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The article presents data about the inheritors of the Old Bulgarian Prayers for Every Occasion which are
known to scholars thanks to the Glagolitic Euchologium Sinaiticum from the 10th century. They were discovered
in the manuscript prayer- and divine service books kept in the Zograf library on Mount Athos. The respective
euchological texts are described in the manuscripts in chronological order by century; they are identified in
accordance with their Glagolitic prototypes and their Greek parallels are given.
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В статията са изнесени данни за наследниците на старобългарските молитви от цикъла „Молитви избрани
на всяка потреба“, известни на науката от глаголическия Синайски евхологий от Х век. Те са открити в
ръкописните требници и служебници, съхранявани в библиотеката на Зографския манастир на Атон.
Съответните евхологични текстове са описани по ръкописните паметници в хронологичен порядък по
векове, идентифицирани са спрямо глаголическите им прототипи, приведени са гръцките им паралели.
Ключови думи: молитви за всяка потреба, зографски ръкописи, требници, служебници.

През последните няколко години в палеославистичния свят се случи събитие с изключително
значение – за пръв път в българската история безценната ръкописна сбирка на българския манастир
„Св. Георги“ в Света гора беше дигитализирана и така през 2014 г. бе създаден научноизследоваелският център към Библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От десетилетия
палеославистичната колегия очакваше евентуална възможност да работи с дигиталните копия на
ръкописите, понеже по едни или други причини нямаше достъп до тях. Още повече, че тези важни за
българската езикова и културна история паметници досега са били известни само по описи и каталози,
а в Каталога на Зографския манастир описанията им са доста общи и неточни, а в редица случаи – и
сгрешени (Каталог 1994).
При работата си с тези паметници установих, че в дигиталната колекция се съхраняват копия на
8 по-цялостно запазени ръкописни требника1. Тяхното съдържание досега не беше известно на научните
среди или отчасти бяха цитирани някои текстове само по описи. Най-ранният от тях е от XIII век, а
най-късният – от XVIII век. Поради ограничения обем тук ще бъдат представени само тези ръкописи,
в които има данни за цикъла Молитви избрани за всяка потреба, наследници на старобългарската
книжовна традиция.
Под сигнатура Zogr_0013 в Зографската дигитална библиотека се съхранява хартиен ръкопис,
434 л., конволют, състоящ се от две части: Требник от средата на XV в. (лл. 1а – 259б) и Кормчая от
XVI в. (л. 260а – 434б). В Каталога са сгрешени страниците и на двата ръкописа (Каталог 1994: 34). В
Требника е отбелязана българска безюсова редакция (нататък: Ç-13).
* Христина Тончева – проф. дфн, катедра „Общо езикознание и история на българския език“, Филологически
факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, hrtoncheva@gmail.com.
1
Подробни данни за тяхното съдържание съм изнесла в друга публикация (Тончева 2018: 174–184).
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Според оглавеното в началото съдържание на книгата става видно, че в нея са запазени преписи
