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МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА РИТОРИЧЕН РИТЪМ В 

ЖИТИЕТО НА СВ. ЕКАТЕРИНА ОТ ЯГИЧЕВИЯ 
ЗЛАТОУСТ 

 

Симеон Стефанов  

Институт за български език, БАН 

 

Предмет на изследване в доклада е житие на св. Екатерина, александрийската девица и 

мъченица, от средновековен български ръкопис, известен като „Ягичев Златоуст”. Задачата, която си 

поставям, е да обърна внимание върху стила на споменатия текст. Целта – да установя може ли да се 

говори за наличието на риторичен ритъм в житието и ако може, на какво се дължи и как се постига. 

Основният метод, който ще използвам, ще бъде методът на стилистичния анализ. 

Ключови думи: житие на св. Екатерина; стил; риторика. 

The object of investigation in this paper is the vita of St. Catherine, the Alexandrian Virgin and Martyr, 

in a medieval Bulgarian manuscript, known as Jagichev Zlatoust. My main aim is to take stock of the style of the 

text mentioned. My main purpose is to determine if we can talk about rhetorical rhythm in the vita, and if we 

can, what it is due to, and how it is created. The main method, which I will use, will be the method of stylistic 

analysis. 

Keywords: vita of St. Catherine; style; rhetoric. 

 

1. Предмет, цели, задачи и методи на изследването 

Предмет на настоящото изследване е едно житие на Св. Екатерина от средновековен 

български сборник, известен като „Ягичев Златоуст’ (по-нататък ЯЗ). Задачата, която 

си поставям, е да обърна внимание върху стила на споменатия текст. Целта – да 

установя може ли да се говори за наличието на риторичен ритъм в житието и, ако може, 

на какво се дължи и как се постига. Основният метод, който ще използвам, ще бъде 

методът на стилистичния анализ. Няма да се спирам подробно на произхода на 

разглежданото житие, да търся подробно връзки с други славянски или гръцки текстове 

за св. Екатерина, тъй като това не е цел на настоящото изследване. 

2. Ягичев Златоуст1 

                                                           
1 Това наименование на сборника е предложено от Ватрослав Ягич, който изхожда от факта, че по-

голямата част от словата в сборника са представени като произведения на известния византийски 

проповедник – 29 от общо 31 (срв. Димитрова 2011: 53). 
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ЯЗ е един от най-интересните среднобългарски книжовни паметници. Написан е 

на пергамент. Съдържа слова и поучения от византийския писател Йоан Златоуст, от 

старобългарските книжовници Климент Охридски и Йоан Екзарх, апокрифни 

произведения, житие на св. Екатерина. Днес се съхранява в Ръкописния отдел на 

Руската национална библиотека в Санкт Петербург под сигнатура Q.п.I.56. Открит е в 

средата на XIX в. в Синайския манастир „Св. Екатерина”, а в края на века попада 

заедно с други ръкописи у Ватрослав Ягич, който след като се запознава с тях, ги 

предава на съхранение в Петербургската публична библиотека2. Пръв ръкописа описва 

неговият откривател, Порфирий Успенски, който през 1850 г. определя паметника като 

образец за български правопис и го завежда под № 163. През 1870 г. архимандрит 

Антонин (Капустин) посещава манастира св. Екатерина, запознава се подробно със 

славянските ръкописи и вписва ЯЗ под № 31, като го определя като панегерик на 

пергамент от XIII в.4 През 1898 г. Ватрослав Ягич издава с коментар двете апокрифни 

произведения, включени в сборника, като публикува и изследване, посветено на ЯЗ, в 

което прави анализ на палеографските и правописните особености на паметника и дава 

подробно описание на словата, включени в него5. За всяко от тях Ягич посочва и 

познатите му преписи. Той датира ръкописа в края на XIII началото на XIV6. Почти по 

същото време – 1898 г., излиза от печат и изследването на П. А. Сирку, в което той 

разглежда епохата, в която живее и твори Патриарх Евтимий7. В центъра на неговото 

внимание е литературата, създадена по времето на цар Иван Александър. Той цели да 

покаже връзката ѝ с книжнината от предшестващата епоха и заедно с това да посочи 

новата насока в книжовната дейност, която е подготвителен етап за реформата на 

Патриарх Евтимий (!). Сирку предполага, че през 1360 г. ЯЗ е бил изпратен от серския 

митрополит Яков заедно с други ръкописи на Синай. Според него е неоспорим фактът, 

че всички тези паметници са от българска редакция, от времето на Иван-Александър8. 

Повечето от посочените изследователи отнасят ЯЗ най-общо към края на XIII началото 

на XIV в.9 Климентина Иванова също отбелязва, че по езикови и палеографски белези 

                                                           
2 Иванова 1979: 182; Димитрова 2011: 9–10. 
3 Димитрова 2011: 9. 
4 Димитрова 2011: 9–10. 
5 Jagić 1898. 
6 Димитрова 2011: 10. 
7 Сырку 1898. 
8 Димитрова 2011: 10–11. 
9 срв. Димитрова 2011: 19–12. 
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паметникът вероятно е писан в началото на XIV в.10 Подробно изследване на 

кодикологическо-палеографските, правописните особености и състава на сборника 

прави и Мариана Димитрова в книгата си „Ягичев Златоуст. Средновековен български 

паметник със слова и поучения от началото на XIV в.”11 Тук авторката предлага и 

издание на текстовете, съдържащи се в сборника. Тя потвърждава предположението на 

Ватрослав Ягич и Сирку12, че ръкописът е създаден в югозападните предели на 

средновековната българска държава. Установява, че в сборника са намерили отражение 

тези езикови тенденции, които са били характерни за паметниците от среднобългарския 

период, и по-точно от XIII-XIVв13. Според Мариана Димитрова, която тук цитира 

Климентина Иванова, „може да се каже, че ЯЗ спада към най-старите хомилиари, в 

които съжителстват двата типа слова – за празниците от годишния кръг и за пасхалния 

цикъл, като триодният е обособен и вмъкнат след първата половина на църковната 

година”14. Най-съществената отлика на ЯЗ обаче е именно подборът – за големите 

годишни празници има само по едно поучение или слово, като се отдава предпочитание 

на славянските произведения. Тъй като календарният ред, по който обикновено се 

организира материалът за подобен тип сборници, не е последователно издържан в ЯЗ, 

може да се предположи, че преводачът е имал под ръка няколко ръкописа, от които е 

извличал материал за своята книга15. 

