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Abstract: An abridged version of the Slavonic Scaliger Patericon is shown to be copied
both from Cyrillic and Glagolitic antigraphs; the same circumstance is observed in the
translations of the Scete Patericon and Athanasius of Alexandria’s Homilies Against the
Arians. Twofold transmission makes it possible to contrast the features of copying from
Glagolitic with those of copying from Cyrillic.
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Има случаи, когато частно на вид изследване открива перспектива на фундаментални въпроси. Четейки преписи от Минейния изборник1 натъкнах се не
само на една непозната версия на Скалигеровия патерик, но и на един незабелязан досега признак на трансмисията на църковнославянски текстове, който
ме накара да питам, какво в всъщност предизвиква вариацията им и определя
амплитудата ѝ?
Скалигеровият патерик2 е една от многобройните български глаголически
компилации, съставяни от края на ІХ до началото на ХІ в.3 Той наброява 483
1

За Минейния изборник вж. Буланин 1990; Мушинская 2015, 75 – 95; Федер
2017b, 78 – 79.
2 Името е на хуманиста Joseph Justus Scaliger (1540 – 1609), завещал на Лейденския
университет най-стария препис, Leiden UB Scal. 74 (1280 – 1320). Пълна колация на
преписите е заложена в досието Scaliger, което може да се поръча от <hilandar@osu.
edu>.
3 За българските компилации от ІХ–ХІ в. вж. Федер 2017а.
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статии4, извлечени от Скитския патерик5, от компилации от Лествицата6 и
Египетския патерик7 и от неидентифицирани източници. Използван е за извадки в по-нататъшните компилации Изборник на грешния Йоан8 и Златоуст9.

Кратката версия на Скалигеров патерик
Доскоро Скалигеровият патерик беше известен само по три руски преписа, които идентифицирах (Федер 2012b) като независими преписи от един и
същ глаголически антиграф. Тази година открих, че третият от руските преписи
има същия състав като два сръбски преписа, следователно е препис не от пълната компилация, а от една съкратена, изборна версия, която съдържа само 56
от оригиналните 483 статии, допълнена с 6 извадки от Скитския патерик гл.
3. Ето състава на кратката версия с идентификацията на изворите (Ле = Лествица; Ег = Египетски патерик, кратка версия; ? = неидентифициран текст; без
сигла = Скитски патерик):
1

Рече блаженꙑи іѡаннъ ꙁлатоѹстꙑи· сѣдѧщѹ ти на чьтении словесъ божии·
Господи іисѹсе христе· отъврьꙁи ми ѹши и очи срьдьчьнѣи· ѹслꙑшати слово твоѥ·
Рече блаженꙑи григории· ꙗко трии сихъ проситъ богъ отъ вьсꙗкого
чловѣка· имѫща
Въпрошенъ бꙑстъ старьць· кꙑимь обраꙁомь приѥмлетъ дѹша
съмѣрениѥ· и рече·
Рече авъва іѡаннъ коловъ· аꙁъ хощѫ приѩти чловѣка отъ вьсѣхъ
дѣтѣлии· иже
Въпроси нѣкъто отьць несѳерона великаѥго· дрѹга авъва анътониꙗ· и рече ѥмѹ·
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1:3
A:37
1:13
1:18b

най-стария препис липсват статиите 8А, 113А и 240А, поради това последната
статия е с номер 480.
5 Изд. Федер 2012a. Пълна колация на преписите има в Полата кънигописьная 36
(2006) на сайта <kb.osu.edu/dspace/handle/1811/6426>.
6 Неиздадена; колации на преписи са заложени в досието Lestvica, коeто може да
се поръча от <hilandar@osu.edu>.
7 Изд. Федер 2005, 200 – 215.
8 Изд. Федер 2008/ІІ, гл. 0 и Приложение Д; Мушинская 2010/I, 157 – 164 и
624 – 625.
9 Неиздаден, вж. Федер 2017a; колации и инципитарии са заложени в досието
Izmaragd, което може да се поръча от <hilandar@osu.edu>.

СКАЛИГЕРОВИЯТ ПАТЕРИК И ДВОЯКАТА ТРАНСМИСИЯ НА...