на редица евхологични текстове, познати на науката от глаголическия Синайски евхологий от X – XI в.
(Frèek 1939, Nachtigal 1941, 1942, нататък: Син Евх). На л. 180б (по моливната фолиация) започва
цикълът Молитви различни на всяка потреба, който липсва в оглавлението, липсват и първите няколко
молитви в него – първата е ìë‚òâà âü áðàòîòâîðåí·å, тя е наследница на глаголическата молитва в Син
Евх 9б–10а, Åˆ÷[ årò Bäåë5ïðïßçóéí Дмитриевский 1901: 31, Goar 1960: 707, следващата е ìë‚òâà íàD
¸ˆñïîâýäàþù¸ì ñå, която също е наследница на Син Евх 77а, включена е в старобългарския Изповедален
чин; ìë‚òâà w„ ðàçðDýøåí·¸ ïðà‘â¸ëà 181а, ìë‚òâà, w 3õîäåù¸õü, наследница на ÌÎË<ÈÒÂÀ> íà wõîäùª
íà ï©òü Син Евх 18а, Åˆ÷[ Tðp Bðïäçìïýíôùí Дмитриевский 1901: 33; Frček 1939: 689; ìë‚òâà á¥‘âà¬ìàà
êü õð¸‘ñò·àíîìü, í¸çëî‘æåíí¥a ¹„áî 2„ç¥÷üñêîþ ïðýëüñò·þ . òà‘æå wáðà‘ùüù¸õ ñå § í¬2 . ¸„ âü öð‚êîâü á‚æ·þ
ïð¸òåêø¸a, Син Евх 23а–24а. В други случаи означените в оглавлението страници не съответстват на
действителните. Съответствието започва от л. 182а: ìëòâà 3 êàþù¸a ¸ ¸ˆñïîâýäàþù¸a ñå ìâ, срв. Син
Евх 73б, ìëòâà 3 êàþù¸a ñå, òðåòà ~ ì¶, ìëòâà 3 êàþù¸a ñå äz ~ ì‚ä, срв. Син Евх 75б, ìë‚òâà w„ ïð¸íîñåù¸a
íà÷åòê¥ ì‚¸, срв. Син Евх 13б. След тях следват молитви над отрекли се от вярата и покаяли се и над
идващи от латинската вяра: ìë‚òâ¥ 3òðî÷èùó §âðüãüøó ñå ¸ ¸ñïîãàí¸âøó ñå ¸ êàþùó ñå ízâ, ìë‚òâà 2„ãäà’
õîòåòü wˆãëàñ¸ò¸ 2ç¥÷í¸êà, ñ¸öå ïîDáàpòü ïð·åìàò¸ ïð¸õîäåù¸a § ëàò¸íñê¥p âýð¥ ~ ízä., срв. Åˆ÷áp
rëáóôéêáp ðñ{ò ÷ñéóôéáíïýò, ‰ðá÷2Ýíôáò T2íéêi ðëáíi, TðéóôñÝøáíôáò äS êáp ôi TêêëçóßJ
ðñïóäñáìüíôáò Дмитриевский 1901: 775; Goar 1960: 690. Много от останалите молитви от цикъла
На всяка потреба също имат аналози в глаголическия прототип, срв. още ìëòâà íàD wˆñêâðüí°ø¸ì ñå âü
áðà‘øíý íz å в Син Евх 22б, Åˆ÷[ Tðp ôí Tí âñAìáóé óêáíäáëéó2Ýíôùí Goar 1960: 535, съответства
на Молитвата над съблазнил се от храна, ìëòâà íàäü ãðîçä¥pìü íz » Син Евх 14а, ìM íàD ïð¸íîñ¸ì¥¸N
ïëwDìü âüñàêîC 3âPù·à ~ ¿z ìëòâà íà÷åò¸ â¸íî ê¥ñýëî ¿à Син Евх 14а, ìë‚òâà äðóãà, òî‘ìóæäå ~ ¿zâ, ìë‚òâà íàD
ñüñóäîìü wñêâðüíüø¸ì ñå ¿ãz Син Евх 21б, Åˆ÷[ Tðp óêåýïõò ìéá2Ýíôïò Дмитриевский 1901: 117, ìë‚òâà,
íàD 3ñêâðüíø¸ì ñå ñòóäåíöåN ~ ¿zä Син Евх 20б, Åˆ÷[ Tðp 5ñÝáôïò ìéáó2Ýíôïò Дмитриевский 1901: 196,
Goar 1960: 479, ìëòâà íà 3ñíîâàí·å äîì¹ ¿å,
z ìëòâà íà áëTâåí·å äwìó ¸ õðàìó ¿zs Син Евх 14б, Åˆ÷[ årò
åˆëïãßáí ïtêïõ íÝïõ Дмитриевский 1901: 57; Goar 1960: 484. На определени страници не са запазени
пагинациите: ìë‚òâà íàD íîâîìü êëàäåíöåN . ìë‚òâà . § êðüâ¥ òåê¹ù¸” íîñîìü, ¸„ë¸’ ¹„ñò¸ Син Евх 29а-б,
ìëòâà, ñòãî àïëTà ïàâëà § çì·å, ìëòâà íà÷åò¸ âüñàêî äýëî, ìëòâà íà áðàí·å â·íîãðàä¹ Син Евх 14а, Åˆ÷[
Tðp ôñýãçò BìðÝëïõ Дмитриевский 1901: 47; Goar 1960: 552, ìë‚òâà . 2„ãäà’ ñêâðüííî ÷òî’, ñüíýñòü ÷ë‚êü в
Син Евх 22а съответства на Молитвата над ял нечисто месо, Åˆ÷[ Tðp ôí ìéáñï5áãçóÜíôùí
Дмитриевский 1901: 34; Goar 1960: 534; Frcek 1939: 701, ìë‚òâà, âñàêîì¹, àùå âüïàäåòü ÷òî ñêâðüííî âü
ñüñ¹äü âü â¸íî, ¸ë¸ âü ìàñëî Син Евх 19а – 20б, ÔÜîéò ãéíïìÝíç, år óõìâi ìéáñ{í b BêÜ2áñ2ïí ôé
ðñïóöÜôùò ðåóåqí årò Bããåqïí ïtíïõ b Tëáßïõ b Wôåñïí-ôé Дмитриевский 1901: 48, 116, 744; Goar
1960: 482 – 483, ìë‚òâà êëüíø¹ ñå äðüçîñò·þ íàïðàñíî Син Евх 24а, Еˆ÷[ Tðp ôí ðñïðåôò |ìíõüíôùí
Дмитриевский 1901: 121; Goar 1960: 534, ìë‚òâ¥ ñò‚ãî òð¸ôwíà Син Евх 59а – 59б.
