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ЦЕННО ИЗДАНИЕ НА СТАРОРУСКИ СЛУЖЕБНИ МИНЕИ ЗА МЕСЕЦ 
ДЕКЕМВРИ 

H a n s R o t h e , Е. M. V e r e s c a g i n (ed.). Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den 
slavischen Handschriften der Rus' des 12. und 13. Jahrhunderts. Facsimile der Handschriften CGADA 
f. 381 Nr. 96 und 97. (BaüsteiHe zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B: Editionen, 
Neue Folge Bd. 1(16). Köln-Weimar-Wien (Böhlau), 1993; Hans" 'R o t h e, E. M. V e r e s c a g i n 
(ed.). Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften der Rus' des 
12. und 13. Jahrhunderts. T. 1:1. Bis 8. Dezember. Besorgt und kommentiert von D; Christians, A. G. 
Krayeckij, L. P. Medvedeva, H. Rothe, N. Trunte und E. M. Verescagin. (Abhandlungen der Nordrhein-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 98. Patristica Slavica. Bd. 2), Opladen, 1996.; T. 2: 9. 
Bis 19 Dezember. Besorgt und kommentiert von Dagmar Christians und Nikolaus Trunte. 
(Abhandlungen..., Bd. 99. Patristica Slavica Bd. 3). Opladen, 1997. H a n s R o t h e . Gottesdienstmenäum 
für den Monat Dezembe auf der Grundlage der Handschrift Sin. 162 des Staatlichen Historishen 
Museums Moskau (GIM). Historisch kritische Edition. T. 3: 20. Bis 24. Dezember einschließlich der 
Sonntage vor Christi Geburt. Besorgt und kommentiert von Dagmar Christians, Dieter Stern und Arnd 
Wöhler, (Abhandlungen..., Bd. 105. Patristica Slavica Bd. 6). Opladen-Wiesbaden, 1999*. 

През 1989 г, по инициатива на немския 
славист проф. Ханс Роте е поставено на-
чалото на научен проект, целта на който 
е да Продължи издаването на най-старите 
руски служебни минеи, започнато от В. 
Ягич предй повече от 100 години1. В ра^ 
ботата по проекта участват учени от Бон 
с ръководйтел Ханс Роте и от Москва с 

* В настоящата рецензия не са включени 
за разглеждане появилите се в края на 2001 г. 
две нови книги от поредицата, както и пуб-
ликуваното през 2000 г. факсимилно издание 
на Синайския миней 162, с което авторът на 
рецензията не е имал възможност да се за-
познае. 

' Я г и ч , В.Служебные минеи за сентябрь, 
октябрь и ноябрь в церковнославянском пе
реводе по русским рукописям 1095-1097 г, 
СПб., 1886. 

ръководйтел Евгений Верешчагин. Реа-
лизираните досега публикации обхващат 
4 отделяй книги, конто включват: фак
симилно издание на два от източниците 
— служебните минеи за м. декември 
№ 96 и № 97 от Типографската сбирка 
на Руския държавен архив за древни ак-
тове (нататък РГАДА), фонд № 381, как-
то и 3 поредни книги (части), съдържа-
щи наборни текстове на минейните служ-
би за м. декември по Синодалния миней 
№ 162 от XII в. с добавки и от др'уги ръ-
кописни източници. Поредицата включ-
ва следните служби: част 1 (от 1 до 8 де
кември), част 2 (от 9 до 19 декември) и 

аст 3 (от 20 до 24 декември). Според 
плана на авторите, пред ставен в предго-
вора на част 1, предстой излизането на 
част 4 (от 25 до 31 декември). както и на 
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отделен том с коментарии, инцицитарии 
и речницй. В предговора към изданието 
на Типографските минеи № 96 и № 97 е 
заявено намерение за факсимилно пред-
ставяне и на някои от останалите източ-
ници. 

Факсимйлното издание на Типограф-
ските минеи № 96 и № 97 е важен етап от 
реализирането на проекта. Първият ръ-
копис (№ 96) е непълен; Съдържа служби 
от 1 до 7 декември. Песнопенията са но-
тирани. Датировката според Сводния ка
талог на славяноруските ръкописи2 (на-
татък СК) е от XII-XIII в., но издателите 
са склонни да приемат, че източникът 
може да бъде отнесен към втората по
ловина на XII в. Вторият ръкопис (№ 97) 
съдържа служби за всички дни на м. де
кември. В него няма ноти. Датировката 
според СК е от XIII в. 

