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Резюме 

Статията е посветена на въпроса за състава на непреводната старобългарска служба за 
безплътните сили в Минея на 8 ноември. Като се основава на наличието на два непреводни канона, които 
са били основна част от такава служба, авторката търси в ръкописите останалите химнографски единици, 
които би трябвало да влизат в състава й според богослужебните изисквания.  

Ключови думи: химнография, миней, малки песнопения, стихира, седален, икос, светилен, 
непреводен произход.  

Summary 
This article discusses the matter of the composition of the Service for the Heavenly Bodiless Angelic 

Powers, which was included in the Old Bulgarian Menaion under the date of 8 November and has no Greek 
parallel. Taking into account the fact that there are two known canons of probable Old Bulgarian origin, the 
author searches in various manuscripts for the rest of the chants that, according to liturgical rules, might have 
been part of the service. 

Keywords: hymnography, menaion, short chants, sticheros, kathisma, oikos, exaposteilarion, Old 
Bulgarian origin.  
 
 
 

През 1979 г. Ст. Кожухаров дава информация за канон на VIII глас с начало 

���������� 
� ��� ����
� ������
� ��, посветен на архангел Михаил1. Творбата е с 

фразов акростих – свидетелство за непреводния й произход. Акростихът носи името на 

автора и гласи: ���� �����(�) ������������. ���������(�). Години след това Е. 

Верешчагин открива друг канон, на II глас, с начало �������� ������ �
  �!"���� ��� 

(Верещагин 2000: 13–30), който засега е без намерен гръцки текст и също се смята от 

повечето учени за възникнал на старобългарска почва. Двата канона са публикувани в 

различни издания и многократно са повдигани въпроси, свързани с произхода на 

анонимния, с тяхното разпространение и предназначение, както и с връзката между 

тях2. Каноните се срещат само в староизводни3 ръкописи, в службата за безплътните 

                                                           
1 Известието е направено на Първата комплексна конференция по българистика – вж: Кожухаров 2004: 
45.  
2 Акростиховият ���������� 
� ��� ����
�, автор на който се смята Константин Преславски, е 
публикуван от Ст. Кожухаров (Кожухаров 1983: 59–62; Кожухаров 2004: 49–59). Втори частичен препис 
е открит в празничен миней САНУ 361 от XIII в. и е публикуван от Г. Попов (Попов 1995: 3–5). 
Анонимният �������� ������ �
! е издаван от различни автори (Верещагин 2000: 13-30; Верещагин 
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сили на 8 ноември, където се поместват заедно или поединично4. Наличието на 

акростих в ���������� 
� ��� ����
� и личността на автора, която се разкрива чрез 

него, е ясен индикатор за ранния му произход – X в., времето на цар Симеон Велики. 

Ст. Кожухаров, като се ръководи от някои индикации в текста, предполага, че канонът 

се е изпълнявал в манастир или в църква във Велики Преслав (Кожухаров 2004: 48). 

Анализът на неакростиховия �������� ������ �
  налага извода, че той е написан 

преди акростиховия (Matejko 2010: 71–73; Пентковский 2011: 131; Петрова 2014: 561–

562, 566, 569, 573), което означава, че също е създаден много рано. Творбите са 

доказателство за ранното формиране на непреводна старобългарска служба за 

Безплътните сили, помествана на 8 ноември, в състава на която най-вероятно са 

влизали и двете.  

Каноните са основна част от състава на богослужебното последование, за чието  

попълване са необходими и множество малки песнопения – стихири, отпустителен 

тропар, седален, кондак, икос и светилен. Затова трябва да се допусне, че за празника са 

били написани и някои малки песнопения. Тъй като те се поместват на блокове по две 

или три на различни места в службата и са жанрово разнородни, произходът им не би 

могъл да бъде засвидетелстван чрез акростих. Липсата на гръцки текст за подобни 

строфи би могла да бъде аргумент в полза на техния старобългарски произход, но тя е 

трудно установима, поради необходимостта от справки с гръцки източници, част от 

които все още са неизследвани и недостъпни. Първият етап по идентификацията на 

подобни малки песнопения без намерени засега гръцки паралели се свежда до тяхната 

регистрация, описанието им и издирването на техни преписи в минеите, което би дало 

възможност за по-нататъшните им изследвания, включително и за издирването на 

евентуалните им гръцки текстове.  