3. Важността на риториката в Средновековните произведения 

В съчинението си „За стила” Деметрий нарича единицата на риторичната 

структура ораторски период16. В теорията и в практиката на Античността и 

Средновековието ораторската реч се схваща (и построява) като нещо средно между 

прозаичната и поетическата. Нейният ритъм се отличава от този на поетическата реч по 

недостатъчната си маркираност, поради което в ораторските произведения лесно могат 

да бъдат включени и пасажи с чисто прозаична организация, като границата лесно 

може да бъде премината както в едната, така и в другата посока17. 

Риторичният ритъм изпълнява една много важна структурна функция. Понеже 

ораторското слово преди всичко изразява и внушава, а не описва, в него голямо 

                                                           
10 Иванова 1979: 182. 
11 Димитрова  2011. 
12 Сырку 1898: 454–456; Jagić 1898: 139, 4, 1–72 (Димитрова 2011:35–36). 
13 Димитрова 2011: 52, 55, 60, 62, 67. 
14 Иванова 1979: 183. 
15 Иванова 1979: 183. 
16 Деметрий 1978: 241. 
17 Станчев 1982: 159. 
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значение придобива смисловото вертикализиране на речта подобно на поетическите 

текстове. Поради това речевите единици тук трябва да се възприемат не толкова в 

своята линейна последователност, която е важна при повествованието, а като 

успоредни изрази, натрупващи нов и нов словесно-емоционален материал върху 

разработваната тема. Така и употребените стилистични фигури функционират не 

сами за себе си, а възприемани всичките заедно като едно цяло18. 

Понятието „колон” е едно от базисните в античната риторика, от която (като 

теория и практика) минава в средновековната. Аристотел определя колона като „член 

на периода, една от основните му части”19, а Деметрий му отделя цяла глава в 

съчинението си „За стила”, която започва с думите: „Както поетическата реч се 

определя от размера си – двустъпен, шестстъпен или друг, така и прозаическата реч е 

определена и разграничена чрез така наричаните колони” 20. Основните положения, 

чрез които Деметрий характеризира колона, са следните: „целта на колона е да 

обозначи мисълта”, „понякога той обхваща не цялата мисъл, а една завършена нейна 

част”21. Колоните според Деметрий могат да бъдат антитезисни (противостоящи), 

съзвучни, омиотелевтични (подобнозавършващи)22, общо означавани като симетрични, 

като тяхната симетричност ги прави особено подходящи за придаване величавост на 

речта23. Изосилабичните колони Деметрий разглежда като разновидност на 

съзвучните24, а това би се отнасяло и за изотоничните (т.е. изобщо за изоколоните, за 

периода, основан на равни колони). 

Колонът е изреченска структура, характеризираща се с относителна формална и 

смислова завършеност. В латински наричат тази фигура compar, а основната единица – 

membrum25. Значи compar [изоколон, бел. моя, С. С.] е свързването на еднакъв брой 

membra (duo vel plura membra), ритмично маркирани от еднакъв брой акценти. 

Функцията на всяка акцентирана единица може да бъде отъждествена и с „дума”, ако 

към лексикалните единици се смятат и енклитиките и проклитиките, които се 

обединяват с тях в една акцентна цялост (това е т.н. фонетична дума)26. Така 

създаденият ритъм служи да подчертае определени логични единици в текста, 

                                                           
18 Станчев 1985: 71–74; 83–85. 
19 Аристотел 1978: 141. 
20 Деметрий 1978: 237. 
21 Деметрий 1978: 237. 
22 Деметрий 1978: 241–242. 
23 Деметрий 1978: 242–243. 
24 Деметрий 1978: 242. 
25 Пикио 1980: 77. 
26 Срв. Пикио 1980: 77. 
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помага на четеца в изчитането му и в подчертаването на идейните поанти във 

всеки един сегмент. Това е особено полезно при текстовете с дидактична функция, 

предназначени за слушатели. 

Изоколонът е специфичен вид ритмично-синтактична структура, характеризирана 

от серия синтактични сегменти, ритмично маркирани от еднакъв брой акценти. Това е 

всъщност т.нар. тоничен изоколон или изотоничен колон27. Той е особено характерен за 

риторичните произведения. Друг тип изоколон е силабичният, който се характеризира с 

равен брой срички. Съществуват различни видове тоничен изоколон. Най-простият е 

съставен от серия синтактично-логични сегменти, съдържащи еднакъв брой акценти, 

например 2/2/2... или 3/3/3..., или 4/4/4. Той се нарича „проста изоколна серия”. Трябва 

да се отбележи, че рядко се срещат серии с повече от шест акцента, а понякога дълги 

колони могат да бъдат четени като двойни или сложни. Нерядко дългите колони биват 

използвани, за да подчертаят църковни цитати или теоретични тези от особено 

значение28. Различават се още редуващи се изоколни серии от вида 2/3/2/3, 5/4/5/4, 

3/5/3/5 или 3/3/4/4. Третият вид тоничен изоколон е от т.нар. „конструкции в рамка”, 

маркиран като 6/5/5/6 или 4/3/3/4 29. В повечето случаи всички тези структури се 

комбинират в текста и така се създават по-сложни ритмично-синтактични 

цялости, в рамките на които може да се забележи включване на изоколони от 

различен вид и дори тип в по-голяма изоколна структура, в която те са 

синтактично обособени като относително самостоятелни, но и принадлежащи към 

цялото. 

