теранда/Сува река,
Косово 603
Javornik, в района на Двор, Хърватия
603
Javornik, район Идрия, Словения
603
Javornik, район Кран, Словения 603
Javornik, район Щор, Словения 603

K
Ključ, град в обл. Гацко, Босна и
Херцеговина 591
Ključ, селище в обл. Нови Мароф в
Хърватия 591
Ključ, село в обл. Гацко в Босна и
Херцеговина 591
Ključ Brdovečki, селище в обл. Бърдовец, Хърватия 591
Kněžpole, селище в Чехия 595
Kūçī/Kūçova. Вж. Куч, Серско

L
Lăpușna. Вж. Лъпушна
Lațe. Вж. Лаце
Lăvreștii. Вж. Брежишкан(и)
Lazova. Вж. Лазова
Lipovăţ. Вж. Липовъц, село
Londinium 630

M
Mălăeşti. Вж. Мълъйещ
Mănăstirea. Вж. Мънъстиря
Mancociul. Вж. Манкочул
Mângeşti. Вж. Мънджещ
Maţea. Вж. Маця
Mbreshtan в района на Берат, Албания 601
Miclăușăni. Вж. Миклъушан(и)
Mirceşti. Вж. Мирчещ

N
Nivica, до Тепелена, Албания 602
Njivice, Херцег Нови, Черна гора
602
Njivice, о. Крък, Хърватия 602

O
Ombla. Вж. Umbla/Ombla
Orhei. Вж. Орхей
Ostrovenii. Вж. Островени

P
Pănășăști. Вж. Пънъшъщ
Pârjonteni. Вж. Пържонтен
Partea lui Barbă Albă. Вж. Частта на
Бялата Брада
Pârțotești. Вж. Пърцотещ
Pațea. Вж. Паця
Păulești. Вж. Пъулещ
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Piscani. Вж. Пискан(и)
Piscu. Вж. Писку(л)
Piscul. Вж. Писку(л)
Ploeşti. Вж. Плоещ

R
Racoviţa. Вж. Раковица
Rădăuți. Вж. Ръдъуц
Rădeanul. Вж. Ръдянул
Rădéni. Вж. Ръдени
Ruleni. Вж. Рулен
Ruşciuc. Вж. Русчук
Rusii. Вж. Руси

S
Săcuenești. Вж. Съкуенещ
Sadova. Вж. Садова
Sankt-Peterburg 729. Вж. и Санкт Петербург
Sărărie. Вж. Сърърие
Scoreni. Вж. Скорен
Scoronca. Вж. Скоронка
Secu. Вж. Секу
Şerbeşti. Вж. Шербещ
Şerboteşti. Вж. Шерботещ
Slobozia Cantemirului. Вж. Слобозия
Кантемирулуй
Slovenski Javornik, район Йесенице,
Словения 603
Strajnici. Вж. Стражнич
Strășeni. Вж. Стръшен

T
Tâlhăreşti. Вж. Тълхърещ

Tăuți. Вж. Тъуц
Telejina. Вж. Тележина
Telejna. Вж. Тележна
Țiganca. Вж. Циганка
Țigănești. Вж. Циганещ
Trebišnjica, река в Босна и Херцеговина 594
Tufeşti. Вж. Туфещ
Tutova. Вж. Тутова

U
Umbla/Ombla, река в Босна и Херцеговина 594

V
Vădeni. Вж. Въден
Vărzărești. Вж. Вързърещ
Vaslui. Вж. Васлуй
Vechi. Вж. Век
Velika Javornica, Хърватия 603
Venetia. Вж. Венеция
Verca. Вж. Верка
Versovani. Вж. Версован
Vicovul de Jos. Вж. Виковул де Жос
Vicovul de Sus. Вж. Виковул де Сус
Volovăț. Вж. Воловъц
Vorniceni. Вж. Ворничен

Z
Zămăsăşti. Вж. Зъмъсъщ
Zăpodeni. Вж. Зъподен
Zizinca. Вж. Зизинка
Zograf Monastery 762. Вж. и Зограф
Изготвили: Димитър Пеев
и Генчо Банев
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