В ръкописите с единия или двата от каноните за безплътните сили в службата за 

8 ноември, се откриват и малки песнопения, за които не успях да намеря гръцки текст в 

достъпната ми литература5. Единични песнопения са поместени и в някои преписи на 

                                                                                                                                                                                     
2001: 406–418; Крысько 2005: 186–201; Верещагин 2006: 593–605; Йовчева 2009: 209–212 – по частичен 
препис). Подробна библиография на изследванията върху двата канона – Петрова 2015: 102, 104.  
3 Под „староизводни” имам предвид ръкописи, създадени преди навлизането на Йерусалимския устав и 
унифицирането на химнографския материал съобразно неговите изисквания.  
4 НБКМ 522 от XIII в., известен в науката като Скопски миней, е единственият известен засега ръкопис, 
съдържащ и двата канона, в който те са основна част от обогатена с множество песнопения тържествена 
служба. Повече информация за ръкописа вж. у Цонев 1923: 52–53 и Пентковский 2011: 129, а 
изчерпателна библиография – у Пентковский 2012: 402–403. За известните до този момент преписи на 
творбите вж: Петрова 2015: 102, 104.  
5 Справката е по Εὐστρατιάδης 1939, 1949; Θέµελης 1931; Stern 2008; Крысько 2005; BESM 1.   
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другата служба, посветена на архангел Михаил – тази на 6 септември за Чудото в Хоня. 

Песнопенията без идентифициран гръцки оригинал в двете последования са единадесет 

стихири, една стихира на слава, два седални, един икос и два светилни. Повечето от тях 

се намират в службата за 8 ноември в Скоп6, в който са в няколко блока, в ИлК и Sin25. 

Отделни строфи са регистрирани и в Унд 75, Зогр.I.e.7, Брат и САНУ 58. Голяма част 

от тях имат повече от един препис, но някои са само с един. По-долу помествам 

песнопенията с  гласа, жанровото им определение и означение на преписите, в които са 

открити, като за основен вземам този в Скоп, поради най-многото химнографски 

единици от такъв тип в него. Надредните букви са свалени в дъговидни скоби в реда, а 

в квадратни скоби са добавени допълнително възстановените от мене места, които са 

повредени в ръкописа: 

Стихири: 

Четири стихири на I глас: 

#�$͠����&�
� ����
� ������'. �' (� $͠� ���������. )�(�)�
� ���������*' �����������' 

w,��' ����� ��
����)� (������&
�. ��(�)� ��(�) 
����'�� �-�����������. ���.��'���� ��$� 
�͠��� 

��. ����� ��'���� �� ��͠���'.  

�������ⸯ��&�'
� ������'"[�]. 
����'�� �' �������. �� ����� $�͠��' �2��. �̂ ������� 

���(�)���'��. ����(�)
��' ����� $�(�)�����'. ������!� ��
����)�. ��(�)� ��(�) 
����'�� 

�-�����������. [�'��] �� $�����. �' �� �(��$���. �' �� ��&���� [�]2����. �' �� 
�͠��� 
������ �� ��.  

#�͠� ������� ������ⸯ�� ���(�)���'�� �-��(�)��. ��[��] � ��͠����. ������
� �' ����4�
�. 

��)2�� �' ������. ���������ⸯ� �������. (� $͠� 
�͠��� ��. ����� ������ ������5'. �ⸯ��
� 

�����(�)���[
�] (� ��
� ����6. ��"�
� 
�͠���
�.  

����[]�� ���'.��())�6���' ����"ⸯ� ���(�)���'��. ���(�)� �(�)��'� ������� ��͠�����'. 