Факсимйлното представяне на двата 
ръкописни източника дава възможност 
за разнообразии наблюдения върху текс
та. Качеството на публикуваните снимки 
е много добро. Издателите отбелязват, 
че по време на заснемането ръкоцисите 
са били разшити за реставрация, което е 
улеснило фотографската работа. Наред 
с това обаче, вероятно поради разшития 
вид на листовете, се е стигнало до някои 
размествания и неточности при подред-
бата на заснетйя текст. В края на част 1 
(след с. 662) издателите са приложили 
специална таблица, на която са означили 
забелязаните от тях грешки. Към тези 
грешки трябва да бъде прибавена и една 
неточност, която се забелязва на с. 510 
от факсимйлното издание. На това място 
повторно е поместена снимката на л. 
1.916 от Типографския миней № 97, по-
грешно означена тук като л. 1926. Сним
ката на л. 1916 е поместена и на своето 
точно място на с. 508. Поради допусна-
тото повторение снимката на л. 1926, къ-
дето би трябвало да се намира продъл-
жението на Иоандамаскиновия канон за 
Рождество Христово, е останала необ-

2 Сводный каталог славяно-русских руко
писных книг, хранящихся в СССР (Xl-XIII 
вв.). M., 1984, с. 174. 

народвана. Отбелязаните пропуски и не
точности не намаляват значението на 
факсимйлното издание, но те трябва да 
се имат предвйд при работа с текстовете. 

Като основен източник за наборното 
издание е привлечен миней № 162 от Си-
нодалната сбиркана Държавния истори
чески музей (нататък ГИМ) в Москва. Ръ-
кописът е от XII в. Съдържа служби за 
всички дни на м. декември. Песнопенията 
санотирани. В изданието този ръкописен 
източник е означен съкратено с буква С. 
Публикуваните факсимилно Типограф
ски минеи № 96 и № 97 в наборното из
дание са използвани като допълнителни 
източници за разночетения и добавки. Те 
са означени съкратено съответно с буква 
Д (№ 96) и буква Т (№ 97). Като допъл
нителни източници са привлечени и 3 
празнични минея от Типографската 
сбирка на РГАДА, фонд № 381.; Това са: 
№ 130 от ХП-ХЩ в. (означен съкратено 
с буква М), № 131 от XII в. (означен сък
ратено с буква П) и № 98 от XIII в. (озна
чен съкратено с букваН). Последният ръ
копис е определен като празничен миней 
с особено съдържание. 

Привлечените славянски ръкописни 
източници са лредставени накратко в 
предговорите към отделяйте книги. За 
по-подробни библиографски и други 
данни авторите препращат към СК. С ог-
лед на поставените издателски цели оба
че би трябвало на съответните места 
(особено в предговора на част 1) да се 
отдели по-голямо внимание на някои от 
цредходните изследвания върху отделни 
ръкописи. Така например основният ръ
копис - Синодалният миней № 162, е 
описан доста подробно по състав от вид-
ните руски археографи Ал. Горски и К. 
Невоструев3 и това би трябвало специал-
но да се отбележи. Има и изследвания 
върху някои от използваните ръкописни 
източници, конто не са включени в СК. 
Такова е например изследването на М. 

' Г о р е к и й, А., К. H е в о с т р у е в . 
Описание славянских рукописей Московской 
синодальной библиотеки. Отд. 3. Ч. 2. _М., 
1917, 34-42. 
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Лисицйн върху първоначалния славяно-
руски типикон, където авторът съпоставя 
службата на 17 декември от Синодалния 
миней № 162 със съответните места от 
Алексеевско-Студийски типици4. Там са 
публикувани бележки и върху състава на 
два от останалите ръкописни източници 
- Типографските минеи № 97 и № 985. 

В предговорите към всяка една отделна 
част от наборното издание са поместени 
списъци на включените в съответните 
минеи песнопения. Към предговора на 
факсимилното издание и към предговора 
на част 1 е добавена и кратка жанрова 
характеристика за тях. Представени са 
последователно химнографските жанро-
ви форми според тяхното разположение 
в служебните минеи - тропар, седален, 
кондак, икос, стихири, канон. Отбелязано 
е, че това разположение, което следва 
жанровия принцип, се отличава от пове-
чето гръцки ръкописи, където песнопе-
нията следват реда на богослужебното 
последование. За по-голяма прегледност 
в немския вариант на предговора към 
част 1 е приложена схема на утринното 
и вечерното богослужение, където наз-
ванията на отделяйте химнографски жан-
рови форми, включени в състава на слу
жебните минеи, са подчертани. Във връз-
ка с жанровата характеристика е дадено 
и необходимото пояснение за делението 
на стихирите според начина на тяхното 
музикално изпълнение на самогласни -
ίδιόμελα, и подобии — προσόμοια. В рус-
кия вариант на предговора пояснението 
е непълно поради технически пропуск от 
няколко реда в началото на с. XXIX. 

Приложената жанрова характеристика 
е полезно и необходимо въведение към 
изданието, но дадените енциклопедични 
определения не са достатъчни, за да бъде 
разкрита конкретната същност на миней-
ния състав. Представените в минейните 
служби песнопения имат сложна и про-

' Л и с и ц и н , М., прот. Первоначальный 
славяно-русский Типикон. Историко-
литургическое исследование. СПб., 1911,191— 
193. 

5 Пак там, 193-195. 