4. За Житието на св. Екатерина в ЯЗ. СЛꙌВО ·І СТ¡АГꙌ ⁘ ІꙌ(АН)А ⁘ ЗЛАТꙌІ 

ꙋСТАГО· СТ҇Ы│ѫ̇ великыѧ̇ мⷱ¡нцѧ ̇екатерини, л. 1–10б 

4.1. За Житието на св. Екатерина в ЯЗ 

В сборника с инвентарен номер № Q.п.I.56 от РНб – Санкт Петербург житието 

на св. Екатерина е поместено на л. 1а-10б. Старобългарският книжовник, съставител на 

„Ягичевия Златоуст”, е сложил за автор на „Мъчението на св. Екатерина” Йоан 

Златоуст, като, както и повечето от статиите в паметника, го е нарекъл и слово30. 

Въпреки това житието остава изолирано от основния състав на сборника, в който 

                                                           
27 Пикио 1980: 77. 
28 Пикио 1980: 79, 83. 
29 Пикио 1980: 79, 81, 88. 
30 Димитрова 2011: 69. 
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отсъстват други подобни текстове31. Справката с Bibliotheca Hagiographica Balcano-

Slavica (BHBS)32 показа, че началото на Мъчението на св. Екатерина от ЯЗ е най-близко 

до версия 1б от цитирания справочник, а краят – до версии 1б и 1в.33 Версия 1б е 

публикувана в Бдински сборник34. Текстът поместен там е славянският превод на BHG 

3035. Версии BHG 30-31 са представители на A, B и C гръцки версии на житието на 

светицата по класификацията на Бронзини36 и се посочват като версии на 

дометафрастовото житие, съставено от Атанасий-бързописец (Псевдо-Атанасий)37. 

4.2. СЛꙌВО ·І СТ¡АГꙌ ⁘ ІꙌ(АН)А ⁘ ЗЛАТꙌІ ꙋСТАГО· СТ҇Ы│ѫ̇ великыѧ̇ мⷱ¡нцѧ ̇екатерини, 

л. 1–10б 

Тук ще предложа откъс от текста на житието на св. Екатерина от сборник 

Q.п.I.56, за да се види и ритмичната структура, която предполагам. След това ще дам и 

по няколко примера за всеки вид тоничен изоколон. Заключенията, до които съм 

достигнал, са направени въз основа на целия материал. За целите на изследването съм 

ползвал цитираното издание на Мариана Димитрова38. В него авторката предава 

ръкописа максимално точно, лист по лист, като всеки един от тях съдържа съответните 

две страници, отбелязани с арабска цифра и буквите (а) за предна страна и (б) за задна 

страна на листа. Двете страници се разделят помежду си с две успоредни черти, а в 

началото на всяка страница се пише съответната номерация на листа. С една 

вертикална черта се разделят редовете помежду си39. С цифри аз съм маркирал 

колоните: 

1а СЛꙌВО ·І СТ¡АГꙌ ⁘ ІꙌ(АН)А ⁘ ЗЛАТꙌІ ꙋСТАГО· СТ҇Ы│ѫ ̇ великыѧ̇ мⷱ¡нцѧ ̇екатерини Іг꙯и · 

бл꙯꙯гослови ⁘ꙍ̇ч꙯е ⁖ ⁓⁖⁘⁓І Въ лѣто тридесет⸺ноѥ̇ и̇ пѧто3  цръ꙯Істоуѧ̇щоу невѣр⸺номоу 2· и ̇

прѣІстѫп⸺номоу мак⸺сен⸺дию̇ 2· тогаⷣ І сѣде црь꙯ макьсен⸺тие̇ ·4 на сѫдищи ·1І вь градѣ а̇л̇ек⸺сан⸺дии̇ 

·2 и̇ ꙁаповеІлѣ ꙗ̇ко в⸺сѣкы да сѧ поклонить І богомь ·5 и̇ да сѧ ѿпоустить ·1 напі̇Ісав⸺ше ѥ̇пистолиѫ̇̇ 

·2 и̇мѫщи причѫ̇ І сице 3· црь꙯ мак⸺сен⸺тиѥ̇ ·2 въсеи̇ в⸺селеІнѣи̇ раⷣоуи̇ сѧ ·3 в⸺сѣкь члвк꙯ъ да 

приходиІть въ градъ а̇лек⸺сан⸺ѫ̇ ·5 да пожреть І бго꙯мъ ·2 к⸺то ли сѧ ѡ̇брѧщеть ·2 непоІслоушаѫ̇ 

                                                           
31 Иванова 1979: 183. 
32 Иванова 2008. 
33 Иванова 2008: 319–320. 
34 Bdin. 1973: 148–162. 
35 Според BHBS действително житието на св. Екатерина от ЯЗ е близко до BHG 30–31, а славянският 

превод е поместен в Бдинския сборник (Иванова 2008: 323). 
36 Bronzini 1960: 407. 
37 Иванова 2008: 319. 
38 Димитрова 2011: 87–97. 
39 Димитрова 2011: 84. 
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цре꙯во повелѣниє̇̇ ·3 мечемь ІІ1б и̇ ѡ̇г⸺немь да погибнеть ·3 писаниꙗ̇ І же ѿпоущена бивъша ·3 

придошѫ І къ немоу много м⸺ножьство члвк꙯ъ ·5І живѫщии̇хь въ мѣстѣ томь ·3 ꙗкⷪІже сѧ сьбра 

множьст⸺во ·3 и̇ не бѣ сьбіІраѫ̇ и̇хь мѣсто ·3 на дроугыи̇ же днь꙯ ·2І сѣде црь꙯ мак⸺сен⸺тиє̇̇ на 

прѣстолѣ ·4І повелѣ слоугамь своимь личити ·4 вьІсѣкь да сьбираѥ̇ть сѧ въ храмь и̇доІльскыи̇ ·4 

