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димитрије богдановић (из породичне архиве)



Уводна реч

Академик Димитрије Богдановић (1930–1986), по образовању теолог и 
правник, оставио је својим делом блистави траг у српској медијевистици. 
Био је свестрани проучавалац српске средњовековне духовне културе и 
књижевности, као и српског рукописног наслеђа у целини, сагледавајући 
их из различитих углова и тиме утирући пут у многим областима ис-
траживања. Као начелник Археографског одељења Народне библиотеке 
Србије и професор на Одељењу за историју Филозофског факултета у 
Београду несебично је преносио знање млађим генерацијама, образујући 
многе нараштаје научних посленика.

У научном раду значајну пажњу посветио је византијским темељима 
српске средњовековне културе и рецепцији византијске књижевности. Јед-
на од омиљених тема била му је Лествица светог Јована Лествичника. Об-
јавио је њен превод, као и монографију Јован Лествичник у византијској и 
старој српској књижевности, засновану на докторској дисертацији. У жељи 
да корене српске духовности приближи савременицима писао је у више 
наврата о исихазму, посебно о неоплатонизму у исихастичкој књижевно-
сти код Срба, о социјалној теологији Јована Златоустог, о Светим оцима 
и учитељима цркве, рецепцији византијског богословља у Србији XIV и 
XV века, о књижевности као чиниоцу интеграције византијско-словенског 
Балкана, о византијском књижевном канону у српским службама средњега 
века. Редиговао је превод Поетике рановизантијске књижевности Сергеја 
С. Аверинцева, обогативши књигу врсним предговором На путевима тео
ријског проучавања рановизантијске књижевности. У низу прилога посве-
ћених појединим питањима средњовековне књижевности у Срба издвајамо 
студију Развој жанрова у српској књижевности XIII века, као и више од сто-
тину одредница у Речнику књижевних термина. Средњовековној култури 
приступао је као целини, заснованој на јединственом погледу на свет, те је 
писао и о односу књижевности и ликовне уметности. „Закон лепоте као 
свеопшта норма људског постојања захтевао је да буде исказан и у ствара-
њу писаном речју“, изрекао је једном приликом. Своја књижевнотеоријска 
и историјскокњижевна проучавања крунисао је поглављима у вишетомној 
Историји српског народа и књигом Стара српска књижевност.
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Хвале је вредна и његова посвећеност приређивању, критичком 
издавању и превођењу старих споменика. Учествовао је у припреми прва 
два тома издања Законика цара Стефана Душана, у којима је објављено 
шест преписа овога текста, објавио Софијску службу светом Сави, Ка
рејски типик светога Саве, Србљак. Службе, канони, акатисти, I–IV (у 
сарадњи са Ђорђем Трифуновићем), Теодосијево Житије Петра Кори
шког, Житије Ђорђа Кратовца, Епистолије кирСилуанове, те Матичин 
апостол. Саставио је и данас у издавању споменика незаобилазни текст 
Правила за критичка издања старих српских писаца. Био је и један од 
покретача едиције Стара српска књижевност, чији је циљ био да дела 
средњега века кроз преводе приближи савременом читаоцу. Са својим 
учитељем Владимиром А. Мошином приредио је критичко издање Вуко-
вог превода Новог завјета у оквиру Сабраних дела Вука Караџића.

Пажњу је посвећивао и проблемима текстологије и лексикографи-
је. У овој области драгоцени су његови радови Текстолошко изучавање 
правних споменика средњовековне Србије, Небиблијска грађа у речнику 
старословенског језика српске редакције и О неким питањима лексико
графске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције.

Проучавао је српско писано наслеђе у многим рукописним збир-
кама (Хиландар, Савина, Библиотека Епархије арадске, Дечани, Пећка 
патријаршија, Никољац, Цетињски манастир и др.). Продубио је при-
ступ који је усвојио од Владимира А. Мошина на пољу археографије 
и палеографије, а своја начела изложио је у програмском раду Метод 
описа рукописа у Археографском одељењу Народне библиотеке СР Ср
бије у Београду. Поред више прилога у којима је изнео резултате својих 
истраживања (Стара српска рукописна књига и проблем реконструк
ције њених фондова, Ћирилска палеографија и кодикологија у Југосла
вији, Перспективе књижевноисторијских истраживања у збиркама 
словенских рукописа Свете Горе, Археографски пројекти у Србији итд.), 
објавио је и две монографске синтезе: Каталог ћирилских рукописа ма
настира Хиландара, I–II, и Инвентар ћирилских рукописа у Југославији 
(XI–XVII века).

„Био је то човек сасвим изузетних особина“, написала је академик 
Ирена Грицкат, један од његових блиских сарадника. Красили су га, како 
каже, велика интелектуална и духовна острашћеност, многострана и не-
обична знања, моћ усредсређивања, организаторска умешност, тактич-
ни приступ саговорницима, дар лепе речи, мирна углађеност, те јасноћа 
и брзина мишљења. „Он је, по некој особеној интуицији, по дубоко про-
духовљеној поистовећености са предметом свога рада, био непоновљив.“
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Академик Димитрије Богдановић је, поред бројних дужности које 
је имао у Српској академији наука и уметности, био оснивач и први 
председник Старословенског одбора, утемељеног 1982. године. У знак 
захвалности за наслеђе које нам је оставио и поштовања према његовом 
неуморном раду, едицију Старословенског одбора САНУ Словенски и 
српски средњи век (Slavica et Serbica mediaevalia) започињемо њему по-
свећеном споменицом.

Aкадемик Јасмина Грковић-Мејџор
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Панигирик № 282 от БиБлиотеката на СръБСката 
Патриаршия в контекСта на БалканСката 

кирилСка книжнина

Климентина иванова

анотация. – Статията е посветена на ръкопис № 282 от Библиотеката на 
Сръбската патриаршия в Белград, писан в 1589 г. в манастира озрен (северо-
източна Босна) при игумена Йоаким от ръката на „тимотей глухи“, който е и 
съставител на ръкописа. Подборът на житията и словата е уникален и показва 
предпочитания към различни по тип произведения от балканския агиографски 
и риторичен репертоар, някои от които са не само старинни, но и редки и се 
срещат за пръв път в този кодекс. Поместени са творби от св. Климент охридски 
(включително Житието на св. Кирил и общото Похвално слово за светите Кирил 
и методий) и от Йоан екзарх. Ръкописът ни представя почти всички възможни 
варианти в репертоара на сръбската агиографска и риторична книжнина към 
края на XVI в.

Ключови думи: тимотей глухи, озрен, изборен чети-миней за месеците януа-
ри-април, Житие на Константин-Кирил Философ, слова на Климент охридски, 
дометафрастови чети-минеи, Йоан екзарх

Сбирката от славянски ръкописи, съхранявани в Библиотеката на 
Сръбската патриаршия в Белград, е една от най-забележителните колек-
ции, запазили кодекси с неоценима стойност за науката. интересът ми 
към нея бе провокиран още от първата среща с проф. Димитрие Бог-
данович през 1970 година в Ръкописния отдел на народната библиоте-
ка (който тогава се помещаваше на Калемегдан). в дъждовния и студен 
октомврийски ден, мокра и притеснена, аз се озовах в работната стая 
на специалистите от отдела. Първият човек, който ме прие и поздрави, 
беше Димитрие Богданович, за когото вече знаех от разказите на проф. 
Б. ангелов. Запозна ме с всички в стаята, все изследователи, за които 
бях чувала, а и познавах някои техни публикации. Без всякакви фор-
малности и без да ми искат документи и съпроводителни писма, те ме 

* Климентина иванова, Кирило-методиевския научен център, Българска академия 
на науките, София, klimentina_iv@abv.bg
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попитаха с какво могат да ми помогнат и дали не искам да се стопля с 
нещо за пиене. Съвсем объркана и изумена от топлото посрещане, изтър-
сих: „моля, чаша чай и един ръкопис.“ Дълго след това със скъпите ми 
колеги от археографското отделение на народната библиотека си спом-
няхме смешното начало на едно приятелство, запазило се през годините, 
останало и чрез спомените за ония, които вече не са сред нас. и които 
толкова ни липсват…

За книгохранилищата в Югославия бях ориентирана слабо, главно 
по съветския указател на печатните описи от 1963 г. Когато попитах как 
мога да работя с ръкописите в музея на Сръбската Православна църква 
(Патриаршеската библиотека не беше включена в справочника), Богда-
нович ме замоли да изчакам малко, поговори с някого по телефона и 
предложи след няколко дни да ме заведе – той самият!  – в Патриаршията. 
и по пътя започна да ми разказва за ценните ръкописи, които се пазят в 
двете книгохранилища. Представи ме и на проф. Св. Душанич, и на проф. 
Б. Чиркович, а това облекчи работата ми в сбирките за години напред.

в следващите десетилетия при всяка моя командировка в Белград 
задължително отделях време както за музея, така и за Патриаршеската 
библиотека. Ръкопис № 282 от Патриаршеската библиотека веднага при-
влече вниманието ми. нямах много време, но дори при първия си досег 
разбрах, че ще се наложи да се връщам към него много пъти. така и ста-
на. интересът ми към този кодекс се засилваше при всеки разчетен или 
преписан текст, особено след като го отъждествих с вече известния на 
учените, но считан за изгубен ръкопис от Хопово № 981 и Д. Богданович 
подкрепи моето намерение да го изследвам цялостно. За съжаление в 
последните десетилетия нямах възможност да работя достатъчно дълго 
с ръкописа, копирах няколко текста; направих му подробно описание. 
надявам се, че то ще провокира и други колеги към конкретни анализи, 
които ще допълнят нашите знания за репертоара и характера на сръбска-
та, а и на балканската книжнина през последната четвърт на ХVI в.

Датировка и място на съзДаване

Палеославистите не се единни по въпроса за времето на написване на № 
282 от Патриаршеската библиотека (нататък ПБС 282), независимо че в 

1 в този сборник през април 1914 г. проф. Й. иванов намира и заснема три особено 
важни за палеославистиката текста – Житието на св. Кирил, общата Похвала за 
св. св. Кирил и методий и Климентовата похвала за св. Четиридесет мъченици 
(иванова 1989, 57).
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края на ръкописа на л. 415б преписвачът бележи: С їи панагери пис . въ лѣ 
   (1589 г.) вь храмоу стг҇о Николи монастиръ / ꙁовѡ Оꙁрѣнъ . При всечтнѣишомоу 
гоуменоу ѡа҇кмоу ѥрм/нах сь братами . Вь прьвое лѣтѡ всеѡс҇енаго мтрѡолита 
/ Дьбрьска к Аѯента . Роукою мнѡгрѣшна и мьншаго / мниха Тмоѳеа глоухаго2. 
текстът е обнародван от л. Стоянович и е датиран от него в 1589 г. 
(Стоjановић 1902, 239, № 807). Свързан с бележката е и надписът на л. 
416а, където с големи букви и кръстообразно се чете: Х с ҇ ꙁа и конц҇ь. Про-
блемът с датировката възниква още от 1914 г., тъй като към снимките 
от Хоповския препис на Климентовите текстове (вероятно поради ме-
ханична грешка) е посочена годината 1598 и тя се възприема от някои 
учени3. в своя инвентар Д. Богданович пък посочва 1509 г. (Богдановић 
1982, 78, № 1044), защото тясно написаната цифра  (90) наистина може 
да се сбърка с  (10). останалите изследователи приемат 1589 г.4 и това 
е вярната датировка, понеже точно в тази година архиереят авксентий 
(1589–1610) сменя висарион на митрополитския престол на Дебър, както 
е посочено и в текста на бележката. Пак от нея научаваме самоназванието 
на книгата – „Панагерик“ и че тя е писана в манастира озрен5 при игу-
мена Йоаким от ръката на „многогрешния и най-малък“ сред монасите 

„тимотей глухи“.

2 тук и нататък, включително и в Приложението, кирилският текст на ръкописа, 
както и на бележките на преписвача и приписките на други книжовници до XVII 
в., се предават възможно най-близко до оригинала. възпроизвеждат се част от 
графемите, в това число омега, широко о, двойно о и 0ук (), но не и , тъй като 
лигатурите не се отбелязват. Главни букви се въвеждат за собствените имена, за 
инициалите и началките на пасажите. Спазва се оригиналната пунктуация, а всич-
ки знаци в края на по-малките или по-големите цялости от текста се предават с 
точки. Запазват се надредните букви с или без титли. надредни знаци, а също и 
ударенията, не се отбелязват, с изключение на двойното тежко ударение (двоен 
гравис), но само когато той обозначава удвояване на буквата, а не ударение. всички 
текстове от полетата на ръкописа се възпроизвеждат заградени в скоби.

3 тази датировка възприемат издателите на творбите на св. Климент охридски. вж. 
Климент охридски 1, 476–477, № 3; Климент охридски 3, 39, № 18 и в последно време 

– от изследователите на Житието на св. Кирил м. Капалдо и К. Дидди: Diddi 2004, 69, 
№ 5 (32).

4 С тази датировка ръкописът е отбелязан в инвентара на ръкописите в Патриар-
шеската библиотека на Сърбия: Ранковић и др. 2012, 53, № 269.

5 манастирът озрен се намира в североизточна Босна, в района на маглай. най-
вероятно той е възникнал на мястото на по-стара обител в края на ХV в., а църква-
та, посветена на св. николай мирликийски е обновена от поп Яков марич в 1567 
г. манастирът е действал до края на XVII в., когато по време на австро-турската 
война е бил опустошен и изоставен: Петковић 1950, 278–279; Суботин-Голубовић 
1999, 156–157 (тук ръкописът не е отъждествен с ПБС 282) .
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за книжовника тимотей

Според изследването на т. Суботин-Голубович книжовникът тимотей е 
оставил името си в четири ръкописа, писани в озрен6, от които ПБС 282 
е най-ранен и е изцяло негово дело. в бележката тимотей нарича себе си 

„глухи“, вероятно е имал сериозни проблеми със слуха.
от съдържанието на ръкописа, което ще анализирам по-долу, както 

и от бележките на тимотей към текстовете, може да се заключи, че той е 
не просто преписвач, но е и съставител на книгата. За характеристиката 
на тимотей като книжовник ще ни помогнат и записите, които той е 
оставил по страниците на кодекса.