������
� � ����4�
�. ����"ⸯ� ���������ⸯ��&
� �����&. �����͠2�' ��(�) [...] 
�͠�(�)� ��. ��'����. 

[...] 

Първата, втората и четвъртата стихира са поместени само в Скоп, в началото на 

вечернята. Третата има още два преписа, освен в Скоп тя се намира и в ИлК и Унд 75, 

регистрирана е и в Инципитариума на Д. Щерн, без открит гръцки текст (Stern 2008: II. 

329. 12220).  

Две стихири на IV глас: 

                                                           
6 Цялостните названия на ръкописите и кратка информация за тях – вж. в края на статията.  
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�����' �'(��"�5
̂�. $�(�)����
� .���
�. ��ⸯ���͠��� ��͠��'. ������� ��(�))�� 

����������. ���������ⸯ��&
� �����&. �����͠2�' ��(�) ��.����'�� �(�)��. ������
� �' ����4�
�. 

����& �' ��͠����. ��
� �� ���� �������
� 
�(�)�� ������. ��͠��� �� �"͠�
� ��"�
�. 

���������
� .���
�. �������� �'(��"���&. �*'$���' $�͠�5'�' ���(�)���5'
� ��͠�����'. 

������ �� �' )���� �����. ������� ���͠��. $��)�������' ��'����� w'(�(�)�� ���'��. 

���������ⸯ��&
� �����& .� ��& 
�͠��� ��. w, )��2���� ���ⸯ� ���)�(�)�5' ��"� ����(�)�.  

Поместени са в Скоп на утринната. Имат още два преписа в ИлК и в Sin 25, като 

в последния случай са част от службата за 6 септември. Регистрирани са в 

Инципитариума на Д. Щерн, без открит гръцки текст (Stern 2008: II. 23. 8875; 693. 

16165). В бележките си към службата за архангел Михаил в ИлК Верешчагин също 

отбелязва вероятния им непреводен произход (Верещагин 2006: 594), но стихирите 

имат разлики в текста в трите преписа, което дава основание да се мисли, че са 

преводни. За да се установи техният произход, са необходими допълнителни 

изследвания.  

Стихирите са включени в Скоп в блок с трета с начало 7( )����)�����(�. � 

.�$��� �����
� с наличен гръцки текст – Ὡς ταξιάρχης καὶ πρόµαχος (Stern 2008: III. 791. 

25257). В Sin 25 преводната стихира е обявена като стихира на слава на VIII глас и 

поместена в края на вечернята с малко по-различно начало – 7(�� ��)�����(� � 

.�$���. Същата слава е включена и в новоизводната служба за 8 ноември в редица по-

късни ръкописи, където е в друга редакция. Трябва да се отбележи, че в Драг, F.п.I.72 и 

в Sin 25 има сходен светилен с начало на гръцкия текст Ὡς πρόµαχον καὶ πρύτανιν. 

Изглежда двете строфи са били част от състава на една и съща служба и впоследствие 

са използвани според конкретните нужди или виждания на преписвачите.   

Като трета стихира заедно с двете на IV глас в Sin 25 се намира друго 

песнопение с начало 8*��5
� ���$2�2��
� с един единствен препис в този ръкопис: 

8*'��
� ���$29�29��
�, �' ���ⸯ�(!;
� (!). �' �� )�(()(�)*$ⸯ=�. $���� �$��(�)�2'��. 

�$��29 ����29��
�. �(�)> �����2'��. �' w'$����2'�(
)� ��. �'�� �$��29 �'���()
���2, 


����'�� �'�ⸯ����������. �$(�)�!'
� ��9��(
), 
�͠������)�, w9 �"͠�(�) �"͠���. ���ⸯ� ����29�22. 

Стихирата не е поместена в Инципитариума на Д. Щерн, което означава, че е 

рядко песнопение, без преписи в източнославянските минеи.  

Четири стихири на VI глас: 
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?�������� ���&�' ���'=2. ��(�)
� �������&
� �)���
�. �����& �� ���������&
�. 

