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В Исторически музей гр. Оряхово под инв. № 1248 се съхранява ръкопис от началото на ХІХ в., 

съдържащ препис на Митарствата на блажена Теодора. Броят на митарствата е 20, което насочва към 

руската редакция на съчинението. Първоизточник е книгата Житий святых на Димитрий Ростовски, но 

руският текст е предаден по съкратен и опростен начин. Ръкописът е пример за късното взаимодействие 

между българската и руската книжовни традиции. Сред българите повторно получава популярност 

съчинение, познато още в Търновската книжовна школа. Късните му преписи не са просто копия на 

текста от печатната книга, а опит за преработка и преосмисляне на есхатологичното съчинение.  
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In the Museum of History-Oryahovo with No 1248 is preserved a manuscript from the beginning of the 19th c., 

containing the Blessed Theodora’s aerial tollhouses. Their number 20 orientates towards the Russian redaction 

of the writing. Origin is the Dimitry of Rostov’s Saints’ life, but his text is shortened and simplified. Manuscript 

is an example for the late interaction between the Bulgarian and Russian literary traditions. Among the 

Bulgarians again is popular work, known in the Tarnovo Literary School. Late transcripts are not only copy of 

the text from the printed book, but revision and rethinking of the eschatological work. 
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В Основния фонд на Историческия музей в гр. Оряхово, област Враца, под инв. 

№ 1248 се съхранява ръкопис, който по палеографски особености може да бъде отнесен 

към началото на ХІХ в. В инвентарната книга манускриптът е описан като 

„старопечатна книга с проядена кожена подвързия, формат 16/21 см., ръкопис“. 

Информация за произхода му липсва. Върху подвързията, освен етикета с инвентарния 

номер на музея, е запазен и друг с № 27. Същият вид етикети има и върху старопечатни 

книги, предадени във фонда на музея от библиотеката към читалището в Оряхово. Ето 

защо може да се приеме, че ръкописът също е бил притежание на читалищната 

библиотека.  

Кодексът съдържа 22 листа хартия без оригинална фолиация с размер на листа 

152 х 211 мм. и големина на текстовото поле 120 х 170 мм. Липсват началото и краят, 

както и отделни листове на няколко места в книгата. Хартията е мека, кремава, с ясно 



различими широки вержори. Запазени са водни знаци от типа „три цилиндъра” във 

варианта с вдлъбната основа, както и инициали NR на една от страниците.  

Ръкописът е писан с черно мастило, по 13 до 17 реда на страница. Текстът е 

изписан от една ръка с едър неравен полууставен почерк. Правописът е 

църковнославянски. Има повторени фрази, задрасквания и поправки, разделянето на 

отделните думи е неправилно. Срещат се диалектни думи като забꙋвари (забрави) и 

турцизми като фꙋдꙋлꙋкъ (гордост), башке (отделно), сарае (дворци) и др. 

Украсата е скромна, като имитира оформлението на старопечатните книги от 

ХVІІІ в. Има черни и червени инициали, три от които са поставени в четириъгълни 

орнаментирани рамки. На л. 2б-5а текстовото поле е обградено от неравно разчертана 

рамка, оформена от червени триъгълници. Подвързията е от кожа, подлепена с хартия, 

в лошо състояние. Като размер е по-малка от самия манускрипт и вероятно е добавена 

по-късно. Кодексът е подшит с кафяв конец, като шевовете се виждат.  

Ръкописът съдържа: 

л.1а-20а Митарства на блажена Теодора. Начало: и по гꙋлѧмъ страхъ ѿ онизи 

дѧволе ѿвращах си ѡчите насамъ и натата да ги не вида нити да ги чꙋѧ.  

л.20б-22б молитва за запазване от смърт. Начало: Изобразителю истомъ помощи 

несонима светаго хотѧ заради това ви са мола ѿ смерти кадема влачюшъ зар греха ми 

л. 22б рецепта за лекарство. Начало: Хилачо за каква ѧра҇҇҇҇ да е 

л. 22б математически изчисления. 

На отделни места в полетата има неясни записки, които трябва да се 

интерпретират като късни вторични приписки, чиято цел е била да се имитира почеркът 

на писача.  