на л. 24а, в Житието на василий велики, епизодът с разказа за Йо-
сиф завършва със смъртта и погребението на агиогероя, а след това са 
добавени и други чудеса. тимотей не е променил композицията на твор-
бата, но все пак е държал да изправи реда в повествованието и отбелязва 
долу в полето с червенослов: Сю повѣсть стг҇о ѡ Іѡсфе пѡⷣⷣбаеть напоконь про-
чисти егⷣа вса ѿчьтеши . понѥⷤ на конци ѡ погрѣбени пишетъ)7.

Червенословната приписка в долното поле на л. 87а пък ни предста-
вя една от индивидуалните мотивировки на съставителя. За 11 януари 
той е търсел Житието на св. теодосий велики. Когато обаче не го е наме-
рил, все пак е решил да отбележи деня с подобно произведение. избира 
Житието на св. Паисий велики, който е и пустинножител, и основател на 
много общежителни манастири. на л. 87а тимотей препоръчва то да бъде 
прочетено (а ҇ сто҇м Ѳеѡⷣсю кноварх не ѡбретохмо жите да моу испишемо / и того 
раⷣ жите стом҇оу Паисю стависмо ꙁде, кто любы да ѡⷣчате). и въпреки че паметта 
на св. Паисий е на 19 юни, тимотей „въвежда“ за своите манастирски 
братя 11 януари като нова дата за помен на Паисий велики чрез четене 
на Пространното му житие.

Със същата самостоятелност, както ще видим, книжовникът избира 
и други текстове. на л. 341б например, долу в полето на листа, на който 
започва едно много поетично и рядко, при това вероятно и славянско 
Слово за намиране на главата на Йоан Кръстител, той посочва: (любими 
ѥ сло и ѡбрѣтеню главы . и не писа ꙁанѥ бѣ вь дрѕѣмъ пагерцѣ). Значи той е раз-
полагал най-малко с още един панигирик и този факт ни подсказва, че в 
озрен е имало значителен брой книги. Че тимотей е съставил своя „Па-
нигирик“ от няколко извода с различна стойност, свидетелстват и други 

6 Два минея – за ноември (1590) и за април (1598) и два панигирика, един от които 
е нашият, а другият – е от 1592 г. : Суботин-Голубовић 1999, 156–157.

7 в Хилендарския чети-миней на аверкие (Хил. 443), един от изводите на който 
вероятно е и ПБС 282, разказът е преместен в края на Житието.
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бележки. така на л. 229 а долу в полето той се жалва от хартията, от 
„злия“, т. е. лошия извод, че и от собствената си преписваческа немощ ( 
простите ме ѡц҇и ст҇ы иꙁводь ми е ꙁль и харта, а и самь нѣсмь добръ)8. Ще отбележа 
все пак, че изводите, от които е преписвал, са оценени различно. на л. 
237б, където завършва Похвалата за св. св. Кирил и методий и започва 
мъчението на теодор тирон, долу в полето тимотей припомня извест-
ното и използвано от мнозина книжовници сравнение на божествените 
слова с мед, а на преписа – с горчива (церова) кора, като отбелязва, че 

„словцето“ му е грубо, но изводът е хубав (брате медь и на храстовѣ корѣ ѥ нь 
слаⷣкь . такожⷣе и мое словце ае и гроубо и не наместно е  нь е  лѣпа иꙁвода).

активното отношение на тимотей към преписваните от него ръко-
писи се проследява по целия ръкопис. изпуснатият текст е добавен със 
знаци в полето, думите повторени или сгрешени, са зачертани с червено, 
на места поправките са в междуредието над тях (например над вьпе е на-
несено глѥ҇ л. 131а). на л. 336а срещу пропусната дума има ръка със сочещ 
пръст. тимотей изнася в полето думи или части от думи, които са попра-
вени, неясни графично, зацапани или по-небрежно написани и може да 
не бъдат разбрани; срещу неправилно съкратено сго (ст҇го) л. 355а и под. 
на места той бележи в полето и правописните си колебания (например 
срещу ѣ в полето нанася е, срещу и – ы и обратно). Рядко, но се срещат и 
редакционни поправки, например: срещу пришⷣь (вьшⷣь) л.19б; срещу а ти 
ли (али ты) л. 66а; срещу ꙁамь  ное (ꙁамыслное) л. 263б; срещу иꙁсѣи (посѣи) 
л. 346б; срещу .. тисоуь (шесть са ) л. 348а.9 освен това тимотей държи 
цифрите в текста да са отбелязани и с думи, и с цифрови означения; ако 
в текста са с букви, той ги изписва с думи в полето, ако са с думи – по-
ставя в полето съответните букви.

Свидетелство, че книжовникът не само преписва, но и следи 
съдържанието, са бележките на много места (ꙁри) или (ꙁр брате, 290а); на 
л.132б има и емоционална реакция на разказа за избиването на отците 
в Синай и Раита (оувы оувы); на л. 244а в Житието на Ксенофонт (срещу 
разказа как се намират двамата братя Йоан и аркадий) тимотей отбе-
лязва: (смотри ꙁⷣе).

8 от хартията тимотей се оплаква и на друго място (прости любимче ꙁла м е харта вса).
9 от неканоничното мъчение на ипатий. вероятно тимотей или е имал под ръка 

и друг препис, в който броят на повярвалите в Христа след чудото на ипатий с 
коня не е 6000, а 600, или пък сам е решил да „посмали“ твърде голямото число. в 
други преписи има разлика в цифрите, например в текста, издаден от тихонравов, 
числото е  – 2000 (тихонравов 2, 1863, 127).

9 7

Панигирик № 282 от Библиотеката  на Сръбската патриаршия…



историята на коДекса

Съдбата на ПБС 282 може да се проследи благодарение на приписките на 
други книжовници, оставени в ръкописа. вероятно той се е пазил и се е 
чел дълги години в озрен. в неспокойните последни десетилетия на ХVII 
в. неизвестно кога, но преди 1685 г. книгата се е озовала в манастира Ра-
ковац10, за което има бележка с дата 7194 (1685–1686 г.) и името Чиприан: 
л. 1б (Си / панаћеикъ); л. 2а (монастиа); л. 2б (раковца); л. 3а (хра ); л. 3б (ст҇и); 
л. 4а (врачевъ); л. 4б (коꙁь); л. 5а (и давна [вм. дамꙗна]); л. 4б–5а в долното 
поле: (поⷣписа Чиприань / ѿ битиꙗ въ лѣто   и   (1685–1686 г.)11. в манастира 
Раковац е попаднал още един ръкопис на тимотей – Панигирик от 1592 
г. (Суботин-Голубовић 1999, 168)12. малко по-късно, вероятно след по-
редното разорение на Раковац, ПБС 282 е пренесен в манастира Хопово 
на Фрушка гора. той е в много лошо състояние, но фактът, че в него е 
поместено мъчението на теодор тирон, а в обителта се пазят частици от 
мощите на светеца, потикват „многогрешния“ йеромонах Кирил, тогава 
помощник на еклисиарха и наблюдаващ богослужението, да „реставри-
ра“ книгата и да отбележи това с приписка от месец февруари 1699 г. в 
горните полета на лицевата страна на листовете 1а–18а: л.1а (Си панагири ), 
л. 2а (монатра хо ва), л. 3а (хра ст҇и), л. 4а (архереи хв҇), л. 5а (и чдотвѡ ⷬа ); л. 6а 
(Николае . иде), л. 7а (почиваю мои), л. 8а (ста҇го Ѳеѡра тирона), л. 9а (понов ю аꙁь 
мно ), л. 10а (грѣшни Кри еро), л. 11а (ѡбрѣто (!) ю велми); л. 12 (поршенн), 
л. 13а (паки понов ю), л. 14а (ꙁа любо ста҇     Ѳеѡра), л. 15а (ѡбрѣто сло  его ва нѥи), 
л. 16а (лета    ѿ ро хва҇ 1699), л. 17а (мца . фе  ѕ҇ тога ми), л. 18а (бивш 
паеклсарх)13. Йеромонах Кирил не само подновява, но и прочита книгата. 
на свой ред той също бележи много впечатлили го места със (ꙁри), а на 
л. 97а в Житието на Паисий велики срещу картината на Божието при-
шествие и Страшния съд пише: ꙁр  Крие триѡкаанне. в манастира Хопово 
кодексът остава до разрушаването на обителта през втората световна 
война. Последната по време приписка е най-вероятно от XVIII в. на 

10 манастирът Раковац в подножието на Фрушка гора е с църква, посветена на св. 
безсребреници Козма и Дамян: Петковић 1950, 277–278.

11 У л. Стоянович приписката е издадена два пъти, като че е намерена в два различ-
ни ръкописа – единия от Раковац (№ 1867), другия – от Хопово (№ 1868). Първия 
път е отбелязана народната форма Чиприань, както е в текста, а втория – Киприань. 
Стоjановић 1, 1902, 441.

12 в бележка под линия т. Суботин-Голубович привежда сведение от вл. Чорович, 
според когото в Раковац са се пазили 4 кодекса, писани от тимотей: Суботин-Голу-
бовић 1999, 156–157, бел. 754.

13 Стоjановић 1, 1902, 475, № 2057. л. Стоянович не свързва трите приписки и не ги 
отнася към един ръкопис.
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листа, залепен към предната корица, с избледнял късен курсив се чете: 
Сїи панаћарикь монастира Хоповскаго Храма иже (вь ст҇ых) ѿца нашегω 
николаѧ мѵрьликїискаго чꙋдотворци.

оформяне на ръкописа и правописно-езикова характеристика

ПБС 282 е обемиста книга от 416 л., формат 1° с по 27 реда на страница. 
тимотей пише с обработен полуустав. той показва и вкус, и фантазия. 
на места се стреми да орнаментира писмото, хастите и кобилиците на 
буквите се издават в полетата, особено в долното и на места – и в гор-
ното, срещат се и букви с пречертавания. елементите на орнаментация 
са не само при червените по-големи букви в началата на пасажите, но и 
на някои „къдрави“ букви, буквени съчетания и лигатури вътре в текста. 
тимотей изглежда сам е оформял украсата, включително плетеничната 
цветна заставка на л. 1а. везаното писмо на заглавията е червено и с 
малки орнаментации, в началото – по-внимателно изписано. С червено 
мастило са писани и средните по големина букви на пасажите. иници-
алите са до 10–11 реда, от два типа – преобладават червенословни, леко 
орнаментирани със стилизирани растителни елементи (пъпки и клонки). 
Девет от инициалите са геометрични – плетеници, завършващи с рас-
тителни мотиви. интересно е оформен инициалът в началото на Кири-
ловото житие (305б). Плетеницата на буквата Б, заемаща 10 реда, дава 
възможност във вътрешното пространство да се впише с червено масти-
ло още едно Б. инициалът пред текста за св. Четиридесет мъченици е с 
вплетена шестъгълна звезда. Концовките най-често са от вълнообразни и 
точки, на л. 369б и в края на ръкописа последните редове са запълнени с 
червено-черно съчетание от двоеточие и вълниста линия. има и показал-
ките срещу някои заглавия или край на словата: ръка с посочващ пръст 
на л. 287б, л. 291а, л. 405а; на л. 388б показалката е голяма, геометрична, 
завършващ с растителни мотиви; има и малки червени показалки сре-
щу евангелски цитати (262а). С елемент на орнаментика се отличава и 
свързването на последните две букви в края на реда или на страницата. 
най-чест е този начин на изписване при финалното аминъ.