На л. 247а започва êàíwíü ìë‚áíü êü ã‚¹ íà‘øåì¹ ¶‚yõ‚¹ ïýâà¬„ìü âü âðýìå áåçäüæä·à, в състава на
който са включени три молитви: ìë‚òâ¥, ãz , âü áåçäüæä·å ~ ^z à. Втората от тях – ìë‚òâà äðóãà òîì¹ æå
âü áåçäüæä·2 251б–252а, е наследница на глаголическата от Син Евх ÌÎË<ÈÒÂÀ> âü áåçäîæäèå ïîï<ú>
òàè Tarnanidis 1988: 77; Åˆ÷[ Tðp Bíïìâñßáò ðïßçìá Êáëëßóôïõ ÐáôñéÜñ÷ïõ Êùíóôáíôéíïõðüëåùò
Goar 1960: 613 – 614.
Досега открих общо 9 преписа на тази молитва в цялостната евхологична славянска традиция,
най-ранният е от XIV век, а най-късният – от XVII (Тончева 2000а, Тончева 2002, Тончева 2012). Този
препис е десетият, той се опира на предходната текстова традиция, но редакторските промени в неговата
матрица ми дават основание да го определя като представител на атонската редакция на Евхология2.
Текстовият вариант на молитвата в Ç-13 е изключително сходен с този в друг апограф от XV век – Ц-177
от сбирката на ЦИАИ, София. Текстологичните дублети в двата апографа са идентични, при това
много архаични, ориентирани и към старобългарския прототип, и към съответните гръцки образци
(Goar 1960: 614). За илюстрация на редакторските процеси съм публикувала текста на молитвата
по Ç–13 (Тончева 2018: 176 – 177).
2

За нея вж: Тончева 2000б: 74–77, 93 и нат.
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След нея е преписан още един вариант, оглавен като òðåò·à ìë‚òâà âü áåçüDæ·Då . 252а, който също ни
е познат от други апографи от XV – ХVII в., преведен от други гръцки образци (Дмитриевский 1901:
416). На л. 252 б е ïîñëýäîâàí·å âü áåçüDæ·Då, а след него – çàïîâýäü ¸„ ¹„ñòàâü ñò‚¥¸a §ö‚ü, ò‚¸¶, срв. Син Евх
102а–105б.
На последния л. 259а от требника е дописана с друг двуеров безюсов правопис: ìëòâà íà áëâ¡Tåí·å
ìåäîâ¸íå . ¸ âúñàêîC âúêóùåí·à ^zä. Това е наследницата на глаголическата ìîM íà wáýäý Син Евх 16б,
Åˆ÷[ ðñ{ Bñßóôïõ Goar 1960: 569. Този глаголически текст е засвидетелстван и в други апографи от
ХV – ХVI век, напр. Р-35 от сбирката на Рилския манастир, С-246 от ръкописната колекция на НБКМ –
София и др. с аналогично оглавление.
Под сигнатура Zogr_0216 в Зографската дигитална библиотека се съхранява Требник и Служебник
от края на ХVІ в., българска безюсова редакция, непоследователен ресавски правопис със следи от
юсов извод (нататък: Ç-216).
След Изповедалния чин намираме преписи на някои молитви от класическия цикъл На всяка
потреба, като на л. 138б под заглавие ì¡M íàD° õëýáw¡N ñòìó е преписана старобългарската Молитва над
нова храна Син Евх 13а-б, срв. ˆHæå âüñà ñüâðüø¸â¸ ñëîâî¡N ñâî¸¡N ã¸ ïîâåëýâ¸ çåìëè . ¸çðàùàò¸ ïëîD , íà âåë¡T·å
¸„ ï¸ùó íàøó.
