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Архиепископ на Кесария, идеолог на монашеството, вселенски отец и учител – всичко това е накратко св. Василий Велики. Той е роден през 330 г. (или
329 г.) в Кесария Кападокийска в знатно и благочестиво семейство. Завършва
първоначално училището в Кесария, където се сближава със св. Григорий Богослов. По-късно продължава образованието си в Константинопол, след това
се посвещава на философията в Атина. Получава богати познания по всички
средновековни науки и изкуства, особено литература, философия и богословие.
През 356 г. се завръща в Кесария и приема Св. Кръщение. Същата година предприема пътуване из Сирия, Палестина и Египет, където се запознава
с тамошния монашески живот. След двегодишно странстване се установява в
Неокесария, където основава монашеско общежитие.
През 364 г. се завръща в Кесария, където приема презвитерски сан, а през
377 г. е избран за епископ.
Св. Василий ревностно защитава православието в яростните спорове с
ариани, савелиани и македониани. Целия си активен творчески живот той от209
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дава на теорията на православното богословие, израз на което са редица негови
съчинения. В част от тях св. Василий предлага ръководство за истински християнски живот – това са монашеските правила, но се изявява и като тълкувател на
Светото Писание – не на последно място и в своя Шестоднев. Василий Велики
име своя принос и като литургист, съставяйки литургия, носеща неговото име.
Св. Василий умира на 1 януари 379 г., едва навършил 49 години. На тази
дата Църквата чества паметта му (Православная энциклопедия).
През 357/8 г. Василий Велики обикаля манастирите на Сирия, а след това
посещава и Египет с цел да се запознае с тамошната монашеска практика.
Предполага се, че тогава се задържа по-продължително в монашеските центрове в Долен Египет, където все още е пресен споменът за св. Антоний Велики и
за първите пустиножители.
След завръщането си Василий се установява в своето родово имение
Аниса, където за известно време се подвизават майка му Емилия и сестра му
Макрина. Тук, но на срещуположната страна на реката Ирис, се подвизава и
брат му Навкратий. За разлика от жилището на Емилия и Макрина, което е в
селището, Василий се заселва на труднодостъпно място. Там в компанията на
св. Григорий Богослов изучава Свещеното Писание, екзегетическите трудове
на Ориген и се занимава с физически труд. Плод на Василиевото отшелничество са Монашеските правила или Аскетиконът, към който той ще се връща през
целия си живот.
Аскетическите трудове на Василий Велики включват Нравствени правила (Regula morales) – сборник от монашески правила, състоящ се от Правила,
пространно изложени и Правила, кратко изложени, пролозите За съда Божий,
За вярата, Пространните и кратките правила, две книги За Кръщението и
поредица от аскетически послания. Съчинението Подвижнически наставления (Constitutiones) и Слово подвижническо (Sermo asceticum, Prologus 5) не
принадлежат на перото на Василий, въпреки че ръкописната традиция му ги
приписва.
На славянски е представено почти цялото творчество на Василий Велики.
Фрагменти от негови съчинения се появяват в Номоканона и други сборници от
типа на Пчела и Изборника от 1073 г. В началото на Х в. Йоан Екзарх превежда
Шестоднева, който става едно от най-популярните съчинения през Средновековието сред славяните. През ХІV или в началото на ХV в. Шестодневът получава
втори превод. Старобългарски превод има Похвалата за четиридесетте мъченици от Севастия, включена в Супрасълския сборник. Възможно стар превод
има и хомилията за Рождество. Пространните монашески правила са били
преведени също през старобългарската епоха – малка част от тях са запазени
в единствен препис в библиотеката на Зографския манастир на Атон, ръкопис
№ 281 (Зографски листове) (Каталог 1994). Египетският патерик, старобългарски превод от Х в., включва в някои свои преписи и превод на Constitutiones
asceticae.
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Нов превод на Постническите слова се появява в средата на ХІV в. Това е
голям сборник, включващ всички Василиеви и Псевдо-Василиеви съчинения,
посветени на аскезата. Най-ранният препис на този Аскетикон е ръкопис № 3 от
библиотеката на Зографската света обител. Той стои в началото на една доста
разгърната ръкописна традиция.