независимо от опита си като преписвач тимотей има провинциал-
на школовка. той пише с неиздържан едноеров сръбски правопис без 
последователност в правилата. Книжовникът силно се влияе и от изво-
дите си, така че езиково-правописните особености на кодекса търпят 
известни промени според текстовете, които копистът преписва; на места 
например са по-изявени рашките особености, а на други – ресавските. 
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Графемите, използвани от тимотей, са традиционни за сръбските ръко-
писи от ХІV в. насам. Следите от смесване на носовите гласни са главно 
в някои текстове, възхождащи (най-вероятно непряко) към юсов про-
тограф. Поради смесването на е и ѣ, малката носовка на места вместо с е 
се заменя с ѣ. Ъ се пише спорадично в предлози и представки, единично 
в края на думи. изясняване на еровете са отражение на сръбските езико-
ви особености. много често копистът заменя еровете с а. изясняването 
в о остава изолирано, главно в тога. Поради изясняването на ерововите 
гласни в а, което не е характерно за изводите на тимотей, той в целия 
ръкопис е свръхстарателен, пишейки ь на мястото на етимологично а 
във всички позиции. Паерчикът се употребява разширено и между две 
съгласни, като понякога се пише върху едната от тях. И и ы се смесват, 
като и преобладава и се пише на мястото на етимологично ы както в 
коренни срички, така и в окончания. Срещат се и обратни случаи, на-
пример выжь, ꙗвы, оупѡбы, бл҇говолы, на нбсы, свыоуа, сымь, оубыень.  като 
графема на и стои пред гласна -їи, -їа, -їе, -їю, а наред с -їе се среща -їѥ 
(оуправлѥнїѥ, оупованїѥ); спорадично ї се пише и между съгласни. Самият 
тимотей на места се колебае и срещу ї в текста в полето пише ы, напри-
мер дховнїе ы;  стои в началото на чужди думи (Ісаїа, деи и под.). Е и ѣ се 
смесват, ѣ преобладава на мястото на е във всички позиции, обратните 
случаи са по-ограничени - тем, часе мест. п. ед. ч., инемь дат. п. мн. ч., себе 
дат. п. требю; ведє (наред с вѣдѣ), ꙁрети, вьсемь, раꙁрешити, ꙁаматоревша; телеси, 
єдинехь, вь грѣсе. наред с о тимотей пише широкото  и ѡ, двойно  и очно 
о, без да спазва правилото ѡ да стои в думи или окончания, изразяващи 
множественост. Широкото  се пише много по-често от ѡ, но непоследо-
вателно, по-системно в началото на думите. една от запазените ресавски 
особености в ПБС 282 е редовната и даже разширена употреба на ѕ, а 
някъде стои ³. началната и поствокалната йотация при някои текстове 
са последователни, при други са нередовни, тъй като, както отбелязах, 
тимотей се влияе от изводите. Копистът употребява и ѥ, и широко , 
последното – главно в начална позиция. След л и н обикновено се пише 
ѥ. Удвоението на гласните също е несистемно и засяга главно буквите 
и, ы, (част от рашките форми -ыи са заменени с -їи) среща се и -ьь, но 
най-често удвоението се бележи с двойно тежко ударение (двоен гравис). 
Ударенията (остри, тежки, двойни тежки над едносрични думи) са много 
чести, но не систематични. от другите надредни знаци надредните за-
петаи с различни форми стоят върху начална гласна и непоследователно 

– в останалите случаи на интервокална позиция.
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състав на ръкописа

ПБС 282 според тимотей и приписките на останалите книжовници е 
„Панагирик“. ако спазим самоназванието му, той е минеен панигирик 
за месеците януари-февруари с добавени четири статии за март и две за 
април. но тъй като в кодекса преобладават агиографски произведения, 
някои от които не са характерни за състава на панигириците, по-точно 
е да се определи като изборен чети-миней за месеците януари-април14. 
общо творбите в него са 34. между Словото за Благовещение (25 март) 
и мъчението на св. Георги (23 април) е вмъкнато Слово за Цветница от 
Кирил александрийски15 (№ 32 в Приложението)16, единствената творба 
за подвижния календар в кодекса. не е ясно защо от всички дни на Пас-
халния цикъл тимотей е избрал именно Цветница; мотивацията му за 
това сигурно е лична или е свързана с позицията на празника в неделята 
на предпасхалната седмица, когато тимотей може да е писал книгата.

Както вече посочих, тимотей не е само преписвач, той е и съставител 
на ръкописа, книжовник със собствен вкус и концепция за съдържанието. 
неговият подбор на житията и словата е уникален и показва предпочи-
тания към различни по тип произведения от балканския агиографски и 
риторичен репертоар, някои от които са не само старинни, но и редки и се 
срещат за пръв път в този кодекс17. По тази причина при отделни творби 

14 Колебанието ми в случая се дължи на неустановената в палеославистиката терми-
нология на типовете календарни сборници поради тънката разлика между техните 
състави.

15 това слово е преведено през XIV в. и ми е познато в две редакции с най-стари пре-
писи от същото столетие. едната се помества в постоянния състав на новоизводните 
триодни панигирици (за тях вж. иванова, велковска 2014), а другата, която не е из-
следвана, засега ми е позната само в българския препис от Зографския манастир под 
сигнатура № 90 по последния каталог (Райков и др. 1994, 68–69, № 90) и в ПБС 282.

16 тук и нататък при анализа на състава на ПБС 282 ще се основавам на описанието 
на ръкописа в Приложението, като ще посочвам в скоби поредните номера на ста-
тиите в съдържанието на кодекса. Други сведения за славянските текстове – пре-
води, редакции, преписи, библиография и т.н. могат да се видят в BHBS и по тази 
причина тук бележките за всяко произведение ще са максимално кратки.

17 Ще отбележа, че след тимотей няколко срещащи се най-рано в ПБС 282 творби са 
преписани по-късно от друг сръбски копист – известният хилендарски книжовник 
аверкие. ПБС 282 е най-вероятно един от източниците („коматите“), които аверкие 
използва, когато между 1623 и 1626 г. съставя своите месечни чети-минеи. в повече-
то случаи редките мъчения и слова са преписани от аверкие коректно и преписите, 
общи за ПБС 282 и Хил. 443 и Хил. 444 (вж. Богдановић 1978, 170–172) са много 
близки с малък брой варианти. За някои от паметите, отбелязани и в двата ръкописа 
обаче аверкие предпочита други творби или редакции и ги преписва от другаде.
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от ръкописа не може да се проследи историята на текста. едно е несъмнено 
– тимотей подбира текстове за сборника си от различни източници.

1. Преди всичко ще обърна внимание на сръбските ръкописи, чиито 
протографи са дометафрастови чети-минеи, възхождащи към старинен 
състав и отразяващи в голяма степен старобългарския книжовен репер-
тоар от Х в. от общо 34 статии в състава на ПБС 282 за девет преводни 
произведения със сигурност може да се твърди, че текстът им възхожда 
към един и същ протограф със староизводни чети-минеи и панигирици 
и на първо място със сръбския чети-миней от сбирката на миханович 
в ХаЗУ, Загреб, сигнатура III с 22 (Z III с 22, вж. BHBS, 172–173, № 208) 
и с много близкия по състав и време на създаване до него (втората по-
ловина на XIV в.) чети-миней №195 от сбирката на а. Хлудов (Хлуд. 195, 
вж. BHBS, 156–157, № 175)18. и за всички произведения, общи между 
ПБС 282 и посочените сръбски чети-минеи, най-общо ще отбележа, че 
в ПБС 282 те са поместени с различна степен на редакционни промени, 
които не са изследвани. творбите са съответно: анонимното дометафра-
стово Житие на Силвестър папа Римски за 2. 01. (№ 2); Слово за Бого-
явление, преписвано на Йоан Златоуст (№ 4); Житие на антоний велики 
от атанасий велики 17. 01. в превод на Йоан Презвитер (Х в.) (№ 11)19; 
Житието на евтимий велики от Кирил Скитополски за 20. 01. (№ 12)20; 
анонимното дометафрастово Житие на Ксенофонт болярин, съпругата 
му мария и децата им Йоан и аркадий за 26. 01. (№ 13); анонимното до-
метафрастово мъчение на еп. власий Севастийски за 11. 02 (№ 21); ано-
нимното дометафрастово Житие на препод. мартиниан Палестински за 
13. 02. (№ 22)21; анонимното дометафрастово мъчение на св. Четиридесет 

18 За другите ръкописи, в които се поместват същите преводи или редакции вж. на 
съответните дати и памети в BHBS.

19 Приписката за превода на Йоан презвитер не е запазена в ПБС 282, нито в Z III c 
22, който е непълен, а само в Хлуд. 195. 

20 в славянската традиция Житието е анонимно и е без пролога. въпреки че текстът 
му в ПБС 282 спада към същия староизводен превод като при Z III с 22 и Хлуд. 195, 
сравнението с Z III с 22 показва, че тук редакцията е сериозна и е засегнала не само 
лексиката. на места някои думи и изрази са преосмислени, по всяка вероятност 
поради неразбиране на текста, има промени (прибавени или редуцирани отделни 
думи и изрази), които могат да се дължат на сравнение с друг препис или с гръцки 
текстове. емблематично е, че собствените имена и топонимите се различават от Z 
III с 22. Сравнението между двете редакции / двата превода би дало богат материал 
за историята на преводите, а също и за сръбския исторически речник.

21 и това е едно от агиографските произведения, текстът на които в ПБС 282 е 
претърпял сериозна редакция по отношение на Z III c 22 и на Хлуд. 195, но без по-
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мъченици в Севастия за 9. 03. (№ 28); анонимното дометафрастово Жи-
тие на св. алексий човек Божи за 17. 03. (№ 30).

2. Към староизводните текстове в ПБС 282 спадат още четири, кои-
то по различни причини не са поместени в по-ранните староизводни 
сръбски панигирици или чети-минеи. три от тях познаваме само по ПБС 
282 и аверкиевия чети-миней Хил. 444, което е едно от сериозните осно-
вания да считаме, че кодексът на тимотей е един от антиграфите на Хил. 
444. Под №18 за 5. 02. е поместено анонимното мъчение на агатия, запад-
на светица, пострадала при имп. Декий в гр. Палермо, Сицилия. изглежда, 
че още много рано нейното житие, дори ако е било преведено в състава 
на преславските чети-минеи (както можем да предположим засега само 
по някои езикови особености на превода), е отпаднало като неактуално 
за източния календар (иванова 2011, 53). За 9. 02. е включено дометафра-
стовото и също староизводно според езиковите си особености мъчение 
на никифор антиохийски (№ 20), което ми е познато само в ПБС 282 и 
в Хил. 444. За 17. 02. се чете дометафрастово староизводно мъчение на 
теодор тирон (№ 25). Засега не съм намерила други преписи от този текст 
(освен ПБС 282 и Хил. 444) нито в минейните, нито в триодните кален-
дарни сборници. и трите посочени текста не са издадени и изследвани.

При подбора на произведения за своя кодекс тимотей се спира и 
на едно анонимно дометафрастово некананонично и отбелязвано в ин-
дексите за забранените книги мъчение на ипатий еп. Гангърски (№ 27). 
Паметта на Гангърския епископ тук е за 25. 02. както в някои гръцки 
синаксари и в славянския Стишен пролог. мъчението няма място в офи-
циалните календарни сборници, чете се само в ПБС 282, така че и спрямо 
него тимотей е проявил инициатива, включвайки изпълнения с фанта-
стични чудеса разказ в своя Панигирик. Поместеното в ПБС 282 мъчение 
спада към превода, обнародван от тихонравов по сръбски ръкопис от XV 
в. от сбирката на в. Григорович. в наслова на Григоровичевия препис е 
посочена и датата 31. 03. (тихонравов 2, 1863, 121–145)22. Сравнението на 

задълбочен анализ и тук не може да се определи дали тя е дело на тимотей, или е 
била в неговия извод.

22 общоприетата дата за честване на еп. ипатий е 31. 03. има още един ръкопис, в 
който е поместен същият превод като ПБС 282 – сборник писан около средата на 
XIV в (№ 307 от националната библиотека „Св. св. Кирил и методий“, София), но 
той не е в точния смисъл минеен панигирик, а сборник. Първата му част (с юсов 
правопис) съдържа избрани новоизводни слова и жития с нарушен календарен 
ред и именно там, без посочена дата, се чете и това мъчение. в BHBS, 510–511 то е 
включено условно под 31. 03.
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текста от изданието на тихонравов и нашия ръкопис показва, че текстът 
е основно редактиран. аверкие ще да е познавал тази творба, защото 
вероятно е имал под ръка преписа на тимотей, но е елиминирал като 
неподходящо мъчението и така то остава единствено в ПБС 282.

3. измежду староизводните преводни произведения, подбрани от ти-
мотей, ще посоча две статии, при които може да се предполага непосред-
ствена редакционна намеса на самия тимотей. Разбира се, не е изключено 
книжовникът да ги е намерил и преписал от неизвестни за нас кодекси, 
но е по-вероятно е той сам да ги е съставил, използвайки различни из-
води. Първата е едно извлечение от Житието на Йоан Златоуст от Георги 
александрийски (BHBS, 299–301 за 13. 11.), чийто старобългарски превод 
от Х в. е добре познат и отчасти издаден (Hansack 1975)23. извлечението 
не е засвидетелствано в други ръкописи. търсейки подходяща творба за 
втория празник на великия отец на църквата – пренасяне на мощите му 
от Коман (армения) в църквата „Светите апостоли“ в Константинопол 
(27. 01.), тимотей изглежда не е попаднал на подходящ текст, защото де-
нят не се отбелязва в староизводните календарни сборници; по-добре е 
представен той в новоизводните. тимотей избира да отбележи 27. 01. с 
извадка от Житието на Георги александрийски, като вероятно сам обо-
собява с отделно заглавие последната част, разказваща за събитията след 
смъртта на светеца (№ 14). възможно е именно така да се създава една 
нова съкратена редакция на Житието, която засега е позната само по този 
единствен препис. С някои варианти текстът от ПБС 282 следва коректно 
текста на староизводното Житие24. второто произведение – мъчението на 
св. Георги Победоносец (№ 33) също ни се представя в редакция, различна 
от поместената в сръбските чети-минеи Z III с 22 и Хлуд. 195. всъщност 
и трите ръкописа включват дометафрастовото анонимно мъчение на св. 
Георги в неговата т.нар. втора редакция от Дадианов тип. но за разлика от 
№ 14 тук тимотей не е съкращавал, а значително е разширил текста. Дока-
то двата чети-минея завършват със смъртта и погребението на агиогероя 
и майка му Полихрония, към края на мъчението единствено в ПБС 282 са 
прибавени три от чудесата на светец (Чудото със сина на свещеника; Чу-

23 Поради големия си обем Житието на Йоан Златоуст от Георги александрийски не 
винаги се помества в староизводните панигирици. то е познато главно по преписи 
в сръбски сборници с произведения, посветени на св. Йоан Златоуст.

24 в чети-минея за януари на аверкие (Хил. 443) Ѡ въꙁвраени моїи стг҇о Іѡ҇анна Ꙁлаутаго 
не е включено. аверкие е предпочел да помести славянския превод на новоизво-
дното Слово за възвръщане на мощите на Йоан Златоуст от Козма веститор (BHG 
878, CPG 8145).
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дото със змея и рядкото Чудо на св. Георги и св. николай мирликийски)25, 
като по този начин се получава уникална за агиографския репертоар ця-
лост, обогатена с допълнителни разкази за св. Георги.