��.����'
� ��͠���. ��(�)��'�� �� �'��(�)�� �������ⸯ���'. �ⸯ��
� 
��� ���������(� ��.�����(�). 

��(�)��'�� ��. �;�� ��$�� ��)(�)��&�� ���2.���["�]. �� ��͠�&�' ���
� ��*̂ ���"�(�)2�̂. �' ����2 

��5'� �������"�. �' ��(�) ��������� �� )�(�)��&�' �͠�� ���'. ����ⸯ� ��������'�2. �'������� ��
� �' 

��(�)(2 ��͠����5;. ��ⸯ��͠��� �����������,.  

@A ������&� �����. �� �'����2 B $͠� ������� ����
ⸯ����. ���(�)� ��͠�������' )���� �ⸯ��. ��& 

5'�� ����
� ��)�����&(� 
����'��. ��
ⸯ�� �' 
�& �'
2�� �� 
�͠�����(� (� �(�)�. ����5'
� �� 

.�2��. ������� ��(�) ���'
� ����
�.  

@C ���ⸯ��&�' $͠� ��"�. �� �$(�)��� ��� �� ������� ��&�'. �'���� ��&�' 
����'�� ��͠�. �����& 

�����&
� ��.ⸯ���"�5̂"� $͠� ����ⸯ�� �����. ��
ⸯ�� )*'��'�� �� ��
�(�) �)���5'
� .�2��. �'����� 

��
� �, �͠� ��(�)� 
��� �' ����2' 
�(�)��.  

D����'�� ��)�����)�. .�
���&
� �'���& (ⸯ� 
����. �(�)�'�2 ��(�) �������� ��. �����2 

����� 5E�'�� �'
�"� B $͠� �����. �� ��)��' 
����' ���'. ������$ⸯ�2� ���'. ��(�) ��.���"�5
� 

.�2��. �'����� ��
� �, �͠� ��(�)� 
��� �' ����2' 
�(�)��.  

Първите три песнопения са намерени само в Скоп, а четвъртото е поместено и в 

Брат в службата за 8 ноември, където е  означено позиционно като „слава”. Първата 

стихира е посветена на двамата архангели Михаил и Гавриил, а текстът й е организиран 

ритмически с повторение на хайретизми. Втората и третата са с много близък текст и 

завършват с един и същ рефрен.  

Стихира на слава: 

На вечернята в Скоп е включена стихира на слава VI гл. с начало ������� ���� 

�������, която няма други преписи. Текстът й е изключително обемен, изграден с 

хайретизми, посветена е на двамата архангели: 

������� �ⸯ�� ������. �����'
� �����2 ���)�(�)�2�'. ��)�����(� �2�� 
����'�� 

����(��'�. � ������� ���������'�. �����
� ��������&
� ��.����"��'
� �����. ��(�)��' �� 


����'�� ��ⸯ����������. ����' �(��[�]� (!) ��(�))��5'. ��(�)�� �� �;����͠��� ������� �����&�'7. 

$�͠��������)� ����(�&F �������'. ��(�)��' �� 
����'��. ��$(�)��&
� �5���
� �����&�'. ��(�)��' 

�� �����E��. ������ ��������*'. ��(�)��' �� 
����'��. �ⸯ��� 
��� ����
� w'.����E�'. ��(�)�� �� 

�����'��. $�͠��������)� �(�)�� ��������[�5'] ��(�)���� �� ���ⸯ��&
� ������' .���2����(�. �� $ 

                                                           
7 Началата на думите ���� и �����&� се намират в края на два съседни реда, където ръкописът изглежда е 
бил повреден и по-късна ръка с друго мастило е изписала отново изтритите части от тях ���‐  и ���‐. 
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�������(��� �� �;��. � ��(��"���� ���(�) ��
���ⸯ���'. �͠� �.ⸯ ��$� ���(͠���"�. �� 
�͠��� 

�����. ��͠��� �"͠2 ��'���� ��&.  