Освен на славянски, Аскетиконът е преведен и на всички езици на християнството – латински (през 430 г. от Руфин Аквилейски и през 1300 – 1305 г. от
Анджело Клерано), сирийски (през V или VІ в.), арменски (през V в.), грузински.
За славянския превод се предполага източнобългарски произход, но не се
изключват и Хилендар или Дечани като място на възникване (Fedwick 1981).
Ръкопис № 31 от Зограф е обемна книга, която съдържа днес 299 листа.
В края му има бележка, вероятно от основния копист, в която се чете само
годината 1367. Това време на възникване се потвърждава и от водните знаци
на хартията – те сочат годините 1355 – 9, 1350 – 60, 1357, 1357 – 67, 1358, 1360,
1360 – 70, 1366, 1367.
В ръкописа се откриват пет почерка, основният писач пише с александрийско (попгерасимово) писмо по 30 реда на страница. Останалите кописти пишат
с правилен, някои с изискан полуустав. И петимата пишат с двуеров и двуюсов
правопис (Каталог 1994).
Основният писач използва всички знаци за о – о, o, 0, w, два знака за и – и
и ·, широко и обикновено е, рядко и ¬. я и э често се смесват, напр. землэ.
След ч редовно се пише э, а не а – врачэ, чэетъ, научэти, притчэхъ, чэсэ.
Ръкописът познава йотувано а (я), което се пише в началото на думата или
след представка, напр. пояда©щу, поясти, проявленҐи. В средата на думата след
гласна, обикновено след о, се пише само а – wбоа, стоан·е, стоати, своа, боати с,
присвоава©.
Една интересна особеност на основния копист е употребата на v вм. в в
думите праvда и непраvда. Иначе v редовно се употребява като част от оv.
По-долу представям съдържанието на ръкопис № 3 с Постническите слова
на св. Василий:
л. 1а – 21а представя Житие на св. Василий Велики, приписвано на Амфилохий Иконийски;
1 Тук

използвам възможността на изкажа своята най-голяма благодарност на игумена на Зографската света обител архимандрит Амвросий и на библиотекаря иеродякон Атанасий за възможността да работя с ръкописа и за предоставените ми дигитални
копия. Моята благодарност е и за Зографската електронна научно-изследователска
библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“. Също така дължа благодарност на колегите от Хилендарската стая в университета в Охайо и на братството на Хилендарския
манастир за предоставените ми копия от хилендарските ръкописи, съдържащи Постническите слова на св. Василий Велики.
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л. 21б е празен;
от л. 22а започва ПрDэсло‘в·е по‘стничьскNҐ сЃтго Васи‘л·а аЎрх·еЎпђпT а Кесар·
Кападок·искҐ{. Това е De fide, Περp πίστεως – Prologus 8 (от началото на втория параграф) и съдържанието по глави (PG 31, кол. 677 – 692);
л. 25б ТогожDе въoЎбражен·2 по‘стничьства{ – Prologus 7, Προοίμιον. Περί
κρίματος Θεού (PG 31, кол. 653 – 676).
л. 36а ТогожDе [oЎ вэрэ{]. Prologus 8, параграф 1, Περp πίστεως (PG 31, кол.
677 – 692);
л. 42б – Съдържание на Уставите по главизни (80 глави) – Regulae morales.
Πίναξ των ηθικών κανόνων. (PG 31, кол. 692 – 869);
л. 103а – съдържание на Големия аскетикон;
л.114 – отсъства в Зограф № 3, но се открива във всички останали ръкописи – Прэдислов·е постничьско; Prologus 5 (sermo asceticus). Λόγος ασκητικός (PG
31, кол. 881 – 888). Там и тwгожде уЈставҐ по ширwтэ{, Προοίμιον, с начало:
Понеже блгDти© бЃж·е© wЎ иЈмени гЃа нашего IЎсЃy ХаЌ сьнидохом свъ тожDе..., Prologus 4
(prooemium in asceticum magnum). Όροι κατά πλάτος. Προοίμιον. (PG 31, кол.