4. Следващата група от староизводни текстове в ПБС 282 е особено 
важна за палеославистите и всъщност благодарение на част от тях ръко-
писът е известен в науката. Става дума за творби, които сигурно или 
предположително принадлежат към оригиналния славянски репертоар. 
Първо ще отбележа Похвалата за св. Четиридесет мъченици (№ 29), в 
наслова на която се посочва името на автора св. Климент: Похвала . сты ,. 
мникьь . Климентѡмь списана,26 Житието на Константин-Кирил (№ 23)27 и 
следващото го Похвално слово за Кирил и методий (№ 24),28 въпреки че 
името на Климент охридски липсва във всичките им преписи, също се 
смятат за негови творби. Фактът, че те не са включени в нито един юж-
нославянски староизводен панигирик или чети-минеи, няма еднозначно 

25 Колегата а. а. турилов ми обърна внимание, че според началото си редакцията на 
Чудото със сина на свещеника се среща само в късни (от XVI в. насам) пролози от 
украйнско-белоруски произход и то под 26 ноември, а двойното чудо на св. Георги 
и св. николай е в т.нар. „мирликийска редакция“, позната още от ХII в. в сборник, 
съдържащ части от Златоструй и Панигирик (тържественик според руската тер-
минология), където е сред чудесата на св. николай и, според турилов, изглежда 
не е позната в южнославянската традиция (турилов 2010, 153–157 ). включването 
на тези две чудеса, които руският изследовател отнася към цикъла „Сказание за 
железния кръст“ („Сказание на инок Христодул“) поставя въпроса за влиянието 
от края на XVI и през следващия XVII в. на източнославянската книжнина върху 
балканския и в по-тесен план – върху сръбския агиографски и панигиричен ре-
пертоар, за което имаме и данни по други календарни сборници.

26 Похвалното слово за св. Четиридесет мъченици не е получило разпространение нито 
сред южните, нито средизточните славяни. то е познато само по три сръбски преписа, 
като в състава на двата по- късни – ПБС 282 и Хил. 444 са включени още две творби, 
свързани с името на св. Климент – Житието на св. Кирил и Похвалното слово за Кирил 
и методий. най-старият препис на Похвалата е част от конволют,  в който листовете 
36-58 са дело на йеромонах Сава, преписал в 1542 г. две слова само за този празник.

27 вж. тук бел. 3; Сарaldo 2004, 60, №32; Diddi 2004, 69, № 5 (32). Ще отбележа, че спо-
ред текстологическия анализ на италианските изследователи аверкие е преписал 
Житието на св. Кирил от  от друг източник, в който редакцията на творбата се 
различава от ПБС 282. вж. и иванова 2013, 79.

28 Южнославянските преписи на Похвалното слово за Кирил и методий (Климент 
охридски 1, 443–510) спадат към т.нар. вторична редакция, съкратена по отноше-
ние на първичната. Характерно и за трите преписа е, че те се поместват след Жи-
тието на св. Кирил. в изданието на Климентовите съчинения  (Климент охридски 
1, 475–510) от тази редакция са посочени само три преписа, в това число и ПБС 282 
(като Хопов препис), но не е отбелязан Хил. 444.
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обяснение. тяхното поместване в състава на ПБС 282 е емблематично 
– тимотей несъмнено е разполагал с източник от типа на сборниците на 
владислав Граматик, защото е приел Похвалното слово за Кирил и мето-
дий като необходимо допълнение към Кириловото житие. Книжовникът 
е имал съзнанието, че празникът е първостепенен за славяните и Жити-
ето на св. Кирил с възхвалата на Първоучителите за 14 февруари трябва 
да фигурира в преписвания от него кодекс.29

в ПБС 282 се чете още една творба, предположително приписвана на 
св. Климент, тъй като тя е без името на автора – Похвала за намиране на 
главата на Йоан Предтеча. и трите известни ни засега преписа (вж. BHBS, 
474) са сръбски, като най-ранният е от XIV в. и в него за автор е посочен 
Йоан Златоуст. Според Хр. Кодов, който издава Похвалата по единстве-
ния му познат препис от ръкопис Хил. 444, тя принадлежи на Климент 
охридски (Климент охридски 2, 259–268). Други мнения по въпроса не са 
изказани, тъй като след изданието словото не е било обект на изследване. 
интересен факт за използване на Климентова творба ни представя Слово 
за Богоявление, което в ръкописа е приписано на Йоан Златоуст (№ 3). 
творбата е компилативна по характер. тя е съставена от две произведе-
ния. началото е част от XII беседа върху евангелието на матей от Йоан 
Златоуст (PG, 57, 201–208), а по-голямата част от текста е от Похвалата за 
Йоан Кръстител от Климент охридски (Климент охридски 1, 378–396).30

Ще обърна внимание и на Слово за Сретение от друг старобългар-
ски автор – Йоан екзарх (№ 17). в ръкописа то е третата творба за праз-
ника. този препис пази в заглавието си пълното име на автора Іѡ҇анна 
преꙁвтера арха, слово . на сретенїе га҇ нашего І ѵ҇ Х а , а според началото си, в 
което липсва евангелският цитат от ев. лука, то е в една група с Хил. 457 
и Хил. 444. не е издадено и не е използвано за варианти.

Към оригиналния славянски репертоар вероятно можем да причис-
лим и анонимното староизводно Слово за Сретение Господне, гръцкият 
текст на което не е открит (№ 16). Старинността на текста му отдавна е 
забелязана от палеославистите. единственият български препис на Сло-
вото се намира в Германовия сборник,31 а изданието и анализът на ези-

29 За допълнителен акцент точно върху текста на Кириловото житие в кодекса ще 
посоча, че в него има много приписки „зри“ по полетата.

30 текстът от ПБС 282 е преписан и в януарския том на аверкиевите чети-минеи (Хил. 
443). Словото е изследвано и издадено: иванова 2012.

31 Германовият сборник от 1358-1359 г., възхожда към протограф от старобългарска-
та епоха. издание и изследване на ръкописа: мирчева 2006. текстът на Словото за 
Сретение е издаден (мирчева 2006, 524–540).

10 6

Климентина ив анов а



ковите особености от е. мирчева насочва към създаването на творбата в 
началния период на старобългарската писменост (мирчева 2006, 151–155). 
останалите три познати преписа са сръбски. Фрагмент от Словото се на-
мира в милешевския панигирик от края на XIII в., а другите два са ПБС 
282 и Хил. 444. Сравнението на част от Словото по изданието в Германовия 
сборник и по ПБС 282 показва, че, въпреки разликата с повече от два века, 
редакционните промени са главно морфо-синтактични и лексикални, със 
значително число преосмисляния в по-късния препис, а няма варианти, 
категорично свидетелстващи за различни преводачески практики. това е 
сигнал, че произведението е по-скоро оригинално, отколкото преводно.

5. вече отбелязах, че в съдържанието на своя Панигирик тимотей е 
включил и новоизводни произведения. Подборът му не е случаен. той е 
искал да даде пример на слушателите и читателите от братството с повече 
пространни жития за великите монаси и отшелници от първите векове 
на християнската Църква. Според цитираната по-горе приписка книжов-
никът е търсил определени творби, например Житието на теодосий вели-
ки, създателя и организатора на общежителните манастири. някои от тях 
той е намерил в староизводните чети-минеи (на преподобните антоний 
и евтимий). останалите обаче са липсвали в този тип чети-минеи и той 
ги е издирил в други кодекси. Кои точно не ни е известно, но кръгът от 
пространни жития „се засича“ освен с новоизводните състави от ХIV в., 
също и с някои статии от сборниците на владислав Граматик или на по-
добни агиографски състави от манастирски библиотеки (от ХV в. насам), 
не винаги подредени в календарен ред. три такива произведения за м. 
януари образуват една новоизводна група с преводи от ХIV в.: Житието на 
Паисий от Йоан Колов (№ 7), с което тимотей е заменил търсеното от него 
теодосиево житие32; Повест за отците, убити на Синай и Раита от амоний 
мних (№ 8) за 14. 01., интегрална част от новоизводните чети-минеи и 
панигирици33; анонимното Житие на Павел тивейски (№ 9) за 15. 01.34

32 в останалите ръкописи се помества за дата 19. 06. най-ранният препис от превода е 
двуюсов, двуеров от кодекс в музея на Сръбската православна църква № 43, около 
средата на ХIV в., а от безюсовите преписи – от втората половина на ХIV в. – от Би-
блиотеката на Румънската академия на науките № 158 (от атон) и от Панигирика 
на владислав Граматик 1479 г. има и молдовски юсови преписи: BHBS, 431.

33 Преводът е от ХIV в. най-ранният препис е в Зографския сборник № 107; има както 
безюсови (български и сръбски), така и юсови молдовски преписи: BHBS, 434–435, № 1.

34 Гръцкият текст се счита за обратен превод от латинския текст на Житието на св. 
Йероним. тази редакция е т.нар. „Контаминирана редакция N“. Преводът е от ХIV 
в. Помества се и в юсови (български и молдовски), и в безюсови (сръбски и българ-
ски) календарни и смесени сборници: BHBS, 439, № 1.
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Към новоизводната група спадат и две риторични творби. Беседа за 
Кръщение Господне от василий велики (№ 6) е четвърта (последна) за 
Богоявление и е извлечена от новоизводния минеен цикъл от слова за 
Богоявление35. втората творба е Слово за Благовещение на Богородица за 
25. март с автор според всичките познати преписи максим ритор оловол 
(№ 31). неговият гръцки текст не е открит, но то несъмнено е преводно. 
Словото се помества в новоизводните минейни панигирици36.

6. най-сетне ще посоча няколко преводни творби в ПБС 282, за кои-
то нямам достатъчно данни. Поради липсата на изследвания на техните 
преводи/редакции историята на текстовете им остава неясна. Житието на 
василий велики, приписвано на амфилохий иконийски (№ 1) има значи-
телни разлики от ръкопис № 2/23 от библиотеката на Рилския манастир, с 
който има общи особености на текста37. Словото за Богоявление, псевдое-
пиграф на евсевий александрийски, независимо че се помества в новоиз-
водни сборници, не е интегрална част от юсови български или молдовски 
състави, а се среща само в сръбски ръкописи; то е включено и в допълни-
телните статии на Z III c 22, които не възхождат към основната част със 
староизводни преводи. в подобна позиция е и Словото за Сретение Го-
сподне (за 2. 02.) от амфилохий инокийски (№ 15). неговият гръцки ори-
гинал има два превода (BHBS, 458–459, № 2а и № 2б). Кодексите, в които 
е включен първият превод (между тях е и ПБС 282), са различни откъм 
съдържание и датировка. Първият превод отразява по-ранен протограф, 
докато вторият превод е характерен за новоизводните състави38.

Също така неопределен по време остава и преводът на дометафра-
стовото анонимно Житие на Йоан Колибник (№ 10) за 15. 01. освен в 

35 Спрямо преписа от Зографския сборник текстът от ПБС 282 има редакционни ва-
рианти, но и при тази риторична творба отношенията между юсовите и сръбските 
преписи не са анализирани: BHBS, 247–248, № 1а.

36 текстът е анализиран и издаден от Кр. Ханик (Hannick 1981). вж. и BHBS, 495, № 1.
37 Ръкопис 2/23 е сборник с избрани жития за ноември –януари с нарушен календа-

рен ред. Спространов (1902, 43–44) има предположение, че е писан от владислав 
Граматик. това е прието и в BHBS, 128–129. Датира се от края на ХV в. издаден е 
от Петков (2011). Без проучване не може да се определи времето на редакционните 
промени в текста на Житието. в BHBS, 416–417 този препис заедно с преписа от 
Хил. 443 е обособен в отделна група 7г. За рубрикирането на другите редакции: 
BHBS, 412–417, № 7.

38 Ще отбележа, че при първия превод с изключение на един български препис от Бо-
городичник от XIV в., останалите са все сръбски. интересно е, че в Хил. 444 авер-
кие избира не превода от ПБС 282, а втория превод на това слово, най-ранният 
препис на което е от Зографския манастир № 90.
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ПБС 282 то е поместено само в ръкопис от Рилския манастир със сигн. 
2/22, в състава на който има както староизводни, така и новоизводни 
произведения39. всички останали минейни панигирици включват метаф-
растовото житие за същия светец (вж. BHBS, 440–441, № 2).

Към неясните по историята на своите текстове творби ще прибавя и 
мъчението на теодор Стратилат за 8. 02. (№19). във византийската тради-
ция то се приписва на авгар, а в славянските преписи по-често е аноним-
но или с името на Йоан Златоуст, а с името на авгар се среща в триодните 
панигирици. Гръцкият текст има два превода. Първият спада към кръга на 
най-старите агиографски преводи и освен в ПБС 282 и Хил. 444 ми е по-
знат само в още два сръбски преписа40. Другият превод се разпространява 
в балканските триодни панигирици от XIV в. насам както в минейните 
календарни сборници (в повече преписи – за 8. 06. вж. BHBS, 541–542, № 
2), но се среща и като четиво за Събота от Първата неделя на великия пост.

Последната в кодекса статия – апокрифно дометафрастово мъчение 
на евангелист марко за 25. 04 (№ 34), е рядко срещано в средновековния 
балкански репертоар. Редакцията му се различава от поместената в двата 
споменати сръбски чети-минеи, както и от фрагмента, запазен в миле-
шевския панигирик41.

в заключение ще подчертая, че ръкописът на тимотей ни представя 
почти всички възможни варианти в репертоара на сръбската агиограф-
ска и риторична книжнина към края на XVI в. той е не само свидетел-
ство за вниманието на сръбските книжовници към най-старите преводи 
от Х в., но и за възобновения интерес към оригиналното наследство от 
ранния период на средновековната литература. Със своя богат на раз-
лични типове текстове състав ПБС 282 е и важен факт от историята на 
минейни панигирици. Повечето произведения, включени в този ръкопис, 
заслужават задълбочено и изчерпателно изследване.