ꙁаповелѣ црь꙯ въсѣкомоу І члк꙯оу ·4 приносити сь собоѫ̇̇ ·2 ю̇ньцѧ І и̇ ѻ̇вцѧ ·2 оуб̇огимь же и̇ нищымь 

·2І птицѧ и̇ голѫби на жрьтвѫ бго꙯мь ·4І црь꙯ же повелѣ на своѫ̇ · жрьтвѫ ·4 пріІвести юньцѧ ·р꙯· и̇ ·л꙯· 

въ и̇мѧ црє꙯꙯Іво ·6 сиꙗ̇̇ же видѣвьше ·2 црь꙯ѥ̇ и̇ кнѧІꙁы ·2 и̇гемонии̇ ·1 ѥ̇парьсы ·1 и̇ триІбоуны ·1 и̇ 

є̇̇лико бѣшѫ над области  І и̇̇хъ ·3 оу̇боꙃи и̇ нищы ·2 о̇вы четвоІроногаꙗ̇ приведошѫ ·3 ѡ̇вы 

приІнесошѧ п⸺тицѧ ·3 тол⸺ко множьІства ·2 ꙗ̇ко немощии̇хь побраІти ни весь градь ·5 ѿ толика І 

реваниꙗ̇ бесловєсьнии̇хь скⷪІтинь 4· и̇ ѿ многа кличаниꙗ̇ ·2ІІ 2а потрѧсе сѧ ꙁемѣ ·2 жена же нѣкаꙗ̇ І 

вѣр⸺на бⷭы вь градѣ томь ·6 дъщи биІвша ѥ̇диночѫⷣа̇ ·3 цра꙯ нѣкое̇го ·2 и̇мѧІнемь коста ·2 и̇ семоу 

оу̇мⷷр⸺шоу ·2 ѡ̇ста І ѥ̇дина на полатѣ сь всѣмь и̇мѣниІѥ̇мь с⸺вои̇мь ·6 и̇ съ рабы и̇ рабинѧ ·2 є̇̇Іже 

нѣсть числа ·3 и̇мѧ же ѥ̇и̇ бѣ ѥ̇Ікатєрина ·3 сиꙗ̇ бѣ и̇ꙁоучила ·3 в⸺сѫ І прѣмѫдрость вир⸺гилии̇скѫѩ ̇

·3І и̇ риторикиѫ̇ ·1 а̇с⸺клипиа̇ ·1 и̇ галина ·1І а̇ристотела ·1 и̇ ѡ̇мира ·1 платона І и̇ филистио̇на ·2 и̇ 

ѥ̇у̏севиꙗ̇ ·1 и̇ а̇̇Іныи̇ ·1 и̇̇ а̇м⸺ври ·1 диѡ̇нисиꙗ̇ ·1 и̇ сиІлѫ ·1 и̇̇ ѥ̇лико вир⸺гилие̇ наоу̇чи ·3 и̇ ѻ̇ ѡ̇риꙗ ̇·1 и ̇

вьсѣкѫⷽ прѣмѫдрость ·2І седьмьдесетии̇хь и̇ два ѫ̇ꙁыка ·3І сиꙗ̇ же чоувьши глаⷭ¡ бесловесьныи̇х⸺ І 

скотии̇нь ·5 и̇ людыи̇ ·1 ѡ̇ви плачѧІще ·2 и̇ несмѣѫ̇ще гла꙯ти ꙗ̇ко хриІстиꙗ̇не ѥ̇с⸺мы ·5 страха ради 

цре꙯Іва ·2 є̇лини же тицахѫ ·2  и̇граѫ̇ще І и̇̇  плесаѫ̇ще рѫкамы ·3 вьлаꙃѣхѫ І вь храмь ·2 видѣв⸺ши 

же бл꙯женаа І ѥ̇катерина сиꙗ̇̇ биваѫ̇ща ·5 въꙁеІмьши сь собоѫ̇ рабь приде до храІІ 2б ма и̇ та ·6 и̇ 

ставши на праꙁѣ дверемь ·3І бѣше жена красотѫ ·3 непороч⸺на ·1 прѣІвыше ѥⷭ҇ства женьскаа̇го ·3 

бѣше же І вьꙁрастомь высока ꙃѣло ·4 и̇маѧ̇щи І ꙗ̇ко и̇ кипарисъ вѣтвиѥ̇ м⸺ного ·5І оу̇трьньѫ̇ росѫ 

и̇мѣѧщи· 3тако и̇ І блаженаа̇ ·2 придѧщи ѥ̇и̇ блг꙯одать І бжи꙯ꙗ̇ ·3 видѣше сѧ ꙁрѧщимь е̇ѫ̇̇ 2·І ꙗ̇ко и ̇

слнц꙯е ·2 и̇ ꙁнаменав⸺ сѧ 1ꙁ⸺намеІние̇мь крⷭ҇тьнимь ·2 рекь дверьниІкомь ·2 скажѣтє̇ цре꙯ви ѻ̇̇ м⸺нѣ ·3 

нѣІчьто и̇мамь гла꙯голати кь немоу ·4І повѣстишѧ же цре꙯виꙗ̇ же ѡ̇ неи̇ ·3І и̇ повелѣ вьлѣсти є̇и̇̇ вь 

храмь ·3 и̇ І ставьши прѣдъ цре꙯мь рече ·3 ѡ̇ коІѥ̇и̇ причи сьбраль є̇си м⸺ножьство І толико людеи̇ ·7 

погоублѣѫ̇ дшѧ꙯ І и̇хь в⸺соує̇̇ ·3 въ соуѥ̇тьное̇ и̇дольскⷪⷪІѥ̇ прѣльщенѥ̇ ·3 и̇мьже ѥ̇сть пѫІть по чрьномоу 