дължителна история. Те са дело на раз
личии автори, творили на различии мес
та и през различии епохи. Самите текс-
тове в процесанатяхната богослужебна 
употреба са претьрпели в по-голяма или 
по-малка степей промени, породени от 
най-различни причини. Всичко това би 
трябвало да се има предвид при анализа 
и изданието на текстовете и по някакъв 
начин би трябвало да бъде отбелязано 
при представяне на ръкописните източ
ници. Разбира се, предговорът не е най-
подходящото място, където биха могли 
да бъдат подложени наразискване слож-
ните и в много случаи твърде неясни въп-
роси на химнографската проблематика. 
Там обаче би трябвало да се дадат по-
конкретни и по-подробни сведения за ня-
кои от творбите, и преди всичко за онези 
творби, конто заемат централно място в 
съответните служби. Такива текстове в 
издаваните минеи са повечето химно
графски произведения, свързани с праз-
ника Рождество Христово. 

На някои от характерните за Рождест-
венските служби песнопения издателите 
се спират накратко в предговора към 
част 3, където са представени службите 
от 20 до 24 декември, включвавди в своя 
състав редица предпразнйчни песнопе
ния. Там (с. XII-XIV на немския вариант 
и с. XXIV-XXV на руския вариант) се 
споменава за наличието на предпраз
нйчни KaHOHHj трипеснеци и двупеснец. 
Отбелязано е също и наличието на две 
групи предпразнйчни стихири - на глас 
втори с подобен Οίκος τοϋ Έφραθά и 
на глас шести с подобен Ai άγγελικαί 
(по-нататьк означавам втората група ка-
то Ангелски стихири). Относно Ангел-
ските стихири на глас шести издателите 
добавят, че в тяхната основа лежат твор
би на Роман Сладкопевец. 

Във връзка с въпросните стихири в 
предговора на част 1 издателите се спи
рат накратко и върху една особеност на 
Типографския миней № 131. Посочено е, 
че в този ръкопис са записани група Ан
гелски стихири на глас шести, подредени 
в акростих по реда на славянската азбука. 
Относно този цикъл авторите на изда
нието отбелязват, че досега не са успели 
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да открият гръцки съответствия, въпреки 
провёденото от тях щателно търсене. По-
сочёната особеност в състава на Типо
графския миней № 131 е спомената и във 
факсймйлното издание (в предговора на 
немски език на с. 8-9 й в послесловиёто 
на руски език на с. 600-601). Там се спо-
менава, чё същият цикъл ё запазен ча
стично и в Типографския миней № 98. 

Във връзка със засегнатия от юдате-
лите въпрос за наличйето на цикъл Ан
гел ски стихири на глас шести със сла
вянски азбучен акростих в два от източ-
ниците (Типографските минеи № 131 и 
№ 98) трябва да се внесат някои уточ
нения. Най-напред трябва да се при
помни, че този старобългарски азбучен 
цикъл é известен в науката отдавна. Той 
е открит и обнародван по два среднобъл-
гарски преписа от XIII-XIV В. (Скопския 
миней № 522 от НБКМ и Хлудовия ми
ней № 166) през 1971 г. от българската 
изследоватёлка Климёнтина Иванова6. В 
резултат на последвалите проучвания и 
открития е установена връЗката на ци-
къла с цяла редица старобългарскихим
нографски произведения за Рождество 
Христово и Богоявление, дело на Кири-
ло-Методиевите ученици (имената на 
двама от авториТе - Климент Охридски 
и Константин Преславски, сазасвидетел-
ствани по безспорен начин в акростих)7. 
В реализираните досега публикации във 
връзка с направените открития е съоб-
щено и за наличйето на преписи от ста-
робългарския азбучен цикъл за Рожде
ство Христово в Типографския мйней № 
131 и в Типографския миней № 988. За 

6 И в а н о в а - К о н с т а н т и н о в а , Кл. 
Два неизвестни азбучни акростиха с глаго-
лическа подредба на буквите в среднобъл-
гарски празничен миней. - В: Константин-
Кирйл Философ. Доклади от симпозиума, 
посветен на 1100-годишнината от смъртта 
му. С, 1971,341-365. 

' П о п о в , F. Новооткрити химнографски 
произведения на Климент Охридски и Кон
стантин Преславски. - Български език, 1982, 
№ 1, 3-26. 

8 Пак там, с. 10. 

всички тези отдавна установени и пуб-
ликувани факти, конто имат пряко отно
шение към обнародваните химнографски 
текстове, издателите не споменават ни-
що. 

Тъй като стихирите с подобен Al άγγε-
λικαί заемат централно място в Рожде-
ственските служби и на тях би трябвало 
да се отдели по-специално внимание, тук 
ще изложа накратко някои от основнйте 
проблеми, свързани с разпространението 
на тези песнопения във вйзантийската и 
в славянската ръкописна традиция (по-
подробно на този въпрос се спирам в 
подготвяното издание на всички открити 
досега старобългарски акростихови хим
нографски произведения за Рождество 
Христово и Богоявление). 

