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Èзлезе първа книга от мащабния труд 
на Ãеорги Попов, посветен на старо-
българските химнографски творби от 
Ðождественско-Áогоявленския празни-
чен цикъл, замислен като тритомник. 
В нея са разгледани предпразничните 
песенни последования за двата големи 
празника. Êнигата се състои от три час-
ти. Започва с Встъпителна част (с. 23–
85), в която е анализиран календарният 
обхват на Ðождественско-Áогоявленски-
те последования, както в съвременната 
практика, така и през Ñредновековието. 
По-нататък в две части са разгледани 
старобългарските предпразнични цикли 
от трипеснеци за Ðождество Õристово 
(с. 87–377) и за Áогоявление (с. 381–515).

Днес предпразничният песенен цикъл 
от св. Êлимент Îхридски за  Ðождество 
Õристово е широко известен не само на 
специалистите, той дори звучи  като пе-
сен, т.е. според предназначението си. 
Но преди по-малко от 40 години ни-
кой не подозираше, че съществува ори-
гинална старобългарска поезия за този 
празник. Îткритието на Ã. Попов се по-
яви в началото на 80-те години на мина-
лия век1 и не беше първото му голямо 

1 П о п о в, Ã. Новооткрити химнографски 
произведения на Êлимент Îхридски и Êон-
стантин Преславски. – Áългарски език, 32, 
1981, № 1, 3–26.

постижение. Преди това той бе открил 
голяма поетична творба от Êонстантин 
Преславски, съставена от 450 тропара, 
през които от начало до край минава 
акростих, самият той поетическо про-
изведение, в което авторът е отбелязал 
и своето име2. Ñлед това откритие, кое-
то предизвика сензация в Áългария и в 
света, същият учен намери друго голя-
мо старобългарско поетично произве-
дение, този път от Êлимент Îхридски –  
предпразничните трипеснеци за Ðож-
дество Õристово. Ñлед това се зареди-
ха нови и нови оригинални творби, на-
мерени от същия български изследова-
тел, и славистичният научен свят започ-
на да ги възприема като нещо обикнове-
но и очаквано. 

Предрождественският цикъл се със-
тои от шест творби, всяка съставена от 
три песни с по четири тропара в песен. 
Първата публикация на това голямо пе-
сенно последование беше направена 
през 1988 г. в книга, посветена на живо-
та и творчеството на големия старобъл-

2 П о п о в, Ã. Новооткрита оригинална 
старобългарска част в текста на Òриода. –  
Áългарски език, 28, 1978, № 6, 497–507;  
П о п о в, Ã. Òриодни произведения на Êон-
стантин Преславски (= Êирило-Методиев-
ски студии. Êн. 2). Ñофия, 1985.
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гарски писател3. В нея те са представени 
по един препис (Õлудов 166), а сега из-
лизат по всички известни преписи, при-
дружени с обстойно изследване на тек-
ста, на неговата история и разпростра-
нение. За изследването и публикуване-
то на този текст са проучени 35 ръкопи-
са, а текстът на трипеснеците е открит в 
пет ръкописа, като в два от тях той е пъ-
лен, а в останалите три песнопенията се 
пазят частично. Òези пет ръкописа са: 
Ñкопският миней (НÁÊМ 522), българ-
ски празничен миней от ÕIII в.; Ñинай 
25, български празничен миней от ÕIV в.  
(вероятно от средата на века); Õлудов 
166, сръбски празничен миней от пър-
вата половина ÕIV в.; НÁÊМ 523, бъл-
гарски празничен миней от ÕIV–ÕV в.;  
ÁÀН 23, български празничен миней от 
началото на ÕV в. Îт личните си наблю-
дения върху службите за второто полу- 
годие в първите три ръкописа мога да 
кажа, че Õлудов 166 и Ñинай 25 са два от 
ръкописите, които пазят вероятно най-
архаичната основа на старобългарския 
Миней. Òе винаги съдържат по-ранна-
та редакция на текстовете на служби-
те, а там, където има вариации в съста-
ва на каноните (замяна на богородични 
или различен брой тропари), те пазят 
по-ранния състав. Но докато в Õлудов 
166 има добре запазен архаичен текст, 
в Ñинай 25 върху ранната основа са на-
несени множество промени, характерни 
само за този ръкопис, а има и редица 
пропуски. Ñкопският миней е предста-
вител на отделно разклонение в българ-
ската минейна традиция. На места той 
се придържа към архаичната редакция 
по текст и състав, но при някои служби 
съдържа редактиран текст, а в редица 
случаи в него има песнопения, по кои-
то се отличава от останалите минеи, те 