31
34
37
38
41
42
47
53
60
69
71
72
74
75
58
77
88
87
93

Братъ въпроси старьца· глаголѧ· како приходитъ страхъ божии въ
дѹшѫ· и рече
Рече старьць· бѫди ти отьць· иже о брѣмени грѣховьнѣѥмь потрѹдитъ сѧ съ
Рече старьць· вѣрѹѩи ѹбо съномъ· подобьнъ ѥстъ стѣнь свои гонѧщѹѥмѹ· и
Рече пакꙑ· ѥгда въ сънѣхъ бѣсомъ покарꙗти сѧ начьнемъ· тогда
ѹбо и ꙗвѣ
Рече старьць· бещьстиѥ ѥстъ мънихѹ· ѥже ити съ сѫпьрьникомь
своимь на сѫдъ⁘
Рече старьць· аще ꙗси· ѥгда въꙁалъчеши· и пиѥши· ѥгда
въждѧдавъ сѧ· и
Братъ въпроси старьца о кънижьнѣ словеси· и глагола ѥмѹ старьць·
не пꙑтаи ·
Рече нѣкъто отъ свѧтꙑихъ· ꙗко немощьно ѥстъ чловѣкѹ· донелѣже
иматъ
Рече старьць· ѥгда плачеши сѧ грѣхъ своихъ· отърини ꙗко недостоинъ· рѫкоѭ
Рече старьць· аще дѹхъ свѧтꙑи миръ дѹши ѥстъ· и ꙁнаѥтъ сѧ·
гнѣвъ же
Рече старьць· приобрѣтꙑи любъвь· страньнъ сѧ сътвори бѣшению·
вражьдѹѩи
Рече пакꙑ· ꙁълобь дрьжѧ· ꙁълобь дрьжи на бѣсꙑ· и вражьдѹѩ·
враждѹи
Рече старьць· николиже не срамлꙗи сѧ того· иже къ тебѣ ближьнꙗѥго
Рече пакꙑ· щѹжде ѥстъ огнь водѣ· и осѫждениѥ каꙗти сѧ хотѧщѹѥмѹ⁘
Рече авъва иосифъ ивѣи· ꙗко триѥ сѫтъ чинове прѣдъ господьмь·
ѥгда чловѣкъ 1:14
Тъжде рече· ꙗко трѣбѹѥтъ чловѣкъ сихъ· боꙗти сѧ сѫда божиꙗ· и
Рече старьць· ꙗкоже ꙁемльнѹѥмѹ цѣсарю гнѫсьнъ· иже томѹ
прѣдъстоѩ· и
Рече старьць· любѧи господа· а на брата своѥго гнѣваѩ сѧ· подобьнъ
ѥстъ
Блаженꙑи ѳеофилъ аръхиепископъ ѹмираѩ· рече· блаженъ ѥси·
авъва аръсениѥ·
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Въпрошенъ бꙑстъ старьць· отъкѫдѹ приобрѣтаѥтъ дѹша съмѣрениѥ· и
103 Рече старьць· не твори прѣжде ничесоже· даже не истѧжеши срьдьца
своѥго· аще
107 Рече пакꙑ· ѹвѣдѣвꙑи своꙗ съгрѣшениꙗ ѹдрьжа ѩꙁꙑкъ⁘
110
Рече старьць· ѥли се ꙁълаꙗ творѧщемъ намъ· отъдаѥтъ нꙑ богъ
длъготрьпѧ·
111
Рече старьць· ѥже ѥстъ о вьсемь нѫдити сѧ· то ѥстъ пѫть божии⁘
124 Братъ въпроси старьца· глаголѧ· отьче· како съпасѫ сѧ· и отъвѣща
старьць·
135 Рече старьць· не хѹдѣ освѣщати и събирати ѹмъ почитаниѥ творитъ·
141 Глаголааше старьць· иже ѹмъ чистъ прѣдъставити богѹ хотѧ· и
печальми
146 Глаголааше нѣкъто старьць· ꙗко сѣдѧщемъ иногда старьцемъ· и
глаголѭщемъ
158 Рече авъва пѵминъ· начѧтъкъ ѥстъ вьсѣмъ ꙁъломъ млъва⁘
161 Рече старьць· аще бꙑ въꙁможьно бꙑло въ пришьствиѥ божиѥ по
въскрьсении·
165 Въпроси ѥдинъ старьца глаголѧ· како сѫтъ ѥдини трѹждаѭще сѧ
нꙑнѣ· и не
174 Рече старьць· чѧда· млъчаниѥ поженѣте· на раꙁѹмъ присно искѹшаѭще сѧ· да
240 Рече старьць· да бѫдетъ ти пѫтьноѥ шьствиѥ молитвьнꙑи часъ⁘
240A Рече старьць· не бѫди неродѧ о слѹжѧщиимь ти· не вѣси бо· или
ѥстъ въ тебѣ
360 Рече авъва палъладии· подобаѥтъ дѹши· постѧщи сѧ христа ради·
или ѹчити
398 Рече старьць· аще сѧ не бишѧ трѹдили сьде свѧтии· не бишѧ приѩли чьсти и
401 Братъ въпроси старьца· рьци ми слово· како съпасѫ сѧ· и отъвѣща·
да потъщимъ
403 Рече старьць· пророци кънигꙑ сътворишѧ· и приидошѧ отьци наши·
и дѣлашѧ ѩ·
409 Иного отъ старьць молѣахѫ братиꙗ· прѣстати отъ великꙑихъ
трѹдъ· онъ же
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Рече пакꙑ· аще бога въꙁищемъ· ꙗвитъ сѧ намъ· и аще ѥго ѹдрьжимъ·
Рече авъва еѵагрии· помьни присно исходъ твои· и не ꙁабѫди сѫда
вѣчьнаѥго· и
Рече авъва ѳеѡна· ꙁане ѹпраꙁни сѧ ѹмъ нашь отъ видѣниꙗ божиꙗ·
плѣнени
Рече старьць· въ нихъже мѣстѣхъ страшаѥши сѧ· не лѣни сѧ ниѥдинъ часъ
Братъ рече авъва анътонию· помоли сѧ о мьнѣ· глагола ѥмѹ старьць· ни аꙁъ
Рече старьць· съпѧщѹ ти· или въстаѭщѹ· или ино чьто творѧщѹ·
аще ѥстъ
Старьць ѥдинъ бѣ· и чѧсто болѣаше· приключи же сѧ ѥмѹ ѥдино
лѣто не болѣти·
Мѫжь свѧтъ видѣ иного съгрѣшьша· и плакавъ сѧ горько· рече· сь
дьньсь въ
Рече свѧтаꙗ сѵнъклитикии· чѧда· вьси вѣмъ съпасти сѧ· нъ своѥѭ
лѣностиѭ
Рече авъва ѵперехии· помꙑшлениѥ ти присно бѫди въ цѣсарьствии
небесьнѣѥмь·
Рече пакꙑ· аще покрꙑѥмъ братьне прѣгрѣшениѥ· и богъ покрꙑѥтъ
наша· аще
Рече старьць· аще слꙑшиши о коѥмь· ненавидѧщи тебе· и оклеветаѭщи тѧ·
Рече пакꙑ· аще раꙁлѣниши сѧ· въстати въ нощи на правило· не
даждь ꙗсти
Рече пакꙑ· аще даси любъвиѭ почьсть комѹ· и послѣди скръбиши
мꙑслиѭ
Рече пакꙑ· аще покѹсиши сѧ въ постъ великъ· на бъдѣниѥ и
трѹдъ· и пакꙑ
Рече пакꙑ· се ѥстъ истиньноѥ спѣꙗниѥ дѹши· да на вьсꙗкъ дьнь
покоривѣишѫ
Рече пакꙑ· аще слꙑшиши житиꙗ свѧтꙑихъ отьць· начьни и тꙑ·
нарицаѩ имѧ
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Сръбски преписи от кирилица, руски – от глаголица
Колационирам последните 12 статии (448–473 и добавените от Скитски
патерик 480A–F) и отбелязвам похватите, оформили от пълната версия (х и п)
кратката (к) и от нея антиграфа (б) на преписите Б2Р:
O Саратов НБСГУ 45 (1480 – 1520), л. 190 – 195б; вж. Федер 2012b; Мушинская 2015, 56.
Б2 Београд НБС Рс. 26 (1365 – 1375), л. 295 – 297 (2-и почерк, липсват ст.
1-107, вероятно поради загуба на листове; оп. Щавлянин 1986, 45 – 52).
Р Москва ГИМ Воскр.бум. 115 (1350 – 1375), л. 190 – 195б, оп. Амфилохий 1875, 171 – 172, предатиран от Турилов 2012, 164, бел. 174 и приписан на
монах Дамиан Хиландарски.

448

х Рече старьць· съпѧщѹ ти· или въстаѭщѹ· или ино чьто творѧщѹ· аще ѥстъ
O
Б2
Р
х
O
Б2
Р

богъ
Рче старець спѧ|щꙋ ти и въстающꙋ и|ли что творѧщꙋ· аще| єс б҃гъ
рче старць· спещѹ ти или вь|Стающѹ· или нѣкоѥ что творещѹ·| аще ѥс б҃ь
Рче старць· спещѹ ти или вьстающѹ· или| нѣкоѥ что творещѹ· аще ѥс б҃ь
прѣдъ очима твоима· ниѥдинѣмьже врагъ можетъ ѹстрашити тебе⁘
пред ѡчима тво|има· ниединже врагь| не может ѹстрашити| тебе⁘
прѣд ꙫчима твоима· ниѥдинѣ|мже врагь можеть ѹстрашити тебе⁘|
прѣд ꙫчи|ма твоима· ниѥдинѣмже врагь можеть| ѹстрашити тебе⁘
к → б: ино → нѣкоѥ.