39 Ръкописът е Патеричен сборник от края на XV – началото на XVI в., включващ и 
жития, поместени в нарушен календарен ред: Спространов 1902, 42–43; BHBS, 128.

40 Фрагмент от най-старият препис от този превод е запазен в староизводен чети-ми-
ней от Хилендарския манастир № 644. За редакциите и изданията на тази творба: 
Словарь книжников и книжности 1987, 268–271 (о. в. творогов).

41 При сравнение на контролни пасажи от ПБС 282 с Z III с 22 става ясно, че разли-
ките между двата текста са големи и е възможно в случая да се касае не за основна 
редакция, а за нов превод. Същият текст е поместен и в Хил. 444 Ще отбележа, че 
когато преписва текста на мъчението, най-вероятно от ПБС 282, аверкие кон-
статира неговата неканоничност и оставя една забележка в полето на л. 313б от 
Хил. 444 (то мї е слово неслако и невѣрно).

10 9

Панигирик № 282 от Библиотеката  на Сръбската патриаршия…



ПРилоЖение

съДържание на ръкопис пБс 28242

1. л. 1а–36а: Мца геноуарїа, , днь҇ повѣданїе прпѡбнаго ѡц҇а нашего Амфїлохїа єпк҇па 
бывшаго Иконїи . ѿ жити и чюсѣ стг҇о Василїа . архїєпкпа бывшаго вь Кѥсарїи славнѣи, 
и велицемь градѣ прьвые Кападочьскые бласти . блви ѡ .

Любимици, не бѣ нелѣпо по блго҇нравнымь сн҇ѡмь ѡ че ҇мь посѣтовати ѿ житїа, и 
сльꙁь ем даровати правѣдно. Краят на Житието е на л. 26б: почи же агг҇лскы 
житїемь, на ꙁемли поживь Василїе. мца генара, . дн҇ь . вь петоѥ лѣто црства Оуалента и 
Оуалентїана . паме чтнаго житїа ѡставль црк҇вамь . ꙗже по дѣꙗнїю ст҇го дх҇а сьписаннїе 
ѿ нѥго с҇еннїе кнїгы . въ слав и хвал го҇у нашем І у Х  .... амїнь. След това без 
ново заглавие се поместват рубрики с чудесата на светеца. в рубриките 
на житието има известни разлики спрямо другите редакции и преписи, 
включително и спрямо Хил. 443. Рубрикирано е така: (Ѡ ереине) л. 13а. Ѡ 
оубоѕѣи женѣ

л. 13а. (Ѡ Оулиꙗнѣ ѿстоупьницѣ) л. 13б. Ѡ видѣнїи ѥже видѣ великыи Василиѥ л. 14б. 
(Ѡ дїаконѣ)

л. 15б. Ѻ ꙁаколѥнїи мрьскааго Іоулиꙗна л. 16а. Ѡ Оуаленте и ипарсѣ л. 16б. Повѣсть 
ѡ прѣпѡбнѣмь Ефремѣ л. 18а. Ѡ ѿврьꙁени цр҇кве иже вь Никѥи мл҇твою л. 20а. Ѡ 
бывшемь чюдеси ѿ стг҇о оц҇а нашего Василїа на Петре брате его и на снасе єго л. 22б. Ѡ 
Іѡсїфе евреине чю стг҇о Василиꙗ л. 2443. Чю стг҇о Василїа ѡ прѣльеннемь троцѣ л. 26б. 
Чю ста҇го ца наше Василїа о Анастасѣ прѣꙁвите  л. 31. Ѡ жене проенѣи грѣхѡ ее млт҇вою 
стг҇о Василїа л. 33.

Край на целия текст: нъ и грѣхы . иже сь вѣрою кь нымь приходѣыимь . BHG, 
247; CPG, 3253; BHBS, 416–417, № 7г.

л. 35б–58б: М ца генра, . ѡ Х  е  дѣꙗнїе . Силивестра стг҇о єпкпа римскаго . при 
Константине цр҇и рымьсцѣмь . блви ѡ .

Нашь же браꙁописць Евсевїе . ꙗко бѣ црк҇вные пише иконы . ѡставивь же си . ꙗко вь 
дргы писменехь положити вь, . словесь, всемь єпархомь . маломь ѕѣло стрть мникь .

42 в описанието освен поредния номер, листовете в ръкописа, началото и края на 
всяка творба посочвам гръцкия ѝ оригинал по основните достъпни справочници 

– BHG, PG или CPG, а славянския текст – по BHBS.
43 в тази част се намира разказът за смъртта на св. василий и червенословната бе-

лежка на книжовника, че повестта за Йосиф трябва да се чете последна от цикъла 
разкази за чудесата.
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Край: и вьси видѣвшеи чюса сы, и кртише се на сто҇ую пасх . и начеше ѿ толѣ ѿ всего 
єꙁыка римьска . величати име га҇ нше ҇го І ѵ҇ Х а  . емоуже слава сь це ҇мь и сь сты҇ мь дхѡ ... 
аминь . BHG, 1632b; BHBS, 418, № 1.

л. 58б–68а: М ца генра, . Іѡанна Ꙁлатооустаго слово на сто҇ѥ бгоꙗвлѥнїѥ . блгослови 
че ҇ .

Тога прїидѣ І с ҇ ѿ Галилѣѥ на Іѡрдань (мт 3:13). сь рабы влка, сь грѣшникы соуди . и 
придѣть кртить . нь ты се не мети . сим бо паче ємоу . дѣꙗннїимь просїаеть висость .

Край: поꙁдьнь дьжь паь. // вешеѥ плоды вьꙁрастить тѣмже и ми нечаꙗнїꙗ врѣди 
ѿрѣсоуе . припадѣмь кь млрдїю бжї҇ю . славее прѣст҇оую троиц . коупно ц҇а и сн҇а и 
стг҇о дх҇а ... прно и BHBS, 429, № 17.

л. 68а–71а: Тогоже Іѡ҇анна Ꙁлаустаго слово . на крє҇нїе гнѥ . блс ҇вы ѡ ҇ че .

Источникь єѵльскы оученїи ѿврьсти имать потокы . и ае кто жеже ть . и пїеть ѿ того 
источника, живь боуде  . по ꙁаконоу и блгти и ꙁаповѣди .

Край: ꙁа ненавимыѥ вьꙁлюблѥннаго . ꙁа нечьстивїе прѣчтаго . прославимь ꙗвльша се 
Х а   ба҇ нашего . ꙗко то ѥ цртво и слава, сь це ҇мь и сты҇ мь дх҇омь ... аминь . BHG, 1932; 
CPG, 4522; BHBS, 423–424, № 8.

л. 71а–76б : Ст҇го Евсевїа єпкпа Алеѯанрьскаго . на кр҇енїе гнѥ слово . блви ѡче .

Елми вьчера ѡ роженїи гны ѥже исповѣдахомь, ѡставльше любимче . и ѡ кр҇енїи глѥ҇мь . 
и греды оубо днь словомь видимь и .

Край: нь сего ради искоуси се и помльча . да того ради ѡгрьстить . и на вьꙁвратить ѿ 
искса того . ꙗко Х слава сь цемь и сты дхо҇мь ... аминь . BHG, 635p; CPG, 5520; 
BHBS, 431, № 20.

л. 76б–86б : Иже вь сты ц҇а нашего Василїа архїепкпа Кѥсарїе Каппадокїискыѥ . бесѣда 
на ст҇оѥ кр҇енїє . блви . ч҇е .

Прѣмоудрыи Соломонь, еже по житѣискы вееи врѣмена раꙁелꙗѥ . и комоужо бывшїи 
польꙁноѥ ѿдѣлꙗѥ ре  . вьсѣкымь лѣто ѥ . и врѣме вьсѣкои вѣи . (еклесиаст 3:1)

Край: тамо агл҇ьь тмы . прьвѣнце сьборы . апльсцїи прѣстоли . пр р кь чиновѣ . хороуг-
ви патрїархомь . мникомь вѣнци . правѣнимь похвалѥнїа . нѣмь себѣ сьчинити се . 
вьспрїемь и ѡст҇ив се (по 1 Кор 6:11) по дароу Х  в . ꙗко том слава и дрьжава . ... 
аминь BHG, 1935; СРG, 2857; BHBS, 427, № 14а. След това слово, което е по-
следно за празника, има червенословна бележка: конць слова просвѣенїю . ꙁа //
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л. 87а–122а: (гена а). Житїе прѣпѡбнаго ѡц҇а нашего Паисїа . списано прѣпѡбнымь 
Іѡ҇аннѡ Коловомь . блг҇ослови ѡч҇е .44

Ꙗко  краснаа мира сего . и ꙗже соуаа тлѣннаа и прѣходимаа . вѣть любеи ть . при-
влачити кь желанїю симь малїе ради сладости чювство колѣбати . втората част за-
почва на л. 101а:

Хоет же покаꙁати слово, ѥже ѡ вѣрѣ неиꙁре нноую ѥго ревность . Старць ѥтерь вь вьси 
нѣкоѥи живе . Егпьтскы странь . вь невѣнїе вьпадь .

Край: и ѥлика чюса прѣславна по положены ихь б҇ь имы творе ꙗвлꙗше . ꙗже никомоуже 
не вьꙁможно гла҇ти . сїа оубо аꙁь ѿ многы мала . єлико по хоудости моѥи вьꙁможно, на 
полꙁ многымь иꙁрекохь . вь слав ц҇а и сн҇а и ст҇го дх҇а ѥдиномоу вь троици бжтв 
ємоуже пѡбаѥть вьсака слава чть и покланꙗнїе ... аминь BHG, 1402. BHBS, 433–
434, № 1.

л. 122а–136а : М ца геноуарїа, д. повѣсть Амонїа мниха,  оубыѥны сты ѿць҇ь . въ 
Синаи и Раиѳ . блви, ѡ .

Сѣде ми нѣкога вь смѣренѣи моѥи кѥлїи, вь страна Алеѯандрїе . вь мѣсте глѥ҇мемь 
Каново . бы ми помышлѥнїе ѿити вь страни Палѣстинскые .

Край: Сїа аꙁь Іѡ҇ аннь прѣꙁвитеръ, написана оу некоѥго ѡшьлника ѡбрѣть, написана 
єгпьтскыми писмены . ꙗже и прѣложи на гръчьское . вѣды єгптскы єꙁыкь подробноу . 
вь славоу и похвал . сты мник же и праведникь . сь ними же да дасть намь гь҇ честїе 
имѣти вь цртвы ѥго . ꙗко томоу пѡбаѥть слава . съ беꙁначелни це ҇мь . и всест҇ымь и 
бл҇гы и животвореїимь єго дхо҇мь ... амїнь . BHG, 1300; CPG, 6088; BHBS, 434–
435, № 1.

л. 136б–141а: Мца генвара .е, житїе и жиꙁнь прѣпѡбнаго ц҇а нашего Павла 
Ѳивеискагѡ, блви ѡч҇е .

Повѣдоше намь оу ченици ц҇а Антѡнїа . Макарїе и Плоутинь, иже и погрѣбьшеи его . ꙗко 
при девѣтьде темь лѣте старца, прїиде ѥмоу желанїе вьнити вь вьноутрьнюю поустиню . 
и видѣти ае брѣеть раба бж҇  їа нѣкоѥго пре же того вь поустины вьселша се нои .

Край: и вьсемь намь подробноу скаꙁа . и тако имѣше ноу ѡдежоу ꙗко самого Павла . 
на ню вьꙁыраѥ . ношашае же ю все праꙁникы Х ви . ихже молитвами да оулоучимь и 
ми честь, ста҇го Павла и Антонїа въ дн҇ь соуда . славее ц҇а и сн҇а и ста҇го дх҇а ... аминь 
BHG, 1470; BHBS, 439–440, № 1.

44 текстът е разделен с червенословно заглавие на две части, а те на свой ред са ру-
брикирани, но без заглавия или други маркери, а само с малки червени инициали.
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л. 141б–154б: Въ тьже дн҇ь житїе и жиꙁнь прѣпѡбнаго ц҇а нашего Іѡ҇ анна . иже Х  а 
ради ниааго . бл ви ѡче .

Томителнаа нѣкаа вѣь рожьши любы . и сьоуꙁы ѥства нерѣшима . и желанїе прно горѣ, 
и оугасноути кога не могоуе . нь оубо влка, и сихь оудобь повелѣваѥть прѣѡбыдѣти . и 
крть вьꙁети на рамоу, и томоу оусрьдно послѣдовати .

Край: По сых же и сего родителѥ добрѣ ꙗже ѡ себе оустроивше, житїе иꙁмѣноують. своѥ 
богатство, ѡво оубо положише вь црк҇ви . ѡво же раꙁавше трѣбоуюїимь . да имать что 
и дрѣво послѣдоуѥ плодоу . вь славоу бо҇у цо҇у га҇ нашего І ѵ Х а . ємоуже пѡбаѥть всака 
слава . чть . дрьжава . величїе же и веллѣпїе ... аминь BHG, 869; BHBS, 440–441, 
№ II.2.

л. 155а–192б: М ца гѥнара, ꙁ. житїе прѣпѡбнаго ц҇а нашего Антонїа . списано 
Аѳанасїемь Алеѯанрьскы . блви ѡ .

Блг҇оу реть сьставите єгптьскы чрьнцемь . сьравнꙗти се, или прѣити сы паче . 
иꙁволившемь вьꙁрьжанїемь . вашимь добротнимь . и ва вась бо оубо пастырїе и 
чрьначьскоѥ мѣнит се .