В основата на цикъла с подобен Αί άγ-
γέλικαί лежат 33 стихири за Рождество 
Христово, обединени от общ фразов ак
ростих с името на Роман Сладкопевец 
ΑΙΝΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΕΙΣ ТА 
ΓΕΝΕΘΛΙΑ. Тези стихири са издадени 
най-напреД от кардинал Питра9 и тяхната 
принадлежност към творчеството на Ро
ман Сладкопевец днес се смята за дока
зана10. По образеца на същите стихири 
във вйзантийската химнография са съз-
дадени и други подобии песнопения, дело 
на други автори. Така например от гръц
ки ръкописни източници са известии 28 
Ангелски стихири за Рождество Хрис
тово, обединени от общ фразов акростих 
с името на Иосиф Песнописец - ΑΙΝΟΣ 
ΟΥΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΑΜΗΝ". 
Съществува и цикъл от 55 стихири по 
реда на гръцката азбука от алфа до оме
га и от омега до алфа заедно с кратък 
анонимен фразов акростих към тях ΩΔΗΝ 
ΑΔΩ12. Така по образеца на Романовия 
цикъл във вйзантийската химнография са 

9 Р i t r a, J.-B. Analecta sacra spicilegio 
Solesmensi parata. Vol. 1. Paris, 1876, 222-228. 

10 M η τ σ ά к η, К. Β*>ζαντινή Ύμνογραφία. 
Θεσσαλονίκη, 1971, 395-396. 

" Τ ω μ α δ ά κ η , Ευ. 1. Ίωσήφ ό 
Ύμνογράφος. Βίος καΐ εργα. Έν Άθήναις, 
1971,218-221. 

η Ρ i t r a, J.-B. Цит. съч., 228-239. 
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се натрупали над 100 стихири с Рождест-
венска тематика. С течение на времето 
тяхната употреба в богослужението е 
претърпяла доста съществено развитие, 
което личи от разнообразното им пре-
групиране и разпределение по служби в 
различните ръкописни източници. Като 
пример ще посоча два гръцки ръкописни 
минея за м. декември от XII в. от сбир-
ката на Синайския манастир „Св. Екате
рина" - № 58Ги № 583 (микррфилми от 
посочените ръкописи се съхраняват в 
Библиотеката на БАН). В посочените 
гръцки минеи намираме стихири на глас 
шести с подобен Αί άγγελνκαί, записани 
както на отделни по-малки групи към съ-
ответните предпразнични служби, така и 
в цялостен блок последователно по реда 
на гръцката азбука с общо заглавно обо
значение. В Синайския миней № 581 в ця
лостен азбучен ред групата е записана в 
службата на 24 декември, а в Синайския 
миней № 583 в службата на 25 декември. 
В този блок са включени стихири от раз
личии първоначални акростихови' цикли. 
Тук преобладават стихири от акрости-
ховата група алфа - омега, но наред с 
това в блока са включени и стихири от 
обратния азбучен ред омега - алфа, както 
и няколко стихири от анонимния фразов 
акростих. В гръцките печатни богослу-
жебни издания13 намираме Ангелски сти
хири по реда на гръцката азбука, разпре-
делени по служби на „хвалите" от 20 до 
23 декември. В основата на техния със-
тав лежи подборът, пред ставен в двата 
Синайски минея № 581 и № 583, но в 
сравнение с посочените гръцки ръкопис
ни източници се забелязват и някои раз
личия в състава. Различие се забелязва и 
по отношение на авторскрто име в заг-
лавието на цикъла. Гръцките печатни из
дания сочат името на Роман Сладкопе
вец, докато в Синайския миней № 583 
към заглавието на цикъла е означено 
друго авторско име - Константин про-
тоспатарий. Всички тези факти показват, 

13 Използвани са следните издания: Μενα-
ΐον τοϋ δεκεμβρίου. Έν Κωνσταντινουπόλει, 
1843; Άνθολόγιον. ΕΝΕΤΤΗΣΙΝ, 1819. 

че въпросът за произхода, подбора и ав-
торството навъпроснитевизантийски аз-
бучни стихири се нуждае от допълнител-
но проучваце. 

Интересни примери за прегрупиране и 
преразпределение на различните визан
тийски цикли Ангелски стихири показват 
най-старите достигнали до нас славянски 
ръкописни минеи. Тук се забелязват две 
основни ръкописни традиции. Като 
представител на едната от тях ще посоча 
издадения фототипно Типографски ми
ней № 97. В този ръкопис, както и в други 
подобии на него руски ръкописни минеи 
са записани на групи Ангелски стихири, 
разпределени по служби съответно на 21, 
22 и 23 декември. В основата на тези сти
хири се забелязва подредба, макар и не 
така последователно прокарана, подобна 
на реда и състава на гръцкия азбучен 
цикъл, пред ставен в Синайските минеи 
№ 581 и № 583. Друг цикъл Ангелски 
стихири, 21 на брой, е записан в Типо-
графския миней № 97 в отделен блок в 
службата на 25 декември. Тази група 
стихири има нееднороден състав. Тя е 
представена от два различии по произ-
ход византийски цикъла. Първите 7 сти
хири ça част от акростиховия цикъл на 
Роман Сладкопевец и обхващат следните 
поредни стихири според последовател-
ността на акростиховата фраза ΑΙΝΟΣ 
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΕΙΣ ТА ΓΕΝΕΘ-
ΛΙΑ: 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 (три стихири от 
същия цикъл са поместени на още едно 
място в службата на 25 декември). Ос-
таналите 14 стихири обхващат следните 
поредни стихири според последовател-
ността на акростиха в цикъла на Иосиф 
Песнописец ΑΙΝΟΣ ΟΥΤΟΣΙΩΣΗΦ ΔΟΞΑ 
ΤΩ ΘΕΩ ΑΜΗΝ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, И, 
12,13,14 и 15. По същия начин стихирите 
са записани и в Типографская миней № 
130, но в службата на 20 декември14. За 
илюстрация nô-долу помествам инципи-