453

х Старьць ѥдинъ бѣ· и чѧсто болѣаше· приключи же сѧ ѥмѹ ѥдино лѣто не
O
Б2
Р
х
O
Б2
Р

болѣти· и страдааше
Старець един бѣ| и часто болѧше· приклю|чи сѧ емꙋ единого лѣта| не болѣти· и
скорбѧ|ше
Старць· ѥдинь бѣ и често болѣше· прик|лючи же с ѥмѹ ѥдино лѣто не болѣти· и
скр|бѣше
Старць ѥдинь бѣ и| често болѣше· приключи же се ѥмѹ ѥди|но лѣто не болѣти·
и скрбѣше
лютѣ· и плакааше сѧ· глаголѧ· оставилъ мѧ ѥстъ богъ· и не посѣти мене⁘
лютѣ и плакаше сѧ| гл҃ѧ· ꙗко ѡставиль| мѧ єс бг҃ъ и не посла по|сѣтити мене⁘
лютѣ· и плакаше с гл҃ѥ· ѡсвиль| ме ѥс б҃ь и не посѣти мене⁘
лютѣ·| и плакаше се гл҃ѥ· ѡставил ме ѥс б҃ь| и не посѣти мене⁘
x → к: страдааше → скръбѣаше.

459

х Мѫжь свѧтъ видѣ иного съгрѣшьша· и плакавъ сѧ горько· рече· сь дьньсь въ

истинѫ·
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O Нѣкыи| мѹж ст҃ъ видѣ брата| съгрѣшающа· и въсь|плакаше сѧ грько и рече·| сьи
Б2
Р

х
O
Б2
Р

дньс
Мѹжь ст҃ь·| Видѣвь ѥтера сьгрѣшивша· вьсплак|вь се горко и рче· сь дн҃ьс·
Мѹжь ст҃ь· видѣвь| ѥтера сьгрѣшивша· вьсплака се горко| и рче· сь дн҃ьс·
и аꙁъ ꙁа ѹтра⁘
и аꙁъ ꙁа ѹтра⁘|
аꙁ же ꙁа утра⁘|
аꙁь же ꙁа утра⁘

x → к: иного → брата, плакавъ → въсплакавъ, рече → и рече, въ истинѫ → ø; к → б: видѣ
→ видѣвь, съгрѣшьша → сьгрѣшивша, и аꙁъ → аꙁь же.
х
O
Б2
Р
х
O
Б2
Р

465
Рече свѧтаꙗ сѵнъклитикии· чѧда· вьси вѣмъ съпасти сѧ· нъ лѣностиѭ своѥѭ
Рче ст҃аа синклитикїи·| чада вси хощем спсти сѧ но| лѣностїю своею
Рче ст҃аꙗ синьклитики· чеда вси вѣмы| сп҃сти се· нь лѣностию своѥю вси
Рче ст҃аꙗ синь|клитики· чеда вси вѣмы сп҃сти се· нь| лѣностию своѥю вси
съпасениꙗ лишаѥмъ сѧ⁘
спснїа| лишаем сѧ⁘
сп҃сенїа| лишаѥм се⁘
сп҃сениꙗ лишаѥм се⁘|
к → б: сѵьъклитикии → синьклитики (вж. 466), вѣмъ → вѣмы, своѥѭ + вси.

466

х Рече авъва ѵперьхии· помꙑшлениѥ ти въ инѫ да бѫдетъ въ цѣсарьствии
O
Б2
Р
х
O
Б2
Р

небесьнѣѥмь·
Рче авва и|перхи помышленїа ти вь і|нꙋ да бѹдꙋт въ црствїи| нбснѣмъ
рче авва иперхи· помышлє|Ниѥ ти вь інѹ да бѹдеть вь црстви нбснѣ|мь·
Рче авва иперхи· помышлѥниѥ ти вь інѹ| да бѹдеть вь црстви нб҃снѣмь·
и въ скорѣ наслѣдиши ѥ⁘
и въ скорѣ|| наслѣдиши⁘
и вь скорѣ наслѣдиши ѥ⁘
и вь ско|рѣ наслѣдиши ѥ⁘
x → к: ѵперьхии → иперхи; к → б: цѣсарьствии → црстви (вж. 465).

473
Рече пакꙑ· аще покрꙑѥмъ братьне прѣгрѣшениѥ· и богъ покрꙑѥтъ
Рче авва и|ѡсиф· аще покрыет| братне съгрѣшенїе· и| б҃гъ покрыеть
рче авва и|Ѡсифь· аще покрыѥмь братне сьгрѣше|ниѥ· и б҃ь покрыѥть
Рче авва іѡсифь·| аще покрыѥмь братнѥ сьгрѣшениѥ· и| б҃ь покрыѥть
х наша· аще ли ꙗвимъ· и богъ наша ꙗвитъ⁘
O наша сь|грѣшенїа· аще ли ꙗвим| и б҃гъ н҃ша ꙗвить⁘|
Б2 наша· аще ли ꙗви|мь· и б҃ь наша ꙗвить⁘
х
O
Б2
Р
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Р наша· аще ли ꙗвимь· и б҃ь| наша ꙗвить⁘
x → к: пакꙑ → авва іѡсифъ (погрешно пренесено от 472), прѣгрѣшениѥ →
съгрѣшениѥ.
п
О
Б2
Р
п
О
Б2
Р
п
О
Б2
Р

480 A
аще слꙑшиши о иномь· ненавидѧщи тебе· и оклевещѫщи тѧ· посъли· и даждь
Рче старець аще слышишї| ѡ нѣкоемь ненавидѧ|щимъ тебе ѡклевета|юща тѧ·
посли даж
рче старць· аще| Слышиши ѡ ѥтерѣ ненавидеща тебе· и| ѡклѥветающа те· посли
и даждь
Рче старць· аще слыши|ши ѡ ѥтерѣ ненавидеща тебе· и ѡклѥ|ветающа те· посли
и даждь
ѥмѹ малѫ даждѫ противѫ силѣ своѥи· да имаши дрьꙁновениѥ рещи въ дьнь
сѫдьнꙑи·
емꙋ| малъ даръ противꙋ| силѣ твоеи да имашї| дръꙁновенїе въ дн҃ь сѹд|ныи·
ѥмѹ| маль дарь противѹ силѣ своѥи· да има|ши дрьꙁновениѥ рещи вь дн҃ь
сѹдны·|
ѥмѹ маль| дарь противѹ силѣ своѥи· да имаши| дрьꙁновениѥ рещи вь дн҃ь
сѹдны·
остави намъ· владꙑко· длъгꙑ нашѧ· ꙗко и мꙑ оставихомъ длъжьникомъ
нашимъ·
ѡстави нам влдко| длъгы н҃ша· ꙗкож мы| ѡставлѧемь длъжнї|комъ нашим·
ѡстави намь влдко дльгы наше· ꙗкоже| и мы ѡставихомь дльжникомь сво|имь⁘
ѡ|стави намь влдко длгы наше· ꙗкожє| и мы ѡставихомь дльжникомь своимь⁘
||

п → к: ø → рече старьць, оклевещѫщи → оклеветаѭща, малѫ даждѫ → малъ даръ, ꙗко
→ ꙗкоже; к → б: иномь → ѥтерѣ, ненавидѧщи → ненавидѧща, сѫдьнꙑи → сѹдны, нашимъ
→ своимъ.
п
О
Б2
Р
п
О