Обект на проучване в настоящата разработка е съдържащият се в ръкописа 

препис на Теодорините митарства. Съчинението е част от Житието на св. Василий 

Нови, съставено през Х в. във Византия. Агиографският текст получава широко 

разпространение в славянската книжнина, макар че през ХVІ-ХVІІ в. е считан за 

апокриф, заедно с тези на Андрей Юродиви и Методий Патарски (Пигин 2003: 573-

578).  

Историята на текста е свързана с две версии – руска и южнославянска. Основна 

разлика между тях е броят на митарствата – 21 в южнославянската и 20 в руската. 

Известни са два руски превода, правени по две различни гръцки редакции. Най-ранните 

ръкописи, съдържащи първия превод, се отнасят към първата трета на ХІV в. 



(Щеголева 2016: 40), но се предполга, че преводът е направен още в края на ХІ в. 

(Пентковская 2004: 114-128; Пентковская 2012: 145-154). Тази първа руска редакция е 

включена в Макариевите Чети-Минеи при датата 26 март. Втората руска редакция е 

съставена през ХІV в. въз основа на южнославянския превод. В края на ХVІІ в. 

митрополит Димитрий Ростовски съставя съкратена трета редакция, която включва в 

третия том на книгата си Жития на светците. Тази редакция получава широко 

разпространение не само в руските земи, но и сред южните славяни. Около 1805 г. 

българският епископ Софроний Врачански прави преработка на текста на Димитрий 

Ростовски, известна по един препис - РНБ, Погодинска сбирка, № 1204 (Иванова 1981: 

411-415; Карачорова 2010: 72). Руският учен Сергей Григориевич Вилинский определя 

Софрониевия превод като трета южнославянска редакция (Вилинский 1913: 947-973). 

Не е ясно кога е направен първият български превод на Житието на св. Василий Нови, 

макар че следи от български протограф са запазени в сръбски по произход преписи 

(Петканова, Милтенова 1993: 230). Съчинението е преведено на български език за 

втори път в Търновската книжовна школа през ХІV в. преди 1360 г. (Иванова 1981: 35). 

Най-ранният известен до момента южнославянски (български) препис на Житието на 

св. Василий Нови се намира в монашески сборник от средата на ХІV в., № 79 в 

библиотеката на БАН (Кодов 1969: 167). Обнародвани или описани са няколко 

южнославянски преписа на съчинението от ХІV-ХІХ в., съдържащи 21 или 22 

митарства (Новаковић 1895: 35–113; Вилинский 1913; Ангелов 1960: 256-268; 

Evangelou 2009: 181-189; Карачорова 2010:68-76). През ХІХ в. Митарствата са 

публикувани общо пет пъти в превод на Йоаким Кърчовски по третата руска редакция, 

като първото издание е от 1817 г. През ХV-ХVІІІ в. Митарствата са преработвани и 

включвани в сборници с поучителни текстове. Самостоятелно или заедно с Житието 

на св. Василий Нови, те влизат в състава на редица сборници от ХVІІІ и първата 

половина на ХІХ в. (Генова 2011: 445-446). Особеност на преписите от началото на ХІХ 

в. е това, че съдържат 20 митарства и следват изложението в Житията на Димитрий 

Ростовски. Съхранените ръкописи от първата половина на века явно са преписвани по 

изданието на Йоаким Кърчовски от 1817 г. През втората половина на ХVІІІ и началото 

на ХІХ в. в българската църковна живопис навлиза цикълът Митарства на душата, в 

който те са 20 на брой, всяко представено в отделна сцена и номерирано с буквено 

означение (Генова 2011: 450-460). 

В преписа в ръкописа от музея в Оряхово митарствата са 20, следователно той 

също трябва да се свърже с руската редакция. Съчинението е без начало. Проследени са 



митарствата от първо до четвърто. Началото на последното липсва, но в запазения 

текст се осъжда пиянството. След няколко откъснати листа текстът продължава с 

единадесетото митарство и стига до двадесетото, като листовете с началото на 

петнадесетото и седемнадесетото липсват и не става ясно за какъв грях са те.  