а̇є̇роу ·5 и̇ вь т⸺мѣ І кромѣшьнѣи̇ ·2 а̇ покои̇ и̇мь ѥ̇̇сть І ѻ̇̇гнь вѣч⸺ны ·4 и̇ что ми ѥ̇сть м⸺ноІго гла꙯ти 

·4 ннѣ꙯ ѿтврьг⸺ши в⸺се риторьІскоє̇ оу̇чение̇ ·5 и̇ вьсѣкого вы̇сокоІсловиꙗ̇ ·2 и̇̇ в⸺сѣкого мѫдрословиꙗ̇ ·2ІІ 

3а седьмьдесѧть и̇ ·в꙯· ѧ̇ꙁыка и̇ ѥд̇⸺нимь І е̇линьскьи̇мь ѧ̇̇ꙁыкомь ·6 скажѫ ти пѫт⸺ І правѣи̇ вѣрѣ ·4 

нь ѿврьꙃи ѻчи срⷣⷣчьІнѣи̇ 3и̇̇ вьꙁвⷣиг⸺ни си оу̇̇мь раꙁоуІмниі̇ ·3 и̇ послоушаи ·1 и̇ раꙁоумѣѫ̇Іщи 

раꙁоумѣи̇̇ ·2 творѧщаа̇̇го є̇динѣм⸺ І словомь ·3 въсѫ тварь вьсеи̇ вьселеІнѣи̇ ·4 и̇ раꙁоумѣи̇ ·1 ꙗ̇ко тьи̇ 

є̇сть І бь꙯ вь вѣкꙑ ·5 посла ви ѥ̇диночѧІдаа̇го сна꙯ своѥго і̇саⷭ҇ ·5 ѥ̇̇же видѣІвь погꙑбаѧ̇̇щаа̇̇го мира 

своѥ̇го ·5 и̇Іꙁ⸺бави є̇го честьнꙑ си крⷭ҇҇том⸺ ·3І тьи̇ бо ѥ̇сть ꙁижиⷣтелъ всѣчьскꙑⷨⷨ ·3І и̇ спс꙯ь погиб⸺шимь 

·2 гь꙯ гв҇ⷭоуѧ̋щим⸺ ·2І и̇ бь꙯ бг꙯꙯омь ·2 ѥ̇моуже поⷣбає̇ть ·2 ч҇ⷭть І и̇ слава въ вѣкꙑ а̇минъ 4⁖⁓ І 

Тогаⷣ црь꙯ почоудивь сѧ ·3 ста ꙗ̇ко и̇Інѣмь ·3 и̇ неможе ѻ̇дати ѥ̇и̇ рѣчъ ·3І и̇ є̇гаⷣ сѧ пробоуди ꙗ̇ко ѿ 

с⸺на ·4 гла꙯ І кь неи̇ ·2 ѡ̇̇стани сѧ на҇ⷭ ѻ̇ жено ·3 3 оу̇трѣ же І да поꙁнаѥ̇мь 

ꙗ̇же ѻ̇ тєбѣ 4·на ·І оу̇триꙗ̇ же днь꙯ ·2 повелѣ црь꙯ пріІвести блж꙯енѫ ·4 ꙗ̇ко снеиꙗ̇є̇ть лоуІча слнч꙯꙯наа̇ 

·4 тако и̇ блж꙯енаа̇ ·2 блг꙯оІІ 3б датиѫ̇ бжиѫ̇ ·2 гла꙯ црь꙯ кь блж꙯енѣи̇ 3·І слн꙯чьноꙁрач⸺не ·1 скажи намь 
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кто си І ти ·4 и̇ ѿкѫдоу ·1 и̇̇ що ·1 сѫть словє̇са І твоꙗ̇ ·3 и̇ що ти є̇сть и̇мѧ ·3 и̇ ѿвѣщаІв⸺ши 

блженаа̇ реⷱⷱ҇ є̇моу ·4 не ꙁнаѥ̇ши І ли мѧ цро꙯у ·2 а̇ꙁь ѥ̇̇сьмь коста црѣ꙯ дьІщи ·5 ꙩ̇ть прьриѫ̇ и̇̇ 

прѣкрас⸺ниѧ̇ профиІрѫ ·3 а̇ е̇̇же ѡ̇ мирьскии̇хь ·2 и̇мѧ ми є̇ І ѥ҇ⷭ ѥ̇катерина ·3 аꙁь бѣхь и̇̇ꙁꙊчила ·3 

вьІсѫ риторикиѫ̇ е̇же є̇̇сть подь небоІмь и̇ (на꙯) ꙁеми ·6 сиꙗ̇ же протльковахь І и̇ видѣхь ·3 и̇ что 

м⸺ного глѫ꙯꙯ ·3 на пръвоІѥ̇ пак 3 ѻ̇ставивьши І соуе̇тнѫѫ̇ прѣмѫдрость ·3 и̇ 

приІбѣгохь го꙯у бго꙯꙯ нашемоу і̇с꙯ х҇ⷭⷭоу ·6І рекѫщомоу ·1 погоублѫ прѣмѫдроІсть прѣмѫдрии̇хъ ·3 и̇ ̇

раꙁоумь раꙁꙊІмьнꙑхь ѿврьгѫ ·3 гла꙯ е̇и̇ црь꙯ ·2 мниІть ми сѧ ·1 ꙗ̇ко ти не роди сѧ ·3 ѿ ꙁеІмнии̇хь 

жень ·2 нь надѣѫ̇̇ сѧ ·1 ѿ І бь꙯ нашии̇хь є̇динѫ б 4 ѿвѣІщав⸺ши блж꙯енаа̇ и̇ реⷱ҇ⷱ·3 власи ми 

соуІе̇ши ѡ̇ цро꙯у ·3 бꙃи꙯ твои̇ ни въ чтоІже сѫть ·4 а̇̇ꙁь же ѿ селѣ ·2 раба ѥ̇сьмь га꙯ моє̇̇го і̇с ха꙯ ·6 реⷱ 