480B
аще раꙁлѣниши сѧ· въстати въ нощи на правило· не даждь ꙗсти тѣлѹ своѥмѹ·
пишетъ
Рче пакы| аще раꙁлѣниши сѧ въ|стати в нощи на пра|вило· не даждь ѣсти| тѣлꙋ
своемꙋ· писано|
и рче пакы· аще раꙁлѣниши се вь||стати вь нощи на ѹтрьню· не даждь ꙗ|сти
тѣлѹ своѥмѹ· писано
рче пакы· аще раꙁлѣниши се вьстати вь но|щи на утрьню· не даждь ꙗсти тѣлѹ
своѥмѹ·| писано
бо· праꙁдьнꙑи да не ꙗстъ· глаголѭ бо ти· ꙗко простъ чловѣкъ· аще ѹкрадетъ·
винѫ иматъ·
бо єс праꙁдны да не ꙗсть·| гл҃ю бо ти ꙗко простыи| чл҃къ· аще ѹкрадеть| винꙋ
имать·
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Б2 бо ѥс· праꙁ|ни да не ꙗсть· гл҃ю бо ти· ꙗко прость чл҃кь| аще ѹкрадеть винѹ

имать·

Р бо ѥс· праꙁни да не ꙗсть· гл҃ю бо ти·| ꙗко прость чл҃вкь аще ѹкрадеть винѹ|
п
О
Б2
Р
п
О
Б2
Р
п
О
Б2
Р

имать·
такѫ винѫ причьтетъ богъ· вьсꙗкомѹ не въстаѭщѹѥмѹ на слѹжьбѫ
црькъвьнѫѭ·
тако| винꙋ причтет г҃ь всѧко|мꙋ на слѹжбꙋ црк҃внꙋю·||
таковѹ| винѹ причететь г҃ь· всакомѹ не вьстаю|щомѹ на слѹжбѹ цр҃ковнѹю·
таковѹ винѹ причететь г҃ь· вса|комѹ не вьстающомѹ на слѹжбѹ цр҃ко|внѹю·
раꙁвѣ недѫга и трѹда велиꙗ· обаче и отъ недѫжьнаѥго и отъ трѹдьнаѥго·
истѧꙃаѥтъ богъ
раꙁвѣ недуга и трѹда| многа· ѡбаче ѿ недꙋжь|наго и трꙋднаго· истѧ|ꙁаеть б҃гъ
раꙁвѣ| недѹга и трѹда многа· ѡбаче и ѿ недꙋ|жнаго· и трѹднаго истеꙁаѥть
б҃ь
раꙁвѣ недѹга· и трѹда многа·| ѡбаче и ѿ недѹжнаго· и ѿ трѹднаго
исте|ꙁаѥть б҃ь
слѹжьбꙑ дѹховьнꙑѩ и молитвꙑ· она бо и бес тѣла можетъ приносити сѧ богѹ·
мл҃твы дх҃о|вныѧ и слѹжбы· ѡ нас!| бо и бес тѣла может при|носити сѧ б҃гꙋ⁘
мо|лиитвы дх҃овныѥ· и слѹжбы· ѿ нас бо| и беꙁь тѣла можеть приносити се б҃ѹ⁘|
мл҃итвы дх҃овныѥ· и слѹжбы·| ѿ нась бо и беꙁь тѣла можеть приносити се б҃ѹ⁘|

п → к: ø → рече пакꙑ, пишетъ бо → писано бо ѥстъ, богъ → г҃ь, велиꙗ → мънога, отъ2 →
ø, слѹжьбꙑ дѹховьнꙑѩ и молитвꙑ → молитвꙑ дѹховьнꙑѩ и слѹжьбꙑ, она → о насъ; к →
б: правило → ѹтрьню, такѫ → таковѹ, о насъ → ѿ нась.
п
О
Б2
Р
п
О
Б2
Р

480C
аще даси любъвь {почьсть} комѹ· и послѣди скръбиши мꙑслиѭ своѥѭ·
глаголѧ· ꙗко
Рче пакы| аще даси любовїю поче|сть комꙋ· и послѣд ско|рбиши мыслїю своею|
гл҃ѧ ꙗко
Рче пакы· аще даси любовию почьсть ко|мѹ· и послѣдь скрбиши мыслию сво|ѥю
гл҃ѥ· ꙗко
Рче пакы· аще даси любо!ю почьс комѹ·| и послѣдь скрбиши мыслию своѥю гл҃ѥ·|
ꙗко
мъного дахъ ѥмѹ· не послѹшаи мꙑсли тоѩ· сатанина бо ѥстъ·
много дах емꙋ·| не послушаи мысли то|ѧ сатанина бо єс⁘
много дахь ѥмѹ· не послѹ|шаи мысли тоѥ· сотонина бо ѥс⁘
много дахь ѥмѹ· не послѹшаи| мысли тоѥ· сотонина бо ѥс⁘

п → к: ø → рече пакꙑ, любъвь (на полето почьсть) → любьвиѭ почьсть, послѣди →
послѣдь.
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480D
аще покѹсиши сѧ въ постъ великъ· на бъдѣниѥ и трѹдъ· и пакꙑ ослабѣѥши·
Рче ж па|кы и аще покꙋсиши сѧ| въ пѡс великыи на бдѣ|нїе и трѹд· и пакы
ѡ|слабѣеши·
рче па|кы· аще покѹсиши се вь пость великь·| на бдѣниѥ и
трѹдь· и ѡслабѣѥши·
Рче пакы·| аще покѹсиши се вь пос великь· на бдѣ|ниѥ и
трѹдь· и ѡслабѣѥши·
пакꙑ начьни· и не прѣстани прѣжде ѹмрьтиꙗ своѥго се
творѧ·
пакы на|чни и не престани преж| ѹмр҃твїа се творѧ⁘|
и па|кы начни· и не прѣстани прѣжде ѹмрь|тиꙗ се творе⁘
и пакы| начни· и не прѣстани прѣжде ѹмртиꙗ| се творе⁘
п → к: ø → рече пакꙑ, своѥго → ø; к → б: и пакꙑ → и, пакꙑ2 → и пакꙑ.

п
О
Б2
Р
п
О
Б2
Р

480E
се бо ѥстъ истиньноѥ спѣниѥ дѹши· да на вьсꙗкъ дьнь
покоривѣишѫ иматъ себе·
Рче старець се єс истинно|е спѣанїе дш҃и да на всѧ|къ дн҃ь покоривѣиша| имать
себе
рче старць· се ѥс истинноє| спѣшениѥ дш҃и· да на
всакь дн҃ь имать по|коривѣиша себе
Рче старць· се ѥс истинноѥ спѣ|шениѥ дш҃и· да на
всакь дн҃ь имать поко|ривѣиша себе
глаголѭщи· ꙗко вьсꙗкъ чловѣкъ лѹчии мене ѥстъ·
гл҃ѧ ꙗко всѧ|кыи чл҃къ лѹчши мене| єс·
гл҃ѥ· ꙗко всакь чл҃кь| лѹчьши мене ѥс⁘
гл҃ѥ· ꙗко всакь чл҃вкь лѹ|чьши мене ѥс⁘

п → к: ø → рече старьць, бо → ø, покоривѣишѫ → покоривѣиша,
глаголѭщи → глаголѧ, лѹчии → лѹчьши; к → б: спѣниѥ → спѣшениѥ.
п
О
Б2
Р