Край: и бѣси то, єже єлини мнѣть богы соуе . то тїи хртїане ѡбличаю . не тьчїю не 
соуе богы, нь и льстьце и пьгоубникы члчь҇скые соуе, и попираю и прогоне  .  Хе  Ісѣ҇ ги҇ 
наше  . сь ниже цо҇у сла коупно сь сты дхѡ ... аминь BHG, 140; CPG, 2101; BHBS, 
442–443, № 1а.

л. 193а–237а: М ца геноуара, въ . житїе стг҇о ц҇а нше ҇го Еѳимїа великаго . блви ѡ .

Единочеды сн҇ь и слово бжї҇е . сьбеꙁначелны, и сьпр носоуьны ц҇ . сы ѥствнь неиꙁре нымь 
члк҇олюбїемь . иꙁволѥнїемь че ҇мь . и вьсхотѣнїемь стг҇о дх҇а . иꙁволиль ѥ вьпльтити се 
и родити се .

Край: и житїе блж҇еннаго Савы исписати . мл҇ю же се тѣма блж҇енима ѡбѣма . по 
даннѣи имь блгти . ѡ мнѣ грѣшне  и непопотребнемь млтиваго ба҇ мл҇ити . и грѣхѡ 
ѡставлѥнїе испросити . ꙗко да и аꙁь грѣшнїи и ѡкааннїи непостыднь обрѣ се вь 
обеѥ вьскр енїе . прѣ страшны и славны соудиемь Х вѣмь . ємоуже слава сь це ҇мь и 
ст҇ы дх҇ѡ ... аминь . BHG, 648; BHBS, 447–448, № 1б.

л. 237а–245б: М ца геноуарїа,  исповѣданїе ѿчь҇ское ѡ жиꙁны Ѯенофонта болꙗрїна . 
бл, ѡ .

Съповѣда нѣкы ць҇ великь . ꙗко Ѯенофонть нѣкто великь вь вьсакомь богатаствѣ сы . 
бѣ же моужь си ѡ ꙁаповѣхь бж҇їа спѣе .

Край: Се же сповѣда ѡ ги҇ братїа . ꙗко не ѡставить гь҇ право живоуеѥ, и работаюеѥ 
по истыне . нь промысли творить . на раꙁличныѥ и искоусы печалнїе, на спенїе все . и 
полоучити блгы҇ е и вѣчныѥ жиꙁни . ꙗкоже ѡ семь покаꙁа свое строєнїе . да и на пока-
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жеть достоины цртвїа нбнаго . и вьложить страхь свои вь дш҇е наше . да не нераженїемь 
и лѣностїю погоубымь, оуготованна намь бл҇га . ѿ га҇ ба҇ нашего І ѵ҇ Х  а . сь ним же слава 
ц҇оу . и чть и дрьжава . вь вѣкы бесконьчьнїе аминь . BHG, 1877; BHвS, 452, № 1в.

л. 246а–260а: М ца геноуарїа, кꙁ . Ѡ въꙁвраени моїи стг҇о Іѡ҇анна Ꙁлаоутаго . бл, ѡ .

Оумрьшоу же бл҇женномоу Іѡ҇ анн великом оучителю всего мира . въꙁыдоста ѡбаа 
преꙁвтера и дїакь иже бѣше сь нимь вь иꙁгнаны . кь Инокентїю папе въ Римъ . 
исповѣдаши ємоу все пакости єже поьє бл҇жени Іѡ҇ аннь вь ѡгнанїи .

Край: нь и на помынаи сты (!) ч҇е и трьбл҇жены . иже бжтвною любовїю прилѣ жимь 
тебѣ желаюе тебѣ . прѣстоѥ оу страшнаго тѡ и славнаго прѣстола бж҇  їа . просе ѿ нѥго 
грѣховнаго проенїа на, и дш҇амь наши велїе млти . ꙁа все же се бл҇годаримь ѡц҇а ба҇ . 
ємоу слава и дрьжава коупно сь сн҇ѡ и сь ст҇ы и животвореїимь дх҇ѡ ... аминь BHG, 
873а; СРG, 7979; BHBS: 454, №3 (част от Житието на Йоан Златоуст от 
Георги александрийски).

л. 260а–265б: Мца февроуара .. Амфїлохїа єпкпа Иконїискаго, слово . ѡ прѣст҇еи бц҇и . 
и ѡ Смеѡнѣ, и ѡ Аннѣ . вь дн҇ь сренїа . блви, ѡ .

Мноѕїи ѿ великы чл҇кь дв҇ьствоу дивет се . ибо ѥ и чюно . ꙗко вышнїи силамь сьжїтелно . 
ꙗко беспльтны ѥствь сьпоутникь . ꙗко св҇ѣтеи (!) црк҇ви свѣтоносно .

Край: и жены оумрьтвите вь потрѣблѥнїе . носеїи же на челѣ ꙁнаменїе да не коснѣте се 
(Йез 9:6) Видѣсте ли ꙁнаменїе ветхаго и новаго . ть бо ѥ крть спаѥимь и животвореїи 
дх҇ѡ ... аминь BHG, 1964; СРG, 3232; BHBS, 458, № 2а.

л. 265б–270а: На срѣтенїе га҇ нашего І ѵ Х а єгда срѣте и Смеѡ вьносима вь цр҇квь . 
слѡ . бл ѡ .

Г ъ҇ бъ҇ нашь величїе помышлꙗѥ, и расматраѥ спенїе рода члч҇а . самъ собою . лѣтоу идоу, 
вьсега питаеть и веселить бг҇олюбце, и блг҇овѣрные добрыѥ раꙁоумникы .

Край: и ꙁемлѥ рауи се . и море тиши се . ꙗко не ꙁабы, нѫ посѣти гъ҇ лю  свое (по лк 
7:16; лк 1:68). Хмь снѡ свои . вьсь сь мирь себе иꙁмѣнꙗѥ . ємоу слава и хвала . вь се  
вѣкы вѣкѡ, аминь . BHBS, 457–458, № 1.

л. 270а–273б: Іѡ҇ анна преꙁвтера єѯарха, слово на сретенїе га҇ нашего І ѵ҇ Х а . блви ѡ .

Свѣть правѣдникѡ пр но . име же нечьстивїи оугасаѥ (Притчи 13:9). да ничтое 
праве наго нѣ живѣѥ . ꙗко  глѥ бж҇твноѥ слово правенїи вь вѣкы живоу, и оу га҇ мьꙁа 
имь, и надѣжа и оу вышнꙗго .

Край: и дн҇ьшнїи вънось вь црк҇овь ꙁаконноую . и прїетїе роукама бл҇женнаго и 
праведнаго старца Смеѡна . тебѣ же слава ги҇ Х е  . сь беꙁначелны ц҇емь, и прѣстї и 
дх҇ѡ ... аминь BHBS, 460, № 5а.
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л. 273б–280б: М ца февроуара .. мнїе ст҇їє Агаѳїє . блви, ѡ .

Въ годы ѡны цртвоуюоу Декїю, и Валерїаноу . самодрьжцема има вь велицѣъ 
Римѣ . владоу Кнтїаноу Сикилїискою ѡбластїю . иꙁыде повелѣнїе, да все чтоуеѥ 
доброчтноую бж҇їю вѣроу, горцѣи сьмрьти прѣдають .

Край: живоуи же крть блиꙁь горы его, чеди погани соуе. гнꙗ бѣжее кь гробоу 
ст҇ые мнице притицау . таче ѿємше лежееѥ ѡдѣꙗло на рацѣ сташе против гню . 
промыслѡ бж҇їемь абїе тѡ часѣ ста бж҇ и гнь . прѣже каланда февроуара  дн҇ь . вь нже 
положено бы чтное тѣло // ст҇ые мнице Агаѳїе . єюже праꙁноуюе славимь га҇ ба҇ нашего 
І ѵ Х а ємоу слава и дрьжава ... аминь BHG, 36; BHBS, 463.

л. 280б–287б: Мца февроуара . въ . мнїе стго мника Ѳеѡра стратилата . бл, ѡ .

Ꙗкоже сїаѥть слн҇це видеї и  . такоже ѡ мницѣ словеса слышеїимь . и ꙗкоже нб҇о 
оукрашаѥт се ѕвѣꙁами . такоже и црк҇вы бж҇ їа имоуїи мникы .

Край: и тоу положише и . многа же чюдеса и исцѣлениꙗ творить гь҇ на мѣ томь сты҇ мь 
мкомь свои Ѳеѡдоро  оугодникомь своимь о Х ѣ҇  И с ҇ѣ ги҇ наше  . емоуже слава вьсегда оц҇оу 
и сно҇у и ст҇омоу дх҇оу ... аминь . BHG, 1750; BHBS, 464, № 1а.

л. 287б–291а: М ца февроуара, . мнїе ст҇го Никфора мна вь Антїѡхїи . блви . ѡ .

Бѣ єтеръ преꙁвтерь именемь Саприки и инь бѣше Никфорь нарицаемь чиномь людинь . 
бѣше дроугь преꙁвтер прѣдрагь . и тако дроугь дроуга любѣше . ꙗко мнѣти брата прна 
соуа, иꙁь ѥдиноѥ оутробы рожена .

Край: и тако конча се ст҇ы Никфорь . и вѣнчань на нба . вѣрѥ же вь Х а єдиномыслїемь 
и смереномоудрїемь . имже бо кь любви поклонѥнь бывь . мничьскы оувеꙁе се вѣнцемь . 
и сь ст҇ыми мникы причитати се спѡбы . вь похвалоу славы, прѣст҇ыѥ и животворивїе, 
и єдиносоуные троице . ц҇а и сн҇а и стг҇о дх҇а ... амїнь BHG, 1331; BHBS, 465, № 1.

л. 291а–296б: Мца февроуарїа, а. мнїе стг҇о єпкопа Власїа . мна вь Севастїи градѣ . 
бл ѡ .

Вь врѣме но бѣ идолсцѣи слоужбѣ дрьжеїи . и мноѕїи члв҇ци ꙁанїю и твары 
покланꙗхоу се . тьга же растѣꙗше и вѣра вьсе  ст҇ы . и стг҇о и славнаго мника Власїа .

Край: мн же бы ст҇ы с҇енномникь Х вь Власїе, вь Севастїи градѣ . цртвоуюоу гемоноу 
сверѣпомоу Агрїколаю вь то врѣме . нам же цртвю го҇у нш҇емоу І у Хоу . ємоуже слава 
и дрьжава ... амїнь . BHG, 276, 276b; BHBS, 465–466.

л. 296б–305б: М ца февроуарїа, г. житїе и жиꙁнь прѣпѡбнаго ц҇а наше  Мартимїана 
(!). блви ѡе .

Блиꙁь гра Кѥсарїе Палестинскыѥ . гора ѥ, иже ꙁовет се Ковчежїе мѣсто . вь тоиже горѣ 
поустинници живоуть . и вь тѣ // поꙁна бл҇женнаго Мартимїана .
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Край: и вьнесоше вь гра Кесарїю . и повѣдаше єпкоп // добродѣтелно ѥе житїе . и повелѣ 
єпкпь погрѣстї ю вь мѣсте добродѣтелнѣ сь с҇ами и пѣ нми бжтвними .  Хе  Ісе ҇ на-
шемь . ємоу слава сь ц҇емь, и съ ст҇ы дхо҇мь ... ами . BHG, 1177; BHBS, 467, № 1а.

л. 305б–331б: Мца февроуарїа, д. паме  и житїе бл҇женнаго оучителꙗ нашего 
Кѡстантїна философа . прьвааго наставника словенск єꙁыкои . бл҇гослови ѡч҇е .

Бъ҇ млтивь и едрь (Пс 110:4) ѡжидаѥ покаанїе чл҇чско . да быше вси спени били и вь 
раꙁоумь истинны пришли . (1 тим 2:4).

Край: болѥ се приложїи ст҇ни его и чьсти . и написаше иконоу его на гробѡ . и начеше 
ст҇ыти на нимь днь҇ и ноь, хвалее ба҇ . прославлꙗюаго тако иже его славеть . томоу 
бо ѥ слава и чть ... аминь

BHBS, 471, № 2.

л. 331б–337б: Сл похвалноѥ ст҇ыма и прѣславныма оучителѥма словенскоу ѥꙁыкоу . 
створшема писме ємоу . и прѣложшема новы и ветхыи ꙁа въ єꙁыкь и . бл҇женномоу 
Крилоу . и архїєпкп Панонскоу Меѳодїю . блви ѡ . //

Боу҇ и споу нашемоу І ѵ Х о у . мнѡгы и неиꙁре нни чл҇колюбїемь, пом҇ловавшоу родь 
чл҇чьскы . не трьпѣ съꙁанїа своего льстїю дїаволѥю ѡдрьжима .

Край: немои наше вьꙁымаюь, сьвыше силоу подадита . да достоино ѡ Х е  поживше, 
наслѣдници троу ваю боудемь, и проповѣдници правѣи вѣрѣ . юже намь єста прѣдала . 
да вси єдиноглно прославымь трьст҇оѥ бжтво . ц҇а и сн҇а и стг҇о дх҇а ... аминъ BHBS, 
470, № 1.

л. 337б–341б: Мца февроуарїа, въ ꙁ. мнїе стг҇о мника Ѳеѡра тирона . блви, ѡ .

Маѯимїань и Маѯиминь, цара ѡба . посласта по всемоу своемоу цртвїю, вь все еꙁыкы 
дрьжее вѣроу хр тїанскоую . да вькоусеть скврьнны брашнь жрьтвны, и спены боуть .