889 – 901);
л. 115а – Въпрашан·а по‘стничьска, това е началото на Големия аскетикон
с някои пропуски, тук са включени 350 глави срещу 313 въпросоотговора в
гръцкия текст; гръцкият текст може да се види в Asceticon magnum. Κεφάλαια
των κατά πλάτους όρων, PG 31, кол. 901 – 1052; прави впечатление объркване
на листове между 146б и 155а;
л. 224а иЈже въ сЃтхъ wЈцЃа нашего Васи‘л·а аЎрх·2ЎппTђа Кесар·искаго. словеса къ и‡же
иЎно‘чьско2 жит·е постничьств№ ©щимъ. глави‘знъ лЌ~ Тук са включени 30 глави
от Constitutiones asceticae, което в своя гръцки оригинал има 35 глави; Ασκητικαί διατάξεις, προς τους εν κοινοβίω και κατά μόνας ασκούντας. (PG
31, кол. 1321 – 1428). Интересно е да се отбележи, че този текст присъства и в
Египетския патерик, ръкопис № 710 от Троицко-Сергиевата лавра, където също
е поделен на 30 глави;
л. 256а – О постничествэ, како подобаетъ № крашен№ бҐти инок№ , Слово 12 на
св. Василий с гръцко заглавие Λόγος περί ασκήσεως, πῶς δεῖ κοσμεῖσθαι τὸν
μοναχόν. (PG 31, кол. 648 – 652);
257б Наказан·е oЎ §връжени жит·а и съвръшени дЃховнэмь. – Слово 11 (Sermo
asceticus et exhortatio de renuntiatione mun). Λόγος ασκητικός, καὶ παραίνεσις
περὶ ἀποταγῆς βίου, καὶ τελειώσεως πνευματικῆς. (PG 31, кол. 625 – 648) (тук
между л. 263 и 265 липсва един лист, изваден е след поставяне на номерацията);
268а – ТогожDе сЃтго Весил·а, О прилага©щих субо къ съшествован·а избран·а
(към този текст към настоящия момент не съм успял да открия съответстващ
гръцки текст);
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268а – Послан·е къ иночьств№ ©щимъ;
В ръкописа би трябвало да следват Запрэщен·а къ инокомъ; Правила о инокҐнэхъ; Елика на трапезэ запрэщен·а различнҐa сЃтҐх. За съжаление, листовете
са откъснати, но текстът може да се види в ръкописен фрагмент от 6 листа РНБ,
F.I.389 (Христова, Загребин 2009);
269а – Слово за Рождество, In sanctam Christi generationem. Ομιλία εις την
αγίαν του Χριστού Γέννησιν. (PG 31, кол. 1457 – 1476);
275а – Слово за светото Христово Кръщение (PG 31, кол. 424–444);
283а – Слово за поста;
295б – О еже вънимати себэ;
Между л. 295 и 296 липсват дванадесет листа, на тях е било и началото
на Похвала за св. четиридесет мъченици от Севастия (част от Похвалата се
открива в РНБ F. I. 631, 1 л. (Христова, Загребин 2009);
л. 296а – 299б – Похвалата на 40 мъченици в превода, отразен и в Супрасълския сборник, In quadraginta martyres Sebastenses. Εἰς τοὺς ἁγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας. (PG 31, кол. 508 – 525).
Текстът на Постническите слова на св. Василий е запазен в 33 славянски
ръкописа (Православная энциклопедия). Най-ранен от тях е описаният тук ръкопис № 3 от Зограф.
В Зограф се пази още един ръкопис с този текст – № 126. Това е безюсов и
едноеров (сръбски) ръкопис, съдържащ 266 л. Неясно е защо носи друго заглавие в каталога на Райков (Каталог 1994). По водни знаци ръкописът се отнася
към края на ХІV в. Последните десет листа са попълнени с други текстове.
Началото липсва.
Хилендар има два преписа на Постническите слова – № 396 (от края на
ХІV в., особеност тук е, че ръкописът завършва с Житието от Амфилохий) и
183 (ХV в.).
В НБКМ се пази ръкопис с Постническите слова от втората половина на
ХІV в. – № 1045.