480F
аще слꙑшиши житиꙗ свѧтꙑихъ отьць· начьни и тꙑ·
нарицаѩ имѧ господьне· да ѹкрѣпитъ тѧ·
рече же пакы аще слы|шиши житїа ст҃ыхъ| ѡц҃ь нарци и ты имѧ|| г҃не да
ѹкрѣпить тѧ⁘
рче пакы· аще слышиши| житиꙗ ст҃ыхь· начни и ты
нарицаѥ и|ме гснѥ· и ѹкрѣпит те⁘
Рче пакы· аще слышиши| житꙗ ст҃хь· начни и ты нарицаѥ
име г҃нѥ·| и ѹкрѣпить те⁘
п → к: ø → рече пакꙑ; к → б: отьць → ø, да → и.
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Преписите Б2Р имат три общи признака: 1. сходство на правописа (разминавания се наблюдават в някои съкращения), 2. отсъствие на съществени
разночетения помежду им (спънки са 459 Р въсплакавъ → вьсплака и 480B Б2 рече
→ и рче), 3. наличие на отклонения от х и к на същите места. Тези обстоятелства
доказват, че Б2Р са преписани от един и същ антиграф и че той е бил писан на
кирилица, която не предизвиква догадки и колебания нито за писмената форма,
нито за смисъла на текста. Техният антиграф б е бил транскрибиран с минимнален брой спънки от глаголически препис на хипархетип к: транслитерация на
глаголически написания се наблюдава в 480A ⱄⰴⱐⱀⱐⰹ → сѹдны и 480BE ⰲⱐⱄⰰⰽ–
→ всак–, а също на глаголическия едноеров правопис; погрешната поправка
(вследствие преосмисляне на слѹжьбꙑ и молитвꙑ като множествено.число)
480B она → о насъ се усложнява с промяната о → ѿ. Правописният облик на текста
принадлежи на б, а не на преписите.
Преписът О, за разлика от Б2Р, не е имал удобството на кирилски антиграф.
Това бие на очи от многобройните спънки10, от които не повече от една четвърт
се подава на обяснение11: те показват, че преписвачът е бил безпомощен както
ученик спрямо антиграфа си. Глаголическото писмо на антиграфа се доказва от
смесването ⰿ → ⱅ (м → т) в 473 покрꙑѥмъ → покрыет; смесването ⰵ → ⰰ (е → а) в
466 помꙑшлениѥ → помышленїа, ⰵ →  (е → ѫ) в 466 бѫдетъ → бѹдꙋт и  → ⱁ (ѫ → о)
в 480B такѫ → тако; от запазването на глаголическото нейотирано а в 465 ст҃аа,
спснїа, 473 сьгрѣшенїа, 480D ѹмр҃твїа; 480F житїа, и на единия глаголически ⱐ в 448
врагь, 453 ѡставиль, 466 вь и 473 сьгрѣшенїа, заедно с погрешната му транскрипция в 480А ненавидѧщимъ; от и от наличието на тавтограма ⱂⱁⱄ → ⱂⱁⱄ ⱂⱁⱄ, породена от смесването на следващото ⱅ → ⰾ (т → л), в 453 посѣти → посла посѣтити и
ⱀⱁ → ⱀⱁⰳⱁ в 453 ѥдино лѣто → единого лѣта. Към спънките при транскрибирането
принадлежат и редките правописни русизми: 453 480C скръб– → скорб–.

Сръбски преписи от глаголица, руски – от кирилица
От Скитския патерик избирам апофтегмата 7:51 и колационирам текста ѝ
по шест преписа. Отбелязвам похватите, оформили от протографа (п, преписан
от W24) антиграфа с12 на преписите C1234:
10 Без

обяснение са 448 ино → ø, или → и, ниѥдинѣмьже → ниединже; 459 съгрѣшьша
→ съгрѣшающа, плакавъ → въсплакаше, горько → грько; 465 вѣмъ → хощем; 466 ѥ → ø; 480А
посъли и → посли, тебе и → тебе, своѥи → твоеи, рещи → ø, и мꙑ → мы; 480B не въстаѭщѹѥмѹ
→ ø, и отъ → ѿ; 480D рече + ж, пакꙑ → пакы и; 480F рече + же, начьни... нарицаѩ → нарци.
11 Обясняват се с ориентация на друг текстов модел 453 глаголѧ + ꙗко; 459 мѫжь →
нѣкыи мѹж; 473 наша + сьгрѣшенїа; 480А иномь → нѣкоемь, оставихомъ → ѡставлѧемь.
12 Антиграфът е бил т. н. Охридска кирилска редакция на Скитския патерик от Х в.
(вж. Гергова 2009). Тя е най-ранният известен текст с обем на цяла книга (над 71.600

200

Уилям ФЕДЕР

W2
W4
C1
C2
C3
C4

Београд НБС Пећ 86 (1200 – 1300), л. 130–б, оп. Йованович 1974.
С.–Пб. РНБ Гильф. 90 (1300 – 1400), л. 27–б, оп. Гранстрем 1953, 106.
Москва ГИМ Чудов. 18 (1350 – 1400), л. 41а–б, оп. Щепкина 1965.
Москва РГБ Ф.304 № 703 (1350 – 1450), л. 83, оп. Иларий 1879, 82.
Москва НБМГУ 1310/І (1400 – 1500), л. 49–б, оп. Конюхова 1964, 21.
Москва РГБ Ф.304 № 37 (1400 – 1450), л. 35, оп. Иларий 1878, 42–45.

1

W2 Рче старць· ꙗко иногда| дрѹгыи брат страдше| мысльмы· лютѣ ꙗко| доиде вь ти

лѣть·

W4 Рче старць ꙗко ингда ѥтерь брать· страдше мисльми ꙁѣло лютѣ· ꙗко до девети

лѣть·
Рче старець· иногда ѥтеръ| брат страдаше ѿ помꙑ|шленьꙗ· ꙗко· ꙁ҃· лѣт·|
2
C Рче старець· иногда етеръ братъ· страда|ше ѿ помышлениꙗ ꙗко· ꙁ҃· лѣт·
C3 Рче старець иногда етеръ брат страдше ѿ помы||шленїа ꙗко· ꙁ҃· лѣт·
C4 Рече старець· иногда етеръ| братъ страдаше ѿ помꙑшленїа· ꙗко· ꙁ҃· лѣтъ|
C1

п → с: ꙗко → ø, мысльми → ѿ помышлениꙗ, лютѣ → ø, до девѧти → ꙁ҃.