Запазените митарства са е следните: 

митарство 1 – за празни и срамни думи - за дꙋми празни и срамни 

митарство 2 – за лъжа - за лажа  

митарство 3 – за осъждане и клетви - за осꙋждие и за клетви 

митарство 11 – за гордост - гордости  

митарство 12 – за гняв и ярост - гнева и ѧрости  

митарство 13 – за зло и инат - детꙋ држатъ на комшии си инатъ и враща ѕзло 

митарство 14 – за убийство - за ꙋбииство 

митарство 16 – за блуд и прелюбодейство - блꙋтъ, любодеѧнїе  

митарство 18 – содомско - содомско 

митарство 19 – за ерес - ереси  

митарство 20 – за немилосърдие - несмалосердиѧ  

Те се припокриват с митарствата, посочени в третата руска редакция. При 

четвъртото във варианта на Димитрий Ростовски се осъжда чревоугодничеството, но в 

самия текст се говори и за пиенето. Вероятно изгубеният откъс от музейния ръкопис е 

бил близък до него. Оформлението на ръкописа сочи, че първоизточник на текста е 

била печатна книга. Като такъв трябва да се приеме том 3 от Житията на Димитрий 

Ростовски, чието първо издание е от 1700 г. (Ростовский 1764). Потвърждение за това е 

съпоставката между ръкописа, руската печатна книга и изданието на Йоаким 

Кърчовски (Кърчовски 1843). Като смисъл съчиненията в трите варианта се 

припокриват, но като текст изданието в българската старопечатна книга значително се 

отличава от останалите: 

№ ОМ ДР ЙК 

1 И кото врехме ѿ землѧта 

камто небеса на пратъ ни 

срещеха даволете на первото 

мирството на него запиратъ 

за сичките дꙋми празни и 

Грѧдꙋщимъ намъ ѿ земле къ 

высотѣ нбⷭ҇҇нѣи въ началѣ 

срѣтоша насъ воздꙋшныѧ 

дꙋси первагѡ мытарстна на 

нем же истѧзꙋютсѧ грѣси 

и пойдохме на горѣ на высокѡ 

чакъ до Облацы, и ны 

срѣтоха воздꙋшнїи дїаволи. 

Тамѡ истражꙋватъ грѣхови, 

и зборови празднїи; и той часъ 



срамни и тꙋгази са запрѧхме 

тамъ изнесꙋха при назе много 

книги и в тѧхъ беха написани 

сичките мои хороти ѿ дете де 

какво беха рекла ако нѧщо 

рековъ безꙋмно а наи много 

що самъ рекла срамотно и 

шеги що са шегꙋвахъ доде 

бехъ млада 

словесъ и глаголѡвъ 

чл҃вѣческихъ праздныхъ, 

бꙋихъ, скверныхъ, 

безчинныхъ, и абїе тамѡ 

стахомъ. и изнесоша къ намъ 

многїѧ свитки, въ нихже 

написана бѧхꙋ всѧ моѧ 

словеса ѿ юности моеѧ 

изреченнаѧ 

ны запреха, извадиха многꙋ 

тефтери; оу нихъ беше 

написани моите ѕли грѣшнїи 

зборови 

2 ꙋтидохме по нагоре прижихме 

и па при дрꙋго митоство що 

запиратъ за лажа на него 

питатъ за сѧка хорота на 

хорота на лажа а наи много 

за клетвопрестꙋпление и които 

мартꙋртисва на лажа и що са 

обде чете каже бг҃ꙋ па не 

исплните и кꙋга идемъ да са 

исповѧдаме пред дх҃ѡвници 

па лежем 

и находомъ ѿтꙋдꙋ выше. И 

приближихомсѧ к дрꙋгомꙋ 

мытарствꙋ, глаголемомꙋ лжи, 

на немже истѧзꙋетсѧ всѧко 

слово ложное, а наипаче 

клѧтвопрестꙋпленїѧ, 

призыванїѧ имене Гд҇҇ⷭнѧ всꙋе, 

лжесвидѣтелства, ѡбѣтѡвъ 

Бг҃ꙋ содѣѧнныхъ неисполненїе, 

исповѣданїе грѣхѡвъ не 

поистинниѣ бывающее 

и пприближихме дрꙋго 

мытарство. 