В Троицко-Сергиевата лавра има пет ръкописа, съдържащи пълния текст
на Постническите слова – НИОР РГБ, ф. 304.I. № 129 (от края на ХІV в., бълг.
(?), 200 л.), 130 (ХV в., 320 л., двуюсов и двуеров, руски), № 132 (ХVІ в., 398
л., руски), № 133 (1556 г., 597 л., руски), № 134 (от средата на ХV в., 413 л.,
руски). Може да се посочи и ръкопис № 135, който изцяло съдържа 30-те глави
на Constitutiones asceticae (ХVІ в., 100 л.).
В сбирката на Московската духовна академия се намират руските ръкописи НИОР РГБ, ф. 173.I. № 29 (от края на ХV – нач. на ХVІ в.) и № 30 (ХVІ в.),
съдържащи пълния текст на Постническите слова.
В Руската национална библиотека се намира ръкопис ОР Погод. 979 от
сбирката на Погодин, съдържащ съкратен сръбски препис на Словата (край на
ХІV в. – нач. на ХV в.).
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В сбирката на Хлудов в ГИМ – Москва се съхранява ръкопис № 79 от 1444
с препис на Постническите слова, направен от големия копист Гаврил Урик.
В сбирката на Уваров също в ГИМ се пазят четири преписа на словата на
св. Василий – № 178, руски препис от 1397, 179 от 1531 г., № 180 от 1543, както
и препис на За постничеството (?) от края на ХVІ в.
Също в ГИМ в сбирката от Чудовския манастир се открива ръкопис № 10
от 1388 г.
Във Вилнюс се намира руски ръкопис № 53 от ХVІ в.
От сбирката на Ундолски може да се посочи ръкопис № 180, който съдържа
руски препис от ХVІ в.
В сбирката на Царски се виждат два ръкописа с Постническите слова –
№ 25 от 1543 г. и № 26 от края на ХVІ в.
Британската библиотека също пази препис на Словата в ръкопис Add. Ms
10394 от 1514 г.
В библиотеката на Томския университет под № 5 се пази ръкопис от ХVІ в.,
изготвен в Новгород.
По-късни преписи на Постническите слова се откриват в ръкопис от Московската духовна академия, прочие, фонд 173.ІV, № 73 – 76, това са две папки
от ХVІІІ в.
Constitutiones asceticae могат да се видят и в ръкопис РГБ ф. 37, № 70 на л.
57 – 179, както и в ръкопис № 170 от Троицко-Сергиевата лавра и др.
Постническите слова на св. Василий имат и издание в Острог през 1594 г.
„Книга иже въ святыхъ отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесария
Каппадокийския. З друкарне Острозское выдана есть в лето от създания миру
7102, а от плоти Рождества Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа 1594,
месеца марта, 3 дня“. Книгата има общо 302 листа с две номерации. (Интересно за популярността на това издание е фактът, че в библиотеката на Зографския
манастир, покрай двата посочени по-горе ръкописа с Постническите слова, се
пазят и три екземпляра от това издание.)
Това, разбира се, не е пълният списък с произведението на св. Василий
Велики. Постническите слова се откриват под дата 1 януари и във Великите
чети минеи на митрополит Макарий, вероятно и в други преписи.
Както се вижда, Постническите слова на св. Василий имат поне три среднобългарски преписа (това са Зограф 3 и НБКМ 1045, както и преписът на Гарвил
Урик). Към тях могат да се прибавят и два сравнително ранни руски двуюсови
преписа преписа (ТСЛ 129 и 130). Поне пет са известните сръбски преписи,
най-ранни от които са зографският № 126 и хилендарският № 396. Останалите
преписи са руски, осъществени са вероятно в самата Русия, а не на Атон, но
показват връзки с по-ранните български ръкописи. Така че почти сигурно е,
че преводът на Постническите слова е български, осъществен е вероятно в
средата на ХІV в., според застъпеността му на Атон не може да буди съмне-
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ние, че е извършен там (къде точно остава неясно; гръцки ръкописи с подобно
съдържание са открити във Ватопед, Дионисиу, Ивирон (най-близък по състав
до славянския превод), Кутлумуш, възможно е да има и на много други места).