Край: и положи ѥ въ рацѣ на спенїе домоу своемоу . и сьꙁа црк҇овь на мѣсте рекомемь 
Евхаить, идѣже паметь ст҇го мника бываѥть, по пентикости вь второую нелю .  Хе  Ісѣ҇ 
ги҇ намемь (вм. нашемь). ємоуже слава, чть и дрьжава и покланꙗнїе, коупно сь це ҇мь 
и сь ст҇ымь дх҇омь ... ами . BHG, 1964; BHBS, 473, № 3.

л. 341б–344а: М ца февроуарїа, кд. похвала бре нїю главѣ, стг҇о Іѡ҇ анна кртлꙗ блви, ѡ .

Бысть вь дн҇ы Ірода цара . гль кь Іѡ҇анноу Ꙁахарїиноу сно҇у вь поустыни . и прїидѣ вь 
всоу страноу Іѡ҇рданскоую, проовѣдаѥ кр҇енїе покаанїа, вь ѡставлѥниѥ грѣховь . (лк 3: 
2–3). вь тїи же дн ҇ и Ірѡвоу неистовствоу оумножшоу се .

Край: и та оубо прчтна глава ꙗви се сьбытїе глс ҇а гаврїилова прⷪрⷪкь сьврьшенїе . аплѡ 
снованїе . мникѡ оутврьженїе, єреѡ прѣкрасное оувеꙁенїе . прпѡбны похвалѥнїе . 
мнихѡ вьꙁрьжанїю наставникь . поустынникь . поустыннико стльпь и оутврьженїе . 
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цртвоу нбном ходатаи . и мироу вьсем сьхранитель . єгоже паметь чьтоуе, Х а про-
славымъ . сь беꙁначелнїимь це ҇мь, и сь прѣс ҇тымъ бл҇гымъ . и животвореимъ дх҇омъ 
... аминъ BHBS, 474, № 1.

л. 344а–359б: М нїе и странїе иже въ ст҇ы ѡц҇а нашего с҇енномника Ипатїа . блви ѡ .

Въ врѣмена ѡна цртвоуоу Ѳеклїан, вь Виꙁантїи, сьдрьжаше оудѣискаа . и 
идолослоуженїе по вьсакы градѣ и стра//на . бѣше же вь градѣ гл҇ѥмемь Ганьгрѣ бл҇гочтивь 
моужь и православнь . ѥмоуже име Ипатїе . бѣше же архїєпкпь тогоже гра, имѣѥ сь со-
бою с҇енникъ, е ҃ .

Край: сто҇ѥ же его тѣло вьсхыено бы ѿ агг҇льь . мьчник же виде бывшее, въꙁоупи гл҇ѥ . 
хртїань єсамь . ги҇ спи ме . и мьчемь своимь сконча се . сконча же се ст҇ы с҇енномникь 
Ипатїе . мца ноєбра ѳ ҃. цртвоую гоу҇ нашемоу І ѵ Хоу . ємоуже слава и дрьжава . нн҇ꙗ 
и прно ... аминь BHBS, 477, № 1.

л. 360а–365б: М ца марѳа, ѳ҃. мнїе ст҇ыи и прѣславны мникь .м҃. бл҇гослови . ѡ .

Въ дн҇и Ликинїа цара бѣ гонѥнїе велико на хртїаны . и вси живоуїи бл҇говѣрно ѡ Хе , 
ноудимїи бывау пожрѣти демономь .

Край: и прѣдаше дш҇ е своѥ, гви, ѳ҃ тїи дн҇ь марѳа . при Ликинїи самовластнице . нам 
же црьствюоу го҇у бо҇у споу и влцѣ нашемоу Іѵ Х . ємоу слава и дрьжава ... амїнъ 
BHG, 1201; BHBS, 482, № 1а.

л. 365б–369б: Похвала . ст҇ы, м҃. мникьь . Климентѡмь списана . блви, ѡ .

Единомысльноую волю и равноую моудрость, помышлꙗю сы, м҃. мни  и дивьствѡ 
ѡдрьжимь кь Х прибѣгаю .

Край: и дѣлы добрыми да оукрасим се . ꙗкоже и сы прѣсвѣтлїи мници . славее 
прѣстоую троицоу . єдиносоуноую вь трѣ своиствѣ . ц҇а и сн҇а и стг҇о дх҇а ... аминь 
BHBS, 485, № 5.

л. 369б–374б: Мца марѳа, ꙁ ҃. житїе и жиꙁнь чл҇ка бж҇їа Алеѯи. блг҇ослови . ѡ .

Бѣше чл҇кь блг҇овѣрнь вь Рымсцѣмь градѣ, именеь Ефѳимїань . и славнь бывь оу цр҇а 
Ѡнорїа, и Аркадїа, цр҇оу римскю . богать сы ѕѣло . имѣаше рабьь домачедць вь свилны 
рыꙁа, и вь ꙁлатѣхь поꙗсе  .

Край: и дѣлы добрыми да оукрасим се . ꙗкоже и сы прѣсвѣтлїи мници . славее 
прѣст҇оую троицоу . єдиносоуноую вь трѣ своиствѣ . ц҇а и сн҇а и стг҇о дх҇а ... аминъ 
BHG, 52; BHBS, 489–490, № 1а.

л. 374б–388б: Мца марѳа, ке.҇ Маѯима ритора ловола . сло  на бл҇гове нїе прѣс ҇тые бц҇е . 
бл ѡ .
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Блг҇овѣстите дн҇ь ѿ дн҇е спс ҇енїе бж҇їе . (Пс 95:2) ѿ ст҇ыѥ оубо цѣвнице пѣннїе Дввы на-
чинаю слово . и ꙗснь прѣлежить и радостань начеткь . и паче праведно .

Край: своего сн҇а нелицемѣрнаго соудїю и неоутаємаго створи прѣчтаа . дѣснаго ме спѡби 
стоꙗнїа . и сь живїмы // оучинѥнїе . ꙗко томоу пѡбаеть всака сла, чть и покланꙗнїе . 
сь беꙁначелнымь его ѡц҇емь . и прѣст҇ымь и бл҇гы . и животвореїимь єго дх҇ѡ ... амимь 
BHBS, 495, № 1.

л. 388б–398а: Иже въ ст҇ы ѡц҇а нашго (!) Крїла Алеѯанрьскаго . слово вь ст҇ы праꙁникь 
цвѣтоносныи . и ѡ жрѣбети . бл, ѡ .

Цркы вѣрны днь приходить праꙁноуи . бг҇олѣпно цра҇ среїимь . ꙁри прочеѥ не спи . оумь 
кь боу҇ вьꙁвысимь .

Край: или прѣходее ра дѣꙗны . и послѣдоуюе ра прѣдложенїа . вси сь Хѡ се 
послѣдоуюе . и послѣдовавшеи . сьцр твоуюе ѥмоу . и вѣчны бл҇гь прїемше, словоу и 
величїе вьꙁсиламь . цо҇у и сно҇у и стмо҇у дх҇ ... аминь CPG, 7657.

л. 398а–412а: Мца априлїа, кг. мнїе стг҇о и славнаго великомника Х ва Геѡргїа . и мтр҇е 
ѥго Полихронїе . блви ѡ .

ненавидеи испрьва члк҇а ꙁли сьвѣтникь дїаволь . боре се сь хотеїимь жити блг҇овѣрно ѡ 
Хе  Ісѣ҇ . вьставлꙗѥть на нѥ цре ҇ и кнеѕѣ . аки ѕвѣрїе дивїи; вьсхыати проповѣдникы 
блг҇ыѥ вѣры.

текстът е разделен на няколко рубрики и са включени чудеса, които в 
други преписи не са разпространени в този ред. Краят на основния текст 
на мъчението е на л.405а: он же пристоупль и оусекноу главоу его . и абїе нб҇о 
бы облачно . и троу велѣи бы и мльнїе о дьжеви великы . и вьꙁеше хртїане тѣло его, 
и погрѣбоше сь Полихрониею мт҇рїю его . вь чтнѣ мѣстѣ вь Дїѡсполїи . конча же те нїе 
ст҇ы мни Геѡгїе . мца априа, кг. дн҇ь вь ча, . цртвоую г҇ нш҇  І ѵ Хоу . ємоуже сла  
вь вѣкы вѣкѡ аминь. Чудесата, отбелязани със самостоятелни заглавия, са: 
л.405б–406б: Чюдо стг҇о Геѡгїа ѡ сн҇ѣ поповѣ . блви ѡ . Такоже же намь послоушаюїи  
оц҇а Іѡсїфа, и чюшїим се величїю бж҇їю . и се брать дроугы имене  Коꙁма повѣда намь 
иже бѣше плѣнѥнь ѿ севѣрскые страны. Край: ꙗко бь҇ днь и ст҇ы Геѡгїе иꙁбавї ме ѿ 
срацинь, и ѿ горкыѥ работи . и чюдише се вси и прославише ба҇ . и стг҇о великомника 
Геѡгїа; л. 406б–409б: Чю  бывшеѥ ст҇ы Геѡгїѥ  . блви, ѡ . Како иꙁрекоу сїю страшноую 
и неиꙁренню тьиноу (!) прѣславноую . или что помышлю или како начноу повѣдати 
дивное слышанїе. Край: и сего ра  и мы послоушьюе, дадимь славоу боу҇ да иꙁ млт҇вы 
стг҇о Геѡгїа, оулчимь блгть вѣчны блг҇ь .  Хе  Ісѣ҇ ги҇ наше  . ємоу слава и дрьжава 
чть и покланꙗнїе . ц҇ и сно҇у и стм҇оу дхо҇у ... амиь; л. 409б–412а: Чю стг҇о Николи, 
и стг҇о Геѡгїа. Тоу ре ѥли бѣхоу срацини на моужа нарочита и славна, вь семь островѣ 
Критсцемъ идрьжали его вь тьмници.
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Край: ѡтидѣ кь сто҇моу Николѣ идѣже лѣжить чтноѥ тѣло его, сь двѣма поргома . и 
ѡблѣче се вь чрьни рыꙁы, и идоше странствовати Ха  ради. и ѡ вьсехь сы ради ба҇ про-
славимь . ц҇а и сн҇а и стг҇о дх҇а ... ам . BHG, 670g; BHBS, 519–520, № 8б.

л. 412б–415б: Мца априа ке мнїе стг҇о апла єѵлиста Марка . блви, ѡ .

Въ врѣме ѡ, апломь раꙁѣлꙗюи се по всеи вьселеннеи прилоучи се сто҇моу Маркоу, вь 
Еѵптскоую ꙁемлю ити, по бж ҇  їю повелѣнїю . тѣмже єѵлиста нарекоше тѡ . блж҇ени 
канѡны ст҇ыѥ апльскые цр҇кве . понѥ стареишоу томоу бывшоу вьсеи Еѵпьтсцѣи ꙁемли .

Край: оуспе же бл҇жены Марко єѵлисть и мникь га҇ нашего Іѵ  Ха , вь Алеѯанри, вь 
Егптоу . мца по єгптскомоу фарьмоута прьвы . по римскомоу же прѣже седми календь 
наиꙗ . по євреискоу же, нисаврїа, ꙁ. рекше априлїа, ке. въ цртво Гаиево, и при Тиверїи 
кѥсари. по нам же хрїстїанѡ . цртвоуюоу гоу҇ нашемоу, Іѵ Хоу . ємоуже слава и дрьжава 
сь ц҇емь и ст҇ымь дхо҇мь ... амїнъ . BHG, 1036; BHBS, 523–524, № 1а.

119

Панигирик № 282 от Библиотеката  на Сръбската патриаршия…



иЗтоЧниЦи и литеРатУРа

Богдановић 1978: Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хи-
ландара, I–II, Београд 1978.

Богдановић 1982: Д. Богдановић, Инвентар ћирилских рукописа у Jугославиjи 
(XI–XVII века), Београд 1982.

иванова 1989: Кл. иванова, Неизвестни преписи от творби на Климент Охрид-
ски в книгохранилищата на Югославия, Palаeobulgarica 13/4 (1989) 51–67.

иванова 2011: Кл. иванова, Мучение св. Агафии Палермской в южнославянской 
книжной традиции, Доклады участников VI международной конференции, 
Древняя Русь 3 (45) (сентябрь, 2011).

иванова 2012: Кл. иванова, Неизвестна компилация, съдържаща Климентовата 
похвала за Йоан Кръстител, Старобългарска литература 45 (2012) 86–114.

иванова, велковска 2014: Кл. иванова, е. велковска, Хиландарская рукопись № 
404 (Предварительные заметки к истории новоизводных панигириков на 
Афоне), афон и славянский мир. Сборник 1. материалы международной 
научной конференции, посвещенной 1000-летию присутствия русских на 
Святой Горе (Белград, 16–18 мая 2013 г. ), Святая Гора афон 2014, 235–255.

иванова 2013: м. иванова, Тектологически проблеми в Пространното житие 
на Константин-Кирил Философ, Кирило-методиевски студии, кн. 22, Ки-
рило-методиевски извори, т. 1., София 2013.

Климент охридски 1, 2, 3: Климент охридски, Съчинения, т. 1., София 1970; т. 2., 
С. 1977; т. 3., С. 1973.

мирчева 2006: е. мирчева, Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и из-
дание на текста, София 2006.

Петков 2011: П. Петков, Ръкопис 2/23 от сбирката на Рилския манастир. Сбор-
ник с жития от края на ХV век, София 2011.

Петковић 1950: вл. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повестницу срп-
ског народа, Београд 1950.

Райков и др. 1994: Б. Райков, С. Кожухаров, Х. миклас, Хр. Кодов, Каталог на 
славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света 
гора, София 1994.

Ранковић и др. 2012: З. Ранковић, в. вукашиновић, Р. Станковић, Инвентар ру-
кописа Библиотеке Српске патријаршије, Београд 2012.