3 Ñ т а н ч е в, Êр., Ã. П о п о в. Êлимент 
Îхридски. Живот и творчество. Ñофия, 1988, 
160–169.

вероятно са преведени през ÕII–ÕIII в. 
и са добавени при редактиране състава 
на минеите в някой локален книжовен 
център. Îткриването на предрождест-
венските трипеснеци в тези три минея е 
много важно, защото ясно показва в кои 
ръкописи трябва да се търси най-ран-
ният състав и текст на старобългарски-
те служебни минеи. 

Ãеорги Попов е проследил състава 
на предрождественските служби в раз-
глежданите ръкописи и въз основа на 
анализа, както и на съпоставката с ви-
зантийската практика, установява, че 
акростихът гласи КЛHМЕНТА ПÝСНH 
ПРÝДПРАЗДЬНА ХРЬСТОВОx РОЗСТВОx 
ТРHПÝСНЬНА ОСМОГЛАС, в превод: Кли-
ментови песни. Предпразнични три-
песнеци за Рождество Христово. Осмо-
гласен цикъл. Òрипеснеците са разпо- 
ложени на датите от 19 до 24 декем-
ври в състава на съответните служ-
би и са придружени от други преводни 
химнографски творби. Ученият е пред-
ставил съпътстващите ги произведе-
ния на византийски автори и е анализи-
рал първоначалния състав на предрож- 
дественския цикъл. Въз основа на дан-
ните от ръкописните източници той ус-
тановява, че цикълът трипеснеци е бил 
част от най-ранния състав на старобъл-
гарската химнографска книга, която е 
включвала служби за рождественски-
те празници. Òова хвърля светлина вър-
ху начина на съставяне на първите сла-
вянски служебни минеи, като показва, 
че от самото начало те са били изгра-
дени от оригинални и преводни произ-
ведения, че наред с творбите на визан-
тийските песнописци са стояли произ-
веденията на старобългарските майсто-
ри на словото.

Àвторът е разгледал творбата от раз-
лични гледни точки, анализирал е вся-
ка нейна съставна част на езиково, сти-
листично и богословско равнище, за да 
я постави в контекста на другите рож-
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дественски химнографски творби, как-
то и на останалите оригинални старо-
български песнопения. Òой не е пропус-
нал да анализира и ирмосите към вся-
ка от песните, като ги е съпоставил с 
подбора от ирмоси в други старобъл-
гарски творби от Êлимент Îхридски и 
Êонстантин Преславски. Òака той по-
казва, че има общо предпочитание към 
определени ирмоси у двамата големи 
старобългарски писатели, което веро-
ятно свидетелства и за сътрудничество 
помежду им. Àнализът на ритмичната 
структура на трипеснеците показва, че 
по отношение на дължината тропарите 
в тях се придържат към зададеното от 
ирмосите. По отношение на ритмиката 
на творбата авторът посочва, че „изо-
силабизмът не играе съществена роля, 
а в основата на стиховото членение е за-
ложен преди всичко мелодийният рит-
моопределящ принцип“ (с. 176).

Ñъдържателният анализ на творбата 
показва, че тя има „ясно изразена кате-
хизираща функция“, съответстваща на 
задачата на Êирило-Методиевите уче-
ници, дошли като пастири при един но-
вопокръстен народ. Ñъщевременно пе-
сенното последование има дълбоко бо-
гословско проникновение, изпълнено е 
с редица старозаветни цитати, образи 
и реминисценции и по завладяващ на-
чин въвежда вярващите в същността на 
предстоящото тайнство. 