На л. 139а е ì¡M, êëàäåO¡öó àùå ÷°òî âfïàäå£¡ ñêâ°ðíî . В Ç-216 и в останалите апографи от другите
книгохранилища в текста на Молитвата над замърсен кладенец се наблюдава друг текст, различен
от старобългарския, преведен от други гръцки образци.
На л. 139б е регистрирано още едно старобългарско онасловление на Молитвата ако нещо
скверно или нечисто падне в съд с вино, масло или друго, срв. Син Евх 19а-б. След съответните
литургични указания, аналогични на тези в Син Евх 19б, е преписана наследницата на глаголическата
молитва, редактирана от книжовниците в духа на предхождащата литургична традиция.
Подредбата на Молитвите на всяка потреба в Ç-216 е традиционно съответстваща на тази
в повечето евхологични паметници от ХV – ХVІ век, тя продължава на л. 141а-б с две молитви íà÷åòè
âèíî ê¥”ïýëî, от които първата е старобългарската: Син Евх 14а-б, Åˆ÷[ årò åˆëïãßáí ïtíïõ íÝïõ
Дмитриевский 1901: 526, срв.: Ã¸ ¶y¡Tõå áå íà¡d . ïðýëîæ¸âè âîóD âü â¸íî, âú êà¡O° ãàë¸ëý¸ñöåN¡ áðàöå . Втората
няма старобългарски еквивалент, а в по-късните векове иззема функциите и на двете и остава
единствена с такова предназначение.
Последната молитва íàD° ñüñóDwN¡ wñêâð°íüø¸ ñå § âúñàêó ñüáëàçíü в Ç-216, л. 141б също е старобългарско
наследство: Ã¸ áå íà¡d ðåê¥ ïåð£îâ¸ âü ñüñóäå ïëàùàí¸÷°íå . íå÷ò¡Tîìó ¸ ñêâðüíîì¹ . ÷ò¡Tó á¸ò¸ âüñåìó, срв.
Молитвата над осквернен съд в Син Евх 21б.
Под сигнатура Zogr_0184 се съхранява Требник от ХVІ – ХVІІ в., 80 л. хартия, сръбска редакция
(Каталог 1994: 108 – 109).
На л. 79а започва цикълът Филотееви молитви, предназначени за áåçüDæ·Då, íåáë‚ãîðàñòâîðåí·å,
ïðýìå¡O (!) è âü ïðîòèâë¬í·å, âýòðwN è„ íàøüñòâ·å âàðâàðü { За съжаление текстът прекъсва на л. 80б.
Под сигнатура Zogr_0146 в Зографската дигитална библиотека се съхраняват конволют
Служебник и требник от края на ХVІІ в. и 1822 г. (нататък: Ç-146). В Каталога данните и на този
паметник са сгрешени, вместо 16 листа са описани 116 от Служебник, който според ортографичните
особености може да се определи към ХVІІ в. Другият ръкопис – Требник – започва от л. 18а всъщност,
писан е на църковнославянски език. Пак според Каталога (Каталог 1994: 95) бележката на писача е на
л. 134б, но в действителност тя е на последния лист 117а от Требника. В приписката се споменава
точната дата на списването на „книжицата“ (17 септември 1822), както и името на предстоятеля на
манастира – проигумена Хрисогон Зографски.
Ñïèñà ñ ñ· êíèæèöà, âú ëýòî #à§êâ . êîí÷èëà ñ ìö¡Tà ñåïòåìâð· . çz¶ . äåíü . íàñòîòåëü ïðîèãóìåíú
õðv”ñîãî‘íú è„ çîãðà‘ôñêè .
На л. 16а в Ç-146 под заглавие Молитва над коливо е преписана старобългарската Молитва
над нова храна Син Евх 13а-б, като заглавието е съобразено с гръцките образци Åˆ÷[ ôí êïëýâùí
Goar 1960: 524, ˆÈæå âüñà ñúâðüøèâ¥ ñëîâîN òâîèN ãè . è ïîâåëýâü çåìëè âüñà÷üñê¥å ïëîä¥ âüçðàùàòè âü
íàñëàæåDí·å è„ ïè‘ùó íà‘øó.