Словарь книжников и книжности 1987: Словарь книжников и книжности Древ-
ней Руси, вып. 1 (ХІ – первая половина ХІV в.), ленинград 1987.

Спространов 1902: е. Спространов, Опис на ръкописите в библиотеката при 
Рилския манастир, София 1902.

1 20

Климентина ив анов а



Стоjановић 1902: Љ. Стоjановић, Стари српски записи и натписи, књига 1, Бео-
град 1902.

Стойкова 2005: а. Стойкова, Аджарска следа в чудото на св. Георги със змея, Ста-
робългарска литература 33–34 (2005) 235–245.

Суботин-Голубовић 1999: т. Суботин-Голубовић, Српско рукописно наслеђе од 
1557. године до середине ХVII века, Београд 1999.

тихонравов 1863: н. С. тихонравов, Памятники отреченной русской литерату-
ры, т. 1., Санкт-Петербург 1863; т. 2., москва 1863.

турилов 2010: а. а. турилов, Византийские и славянские пласты в „Сказа-
ние инока Христодула” (К вопросу о произхождении памятника), Slavia 
Cyrillomethodiana: источниковедение истории и культуры южных славян 
и Древней Руси. межславянские культурные связи эпохи средневековья, 
москва 2010.

BHBS: Кл. иванова, Bibliotheca Hagiographica Balсano-Slavica, София 2008.
BHG: Fr. Halkin, Bibliotheca hagiographica graeca, t. I–III, Bruxelles 1957. (Subsidia 

hagiographica, № 8a).
Capaldo 2004: м. Capaldo, Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini, 

I, Testimoni e gruppi di testimoni, Ricerche slavistiche (Nuova serie) 2 (48) 
(2004) 49–66.

CPG: Clavis Patrum graecorum. Brepols-Turnhout, t. I–IV, Cura et studio. M. Geerard. 
1983, 1974, 1979, 1980, t. V. Indices. Inicia. Concordantiae. Cura et studio. M. 
Geerard, F. Glorie, J. Desmet 1998.

CPGS: Clavis Patrum graecorum. Supplementum. Cura et studio. M. Geerard, J. Noret. 
Adivvantibus F. Glorie. Brepols-Turnhout.

CPGS III: Clavis Patrum graecorum. A Cyrillo Alexandrino ad Johannem Damascenum. 
Addenda volumini III. J. Noret parata. Brepols-Turnhout 2003.

Diddi 2004 : Cr. Diddi, Materiali e ricerche per l’edizione critica di Vita Constantini, II, 
La tradizione del grippo dei testimoni serbi, Ricerche slavistiche (Nuova serie) 
2(48) (2004) 67–189; III, Edizione del grippo dei testimoni serbi, Ricerche 
slavistiche (Nuova serie) 2(48) (2004) 129–189.

Hannick 1981: Ch. Hannick, Maximos Holobolos in der kirchenslavischen homiletischen 
Literatur, Wien 1981. 

Hansack 1975: E. Hansack, Die Vita des Johannes Chrysostomos des Georgios von 
Alexandrien in kirchenslavischer Übersetzung, 1, Würzburg 1975.

1 21

Панигирик № 282 от Библиотеката  на Сръбската патриаршия…



ЛИкоВнИ прИЛозИ





Сл. 1. Димитрије Богдановић

475



Сл. 2. Димитрије Богдановић, децембар 1985.

47 6



Сл. 3. Слева надесно: Драган Недељковић, Дејан Медаковић, 
јеромонах Хризостом (Столић), Димитрије Богдановић и непозната особа
Сл. 4. Слева надесно: Соња Богдановић (трећа), Димитрије Богдановић (четврти), 
Фрањо Баришић (пети) на промоцији Каталога ћирилских рукописа манастира 
Хиландара, САНУ, 1978. 

47 7



Сл. 5. Здесна налево: Димитрије Богдановић, помоћник управника Народне 
библиотеке Милорад Најдановић, његова светост патријарх српски господин Герман, 
непосредно по отварању нове зграде Народне библиотеке (1973)
Сл. 6. Иво Андрић (други слева) у посети Археографском одељењу; слева надесно: 
Димитрије Богдановић (први), помоћник управника Народне библиотеке 
Милорад Најдановић (четврти) и манипулант у библиотеци Милан Јакшић (пети)

478



Сл. 7. Димитрије Богдановић (први слева) са Светозаром Радојчићем и супругом 
Соњом у Семинару за историју уметности Филозофског факултета
Сл. 8. Димитрије Богдановић (први слева) у Институту за историју уметности 
Филозофског факултета с Дејаном Медаковићем (у средини) и Радованом 
Самарџићем (здесна)

47 9



Сл. 9. Слева надесно: Димитрије Богдановић, Бранислав Црнчевић, Матија Бећковић, 
Дејан Медаковић, Душан Радовић и Стеван Раичковић на Светој Гори
Сл. 10. Димитрије Богдановић с колегама у Сентандреји: Стојан Вујичић (други 
слева), Динко Давидов (седи у средини), Сретен Петковић и Миодраг Јовановић 
(стоје здесна)

4 8 0



Сл. 11. Димитрије Богдановић с колегама у Раваници: Јованка Калић (прва слева), 
Фрањо Баришић (трећи слева), Станислав Хафнер (пети), Радован Самарџић 
(шести)
Сл. 12. Димитрије Богдановић с Димитријем Стефановићем у Великој Ремети

4 81



Сл. 13. Димитрије Богдановић држи предавање на Универзитету Колумбус 
(Охајо)

4 82



Сл. 14. Димитрије Богдановић у својој радној соби

4 83



Сл. 15. Опис Ходошког зборника (Народни музеј, Праг), радни материјал

4 84



Сл. 16. Опис рукописа бр. 32 из збирке манастира Дечана, радни материјал

4 85



Сл. 17. Радни материјал из 1977. године за Инвентар ћирилских рукописа у 
Југославији (XI–XVII века)

4 8 6



Сл. 18. Археографски опис српског рукописа бр. 267 Народне библиотеке 
„Св. Кирил и Методиј“ у Софији (1983)

4 87





С А Д РЖ АЈ

Уводна реч    7

Језик, књижевност и рукописно наслеђе 11

Мирјана Бошков
Tропар и кондак кијевском кнезу Владимиру у рукопису Данила Крпца  13
Mirjana Boškov
A Troparion and a Kontakion Dedicated to the Kievan 
Prince Vladimir in the Manuscript of Danil Krpac   33

зорица витић
„Слово о житију светог Антонија“ Гаврила Тројичанина   35
Zor ica Vitić

“The Sermon about the Life of St. Anthony” by Gavrilo Trojičanin   45

Јасмина Грковић-Мејџор
чоудо, дивъ и диво у старословенском језику   55
Jasmina Gr ković-M ajor
чоудо, дивъ аnd диво in Old Church Slavonic   66

а ксини я Д журова, Дил яна радосл а вова
Новооткрити фрагменти от Ловешкия Дамаскин: 
предварителни бележки   67
A xinija Džurova, Diljana R a doslavova
New-Found Fragments from the Lovech Damaskin: preliminary notes   83

к лиментина иванова
Панигирик № 282 от Библиотеката на Сръбската патриаршия 
в контекста на балканската кирилска книжнина   93
K limentina Ivanova
The Book of Panegyrics at the Library of the Serbian Patriarchate 
in the Context of the Balkan Cyrillic Literature 122



томисл а в Јовановић
Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија 
светог пророка Јеремије 123
Tomislav Jovanović
Biblical and Apocryphal Patterns of the Prologue Vita 
of the Holy Prophet Jeremiah 142

Янис к акридис
по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: от «метафизики предлогов» 
к исторической грамматике 149
Yannis K akr idis
по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: from the “Metaphysics of Prepositions” 
towards Historical Grammar 163

Миросл а в а . л азић
Од Божидара Вуковића до Дионизија дела Векије: 
идентитет и псеудоним у култури раног модерног доба 165
Miroslav A . Lazić
From Božidar Vuković to Dionisio della Vecchia: 
the Identity and Pseudonym in Early Modern Culture 185

к атарина М ано-зиси
Непознати препис Службе светом кнезу Лазару 
и Слова о кнезу Лазару из треће деценије xV века 187
K atar ina M ano-Zisi
An Unknown Copy of the Service to Holy Prince Lazar and the 
Narration on Prince Lazar from the Third Decade of the 15th Century 201

A nissava Miltenova
An Unexplored Manuscript with Apocrypha 
in the Collection of Baltazar Bogišić 211
а ниса ва Милтенова
Један непроучени рукопис који садржи апокрифе 
из збирке Валтазара Богишића 226

а л ександ ар н аумов
Теологија у списима Ђурђа Црнојевића и Божидара Вуковића 227
A leksander Naumow
Theology in the Writings of Đurađ Crnojević and Božidar Vuković 238



Љиљана и. пузовић
Прикупљање писаније према Катастиху манастира Хиландара (бр. 521): 
прилог историји Српске цркве и народа крајем xVII и почетком xVIII века 239
Ljiljana I. Puzović
Pious Donations (Pisaniya), According to the Katastich 
of the Hilandar Monastery (№ 521): a Contribution to the History 
of the Serbs and the Eastern Orthodox Church in the Late 17th 
and the Early 18th Century 263

Јох анес рајнх арт
Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског 
„In Theodorum martyrem“ (CPG 4300; BHG 1768) 
у српскословенском преводу 265
Johannes R einhart
The Sermon of (Pseudo-)Nectarius of Constantinople 

“In Theodorum martyrem” (CPG 4300; BHG 1768) 
in a Serbian Church Slavonic Translation 285

н aта ли я. в. ра м азанова
Сербские святители Савва и Арсений 
в русских певческих рукописях 287
Nata lia  V.  R a m azanova
Serbian Saints Sava and Arsenije in Russian Chant Collections 297

виктор са вић
Препис Карејског типика из xVI века (АХС 134/135) 299
Viktor Savić
A 16th-Century Manuscript Copy of the Typikon of Karyes 
(AHS 134/135) 322

Јована станојловић
Орнаментика рукописних књига монаха Романа 
(друга четвртина xIV века) 325
Jovana Stanojlović
Ornamentation in the Manuscripts Written by the Monk Roman 
(the second half of the 14th century) 344

Jan Str a domski
Dwie nietypowe redakcje Kormczej św. 
Sawy w zbiorach rękopisów cerkiewnych w Polsce 357



Jan Str a domski
Two Copies of an Atypical Recension of the Nomocanon 
of Saint Sava (Krmčija) in Religious Manuscript Collections 
in Poland 373

татјана суботин-Голубовић
Хиландар 608 (минеј за децембар) – весник промена 
у литургијском животу средњовековне Србије 375
Tatjana Subotin-Golubović
Hilandar № 608 (December Menaion): the Herald of Change 
in the Liturgical Life of Medieval Serbia 397

Јанис тарнанидис
Слика српске списатељске и духовне делатности у xIII и xIV веку 
кoja се јавља у синајским словенским рукописима 
пронађеним 1975. године 399
Yannis Tar nanidis
The image of Serbian litterary and spiritual activity 
in the 13th and 14th centuries as reflected in Slavic manuscripts 
found in 1975 in the Mount Sinai 410

сергей Ю. темчин
Образ св. Вассиана Константинопольского как модель развития 
культа св. Прохора Пшинского: гимнография и агиография 411
Sergey Y. Temchin
The Image of Bassianos of Constantinople as the Model 
for the Development of the Cult of St. Prohor of Pčinja: 
Hymnography and Hagiography 425

Бранисл а в тодић
О једном месту у повељи Стефана Немањића Хиландару 427
Br anislav Todić
On one passage in the charter of Stefan Nemanjić for Hilandar 435

М арина в. Чистякова
О южнославянских переводах Стишного пролога 437
M ar ina V. Chistyakova
South Slavic Translations of the Verse Prologue 455



сећања 457

вл адета Јеротић
Димитрије Богдановић – у моме сећању 459

к расимир станчев
С Димитрие Богданович в комисията за ръкописи на CIBAL 463

Димитрије стефановић
Служба пресветој Богородици у част и 
спомен чудотворне јој иконе Великореметске: 
oсврт на превод академика Димитрија Богдановића 469

ликовни прилози 473





Scala ParadiSi
АкАдемику димитрију БогдАновићу у спомен 

1986–2016

словенски и српски средњи век 
књига 1

уредник серије
јасмина грковић-мејџор

издаје
српска академија наука и уметности

Београд, кнез михаилова 35 

технички уредник серије
виктор савић

обрада ликовних прилога, слог и прелом
мирослав лазић

тираж 
400 примерака

Штампа и повез
службени гласник, Београд

© српска академија наука и уметности
2018



ciP - каталогизација у публикацији - народна библиотека србије, Београд

811.163.1(082)
091=16(082)

Scala paradisi. aкадемику димитрију Богдановићу у спомен : 1986–2016 : 
примљено на Vi скупу одељења језика и књижевности, од 26. јуна 2018. године, 
на основу реферата академика јасмине грковић-мејџор и иностраног члана 
Анатолија Аркадјевича турилова / уредници Анатолиј Аркадјевич турилов ... [и 
др.]. – Београд : сАну, 2018 (Београд : службени гласник). – 487 стр. : илустр. ; 
24 cm. – (словенски и српски средњи век / српска академија наука и уметности. 
одељење језика и књижевности, старословенски одбор ; књ. 1)

на спор. насл. стр.: Scala paradisi. Scripta in memoriam demetrii Bogdanović viri 
academici : 1986–2016. – радови на више језика. – тираж 400. – напомене и 
библиографске референце уз текст. – Библиографија уз сваки рад. – резимеи на 
енгл. или срп. језику.

iSBN 978-86-7025-802-0

a) старословенски језик – Зборници 
b) словенски рукописи – Зборници
cOBiSS.Sr-id 271614988