14 През време на моята работа в РГАДА (то-
гава ЦТ АДА) в Москва през 1980 г. имах въз-
можност за кратко време да прегледам със
тава на предпразничните Рождественски 
служби в празничен миней № 130. 
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ти от стихирите, извлечени от фототип-
ното издание на Типографский миней № 
97 заедно с техните гръцки съответствия 
от изданието на кардинал Питра и из-
следването на Томадакис. При издава-
нето на славянските текстове небукве-
ните надредни знаци са изоставени. 
185г 
CTHj) · ΓΛΛ · δ · ПО^· ЛНГЛЬСКЪИЛ ·:· 

Внд-ьвъ юснжъ NBCbNiiiA снлъ!... Ίδών Ίωσήφ 
τάς ούρανίους δυνάμεις.. 

ΠθΒ'δΑον ΗΛ врлгы стАЖавъше... Νίκην κατ' 
έχθρών κεκτημένοι... 

Горл мъкльыш. ΙΛΒΗ СА о двце... Όροςνοητόν 
άνεδείχθης ώ Παρθένε... 

Соплевъ пастырьск-ы^ъ юложнте СА гштыре.» 
Αύλών άφ ' ύιχών άποβαίνετε ποι-
μένες... 

185ν 
KfclH OVMfc ЧЛВЧКЪ СЪКЛЖбТЬ ΤΒ0Ι€ рЖТВО... 

Ποΐος νοΰς βροτών έρμηνεύσει σου τόν 
τόκον... 

БъСКАНЧАИНКМ* B"bl)NHH ВЪСПЛешетб ρ θ ύ κ λ Μ Λ . . . 

Έ ν άλαλαγμφ νΰν κροτήσωμεν; τάς 
χεΐρας... 

Роднлл есть еммлночгнлА двцл... Ί δού 
τέτοκεν Έμμανουηλ ή Παρθένος... 

Приносить прл^дьннкг р&достьыо всА твлрь... 
"Αγει έορτήν έν %apçi πασα ή κχίσις... 

186r 
Дл с̂мьиъмд н НБСЫШ1Л створить... "Ινα τούς 

βροτούς ούρανίους άπεργάση... 
Мллдо ньсъ рлдн ïcoyce ΙΛΒΗ СА отрочл... Νέον 

δι' ήμάς Ίησοΰ ωφθης παιοίον... 
Доме ефрлыътовъ и грлде π"&ΐΗ...Οικος 

Έφραθά Σιών πόλις ή άγία... 
Теве NACTi рлдн ΝΛ ылсъ Юквльшьго СА слове... 

Σέ τόν δι' ήμάς καθ ' ήμάς όφθέντα 
Λόγε... 

Ι86ν 
Прркъ велнкогллсьиъш советь... 'Ö τών 

προφητών μεγαλόφωνος κραυγάζει... 
Чьто есть TBOiA МНОГАЯ H вещнслышл ΝΗψετΑ... 

Τίς σου ή πολλή και άνε ίκαστος 
πτωχεία... 

OvTpbNAlA MfclCAbNMA ВЪСШАЛЛ 6СН Д В 0 . . . ' Ο ρ θ -

ρος νοητός έξανέτειλας Παρθένε... 
ОчГСТЫ ПрНСНОПЛЬМАМЬНЪШмУ 6Г0Ж6 СЕДЛАТЬ.. . 

Στόμασιν Χριστόν φλογεροΐς δν άνυ-
μνόΰσι... 

187r 
Се лгмьць вин... "Γδε ό άμνός τοΰ Θεοΰ... 
О п&че ονΜλ H нен^дречемьнъш^ъ тлныъ... "Ω 

τών υπερ- νοΰν код άρρήτων μυ.στη-
ρίων... ^ ^ 

Стлнемг влгочьстьыо в доыоу гьын... Στώμεν 
^ λ α β ώ ς έν τφ οϊκφ τον Κυρίου... 

Слыце cNé клко ТА О\|Т&Ю ВЪ пелеил^ъ... "Ηλιε 
υίέ πώς σε κρύπτω τοΐς σπαργάνοις... 