Езиковият анализ показва употребата 
на голям брой архаични думи, характер-
ни за Êирило-Методиевия език, както и 
народни български думи от делника, 
свързани с раждането и младенчество-
то – младѧ, р©бё, пеленё, яслё, врътъпъ, 
прэбаба, прэматё, вън№ка, кадёло, ѧдро, 
№ѧдрётё. Êакто посочва авторът, про-
мените в творбата, настъпили при пре-
писването Ј в течение на няколко сто-
летия, засягат преди всичко графиката, 
но граматичните и лексикалните Ј осо-
бености са съхранени сравнително доб-

ре. Промените на лексикално равнище 
нямат системен характер, а „в повечето 
случаи носят белезите на индивидуални 
преписвачески решения“ (с. 191). 

Предпразничните трипеснеци на Êли-
мент Îхридски са поставени в цялост-
ния контекст на предрождественска-
та химнография, представена в сла-
вянските минеи. Ðазгледани са десет-
ки химнични произведения, които се 
включват в периода от двете недели 
преди Ðождество до 24 декември, пос-
ветени, както на предстоящото голямо 
тайнство, така и на светците от този пе-
риод – св. Èгнатий Áогоносец, св. Юли-
яния, св. Àнастасия и св. Евгения. Àна-
лизът показва, че в определен момент 
е извършена реформа на богослужение-
то, в резултат на която е направено уед-
наквяване с актуалните византийски об-
разци и са отстранени Êлиментовите 
трипеснеци, както и някои от преводни-
те гръцки творби (Êанонът на Àндрей 
Êритски за праотците), а на тяхно мяс-
то са въведени други предрождествен-
ски творби, главно от Йосиф Песнопи-
сец. Àвторът установява, че редактира-
ният състав се открива както в древно-
руски, така и в южнославянски служеб-
ни минеи за декември, както и в праз-
нични минеи, но в някои от тях се па-
зят следи и от стария състав. Òой по-
сочва, че мащабът на промяната показ-
ва, че тя е станала в голям и автори-
тетен книжовен център и че е най-ве-
роятно този център да е Преславски- 
ят, а времето на реформата вероят-
но е средата или втората половина 
на Õ в., по времето на цар Петър. Òа-
ка въз основа на данните от ръкописи-
те е проследена историята на славян-
ското богослужение за периода преди 
 Ðождество Õристово.

Във втората част на книгата е пред-
ставен предпразничният химнографски 
цикъл за Áогоявление, открит също от 
Ãеорги Попов в началото на 80-те годи- 
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ни на миналия век4. Òой се състои от 
четири трипеснеца, които се изпълня-
ват от 2 до 5 януари. Òози цикъл е за-
пазен (при това частично) само в два 
ръкописа – единият е отново Ñкопски-
ят миней, в който се пазят три от три-
песнеците (първи, втори и четвърти), а 
другият е древноруският празничен ми-
ней от сбирката на Ñинодалната типо-
графия в ÐÃÀДÀ № 98, в който са по-
местени само първите два трипеснеца. 
Òретият трипеснец изобщо не е открит 
и това пречи на възстановяването на 
акростиха, от който е запазена следна-
та част: ТРОHЦЕ СВťТА ПРОСВťТH Мť 
СВÝТОМЬ ... СВÝТОЗАРЬНО ПÝТH. Ãеорги 
Попов предполага, че липсващата част 
от акростиха е явленёе (авленёе), така че 
целият акростих добива вида ТРОHЦЕ 
СВťТА ПРОСВÝТH Мť СВÝТОМЬ АВЛЕ-
НHЕ ТH СВÝТОЗАРЬНО ПÝТH. Въпреки 
че в акростиха не е посочено името на 
св. Êлимент, въз основа на съпоставка с 
други негови творби, както и на особе-
ностите на цялостния Ðождественско-
Áогоявленски празничен цикъл, ученият 
предполага с голяма вероятност, че той 
също е негово дело. Нека да подчертая, 
че откриването на акростих в такъв ци-
къл е многократно по-трудно, отколко-
то разчитането му в канон, защото ча-
стите на творбата не следват една след 
друга, а са разположени сред множе-
ство други песнопения. 