Стихирата ?�������� ���� F H��=� е много сходна ритмически и по тематика 

със славата. Възможно е стихирата да е добавена допълнително към останалите три в 

Скоп, тъй като стихирите от службата за безплътните сили в този ръкопис са в блокове 

по четири, а не по три, какъвто е обичайният им брой, т.е за изграждането на службата 

в Скоп е възможно да са използвани готови блокове от по четири стихири, предвидени 

за по-тържествена служба, или са присъединявани допълнителни песнопения за 

конкретния препис.  

Два седални: 

������� ����"ⸯ�� ���(�)���'��. �������5'
� ���(�)� .���
� ����������'� $�(�)��. 

��������� ��(�) ��������&�' 
��(� B�����. ��"� ������ ���.(�)������ �����. ������ⸯ� 

�'.ⸯ$����� ��& B $���. �������ⸯ���' 
�͠�����=�.  

Песнопението е на I глас. Освен в Скоп има още един препис в Брат. 

Регистриран е в Инципитариума на Д. Щерн (Stern 2008: II. 703, 16274), без открит 

гръцки оригинал.   

Седален на VIII глас с четири преписа в Скоп, ИлК, Брат и САНУ 58: 

������� ������ ���(�)���'��. �' .���
� B ���() $�͠.��)ⸯ� �������5'
�. ����2 

�'
2�� $���
�����'. ���(���� �'(��"�5'
� $�(�)����
� �����
�. ��
��� �'( �'
2�� 

���.������5'. .� ��& 
�͠��� ��. �;�ⸯ���������� 
����'�� �' ���ⸯ����. �� �ⸯ��
� $������ⸯ��&
� ����
�. 

������ w'��������5' �������. )��2�(�)
� ������ⸯ�2�' ��"2 ��
�(�).  

Регистриран е в Инципитариума на Д. Щерн (Stern 2008: 703, 16272), без открит 

гръцки образец. Е. Верешчагин също не е намерил гръцко съответствие (Верещагин 

2006: 594). Седалният е с твърде близък текст до този на I глас, а също така има 

известна близост с текста на стихирата ����������
� .���
�. ��������� �(��"���, 

поместена в Скоп на утринната.  

Икос8 на I глас с един препис в Скоп: 

����������&�� )���� �������� ��. ��=� ��͠$���&�� ��'������ ��'�� ������ⸯ�����'. $͠� $ 

5'���� ��(�)(� �� ���'=�. 5'���� ��&�' ����.(�)�����. 5'���� ����͠�� �� �'(��"�����. ���
� 

                                                           
8 Благодаря на Искра Христова-Шомова, която ме подсети, че в най-ранните преводни и оригинални 
старобългарски служби вероятно не са били включени кондак и икос! Допускам, че част от песнопенията 
са по-късни, но ги включвам тук заради неизяснения им произход, както и заради пълнотата на 
информацията.  
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���������� ��͠����(�&
� )���
� �'( �͠�. ��(�)��& ���������ⸯ��&
� ���������� �� $�͠�)�(�)�. �' 

����������'�� � ��
� ����(�)
.  

Непосредствено след икоса е поставена следната бележка (Ù. �' ��
� ��J� ����5�� 

�� ��������� $J� � �J�. Съкращението (Ù предизвиква известно недоумение за думата, 

която означава. Възможно е икосът да не е поместен с целия си текст и указанието да е 

за края му, макар че съкращението за край по-скоро се означава с (K. От друга страна, 

едва ли би могло да бъде и означение за кондак, който обичайно се помества преди 

икоса и съкращението за него е (L. Текстът на песнопението не показва стилистична 

близост с някой от двата канона. За уточняването на произхода му са необходими 

допълнителни издирвания и евентуално – изследвания.  

Два светилни: 

M����)�����)� ��&"ⸯ��
� ����
�. 
����'�� �'�ⸯ����������. �'�� ����ⸯ�� �� �'��� ��2 

�()��2.�. �' ��������*' ��5'
� ��.����� ��͠�. ������� �' ���(�)� ����2 $�͠��'. 