2

W2 ꙗко| ѡтрицати се ѥмѹ спсе|ниꙗ своѥго· ѡть говѣ|ниꙗ ѡсѹждаше себе·| гл҃ѥ

погѹбых си д҃шѹ·|

W4 ꙗко и ѿрицати се ѥмѹ сп҃сениꙗ своѥго· ѿ говѣниꙗ ѡсѹждше се гл҃ѥ· погѹбихь си

дш҃ю·

C1 ꙗко и ѿрицати сѧ ѥму| сп҃сниꙗ своѥго ѿ говѣ|ньꙗ· и ѻсужаше себе гл҃ѧ·| погубих

си д҃шю

C2 ꙗко и ѿ|рицати се сп҃сниꙗ своего ѿ говѣниꙗ· и| осужаше себе гл҃ѧ погубих си д҃шю
C3 ꙗко и ѿрицати се емѫ| сп҃сенїа своегѡ· ѿ говѣнїа· и ѡсѫжаше| себе гл҃ѧ погѫбих си

д҃шѫ

C4 ꙗко и ѿрицати сѧ емѹ спсньꙗ своего ѿ говѣ|ньꙗ· и ѡсѹжаше себе гл҃ѧ погѹбих

си д҃шю

W2 ꙗко и → ꙗко, мꙑсльми → мысльмы.

3
ѻ немьже погыбь· идѹ| вь житиѥ мира· идѹ||щѹ же ѥмѹ· и приде ѥ|мѹ глас·
вьнеꙁапѹ| гл҃ѥ·
W4 бьхма же погыбь· да идѹ вь житиѥ мирноѥ идѹщѹ же ѥмѹ· приде ѥмѹ глас
на пѹти гл҃ѥ·
C1 ѻти|нудь· да иду въ жить|ѥ мира сего· идущю же| ѥму· прииде ѥму на| пути
глас гл҃ѧ·
2
C ѡтину|дь· да иду въ житие мира сего· идущю же| ему· приде ему на пути глас
гл҃ѧ·
C3 ѡтинѫд· да идѫ| в житїе мира сего· идѫщѫ же емѫ· прїи|де емѫ на пѫти глас а
гл҃ѧ·
W2

думи), написан на кирилца. Колация на свидетелствата и реконструкция на редакцията
са заложени в досието C, което може да се поръча от <hilandar@osu.edu>.
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C4 ѡти|нѹдъ· да идѹ въ житье мира сего· идѹщю| же ѥмѹ· прииде ѥмѹ на пѹти

глас гл҃ѧ·

п → с: о немьже погꙑбъ → отънѫдь, идѫ → да идѫ, мира + сего, гласъ на пѫти → на
пѫти гласъ.

4
ѳ҃· лѣт пострад· вѣнци ти бѣхѹ ѡбрати се в мѣс своѥ· иы ѡбльгчить те ѿ
помышлѥнии·
W4 ѳ҃· лѣт пострад вѣнць ты бѣше· ѡбрати се вь мѣсто своѥ· и ѡбльгьчѹ те ѿ
помышлѥниꙗ·
C1 ꙁ҃· лѣт по|страда· и вѣнци бꙑша·| ѻбрати сѧ на своѥ мѣ|сто· и облегчю тѧ ѿ
по|мꙑшлении·
2
C ꙁ҃· лѣтъ| пострада· и вѣнци ти быша обрати сѧ на| свое мѣсто· и облегчю тѧ ѿ
помышлениї·|
C3 ꙁ҃· лѣт пострад| и вѣнциі быша ѻбрати сѧ на свое мѣсто| и ѡблегчѫ тѧ ѿ
помышленїа·
C4 ꙁ҃· лѣтъ| пострада· и вѣнци бꙑша· ѡбрати сѧ на сво|е мѣсто· и ѡблегчю тѧ ѿ
помꙑшленїи·
W2

п → с: ѳ҃ → ꙁ҃, вѣньци →и вѣнци, бѣахѫ → бꙑшѧ, въ → на.

5

W2 видши ли ꙗко| нѣс добро· вь нечаꙗниѥ| вьмѣтати се мислы|ми· паче же сии намь|
W4
C1
C2
C3
C4

вѣнци
Видиши ли ꙗко нѣс добро ѿмѣтати се· вь нечаꙗниѥ мысльми· паче бо сии вѣнце
видиши|| ли ꙗко нѣс добро ѿмѣта|ти сѧ· въ ѿчаꙗниѥ мꙑ|сльми· паче бо си
вѣнца| намъ·
видиши ли ꙗко нѣс добра ѿмѣтати сѧ въ| ѿчаꙗние мысльми· паче бо си вѣнца
нам|
видиши ли ꙗко нѣс добра ѿмѣтати сѧ въ ѿчаанїе мысльми· паче бѡ си вѣнца
нам
види|ши ли ꙗко нѣс добро ѿмѣтати сѧ въ ѿчаꙗнье| мꙑсльми· паче бо си вѣнца
намъ
п → с: нечаꙗниѥ → отъчаꙗниѥ.

6

W2 исходатають·| аще добрѣ ѡ них ходимь⁘|
W4 исходатаѥть· аще добрѣ ѡ нихь ходимь·
C1 исходатають· а|ще добрѣ ѻ нихь ходимъ⁘|
C2 исходатають· аще добрѣ(↓брѣ) о нихь ходим⁘|
C3 исхода|тают· аще добрѣ ѡ нихь ходимь⁘|
C4 исходатаю|ть· аще добрѣ ѡ нихъ ходимъ⁘

Преписите C1234 показват спрямо W24 същите признаци както по-горе Б2Р
спрямо х и п: сходен е правописът (само с графична вариация: C1 въвежда йо-
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тация на е, C4 ѫ за у и ю, ї за напрегнато ь, C3 пише диграфа ѹ и в неначална позиция, C134 отделно маркират начално o, C123 пишат представка прѣ- → пре- и C23
пишат ꙑ → ы), няма между тях съществени разночетения (спънки са 2 С2 ѥмѹ
→ ø, 3 С3 гласъ → глас а, 4 С4 и → ø, 5 С23 добро → добра, а в 4 5 С3 помꙑшлении →
помышленїа вероятно следва 1), отклоненията от п са на едни и същи места. Това
означава, че антиграфът с е бил кирилски: написанията 6 С123 нихь, С3 ходимь
показват, че с вероятно е бил едноеров, а написанията на у, – че е бил с монографично у (заместващо и голямата носовка). Антиграфът с е бил преписан от
глаголица, както свидетелстват две погрешни транслитерации на числителното
ⰸ҃ (9) → ꙁ҃ (7) в 1 4, а също смесването ⱑ → ⱖ (ѣ → ꙑ) в 4 бѣахѫ или бѣшѧ → бꙑшѧ.
Преписите W24 са направени от глаголическия протограф на Скитски патерик, който се е пазил в Охрид до изчезването му след 1384 г. И двете показват
сходна с О амплитуда на вариацията: наред с чисто графични варианти като 1
W2 мꙑсльми → мысльмы, повечето свидетелстват за трудността да се отгатне в
писмото смисълът на текста 1 W2 инъ → дрѹгыи, W4 → ѥтеръ; W4 лютѣ → ꙁѣло
лютѣ. 2 W2 ꙗко и → ꙗко; W4 себе → се. 3 W2 на пѫти → вьнеꙁапѹ. 3 W4 о немьже →
бьхма, мира → мирное. 4 W2 и → иы, обльгъчѫ тѧ → ѡбльгчить те; W4 бѣахѫ →
бѣше (или обратно), помꙑшлении → помышлѥниꙗ (по 1?); W4 вѣньци → вѣнць. 5
W2 отъмѣтати → вьмѣтати по предпоставеното въ нечаꙗниѥ, бо → же, вѣньцѧ →
вѣнци; W4 намъ → ø. За глаголическото писмо на антиграфа свидетелстват две
от тях: W2 до девѧти → доиде вь ти (със смесването ⱔ → ⱐ) и 6 W4 исходатаѭтъ →
исходатаѥть (със смесването  → ⰵ).