Предбогоявленският цикъл също е 
разгледан в контекста на византийските 
творби за този период, както предпраз-
нични канони за Áогоявление, така и ка-
нони за светците и празниците от пе-
риода преди Áогоявление: св. Ñилвес-
тър (на 2 януари), св. пророк Малахия 
(на 3 януари), св. мъченик Ãордий (на 3 
януари), Ñъбор на св. 70 апостоли (на 

4 П о п о в, Ã. Новооткрити химнографски 
произведения...; П о п о в, Ã. Òриодни произ-
ведения на Êонстантин Преславски..., 50–51. 

4 януари), св. Ñинклитикия (на 5 януа-
ри), св. мъченици Òеопемпт и Òеона (на 
5 януари). Îтново е анализиран съста-
вът на значителен брой славянски ръ-
кописи. Àвторът установява, че в пър-
воначалния състав на службите за пери-
ода преди Áогоявление най-вероятно е 
влизал преводният анонимен канон на 
1-ви глас заедно с трипеснеците. Àно-
нимният канон, изграден по образец на 
Ðождественския канон от Êозма Маюм-
ски, се изпълнява на 5 януари, деня не-
посредствено преди празника, но авто-
рът отбелязва, че в славянската тради-
ция, изглежда, е имало практика той да 
се пее и в предходните дни. Òакива ука-
зания има в празничния миней Õлудов 
166 (с. 386–388). Òака предбогоявлен- 
ските последования вероятно са се из-
черпвали с трипеснеците за първите 
три предпразнични дни (от 2 до 4 яну-
ари), а на 5 януари се е изпълнявал ано-
нимният канон заедно с четвъртия три-
песнец. При по-нататъшното развитие 
на предбогоявленските служби карти-
ната е подобна на тази, която се наблю-
дава при предрождественските песно-
пения. È тук старобългарските (Êли-
ментови) песнопения се откриват в сла-
вянски минеи с архаични текстове, а по-
късно, при реформиране на книгите в 
съответствие с византийски образци, са 
били отстранени, а на тяхно място са 
поместени преводни творби: предпраз-
ничните канони на Йосиф Песнописец 
и византийският предпразничен бого-
явленски цикъл, който е преработка на 
предпасхалния триоден цикъл от Êоз-
ма Маюмски. По-късно вероятно служ-
бите за дните от 2 до 5 януари са би-
ли обогатени и с творби за светците на 
съответните дати (с. 437–443). Вижда се 
несъмнената връзка между създаване-
то на двата предпразнични цикъла и по-
нататъшната им история в състава на 
славянските минеи: първоначално те са 
били включени в предпразничните по-



102

следования заедно с преводни песнопе-
ния от византийски автори, а по-късно 
последованията са редактирани основ-
но, като службите от предпразничните 
дни са разширени значително, ориги-
налните трипеснеци са отстранени, а са 
включени нови преводни творби, пре-
димно от Йосиф Песнописец. Ðедакти-
рането на тези минейни цикли, изглеж-
да, не е било само с цел да се възпроиз-
ведат  определени византийски образци, 
а е било свързано с изграждането на ця-
лостни служби за всеки от предпразнич-
ните дни, което по всяка вероятност е 
било направено заради изготвянето на 
пълни служебни всекидневни минеи.

Òова песенно произведение също е 
анализирано всестранно на езиково, 
стилистично и богословско равнище. 
Установява се, че всички ирмоси в не-
го съответстват на ирмоси от произве-
дения на Йоан Дамаскин, така че ста-
робългарският канон е негова реплика 
и се вписва в традицията на великия бо-
гослов и песнописец. 