��������' ������� ���(�))��. �� ������
� )����)�����(
�. �'���� �' ��4��'��. 


����'�� �'�ⸯ����������. 
�͠��� �͠� ��͠��� ��'���� ��&.  

Първият седален има преписи освен в Скоп и в Унд 75 и САНУ 58 (в последния 

ръкопис и в двете служби за Безплътните сили – за 6 септември и за 8 ноември). 

Намира се също и в службата за понеделник в октоих НБКМ 172, който съдържа, макар 

и в декомпозиран вариант анонимния канон на II гл. �������� ������ �
 . Поместен е 

и в късния САНУ 283, където е в друга редакция и се намира непосредствено след IX 

песен на канона #�)�����(� �����
�, без каквото и да било указание. Строфата е 

съвсем кратка. Посветена е на Чудото в Хоня, поради което е по-вероятно да е 

преводна, отколкото със старобългарски произход. Преводният й произход се 

предполага и от наличието й в САНУ 283, който е създаден след установяването на 

Йерусалимския устав.  

Вторта творба �������� ������� �����)�� има само един препис в Скоп. 

Произходът ѝ предстои да се изяснява.  

За да се уточни с по-голяма сигурност произходът на разгледаните творби, са 

необходими издирвания и на други техни преписи, а наличните се нуждаят от детайлен 

анализ, който да отчита спецификата на източниците и химнографското им обкръжение 

в конкретните ръкописи. Стилистичната близост на малките химнографски творби с 

такива с изяснен непреводен произход, напр.: с акростиховия канон за Безплътните 



СТАНКА ПЕТРОВА   

23 
 

сили от Константин Преславски, също е силен аргумент в полза на непреводния 

старобългарски произход на песнопенията. Едно по-задълбочено изследване на начина 

на построяване на изреченията, избора на определени лексеми и части на речта, както и 

на стилистичните тропи и фигури, би могло да доведе до по-голяма яснота. 

Необходимостта от по-конкретни резултати в много подобни случаи и липсата на по-

сигурни начини за установяване на нечие авторство изисква да се подложи на ревизия 

мнението за високата шаблонност на култовата поезия и като се изолират и игнорират 

шаблонните изрази в нея, да се потърсят индивидуалните особености, характерни за 

конкретен автор.       

 

Използвани източници: 

Скоп = Скопски миней (НБКМ 522) от XIII в. Празничен, правопис от 

югозападните български краища.   

ИлК = Илина книга (РГАДА Син. тип 131). Празничен миней с особен състав от 

XI–XII в., старобългарски двуюсов правопис със следи от русификация.   

Зогр.I.e.7 = Зограф. I. e.7 (Зограф 53). Всекидневен миней за септември – 

ноември от първата половина на XIII в., сръбски правопис.  

Брат = Братков миней (НБС 647). Всекидневен миней за септември – ноември от 

1234/43 г. и празничен за декември – август от началото на XIV в., сръбски правопис.  

САНУ 58 = Богданович 707. Всекидневен миней за септември – ноември от 

1320–1330 г., сръбски правопис.  

Sin 25 = Sinait. slav. 25. Празничен миней от XIV в., български правопис.  

Драг = Драганов миней (Зограф 54). Празничен миней от втората половина на 

XIII в., български правопис. 

F.п.I.72 = РНБ, F.п.I.72. Празничен миней от края на XIII – началото на XIV в., 

български правопис.  

Унд 75 = Ундолски 75 (РГБ ф. 310). Всекидневен миней от XIV в., сръбски 

правопис.   

САНУ 361 = Празничен миней от XIII в., сръбски правопис.  

САНУ 283 = Богданович 715. Заведен в Държавния архив като САНУ 734/2. 

Всекидневен миней за септември от 1470 – 1480 г. Безюсов правопис, но с два ера, 

може да се определи като българска безюсова редакция.  

НБКМ 172 = Октоих от XIV в., сръбски правопис.  
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