В езиково отношение всички преписи имат едни и същи черти в морфологията си и предлагат ярки среднобългаризми:
– Едносричните имена от мъжки род разширяват основата си в множествено число, напр. потwве, градовомъ;
– окончанието за местен падеж множествено число при имената от о-основи е –охъ (но се отбелязват и редица случаи с –эхъ): градохъ, епископэхъ и
презвитерохъ, др№ гохъ, помҐслохъ, плодохъ, х©дожествохъ, братствохъ;
– окончанието за дателен падеж множествено число при –jo-основи,
имената на –ние, е –омъ: подвижен·омъ, похотэн·омъ, одэан·омъ, шеств·омъ,
имэн·омъ, стрэлэн·омъ, иск№ шен·омъ, но окончанието при творителен падеж
единствено число остава –емь;
– окончанието за творителен падеж множествено число при същите съществителни е –ми: помошен°ми, wбличен°ми, страдан°ми, видэн°ми, раздаан°ми,
дэан°ми;
– окончание –ы при глаголите с 1. лице единствено число на –мь: есмҐ,
имамҐ;
– нови форми при числителните от 11 до 19, напр. възлеже с дванадестьма
ученикома;
– употребяват се само формите на втория сиглатичен аорист: сънидохъ,
вънидош, приведоши пр.;
– миналото страдателно причастие от быти е само б·енъ.
В областта на синтаксиса се откриват също много нови черти, някои получени под влияние на гръцкия текст.
Лексиката на текста показва огромен брой думи, незасвидетелствани в
други или в по-ранни текстове:
любом©дрие, ухранен·е, съпржен·е, исчръповати, оковъ, безмтежьство,
пом©щати, рачитель, пом©щати, объзирати, присвоати, полютэваемо, неприсэтьнъ, непривъводьнъ, безклопотьнъ, ускровищенъ, щенци, зрительнъ, сърастворен·е,
нестоательствовати, сънизвлэщи, бръзъ конь, находъ ‘нападение’, с№ шадь ‘сухо
дърво’, съмотрьливьство, благоплодие, сеvтл·о, празноволя, прибҐтъ, благонадеждие, скровищехранительство, равьнорабьнъ, съболэзновати, навҐцати, раздвоен·е,
непротиворэчьнэ, достоинословьнэ, привъхожден·е, каменноб·ен·е, жезлоб·ен·е,
брашна дебелэишаа и тлъстэишаа, пищ© же с№ хотнэиш©©, непрэрэкованъ, съньмица ‘група’, благодэл·е, благодьньство, тъщеглас·е, оглаголовати, приглаголовати
и много други.

В текста на Постническите слова се открива огромен брой
цитати, основно от Евангелието и Апостола. Тяхната идентификация
и определяне на мястото им по отношение на славянския новозаветен
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текст е една отделна и голяма тема. Тук ще посоча само два, които се
откриват в Зографските листове и в Постническите слова, и двата от
Послания на апостолите:

2 Кор. 6, 1 ЗЛ (Зогр. № 281) Съдэиству«ще же молимъ не въ тъште прити
благодэти бЃживамъ;
Зогр. № 3 съпоспэшьству©ще же и мwлимь не въ тъще блDть бЃж·© прити
вамъ;
цсл. Споспэшств№ юще же и молимъ, не во тще блгDть бЃж·ю пр·ти вамъ;
Струмишки апостол: поспэшащимь мЃлити с не вь тьще блЃгодэть бЃи прити
вамь.
Еф. 4, 1 ЗЛ мол« вы азъ свзанҐи о гЃи подобнэ ходити по зъванию имьже
позъвасте м;
Зогр. № 3 мол« вҐ азъ жникъ о гЃи достоинэ ходити зван·№ имже звани бҐсте;
цсл. Молю убо васъ азъ юзникъ w гЃдэ достоинw ходити зван·, въ неже
звани бҐсте;
Струмишки апостол: мол вҐ азъ жникь w гDи. достоино ходити званию. вь
нже звани бҐсте (Минчева 1978, 39–45; Блахова, Хауптова 1990).
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