При публикуването на предпразнич-
ните трипеснеци от двата цикъла ав-
торът следва един и същ модел, изра-
ботен от него още преди години, кога-
то публикува триодните произведения 
от Êонстантин Преславски. Òекстът на 
всяко песнопение е представен стих по 
стих според ръкописите, в които се от-
крива. Òрипеснеците са публикувани из-
цяло, заедно с ирмосите, на които е да-
ден и гръцкият текст. Ñлед като е по-
местен текстът в източниците, е напра-
вена реконструкция на първоначалния 
текст. Àвторът се е постарал да отстра-
ни натрупаните промени, появили се в 
преписите в резултат на грешки или на 
целенасочено редактиране. В някои слу-
чаи той е избрал по-честия вариант, в 
други случаи е следвал логиката на текс- 
та, като е възстановил пропуснатите 
думи и фрази, дори и когато липсват в 
повечето ръкописи. Например в трети 

тропар на осма песен от Втория трипес-
нец за Ðождество Õристово само в един 
ръкопис (Õлудов 166) се чете бе-сэмене 
пльтёю творца сво¬го прёжёвшё, а в други-
те източници липсва сво¬го, но авторът е 
включил местоимението във възстано-
вения текст (с. 243), защото е по-логич-
но да се каже, че Áогородица е родила 
своя Òворец, вместо само Òвореца, а и 
този образ се използва често в химно-
графията – парадоксът на родилата то-
зи, който я е сътворил. По-нататък в съ-
щия тропар отново Õлудов 166 се отли-
чава от останалите два ръкописа, в кои-
то се пази това песнопение. Òекстът в 
него е те едён№ всё заст№пленё¬ ёмамҐ, 
а в Ñкопския миней се чете тѧ бо едён© 
заст©пнёц© ёмамь. Ñъщият е текстът и 
в ÁÀН 23. В реконструкцията изследо-
вателят е включил местоимението вьсё, 
което се открива само в Õлудов 166, но 
е избрал съществителното заст©пьнёца 
от другите два минея, а не заст©пленё¬, 
както е в Õлудов 166. Òази възстановка 
се основава както на логиката на текста, 
така и на типичните за химнографията 
изрази. На някои места реконструкция-
та се основава на акростиха. Òака в пър-
вия тропар на девета песен от Първия 
трипеснец за Áогоявление и в двата за-
пазени преписа в началото стои наречи-
ето скоро: Скоро подвёзаё сѧ прDтче. Начал-
ната буква С обаче не се вмества в ак-
ростиха, затова авторът предполага, че 
в оригиналния текст е било използва-
но наречието ѧдро, което е синоним на 
скоро (с. 459). Ñ началната ť в акрости-
ха се образува думата свѧта. По подо-
бен начин в трети тропар на осма песен 
на Втория трипеснец за Áогоявление в 
Ñкопския миней, единствения ръкопис, 
в който се открива това песнопение, в 
началото стои ¬гда: њгDа тѧ вёдэ прчDа 
хЃе, но Ã. Попов предполага, че първона-
чално трипеснецът е започвал с эко, и 
така се образува думата ПРОСВÝТH в 
акростиха (с. 469). Мисля обаче, че не е 
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убедително навсякъде коренът скор- да се 
заменя с ѧдр-, както е във втори тропар 
на осма песен от Четвъртия трипеснец 
за Ðождество, който и в трите запазени 
източника започва с №скорё, но в рекон-
струкцията е използван глаголът №ѧдрё: 
№ѧдрё спэшьно ёосёфе блажене (с. 287).

Êъм всяко песнопение след рекон-
струкцията е добавен и новобългарски 
превод. Може би би било добре, ако в 
края на книгата бяха публикувани цели-
те творби в превод, за да може читате-
лите да получат пълна представа от пое-
тичното им звучене. Êъм всеки от пред- 
празничните цикли е приложен и пълен 
речник-индекс, който обогатява позна-
нията за Êлиментовата лексика и ще 
бъде много полезен както на изследо-
вателите на неговото творчество, така и 
на всеки старобългарист. В края на кни-
гата са приложени и качествени снимки 
от преписите на предпразничните три-
песнеци.