187ν 
Св-ьтъ съ1 оче н CHIANHK СЛЛКТ>1... Φώς ών έκ 

φωτός κου άπαύγασμα τής δόξης... 
Другата ръкописна традиция по отно

шение на Ангелските стихири за Рож
дество Христово е представена от редица 
среднобългарски и сръбски ръкописни 
минеи от X Ï I I - X I V B . , както и от дварус-
ки празнични минея - Типографски № 
131 и Типографски № 98. В тези ръкописи 
са засвидетелствани Ангелски стихири на 
глас шести, чиито текстове се различа-
ват от известните гръцки цикли, а редът 
на буквите в акростиха е според реда и 
състава на старобългарската глаголиче-
ска азбука. Както бе отбелязано, текстът 
на този старобългарски азбучен цикъл е 
открит и обнародван най-напред от Кл. 
Иванова по два среднобългарски препи-
са от XIII-XIV в. (Скопския миней № 522 
от НБКМ и Миней № 166 от Хлудовата 
сбирка). Последвалите изследвания и от-
крития разшириха кръга на достигналите 
до нас преписи. Установено бе и нали-
чието на втори цикъл азбучни стихири 
за Рождество Христово, запазен частич
но в отделяй ръкописи15. 

Новооткритият химнографски ма
териал води до извода, че най-вероятно 
старобългарските азбучни цикли са въз-
никнали заедно с останалите старобъл
гарски акростихови творби за Рождество 
Христово и Богоявление в началния етап 
от кнйжовната дейност на Кирило-Мето-
диевите ученици в Българйя въ,в връзка 
с процеса на утвърждаване и разпрост-
ранение на славянското богослужение. За 
образец на старобългарските азбучни 
стихири, или както средновековните кни-

15 П о п о в, Г. Цит. съч., 9-10. 
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жовници ги наричат „азбуковници", са 
послужили съществуващите вече по това 
време във Византия гръцки азбучни цик
ли. Самите гръцки текстове обаче първо-
начално не са били преведени. Вместо 
тях в богослужението са се използвали 
новосъздадените старобългарски азбу
ковници. Преводът на византийските 
цикли Ангелски стихири, представен в 
руската ръкописна традиция от ХП-ХШ 
в., включително и в използваните от 
издателите йзточници, възхожда към ед-
на по-късна епоха (по всяка вероятност 
не по-рано от края на X или началото на 
XI в.). Към такъв извод насочват не само 
особеностите на езика, но и фактът, че в 
архаичните по тип среднобългарски и 
сръбски минеи от XIII-XIV в., както и в 
двата руски празнични минея Типограф
ски № 131 и Типографски № 98, почти не 
се откриват преведени византийски 
Ангелски стихири. В отделни архаични 
по състав минеи понякога се откриват 
текстове, възхождащи към един или друг 
византийски цикъл. Тези текстове обаче 
не носят белега на системна преводаче-
ска дейност, а по-скоро говорят за ин-
дивидуални преписвачески намеси и до
бавки в състава на съответните служби. 

По-специално внимание в предговора 
към изданието би трябвало да се отдели 
и във връзка с представянето на помес-
тените в предпразничните служби за 
Рождество Христово канони. Както бе 
посочено, в предговора към част 3 изда
телите между другото споменават за на-
личието в службите от 20 до 24 декември 
на предпразнични канони, трипеснеци и 
двупеснец. Тук трябва да се уточни, че в 
Рождественските предпразнични служби 
има два цикъла канони. Единият от тях, 
който представлява поредица от пълни 
канони, се свързва с творчеството на 
Иосиф Песнописец (името на автора е 
засвидетелствано на няколко места в ак
ростих)16. 

Другият цикъл е съставен от три три-
песнеца, двупеснец и два канона. В пе
чатайте гръцки богослужебни минеи то-

Т ώ μ сх δ ά к η, Ευ. I. Цит. съч., 134-136. 

зи цикъл се помества на повечерието в 
предпразничните дни за Рождество 
Христово. Като негов автор там е посо-
чен Симеон Метафраст. Сыцествуват 
обаче гръцки ръкописи, конто сочат дру-
го авторско име. Така например в цити-
рания Синайски миней за декември 
№ 583 към отделните съетавни части на 
цикъла (трипеснеци, двупеснец и канони) 
е посочен като автор Иоан прртоспата-
рий. В действителност трябва да се от-
бележи, че началният произход на цикъла 
не е свързан пряко с празника Рождество 
Христово, а с великопостния цикъл, и по-
конкретно с дните на седмицата преди 
Пасха (Великден), известна под името Ве
лика или Страстна седмица. Като съз-
дател на тези великопостни канони из-
точниците сочат името на известния ви
зантийски химнограф Козма Маюмски. 
За делничните дни на седмицата преди 
Пасха авторът е създал по един кратьк 
канон - за Велики понеделник, сряда и 
петък - трипеснец, за Велики вторник -
двупеснец, за Велика събота - четири-
песнец, а за Велики четвъртък - пълен 
канон. Всеки канон съдържа акростих, 
който означава съответния ден от сед
мицата - за понеделник ТН ΔΕΥΤΕΡΑ, за 
вторник TPITH ТЕ и т. н. За Велики чет
въртък в акростиха специално е отбеля-
зано, че канонът е пълен ТН МАКРА 
ΠΕΜΠΤΙ MAKPON YMNON ΕΞΑΔΩ. Съ
ществуват сведения, че още през IX в. са 
започнали преработки на този велико
постен цикъл. Най-напред известната же-
на-химнописец, монахинята Касия, доба-
вя към съботния четирипеснец на св. 
Козма още 4 песни и така се получава 
пълен канон. По-късно друг автор, спо-
ред никои сведения на име Марк, прера-
ботва създадените от Касия песни, кои-
то свързва с акростиха на св. Козма. Така 
се получава окончателният вариант на 
канона, който в съвременните печатни 
триоди е поместен в службата на Велика 
събота1?. 