На л. 52v (според моливната фолиация) в Ç-146 виждаме Молитва при всяка немощ, неканонична. От л. 71v до л. 85v са преписани много обширни Молитви на Св. Василий Велики над страдащи
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от демони и при всяка немощ. Те наследяват в по-късната ръкописна традиция старобългарското
çàêëèíàíèå ñâòààãî Âàñèëý íàäú äîyõû íå÷èñòû .á. Син Евх 56б, Åˆ÷[ TôÝñá ôï áˆôï Goar 1960:
579 – 580, като включват в състава и други текстове, атрибутирани като Молитви на Св. Йоан Златоуст.
Първата молитва е наследница на глаголическата íàäú áýñúíîy«ù¸µì¸ Син Евх 51а – 56б;
Á5ïñêéóì{ò ôï Tí Cãßïéò ðáôñ{ò ^ìí Âáóéëåßïõ Tðp ÷åéìáæïìÝíùí ð{ ðíåõìÜôùí
Bêá2Üñôùí (Дмитриевский 1901:293; Goar 1960: 578 – 579).
По своите лексикално-текстологични особености описаните по-горе Молитви за всяка потреба
могат да бъдат причислени към атонската редакция на Евхология.
На л. 92v – Ìëòâà
z
§ òðñàâè÷í· áîëýçí¥, но обширната текстова матрица е плод на по-късно
превеждане и редактиране.
Под сигнатура Zogr_0265 в Зографската дигитална библиотека се съхранява Требник от 1794 г.,
70 л. хартия, църковнославянска редакция (Каталог 1994: 136). Още на първия лист е запазена
маргинална бележка на книжовника, в която той споменава името си – отец проигумен Константин,
както и времето на написването – 17 юни 1794 г. На л. 2а-б е съдържанието на книгата.
На лл. 67а–70а друга ръка ни е оставила преписи на някои от старобългарските Молитви за
всяка потреба: ìw‘ë èòâà 2ãäà’ êòî ¶„ìàòú âú äwN íw‘âú âí·òè (срв. Син Евх 14б), ìw‘ë‚òâà íà áëàãîñëîâåí·я
–
âè’íà, ìwë·òâà âw 2æå áëãT¡wâèòè áðà’øíà ìя’ñà âw ñòóþ è âåëèêóþ íåäåëþ ïàñõè, ìw‘ë èòâà íà w’ñíîâàí·å äw’ìó,
ìîëè’òâà íà w„„áúåìàí·å âèíwãðà’äà (срв. Син Евх 14а), ìw’ë ‚âà âî åæå áëãwñëîâ·òè ñòàäà (срв. Син Евх 18б,
Åˆ÷[ årò ðïßìíçí Дмитриевский 1901: 47; Goar 1960: 589). Тези преписи принадлежат към т.нар.
късна редакция на Евхология, която показва подчертан пиетет към архаичните евхемни модели,
кореспондирайки си със съответните глаголически образци4.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЪКОПИСНИ ТРЕБНИЦИ И СЛУЖЕБНИЦИ
Ç-13: Требник и Кормчая от средата на ХV в. и от ХVІ в., 434 л. хартия, конволют, требникът
(лл. 1а – 258б) е от средата на ХV в. и е писан с български безюсов правопис (Каталог 1994: 34 – 35).
Ç-146: Служебник и требник от края на ХVІІ в. и 1822 г. 134 (116 + 18) листа хартия. Паметникът
е сбор от два ръкописа, писани по различно време, българска безюсова и църковнославянска редакция
(Каталог 1994: 95).
Ç-184: Требник от ХVІ – ХVІІ в., 80 л. хартия, сръбска редакция (Каталог 1994: 108 – 109).
Ç-216: Требник и служебник от края на ХVІ в., 282 л. хартия, българска безюсова редакция,
непоследователен ресавски правопис (Каталог 1994: 120).
Ç-264: Требник от края на ХVІІ в., 178 л. хартия, българска безюсова редакция, ресавски правопис
(Каталог 1994: 136).
Ç-265: Требник от 1794 г., 70 л. хартия, църковнославянска редакция (Каталог 1994: 136).
Р-35: Требник на монаха Давид от 80-те години на ХV в., 307 л., български (Райков, Кодов,
Христова 1986: 73 – 75).
С-246: Требник от ХVІ в., 166 л. ресавски правопис (Цонев 1910: 154).
Ц-177: Требник от ХV в., 118 л., ресавски правопис. (от Библиотеката при Църковния историкоархивен институт към Българската патриаршия – София)
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