Кой препис не е от глаголица?
Черноризец Тудор, написал преди 2 май 907 г. беловата13 на превода на
Словата против Арианите на Атанасий Александрийски от Константин Преславски от предишната година, е записал датата и мястото в обстоен колофон,
от който колационирам 5 преписа (бележките сочат написанията, които смятам
за диагностични за установяването на антиграфите на преписите):
A1 Москва РГБ Ф.113 № 437/I (1488 г.), л. 218 (оп. Йосиф 1881, № 115).
A2 С.–Пб. РНБ Pogodin 968 (1489 г.), л. 202б (Попконстантинов 1984,
107).
A3 Москва РГБ Ф.199 № 59 (1400 – 1500), л. 297 (Попконстантинов 1984,
110, 113)
A4 Москва ГИМ Син. 20 (1400 – 1500), л. 212б (Горский 1859, 32 – 33).
A7 С.–Пб. РНБ Софийск. 1321 (1529 – 1541; Попконстантинов 1984, 109).
13

Как е изглеждала черновата? Металните писала, намерени в скриптория на
манастира св. Богородица в Равна (ІХ–ХІ в.), ме карат да предполагам, че е била на
восъчни таблици.
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1

A1 Сїа книги бл҃гочестныѧ· наричемыѧ аѳанасїи· повелѣнїем кн҃ꙁѧ нш҃его болгарска·

именем
Сиѧ книгы благочьстныѧ наричємыѧ аѳанасъ· повелѣнїем кнѧꙁѧ нашего
блъгарьска именем
3
A Сїа книгы· бл҃гочстныа· наричемыа аѳанас· повелѣнїемь кн҃ꙁѧ
A4 Сїа книги бл҃гочестныѧ· наричемыѧ аѳанасїи· повелѣнїем кнѧꙁа нашего
болгарска· именем
A7 Сїа книги бл҃гочестныѧ· наричемыѧ аѳанасїи· повелѣниѥм кнѧꙁа нашего
болгарска· именем
A2

A1347 сїа, A3 бл҃гочстныа наричемыа, A23 аѳанасъ, A3 нашего, именемь → ø, A1347 болгар-.

2

A1 сїмеона· преложи их епископ константинъ· въ словенскъ ꙗꙁык· ѿ гречска· в лѣто
A2 сѵмеѡна прѣложи ѧ епскп константин въ словѣньскы ѧꙁыкъ отъ грьчьска· въ

лѣто
сѵмеѡна блъгарьскаго· преложи а епспъ константин в словѣньскїи ꙗꙁыкь отъ
греческа· в лѣт·
4
A сїмеона· преложи их епископ константин· в словенскъ ꙗꙁык· ѿ гречьска· в лѣто
A7 сїмеона· преложи их епископ константин· въ словенскъ ꙗꙁык· ѿ гречска· в лѣто
A3

A23 сѵмеѡна, A3 преложи а, A147 их, A2 словѣньскы, A3 словѣньскїи, A3 ꙗꙁыкь, A1347
гречьска.

3

A1 ѿ начала мира· ҂ѕ҃у·҃ ід҃· индиктїон· і҃· ꙋч҃нк сы меѳодѡвъ· архїепископа моравꙑ·

напса же их
ѿ начала мирꙋ· ҂ѕ҃у·҃ ді҃· индк· і҃· ѹченикъ сы меѳодевъ· архїепскпа моравы· напса
же ѧ
A3 ҂ѕ҃· у҃· ді҃· індикта· і҃· написа же
A4 ѿ начѧла мира· ҂ѕ҃· у·҃ ід҃· инд· і҃· ꙋч҃нк сы меѳодов· архїепїскопа моравы· напса же
их
7
A ѿ начала мира· ҂ѕ҃ у҃· ід҃· инд· і҃· ꙋч҃нк сы меѳодѡв· архїепїскопа моравы· напса же
их
A2

A3 отъ начѧла мирѹ → ø, A147 мира, A23 ді҃, A3 ѹченикъ... моравꙑ → ø, ѩ → ø, A147 ѩ
→ их.

4

A1 тꙋдор чернориꙁець доѯѡвъ· тѣмжде кн҃ꙁем повелѣн на ꙋстїи тычѧ· в лѣто ҂ѕ҃у҃

іе҃·

A2 тѫдоръ чьрнориꙁець дохьсовъ· тѣмьжде кьнѧꙁемь повелѣнъ· на ꙋстии тычѧ· въ

лѣто ҂ѕ҃· у҃· еі҃·

A3 тꙋдорь чернориѕець· на ꙋстїи тычѧ в лѣт· ҂ѕ҃· у҃· еі҃·
A4 тѹдѡр чернориꙁец доѯовъ· тѣмжде кн҃ꙁем повелѣлъ· на ꙋстии тычѧ в лѣт· ҂ѕ҃ у҃·

іе҃·
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A7 тѹдѡр чернориꙁец доѯов· тѣмжде кн҃ꙁем повелѣлъ· на ꙋстии тычѧ в лѣт· ҂ѕ҃ у҃·

іе҃·

A1347 чернориꙁець, A3 доѯовъ → ø, A2 дохьсовъ, A3 тѣмьжде... повелѣнъ → ø, A47
повелѣлъ, A23 еі҃.

5 свършва A3
индикта ід҃· Идеже ст҃аа цр҃квꙑ новаа· сътворена єс тѣмжде кн҃ꙁем· въ се ꙋбо
2
A индк· аі҃· идеже свѧтаѧ и чстнаѧ ꙁлатаѧ цр҃ькы новаѧ сътворена єсть тѣмжде
кн҃ꙁемъ⁘ в се же ꙋбо
3
A индикта· аі҃·
A4 индїкта· ід҃· идеже ст҃аа ꙁлатаа цр҃квы новаа· сътворена єс тѣмжде кн҃ꙁм· в се
ꙋбо
A7 индїкта· ід҃· Идеж ст҃аа ꙁлатаѧ цр҃квы новаа· сътворена єс тѣмжде кн҃ꙁм· въ се
ꙋбо
A1

A23 аі҃, A147 ід҃, A147 ст҃аа, A2 + и чстнаѧ, A4 ꙁлатаа (A1 → ø), A147 цр҃квы новаа, A2 се →
се же.

6

A1 лѣто ꙋспе раб бж҃їи сего кнѧꙁѧ ѡц҃ъ· въ блаꙁѣ вѣрѣ живꙑи· въ добрѣ

исповѣданїи г҃а нашего

A2 лѣто ꙋсъпе раб бж҃їи сег кн҃ꙁѧ оц҃ь въ блаꙁѣ вѣрѣ живꙑ и в добрѣ исповѣданїи г҃а

нашег
лѣто ꙋспе раб бж҃їи сего кнѧꙁѧ ѡц҃ь· в блаꙁѣ вѣрѣ живꙑи· в добрѣ исповѣданїи
г҃а нашего
A7 лѣто ꙋспе раб бж҃їи сего кнѧꙁѧ ѡц҃ь· въ блаꙁѣ вѣрѣ живꙑи· в добрѣ
исповѣданїи г҃а нашего
A4

A147 живꙑи·.