црь꙯ и̇̇ мы и̇ ІІ 4а мамы бвы꙯ великыи̇ м⸺ного ·7 гла꙯ є̇̇Імоу блж꙯꙯ена ·2 прѣпрѣвѣ сѧ ѻ̇ба а̇ꙁь І и̇ ти ·4 

и̇скажѫ ти ѡ̇рѫжиѥ̇ ·2 неповѣІдимо ·1 недооу̇мѣн⸺но и̇̇ невидимо ·2І неи̇ꙁьгла꙯н⸺но ·1 побѣжаⷣѧ̇ всѧ 

брани І неприꙗ̇ꙁ⸺нинѫѫ̇ ·4 црь꙯ же оу̇дивив І сѧ рече ·3 а̇ꙁь не могѫ прѣти сѧ с тобоѫ̇̇ ·4І нѫ є̇ сѫть 

мѫжиѥ̇ прѣмѫдры ·3 ѥ̇же не І смѣѥ̇ши ни ѡ̇чима на ныи̇хь поблꙊІсти ·5 и̇ прѣпрѣти тѧ и̇маѫ̇ть ·2 и̇̇ 

потоІмь хотѧ и̇ нехотѧ ·3 поклониши сѧ І бмь꙯ ·2 тогаⷣ црь написавь є̇̇пистоліІѫ̇ ·4 црь꙯ мак⸺сен⸺тие ̇

∙2вьсеи̇ вьселєнѣ І и̇ радовати сѧ ·3 ѥ̇лько прѣмѫдры и̇ е̇̇льІко ритор ·4 и̇ вир⸺гилии ·1 придѣте до І 

црс꙯тва ми ·2 ꙗ̇ко ѻ̇брѣте сѧ жена ·3І и̇мѫщи великѫ прѣмѫдрость ·3 вь І ѧ̇ꙁыцѣ своє̇мь ·2 и̇ а̇ще 

можете І прѣпрѣти ѫ̇ ·3 приѧ̇ти и̇мате ѿ црьІства ми ·3 великыѫ̇ дары ·2 писаниа̇ І же ѿпоущена 

бишѧ ·3 се придошѧ І кь немоу 2·н꙯· мѫжь прѣмѫдрыІи̇хь ·3 ре҇ⷱ кь нимь црь꙯ ·3 а̇ще е̇сть оу̇ І вась 

слово ·4 ѡт древнии̇хь мѫжь ·2І ѿвѣщаи̇те кь женѣ сєи̇ ·3 и̇ а̇ще вьІІ 4б ꙁможете препрѣтиѫ̇ ·3 дамь 

росите ·3 ѿ црь꙯ства ми ·1 гла꙯ прьви І риторъ ·3 4 наІскорѣ да 

придеть вльховь та цро꙯у ·5І и̇ а̇ще ѫ̇ не прѣпрѫ ·2 ꙩвировѣмь е̇днѣІмь начрьтаниє̇мь ·3 ѿсѣци ми 

гла҇ⷡ2⁘І 

Тогаⷣ вьꙁрадова сѧ црь꙯ ꙃѣло ·4 и̇ повеІлѣ  ҇ⷭⷭтати стѣ꙯и̇ прѣдь сѫдищемь ·4І сиꙗ̇ же таковаа̇ бив⸺ша ·3 

а̇ви сѧ є̇и̇̇ І а̇нгл꙯ь гнь꙯ глѧ꙯ ·4 не оу̇страши сѧ рабо І бжи꙯ꙗ̇ ·3 се бо дасть сѧ прѣмѫдрость ·3І кь твоє̇̇и̇̇ 

прѣмѫдрости ·2 и̇ препреІши ·н꙯· риторь и̇ потомь спс꙯еши І и̇ тѣхь ·6 почоудѧть бо сѧ твоє̇и̇̇ 

прѣІмѫдрости ·3 и̇ мноꙁы вѣровати І и̇маѫ̇ть ·3 вь и̇мѧ и̇са҇ⷭ ха҇҇ⷭⷭⷭ ·3 и̇̇ пото ҇ⷨпріІи̇меши ·2 многоцѣн⸺ныи ̇

вѣнець І ѿ ба꙯ ·3 и̇ црь꙯ствоує̇ши сь нимь вь вѣІкы ·3 а̇ꙁь бо е̇сьмь арханг꙯꙯ль михаи̇ль ·4І ꙁавѣта гнѣ꙯ 

2· послань бо ѥ̇сьмь блаІговѣстити тебѣ ·4 ꙗ̇ко да испл꙯ьні І ши сѧ радости велицѣ ·4 и̇ се рекь І 

аггл꙯ь ѡ̇̇тиде ·4 тогаⷣ повелѣ црь꙯ ·3І да сѧ сьбєреть весь народъ ·3 и̇ да І видѧть како сѧ хощеть 

прѣти жєІІ 5а на сь риторы ·6 блже꙯наа̇ же ꙁнаменаІвь сѧ ·2 ꙁнамениє̇мь хво꙯мь ·2 и̇ ста І прѣдь 

нимы ·2 ѿвѣщав⸺ши ритоІрь и̇ реⷱⷱ҇ ѥ̇и̇ ·3 несьчетан⸺ниѫ̇̇ пѫчины ·2І подълежѫщиѫ̇ безнⷣы ·2 се е̇сть 

прьІва главеꙁ⸺на ·4 великаго ꙩ̇рима ·2 ѻ̇Ірьловидима мьножьства ·2 невидиІмь пѫть и̇мѫща ·3 

невидимо лѣтаѫ̇̇Іща ·2 в⸺ неприкосновенаа̇ мѣста 2·в꙯· І главиꙁна велика оу̇чителѣ ·4 а̇ристІотела ·1 

а̇ла и̇̇ е̇̇вьсевиє̇̇ ·1 сь си(ві)лоѫ̇̇ реⷱ ·2І сирамни покаꙁоуѥ̇ть ·2 ѡ̇рѫжиє̇ І прѣдьставенни̇хь сыль ·3 