" К а р а б и н о в, Й. Постная триодь. 
Исторический обзор ее плана, состава, 
редакций и славянских переводов. СПб., 1910, 
с. 185. 

8 Палеобулгарика, кн. 4 113 



Въз основа на преработения и допъл-
нен вариант по-късно друг автор (може 
би споменатият в печатайте източници 
Симеон Метафраст или посоченият в Си
най ския' ръкописен миней № 583 Иоан 
протоспатарий) ё приспособил текста на 
великопостните канони към предпраз
ничните дни на Рождество Христово. По 
подобен начин авторът е преработил и 
приспособил текста и за предпразнич
ните дни на Богоявление. Авторът на те-
зи преработки обаче е запазил непроме-
цени акростиховите фрази от първона-
чалния великопостен цикъл на св. Козма, 
в резултат на което се е получило извест
но смислово несъответствие. Пренесено-
то название „велики" от акростиха за 
днитё на великопостния цикъл изобщо 
не подхожда на предпразничните дни от 
Рождественский и Богоявленския цикъл. 
Прёводът на този допълнен и преработен 
на вйзантийска почва цикъл е засвиде-
телстван в староруската ръкописнатра
диция на служебните минеи от ХП-ХШ 
в., използвани в изданието. 

В предговора към изданието биха мог
ли да бъдат даденй кратки сведения й за 
някои От оетаналите хймнографски твор-
би, включени в използваните ръкописни 
източници - предпразничните самоглас-
нй стихирй за Рождество Христово, от-
делни кондаци и др.' 

В наборното издание минейните служ-
би за м. декември са представени по ос-
новния славянски ръкописен източник -
Синодалния миней № 162, означен сък-
ратено с буква С. Химнографският ма
териал е разчленен, като всяка отделна 
строфа (тропар, седален, кондак, стихира 
и т. н.) е номёрйрана и представёна от-
делно. Този принцип на представяне е 
прегледен и удобен за наблюдения, вклю-
чително и за съпоставка с установеното 
гръцко съответствие. Въвеждащите ти-
пикарски или други означения към от
деляй леснопения или групи от песно
пения са посочени в началото преди текс
та на съответната химнографска строфа 
или строфи. В някои случаи обаче в ръко-
писните източници пояснитёлните; бе-
лежки стоят след текста на приведените 
песнопения. Обикновено това се наблю-

дава при песнопения, чиито текстове са 
представени инц'ипитно (съкратено). 
Тези препратки в изданието би трябвало 
да стоят след текста на съответната хим
нографска строфа, а не към следващата 
химнографска единица, каквато неточ-
ност се забелязва на с. 62 в част 3; Към 
поместената на f ази страница самоглас-
на стихира на глас 7 в службата за Неде-
лята на Светите отци (спорёд означение^ 
то на издателите Patrum - 8) е посоченО 
слёдното означение: πίί въ кд, предьпр?, 
мл епв, в« crip, ΓΛΛ ζ, с&моглд.·:— Следва 
текстьтнастихирата: Прнд-ьте кьсн в-ершйн 
тържьство^нмъ псеже ζλκοΝΛ ОТЬЦА... 
Всъщност поместениятрт издателите тук 
текст пи &ъ кд, предгпрг^ не се отнася към 
тази стихира (Patrum - 8), а към предиш-
ното песнопение (Patrum - 7). Пълният 
текст на това песнопение, което пред-
ставлява предпразнична самогласна сти
хира за Рождество Христово на глас 5, в 
Синодалния миней № 162 ё записан в 
предпразничната служба на 24 декември. 
Във връзка с това след посочения сък-
ратен текст на същата стихира в служ
бата за Неделята наСветите отци е доба-
вена препратката пн въ кд, предъпр^-. До-
пуснатата от издателите неточност във 
връзка с отбелязванё напрепратката е 
пренесена и в немскйя превод на с. 63. 

При наборното представяне на теке-
товете автор итё се придържат къмприн-
ципйте на дипломатическото по тип из
дание, Текстовете от ръкописните източ
ници са предадени знак срещу знак, но" 
без възпройзвеждане на варианта в на-
чертанието на буквите и без лигатури. 
Сравнително редките съкращения не се 
развързват. Въведено е словоделение, 
Невмите и небуквените надреднй знаци 
не са възпроизведени по технически при
чини, но заявеното намерение за факеит 
милно представяне на Синодалния ми
ней № 162 би компенсирало напълно от-
съствието на тези означения в наборното 
издание. 