7

A1 їс҃ х҃а· великїи и чстныи· и бл҃говѣрныи г҃ь наш кнѧꙁ болгарскъ· именемъ борис·

христїаноє же

A2 їу҃ х҃а· великыи и чстныи и бл҃гвѣрнъи г҃ь наш кнѧꙁ блъгарскы именем борис·

крстьꙗное ж
їѵ҃ х҃а· великїи и чстныи и бл҃говѣрныи господ наш кнѧꙁ болгарскъ· именем борисъ·
христїаное же
A7 їѵ҃ х҃а· великїи и чстныи и бл҃говѣрныи г҃ь наш кнѧꙁ болгарскъ· именем борисъ·
христїаное же
A4

A147 великїи, A2 бл҃гвѣрнъи, A2 блъгарскы, A147 болгар-, A1 именемъ, A2 крстьꙗное, A147
христїаное.

8

A1 имѧ емꙋ михаил· мс҃ца маїа въ в҃ дн҃ь· въ сꙋботнꙑи вечер· Сеи же борис болгарꙑ

крстилъ єсть·

A2 имѧ емꙋ михаил· мсца маіѧ въ· в҃· дн҃ь· сꙋботны вечр· Сь ж борис болгары крстил

єс·
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A4 имѧ емꙋ михаил· мс҃ца· маїа· въ в҃ дн҃ь· в сꙋботнꙑи вечер· сеи же борисъ болгары
A7

крстилъ єс
имѧ емꙋ михаил· мс҃ца· маїа· въ· в҃ дн҃ь· въ сꙋботнꙑи вечер· Сеи же борисъ
болгары крстилъ єс·
A2 сꙋботны, A147 сеи, A1247 болгар-.

A1
A2
A4
A7

9
в лѣто єтхь бехти· въ имѧ ѡц҃а и сн҃а и ст҃аго дх҃а амин⁘
въ лѣт єтх бехти· во имѧ оц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а· аминь⁘
в лѣт єтхь бехти· въ имѧ ѡц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а· амин⁘
въ лѣт єтхь бехти· въ имѧ ѡц҃а и сн҃а и ст҃го дх҃а· амин⁘
A147 єтхь.

Всичките преписи са покварили посочванията на индикта: 6414 = 906 г.
беше 9-та му година и 6415 = 907 г., когато 2 май се падаше на събота, 10–та
(Горский–Невоструев 1859, 33). Разминавания в числата 2 – 9 и 20 – 90 се дължат на глаголическата им нотация: ако 3 ⰸ҃ (9) е било с уклон наляво или с
петно, то естествено би могло да се чете ⰺ҃ или ⰹ҃ (10), а в 5 вече невъзможното ⰹ҃
(10) само трябваше да се увеличи на аі҃ (11, внушено от предходното окончание
–ⰰ) или на ід҃ (14, внушено от началото на следващата дума ⰹⰴ–)14.
Малко на брой са самостоятелните диагностични написания в преписите:
A1 освен пропуска 5 ꙁлатаꙗ има погрешна транскрипция 7 именемъ, от останалите 4 са общи с A347, а 13 с A47; A2 освен добавките 5 и чстнаѧ и се → се же
има смесване ⰽ ↔ ⱈ (к ↔ х) в 4 дохьсовъ и 9 крстьꙗное, ⱁ → ⰵ (о → е) в 4 меѳодевъ,
и транслитерация на глаголическо написание в 8 сꙋботны (в 2 словѣньскы, 7
бл҃гвѣрнъи, блъгарскы крайното и/і може да е добавено в преписа), останалите 6
са общи с A3; A3 съкращава текста и транслитерира глаголически написания в
1 бл҃гочстныа наричемыа, 2 преложи а, ꙗꙁыкь, а останалите 6 написания са общи с
A2; A4 следва глаголическия правопис в 5 ꙁлатаа, от останалите написания 4 са
общи с A137, 13 с A17, а 1 с A7. Означават ли 17-те написания общи на A1 с A4, че
между преписите има някаква зависимост? Никак: липсата в A1 на смесването
ⱀ → ⰾ (н → л) в 4 повелѣнъ → повелѣлъ и наличието в A4 на 5 ꙁлатаа доказват,
че съвпадението в 17-те написания е случайно, а такъв тип вариация между
преписи (coincidental variation) е тъкмо признак на преписването от глаголически антиграф. Единствената зависимост, която недвусмислено се установява, е,
че кирилският A4 е послужил за антиграф на кирилския A7 (запазва всичките
написания на A4 освен 5 ꙁлатаа, което несъзнателно изписва с йотация ꙁлатаѧ).
14

Йонийската нотация на числата от втората декада (с 10 пред единицата),
най-плътно представена в преписания от глаголически антиграф Изборник от 1073 г.
(вж. Динеков 1993, 206 – 208) и в надписи от Черноглавци (вж. Попконстантинов
2014, 31), e преправена на византийската (с единицата пред 10) от A23 в 3 и 4.

206

Уилям ФЕДЕР

Руски написания в 4-те независими преписи от глаголическия антиграф на
Тудор не са много: 2 9 болгар- (A14), 4 чернориꙁець (A134), 10 болгар- (A124).

Заключения
1 Колациите показват, че преписването глаголица → кирилица така отчетливо се различава от преписването кирилица → кирилица, че убедително се
разпознават преписи от запазени свидетелства (codices descripti). Преписването
глаголица → кирилица е маркираният член на парата със следните признаци:
а широка амплитуда на вариацията,
б разнообразие на спънки във връзка с глаголическата графика и правопис15 (някои от тях може да се тълкуват като признаци на регионален диалект,
но дали те могат да се отделят от б като следствия от друга причина е съмнително),
в висока честота на случайни съвпадения на спънките (coincidental
variation).
2 Признаците свидетелстват, че преписването глаголица → кирилица е
било процес на визуално усвояване на текстовете и техния език, в който езиковият разбор, ако изобщо го е имало, не е играел значителна роля.
3 Двояката трансмисия се среща и в южнославянския и в източнославянския ареал: тя трябва да се разглежда като присъща на цялата Slavia slavonica16.
4 Двояката трансмисия се е породила с появата на кирилски книги през
Х в. и е траела вероятно до разпадането на глаголическите антиграфи през
XVI–XVIII в.
5 Колация, ориентирана на текста, проявява признаци на текстове и тяхната трансмисия, които остават незабелязани при ориентацията на преписа,
предпочитана от нашите учители, и които противоречат на някои от предположенията им. Когато изводи по двата подхода не съвпадат, те трабва да се
проверяват внимателно в съпоставление един с друг.

15 За

осемте стандартни спънки при преписването глаголица → кирилица вж. Федер 2016/І, 21 – 26.
16 Отдавна назрялото преформулиране на дихотомията Slavia romana ~ Slavia
orthodoxa в неконфесионални термини като Slavia latina ~ Slavia slavonica принадлежи
на Грачоти 2006.
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