високых⸺ І горь камениѥ ̇ ·3 небсн꙯ыи̇хь дрѣвъ ·2І морьскоє̇ ловитво вьсѣковоє̇ ·3 а̇ла І и ̇

бго꙯наоу̇чен⸺ны ·1 и̇ а̇̇н⸺ни ·1 и̇ а̇̇м⸺ври ·1І скаꙁа ꙩ̇̇ мрьтвочаровани к⸺ниж⸺нѫѫ̇ сиІлѫ ·4 видѣвьши црь꙯ 

оу̇диви сѧ ·3 и̇ весь І народь ·2 и̇ ре҇ⷱⷱ ѥ̇̇и црь꙯ ·2 а̇ще що Ꙋмѣє̇̇ши І ѡтвѣщаваи̇ ·3 блж꙯енаа̇ же 

посмии̇х⸺Інѫвь сѧ мало ·3 ре҇ⷱ кь ритороу ·2 право І ти глѧ꙯ ·3 ꙗ̇ко ни пѣтѫ риторьскѫ І неꙁнаѥ̇̇ши ·4 

а̇ꙁь вь мѧ га꙯ моѥ̇̇го і̇̇с ха꙯ ·6І е̇линьскыⷨ ѫ̇̇ꙁым⸺ ѥ̇д⸺нимь ·3 ѿвѣщаІѫ̇ ти по вьсемоу гло꙯у твоє̇моу ·4ІІ 
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5б расипоꙊмьче 1· є̇лько прогль꙯ е̇си 3· раІꙁоумѣи̇ кто е̇̇сть сьтвориль 4· на оу̇Ічиль вы бѣ прокѫти 

ꙩ̇римь 4· воІдимь сьвѣто неприꙗ̇̇ꙁнинимь 3· поІдълежѫщѫѫ̇ беꙁнⷣѫ 2· вь неи̇ немощ⸺наа̇ І множьства 

3· валѣѫ̇щии̇ сѧ в⸺ невидиІмѣи̇ пѫчинѣ 3· непрѣходимии̇хь водъ І морьскыхь 3· вь неи̇же є̇̇сть много 

І раꙁлич⸺ни 4· м⸺ножьство рибь 2· китоІве и̇ а̇спиди 2· и̇ жьльбаби 1· посмикаІѫ̇щии̇хь сѧ вь неи̇̇ 2· и̇ 

поꙁнаи̇ кто І є̇̇сть вⷭⷭ҇ѣ си сьтвориль 6· и̇ походи мⷪІре невиⷣмо немокрьнимы стопаІмы 5· а̇ е̇̇же ꙩ̇̇ 

а̇̇склипиа̇ 2· и̇ галина 1·І оу̇поⷣби ѫ̇̇ ꙁлатѫ и̇конѫ 3· є̇̇же ствоІрии̇хѫ и̇долослоужителе 3· ꙁанеже І 

приложисте сѧ несьмисльнни̇хь І скотинь 4· беꙁьсловесьниихь 1· ꙗ̇̇кож҇ⷷ І гь꙯ ре҇ⷱ оу̇сти д⸺в꙯дⷪⷪвы глѧ꙯꙯ 6· 

и̇доль ѫ̇̇ꙁыІкь 2· сребро и̇ ꙁлато 2· дѣль рѫкь члв꙯чьІскь 3· оу̇ста и̇мѧть и̇ не глѧ꙯ть 3· ꙩ̇чи І и̇маѫ̇̇ть 

и не видѧть 3· оу̇ши и̇ ноІꙁⷣры и̇ прочаа̇ сиихь 4· поⷣб⸺нии̇мь І да бѫдѫть 2· творѧщеи̇ ѧ̇ 1· и̇ вьси І 

надⷺѧ̇̇ще сѧ на нѫ 3· ꙁато прилоІІ 6а жисте сѧ несьмислъныи̇хъ скотинъ 4І а̇ ѥ̇же ѡ̇̇ платонѣ 2· и̇ 

диꙩ̇̇нисиа̇ 1· и̇ филистиꙩ̇на 1· и̇̇ · и̇ ѥ̇̇вьсевиꙗ̇ 1· и̇ прочии̇̇х⸺ І философь 2· ꙁлѣ погрѫжаѫ̇̇ще люди 3· вь 

І геꙩ̇нѣ 1· а̇ е̇̇же ꙩ̇ дрѣвѣ сивила ре҇ⷱⷱ ѡ̇ трьблаІженоє̇ дрѣво 6· на немьже хьⷭ҇ распѧть І сѧ 3· а̇ ꙩ̇̇ горахь 

є̇̇же ре҇ⷱ 3· а̇ и̇ ан⸺ни 1· и̇ а̇̇м⸺врі 1·І клеплѫть а̇сли 2· вь нии̇хьже хьⷭ҇ 2· вь роІжьⷣствѣ си положень быⷭ҇ 3· 

а̇ е̇̇же ꙩ̇ каІмени 2· є̇же положень быⷭⷭ҇ на гробѣ гн꙯ѣⷨ҇ 5·І ꙗк̇оже пррⷪкь гле꙯ть 3· камень є̇гоже І искоусишѧ 

ꙁижѫⷣщєи ̇ 4 сьи̇̇ роди І сѧ 2· вь главѣ ѫ̇̇глоу 2· е̇да могѫть бꙁи꙯ І ваши 4· ꙁа члк꙯а ꙁакалае̇ма 2· 

принисте І и̇̇нѫ жрьтвѫ ѥ̇го ради 4· ꙗ̇коже гь꙯ 2·І ѥ̇га ⷣа̇мвраа̇мь приведе сна꙯ своє̇гѻ І на жрьтвѫ 6· 

ѻ̇вьна на мѣсто є̇го І покаꙁа 3· ваши бве꙯ ни е̇д⸺но ѿ сиі̇Іхь покаꙁꙊѫ̇ть 5· а̇ꙁь же бже꙯ст⸺вьІни 