Нов важен момент в сравнение с изда
нието на В. Ягич е разчдеНеното пред
ставяне на стиховата структура (музикал-
ните колони) на отделяйте песнопения. 
При отделянето на колоните в основния 
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ръкописен източник - Синодалния миней 
Щ 162, който е нотиран, издателите пра-
вилво се ръководят от невмените озна
чения, Въз основа на тях грашщите на 
отделните колони (музикални фрази) 
могат да бъдат сравнително точно уста-
новени. Освен невмените означения оба-
че пряко отношение към музикалната 
структура, на текстовете има и между
словната пунктуация. В ръкописите най-
често тя представлява средна точка, но 
би могла да бъде запетая или двоеточие, 
както и комбинация от тези и други зна-
ци. Авторите подчертават, че раздели-
телните точки в Синодалния миней 
№ 162 невинаги съвпадат със съответния 
невмен знак за край на музикалната фраза 
(колон). Поради това в наборното изда
ние тези точки не се вземат под внимание 
и не се отбелязват. Вместо оригиналната 
междусловна пунктуация на ръкописа из
дателите въвеждат в текста на отделните 
химнографски единици съвременни пунк-
туационни знаци с цел да направят сми
съла по-ясен и по-лесен за възприемане. 

На въпроса за междусловната пунктуа
ция авторите се спират и в немския текст 
на предговора към част 3, където е на-
правен опит за обяснение на установе-
ните несъответствия между невмените 
знаци и междусловните означения. Пред-
ложеното обяснение е сравнително прав
доподобно, но това не означава, че раз-
делителните точки трябва да бъдат пре-
небрегнати и изоставени в наборното из
дание. Ролята на междусловната пунктуа
ция в ръкописите (точки, двоеточия, за-
петаи и др.) е все още недостатъчно доб
ре проучена. Има основание да се пред-
полага, че в някои химнографски текс-
тове междусловните означения служат не 
само за отделяне на основните музикал
ни фрази (колони), но изпълняват и ро
лята на знаци 'за междинни музикални 
паузи. Такива особености се забелязват 
например в новооткрития Рождествен
ски канон на Константин Преславски, 
където заложената стихова структура мо-
же да се установи сравнително добре 
благодарение на разчетения постихов ак-
ростих18. От анализа на достигналите до 
нас преписи се вижда, че в някои от ръко

писите с междусловни знаци (обикновено 
със запетая) са Ъзначени и междинните 
паузи, или т. нар. цезури. Прави впечат
ление, че обикновено това се прави при 
нерегулярни цезури - след седма или 
след шеста сричка (по-подробно на тази 
особеност се спирам в подготвяното из
дание на канона по всички намерени пре
писи). Следователно наличието на меж
ду словни знаци (точки, запетаи, двоето
чия и пр.) в даден химнографски текст е 
важна особеност, която задължително 
трябва да намери място в едно дипло-
матическо по тип издание. Особено не
допустимо е изоставянето на тези знаци 
и заменянето им със съвременна пунк
туация, както за съжаление са постъпили 
издателите в дадения случай. С това те 
повтарят един от основните недостатъци 
в изданието на В. Ягич, в което, както 
справедливо отбелязва М. Муряновш, 
текстовете или са предадени въобще без 
пунктуация, или са предадени с такава 
пунктуация, която съответства на синтак-
тическите представи на XIX в., но не и 
на стихометричните колони, представе-
ни в ръкописите. В случая съображенията 
за по-добро смислово възприемане на 
текста са неуместни. Едва ли например 
заградените със запетаи обръщения или 
други подобии намеси биха направили 
смисъла по-ясен, след като издателите 
са се погрижили достатъчно за по-ясното 
и цялостно възприемане на смисловата 
страна - привели са достатъчно раз-
ночетения, приложили са в повечето слу
чаи гръцки съответствия и са добавили 
немски превод на изходния славянски 
текст. 

Много важен приносен момент на из
данието са публикуваните гръцки текс-
тове към отделните химнографски еди
ници. За целта авторите са използвали 
различии гръцки източници - печатни из-

18 П о п о в, Г. Канон за Рождество Христово 
от Константин Преславски. - Palaeobulgarica, 
22,1998, № 4, 3-26. 

19 M у р ь я н о в, M. О работе И. В. Ягича 
над служебными минеями 1095-1097 гг. — 
Вопросы языкознания, 1981, Me 5, 93-105. 
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дания на минеите, византоложки изслед-
вания и издания, отделни гръцки ръко-
писи. Приложение гръцки текстове за-
едно с приведените разночетения към 
славянските тёкстовё са добра основа за 
бъдещи по-конкретни проучванйя върху 
отделяйте химнографски творби. 

В заключение трябва да се подчертае, 
че реализираните досега издания напъл-
но оправдават целите на проекта. Чрез 
публикуваните поредици изследовате-

лите получават достъп до едни от наи-
древните славянски химнографски текс
тове, представени компетентно и прециз-
но от висококвалифицирани специалис
та. Високата научна стойност на публи
куваните поредици определя необходи-
мостта от продължаване на изданието до 
окончателното приключване на проекта 
според предварително заявената прог-
рама. 
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