На тои гюмрꙋкъ испытꙋватъ 

кои лаже, и сека речь, що е на 

лажа: а повече, кой се клъне, и 

кой чинилъ ꙗлаишайтлъкъ, 

и кой нещо реклъ да даде 

даръ Бг҃ꙋ, и не го далъ; и кой 

не исповедалъ чистѡ 

3 Та па стигнехме дрꙋго 

миторство тамъ за кратъ 

запиратъ за осꙋждие и за 

клетви та сиъ кото ни 

запрѧха видѧхъ колко е 

тежакъ грехъ и колко е 

гꙋлѧмо зло да осеждашъ 

комшиѧ си или да клеветишъ 

нѧкꙋго и да го обечестѧвашъ 

или да хꙋлишъ и да мꙋ са 

Таже достигохомъ инагѡ 

мытарства, еже глаголашсѧ 

быти ѡсꙋжденїѧ и клеветы. 

тамѡегда оудрежани 

быхомъ, видѣхъ, коль 

тѧжекъ грѣхъ, еже ѡсꙋждати 

ближнѧго, и коль велїе есть 

ѕло, еже кого ѡклеветити, 

ѡсꙋждати, ѡбезславѧти, 

хꙋлити, рꙋгатисѧже и 

и дойдохме дрꙋгїи гюмрꙋкъ. 

Тамѡ тражатъ, кой 

ѡсꙋждава, и кой клевети; 

тамѡ ны запреха, и видохъ, 

за що было големъ грѣхъ на 

тыѧ, кои ѡдꙋмоватъ и 

клеветатъ, акѡ некого 

оукоришь или ѡсꙋдишь; и 

тыѧ, що се смеатъ на чꙋждїи 

грѣхови, а своите грѣхови не 



смеешъ че е грѣшилъ а себе си 

не видишъ що правиш 

посмѣватисѧ грѣхꙋ чꙋждемꙋ, 

своихъ грѣхѡвъ не смотрѧщи. 

си гледатъ 

11 Така на митарство гордости 

що запиратъ за фꙋдꙋлꙋкъ 

гꙋлеме не дето са многꙋ 

агꙋлемꙋшъсвѧшъ що лесто 

ꙋгасне раса що лесно и сехне 

ако и многꙋ испитватъ за 

таквизи що не почитатъ 

маика си и баще си така и по 

стари кꙋгато не послꙋшашъ 

нѧкои работа или кꙋга са 

фалишъ 

Подобнымъ образомъ 

прсидохомъ и гордости 

мытарство, идѣже гордоскнѡ 

надменнїи дꙋхи истѧзꙋютъ 

ѡ тщеславїи, самомнѣнїи, 

презорствѣ, величанїи: тамѡ 

взыскꙋетсѧ прилѧжнѡ то, 

аще кто не воздаваше 

должныѧ чести родителемъ 

отцꙋ и матери, такоже и 

старѣишинамъ ѿ Бг҃а во 

власть поставленымъ 

И така прїидохме на 

баждарница, деща се ширеха 

дїаволи фодꙋлски, и 

испытꙋватъ за тїѧ, кои са 

сиромаси, а се фꙋдꙋлатъ; и се 

чинатъ големи; коисе дигатъ, 

тамѡ цвръстѡ истражꙋватъ, 

кой не почита свои родители, и 

колкꙋ пъты несте послꙋшале 

законъ Бж҃їи 

12 Тꙋгизи стигнахме митарство 

гл҃големаго гнева и ѧрости 

ала и тамъ макаръ и лоши 

да беха онизи дѧволе ала не 

намериха много грѧхъ ꙋ мене 

Таже достигохмъ инагѡ 

мытарства, глаголемаго 

гнѣва и ꙗрости, но и тамѡ 

аще и свирѣпїи бѣхꙋ 

воздꙋшнїи истѧзатели, обаче 

немногѡ ѿ насъ поꙋчиша 

Мытарство в҃ї що се вика 

сърденѣ и лютенѣ тамѡ бѣха 

свирѣпїи; и страшнїи дїаволи, 

и катѡ лꙋди и безꙋмнїи; 