серафимьскы ѧ̇ꙁ кь павлоІвь 5· ꙗ̇коже мльни ꙗ̇вить сѧ на І нб꙯о 4· сиа̇є̇ть ѿ и̇стока до ꙁапад⸺ 

3·Ітакоже и̇ сьи̇ блж꙯ении̇ пишєІть 4· по вѫсѣхь градовь и̇ странаІхь 3· распоущаѧ̇ є̇̇пистолиѩ̇ 2·ІІ 6б 

въꙁиваѥ̇ всѣхь 2· ѡт мѫкь кь сто꙯у 2·І и̇ въ жиꙁнь вѣч⸺нѫѫ̇ 2· видѣсте и̇ І кы 2· бго꙯глаⷭ҇наа̇го 

двд꙯а 2· ѿІсѣкаѫ̇ща вьсѧ риторьскѫѫ̇ хиІтрость 4· и̇ спс꙯аѧ̇ в⸺сѣхь хꙩтѧщии̇Іхь славити ба꙯꙯ вь неи̇ 6 

вѣдѣчоустє І слѣп⸺цы 2· никогаⷣⷣже видѧще беІꙁоум⸺ни 3· п⸺си погани 2· ꙩ̇слета тоІварь носѧще 3· 

въꙁьдвиг⸺нѣтє 1·І ѡ̇каменена ваша срц꙯а 3· и̇ поꙁнаІи̇те ба꙯ нше꙯го і̇с ха҇ⷭ 5· ꙗ̇ко томоу поІдобає̇ть 

слава вь вѣкы а̇мин⸺ 6⁖⁓ І… 

Проста изоколна серия: 

блже꙯наа̇ же ꙁнаменаІвь сѧ ·2 ꙁнамениє̇мь хво꙯мь ·2 и̇ ста І прѣдь нимы ·2 

вь неи̇ немощ⸺наа̇ І множьства 3· валѣѫ̇щии̇ сѧ в⸺ невидиІмѣи̇ пѫчинѣ 3· непрѣходимии̇хь водъ І 

морьскыхь 3 

тогаⷣ поІрьфириꙩ̇̇н⸺ вое̇вода 3· сь двѣма сьІІ 9б тьмама вои̇нома 3· ставь посрѣдѣ ꙁ⸺бора І реⷱ҇ 3· и̇ а̇ꙁь 

христиꙗ̇нинь е̇сьмь 3· и̇ воІе̇вати и̇мамь ха҇ⷭ ради 3· 

Тогаⷣ црь꙯ почоудивь сѧ ·3 ста ꙗ̇ко и̇Інѣмь ·3 и̇ неможе ѻ̇дати ѥ̇и̇ рѣчъ ·3 

Редуваща се серия: 

сиꙗ̇̇ же видѣвьше ·2 црь꙯ѥ̇ и̇ кнѧІꙁы ·2 и̇гемонии̇ ·1 ѥ̇парьсы ·1 и̇ триІбоуны ·1 
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и̇ риторикиѫ̇ ·1 а̇с⸺клипиа̇ ·1 и̇ галина ·1І а̇ристотела ·1 и̇ ѡ̇мира ·1 платона І и̇ филистио̇на ·2 и̇ 

ѥ̇у̏севиꙗ ̇·1 и̇ а̇̇Іныи̇ ·1 и̇̇ а̇м⸺ври ·1 диѡ̇нисиꙗ̇ ·1 и̇ сиІлѫ ·1 

Конструкция в рамка: 

ꙁаповелѣ црь꙯ въсѣкомоу І члк꙯оу ·4 приносити сь собоѫ̇̇ ·2 ю̇ньцѧ І и̇ ѻ̇вцѧ ·2 оу̇богимь же и̇ нищымь 

·2І птицѧ и̇ голѫби на жрьтвѫ бго꙯мь ·4 

писаниꙗ̇ І же ѿпоущена бивъша ·3 придошѫ І къ немоу много м⸺ножьство члвк꙯ъ ·5І живѫщии̇хь въ 

мѣстѣ томь ·3 

а̇ ѥ̇же ѡ̇̇ платонѣ 2· и̇ диꙩ̇̇нисиа̇ 1· и̇ филистиꙩ̇на 1· и̇ ѥ̇̇вьсевиꙗ̇ 1· и̇ прочии̇̇х⸺ І философь 2· 

реⷱⷱ҇ ѥ̇̇и црь꙯ ·2 а̇ще що Ꙋмѣє̇̇ши І ѡтвѣщаваи̇ ·3 блж꙯енаа̇ же посмии̇х⸺Інѫвь сѧ мало ·3 реⷱ҇ кь ритороу 2 

рече цр꙯еви чесо главѫ ѡ̇стави 5· ноІꙃѣ вьпрашаѥ̇ши 2· црь꙯ же ре҇ⷱ 2· ꙁлаа̇̇ глаІво ти ли имь глава є̇си 

5· 

5. Заключение 

Както се вижда от изложеното по-горе, в повечето случаи ритмичните структури 

в разглеждания текст се комбинират и така се създават по-сложни ритмично-

синтактични цялости, в рамките на които се наблюдава включване на изоколони от 

различен вид (и дори тип) в по-голяма изоколна структура, в която те са синтактично 

обособени като относително самостоятелни, но и принадлежащи към цялото. Така 

създаденият ритъм служи, за да подчертае определени логични единици в текста, 

помага на четеца в изчитането му и в подчертаването на идейните поанти във всеки 

отделен сегмент. Това е особено полезно при текстовете с дидактична функция, 

предназначени за слушатели. Ритмика притежават както диалогичните части от текста, 

така също и авторовите думи. Това от своя страна означава, че житието най-вероятно е 

стилизирано при съставянето на ЯЗ в края на XIII началото на XIV в. и отразява 

представата за стил на книжовник от този период. 
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