Ã. Попов е ученият, който промени 
представите за старобългарската лите-
ратура. Òой откри цял един нов раздел 
от нея и даде не само на изследователи-
те, а и на обикновените българи скъпо-
ценно словесно съкровище от песни, ос-
танало неизвестно за учените преди не-
го. Всяко от неговите открития не е ре-
зултат от случайност, а е следствие от 
продължителна и търпелива работа със 
стотици текстове от десетки ръкописи, 
съхранявани в различни книгохранили-
ща по цял свят. За да достигне до пуб-
ликацията на химнографските творби, 
преди това той ги е събирал парченце 
по парченце от различни ръкописи, до-
като подреди частите от мозайката и от 
отделните фрагменти пред читателя за-
блести цялата поетична творба, рожба 
на вдъхновението, осенило старобъл-
гарския писател преди 1100 години. Áла-
годарение на всеотдайните усилия на  
Ã. Попов, на неговия търпелив труд и на 
огромната му компетентност авторите-

тът на българската славистична мисъл 
нарасна твърде много, а това помогна 
не само на българската, но и на светов-
ната славистика. 

Една от важните последици на него- 
вите забележителни открития е тази, че  
интересът към старобългарската хим-
нография значително нарасна и от жанр,  
на който почти не се обръщаше внима-
ние, тя се превърна в един от най-инте-
ресните и привлече вниманието на мно-
зина изследователи въпреки трудности-
те, които съпътстват този вид изслед-
вания. Òака и други учени откриха ори-
гинални старобългарски творби в хим-
нографските книги, преди всичко в Ми-
нея и Îктоиха. Ñред тях на първо място 
ще спомена незабравимия Ñтефан Êо-
жухаров, който още преди Ã. Попов бе-
ше един от малцината, които се занима-
ваха с химнография, а още преди него 
Áоню Àнгелов предположи Êлименто-
вото авторство за цикъла Îбщи служ-
би. Ñъществени са приносите на Êли-
ментина Èванова, Мария Йовчева, Àна-
толий Òурилов, Îлга Êрашенинникова, 
ще посоча също Венета Ñавова, Ëюд-
мила Мошкова, Елена Федоскина. Èз-
броявам тези имена, тъй като едно от 
измеренията на научните постижения 
е в съществуването на последовате-
ли. В това отношение Ã. Попов е сред 
най-щастливите учени, защото негови-
те открития проправиха път в наука-
та за мнозина, които работиха и рабо-
тят заедно с него и ще продължат след 
него. Но все пак най-значимата фи-
гура си остава Ã. Попов. На него при-
надлежат най-голям брой и най-важ- 
ните открития на старобългарски хим-
нографски творби.

Ñ този свой труд Ã. Попов не само 
представя в пълнота с всестранно из-
следване две великолепни произведе-
ния на старобългарското песенно твор-
чество, като ги поставя в контекста на 
византийските химнични творби. Ñ не-
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го той пише и страница от историята на 
българското и славянското богослуже-
ние, като разкрива последователно не-
говите етапи и ги отнася към определе-
ни книжовни средища и литургически 
практики. Ñъщевременно той поднася 
на читателите и новобългарски превод 
на творбите, който е точен и научно из-
държан, а същевременно и високохудо-
жествен. 

Òака той потапя своите читатели в 
предпразничната атмосфера на  двата 
големи зимни празника, в радостно-
то и трепетно очакване на двете голе-
ми тайнства – Ðождеството и Êръще-
нието на Áожия син; въплъщаването и 
очовечаването на Áога, което ще дове-
де до обожествяването на човека, и явя-

ването на Ñветата Òроица, на трите Áо-
жии ипостаси – Ñина в плът, Îтеца ка-
то глас и Ñв. Дух в образа на гълъб. Áла-
годарение на усилията на нашия учен и 
ние можем заедно със старобългарския 
писател да изминем пътя на подготов-
ката за празниците, да се насладим на 
изящните слова и да се опитаме да про-
никнем в страшната тайна, скрита до-
ри от ангелите и архангелите, но откри-
та на човеците. Òова велико тайнство, 
което се възприема повече със сърце-
то, отколкото с рационалния разум, по-
вече с поезия, отколкото с догматика, е 
празнувано от хората вече две хилядо-
летия и в тази дълга история на него-
вите чествания една от най-прекрасни-
те страници е старобългарска. 
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