анџакъ ѿ насъ многꙋ не 

земаха 

13 Додохме на дрꙋго митарство 

що са каже зло повиние на 

него немилостиво испитватъ 

таквизи детꙋ држатъ на 

комшии си инатъ и враща 

ѕзло забло и ѿ тамъ съ много 

ѧростъ завождатъ въ ада 

По семъ ѕлопоминѣнїѧ 

мытарство предста намъ, на 

немже немилостивиѡ 

истѧзꙋени бываютъ 

держащїи в срⷣцахъ своихъ 

ѕлобꙋ на ближнѧго, и 

воздающїи ѕло за ѕло, и 

ѿтꙋдꙋ со многою ꙗростїю 

низводѧтсѧ ѕлобными дꙋхи в 

тартаръ 

И се найде предъ насъ, що е 

ѕлопомненїе; тамѡ бїзъ 

милость испытꙋватъ тїѧ, що 

дръжатъ гаресъ; кои враща 

ѕло за ѕло; що не се 

прощаватъ: кои се таквїѧ, 

акѡ не се простиле нихъ ѿ 

тамѡ сосъ многꙋ лютость, 

гаразливїи дїаволи ги 

ѿведꙋѧтъ подъ земли оу 



тартаръ 

14 това агг҃лете ми хоротѧха 

влѧзꙋхме на дрꙋго митарство 

за ꙋбииство 

Сїѧ сты҃мъ агг҃лѡмъ къ мнѣ 

бесѣдꙋющымъ, виидохмъ в 

мытарство оубїиства 

И влезохме оу мытарство-то 

на оубїиство  

16 Така хоротехме додохме на 

митарство детꙋ запиратъ за 

блꙋтъ тамъ испитватъ 

сичките любодеѧнїе нищо си 

тꙋри чл҃векъ ꙋме е в това и 

дето са наꙋчилъ на леверно 

досѧкане напосле и на лоши 

работи 

Такѡ бесѣдꙋюще, доидохмъ 

мытарства блꙋднагѡ, на 

немже истѧзꙋетсѧ всѧкое 

любодѣѧнїе, и оумное грѣха  

блꙋднагѡ мечтанїе, помысла 

же въ томъ оумедленїе, 

соизволенїе, оуслажденїе, 

сквернаѧ же ѡсѧзанїѧ, и 

страстнаѧ прикосновенїѧ 

И дойдохме на мытарство 

блꙋдное, на това тражатъ и 

испытꙋватъ секїи грѣхъ 

кꙋрварскїй, и кои сосъ оумъ 

мысли блꙋдный  грѣхъ, и 

оумное  грѣха блꙋднаго 

мечтанїе, тоесть держи на 

оума си той  грѣхъ секїи часъ, 

и изволѧва сѧ и оусладꙋва, и 

гнꙋсно пофащане, що сѧ 

пофащтътъ 

18 Приближихе са на митарство  

содомско на него испитватъ за 

сѧкакви грѧхове паче 

ествениѧ мꙋжескиѧ и женскиѧ 

и совокꙋпление съ беси изъ 

бесловесними животними и 

кровосмешениѧ и инаѧ 

сквернеишаѧ отаи биваемаѧ 

още срамота 

И приближихомсѧ к 

мытарствꙋ содомскꙋ, на 

немже  истѧзꙋютсѧ грѣхи 

паче естественныѧ мꙋжестїѧ и 

женскїѧ, и совокꙋплениїе съ 

бѣсы, и съ безсловесными 

животными, и кровосмѣшенїѧ, 

и инаѧ сквернѣишаѧ отаи 

бываемаѧ, ихже стыдно есть 

и воспомѧнꙋти. 

И дийдохме на мытарство 

Содомское, тамо сѧ 

испытꙋватъ и истражꙋватъ 

грѣхови, кои мѫжи чиниле 

грѣхъ сосъ жени ѿ дрꙋга 

страна тоесть ѿ зади, и кои 

жени искали да чинатъ 

грѣхъ ѿ зади и кои чиниле  

грѣхъ сосъ добытацы, и кои 

сѧ сабирале сосъ дїаволи, и 

кои зимале роднина или 

кꙋмство 

19 Додохме на митарство ереси 

тамъ мꙋчатъ кои не вѧрва 

вѧра христиѧнска с сꙋмнениѧ 

По семъ прїидохмъ къ 

мытарствꙋ ересеи, идѣже 

истѧзꙋютсѧ неправаѧ ѡ вѣрѣ 

Пакъ дойдохме на дрꙋго 

мытарство, за еретическїи 



Забелязват се опити смисълът на руския текст да се предаде по-просто и 

съкратено. При описанието на ангелите, които повеждат душата на Теодора, в руския 

текст се казва „одежды ихъ ꙗкѡ молнїѧ”, което е преведено като „дреи беха имъ като кꙋга 

светне”. На няколко места са поставени въпросителни знаци, които отбелязват 

неразбираеми думи. Една от тях е „ѳечмѧнъ”, съответстваща в руския текст на 

„ѳѷмїанъ”, т.е. „тамян”. Има и други случаи, в които българският книжовник явно не е 

разбрал оригиналния текст. Той обяснява думата „оскордъ” – брадва – с израза „кото 

шило”. Превежда „ближнемꙋ” като „на комшиѧ” С израза „на лажа мартꙋрисване” е 

обяснена фразата „не поистиннѣ исповѣдахсѧ пред оц҃емъ моимъ дх҃внымъ”. Думата 

„жестосердїѧ” е предадена от българския книжовник като „шестосредиѧ”.  

По интересен начин в музейния ръкопис е представен откъс от тринадесетото 

митарство. В текста на Димитрий Ростовски се говори за елини и сарацини: „невѣрнїи же 

Еллини їдѡлослꙋжители, и Сарацыни, и вси чꙋждїи Бг҃а сѣмѡ не приходѧтъ, еще бо живи сꙋще 

тѣломъ погребени сꙋть во адѣ дꙋшами своими. и егда оумираютъ, абїе без всѧкагѡ испытанїѧ 

дꙋшы ихъ взимаютъ бѣси ꙗкѡ свою часть истꙋю, и изводѧтъ въ геенскꙋю пропасть”. В 

ръкописа от Оряхово те се превръщат в юдеи и турци: „а неверни ꙋдее идололꙋжителе и 

тꙋрци дето не се бж҃и тие тꙋка не минꙋватъ тие още живи са вовъ ада а кꙋга ꙋмратъ тꙋгази 

дѧволете ги хичъ не питатъ ами ги заводатъ право во ада”. 

При описанието на митарствата българският текст е по-съкратен, на места 

преработен, но не може да има съмнение, че първоизточникът на преписа е именно 

руската старопечатна книга. Ръкописът от музея в Оряхово е интересен за науката като 

въ вере хꙋли на стыи҃о и 

дрꙋги лоши работи 

мꙋдрованїѧ, ѿстꙋпства ѿ 

православнагѡ исповѣданїѧ 

вѣры, недовѣрства, сꙋмнѣнїѧ 

в вѣрѣ, хꙋлы на ст҃ыню, и 

прѡчаѧ тѣмъ подѡбнаѧ 

20 На това митарство срешнеха 

ѕлобни дїѧволе на покошното 

митарство детꙋ 

несмалосердиѧ и шестосредиѧ 

много  

Но и еще срѣтоша насъ 

ѕлобнїи дꙋхи послѣднѧгѡ 

мытарства, еже есть немлⷭ҇҇рдїѧ 

и жестосердїѧ.  

Послѣдное мытарство, що е 

немилосердїе, сирѣчь кой не е 

милостивъ, и кой е сърдитъ 



пример за късното взаимодействие между българската и руската книжовни традиции. 

Чрез книгата на руския митрополит сред българите повторно получава популярност 

едно съчинение, познато още на скрипторите в Търновската книжовна школа. 

Причината за неговата популярност през ХVІІІ и ХІХ в. трябва да се търси не толкова в 

темата, която засяга, колкото в навлизането на сюжета Митарства на душата в 

църковната живопис през същия период. Това, което прави особено ценни късните му 

преписи, е фактът, че те не са просто копия на текста от печатната книга, а 

представляват опит за преработка и преосмисляне на есхатологичното съчинение.  
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