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Статията представя съпоставка на местоименни форми, включени в текст от 

книга на Йоаким Кърчовски и в негов препис, част от Райковския дамаскин. По-
казани са особеностите на употреба на лични местоимения в изходния текст с ки-
рилска графика и в преписа с гръцка графика. Налице е тенденция за употреба на 
форми, характерни за родопските говори в преписа.  
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The article presents a comparison of pronominal forms included in a text from a 

book by Yoakim Karchovski and in a copy of the same text found in the Raykovo 
Damaskin. The author reveals the peculiarities of the use of personal pronouns in the 
source Cyrillic text and its copy made in the Greek script. The copy shows a tendency to 
using forms typical of the Rhodope dialects. 
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Доскоро сред изследователите битуваше мнението, че текстовете на 

късните среднородопски дамаскини от средата на XIX в., писани с гръцко 
писмо, са превеждани от гръцки писмени източници на местен родопски 
говор. Приемаше се, че те са дело на местни свещеници, подбудени и под-
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помагани в начинанието по създаване на достъпна за среднородопските 
българи християни богослужебна книжнина от йеромонах Григорий (поп 
Глигорко) – таксидиот, представител на Диониския манастир „Св. Йоан 
Предтеча“ в Ахъчелебийско (дн. Смолянско) (Шишков/Shishkov 1903: 62–
65; Попконстантинов/Popkonstantinov 1888: 138). Трябва да отбележим, че 
в текстовете на отделни слова, включени в Райковския дамаскин¹, се сре-
щат думи и цели пасажи, характерни за говори от югозападните краища на 
българското езиково землище. Такива особености има в текста на Σλόβο 
φτόροε ζαραδί γόσποδοβατα σαδόβιαι σφετάγω προρόκα δανιίλα 1860 Слово 
фторое заради господовата садовия сфетаго пророка Даниила 1860 
(Митринов/Mitrinov 2005: 35, 36). Словото не е отбелязано в групата на 
устойчивите слова, включени в сборника на Дамаскин Студит „Съкрови-
ще“. За него не се споменава и в изследването на Е. Мирчева, посветено на 
недмаскиновите слова в новобългарските дамаскини от ХVII в. (Мирче-
ва/Mircheva 2001).  

Към групата на дамаскините от IV новобългарски тип според класифи-
кацията на Е. Дьомина в изследването ѝ, посветено на дамаскинската 
книжнина по българските земи, спада Словото за пророк Даниил и за три-
те вавилонски отрока (Дьомина/Demina 1968: 62–63). Но пък в средноро-
допската дамаскинска книжнина от средата на XIX в. се откриват слова за 
пророк Даниил, например в Петковския дамаскин, на листове с по-малък 
формат и със стара пагинация. Те били прибавени в сборника от състави-
теля му – поп Костадин Манолюв, свещеник в местната църква. Първите 
две слова имали заглавия: 1. Слòву зарадѝ гòспудьòвата садòвийа светàгу 
прурòка: Даниiл: фтòруе парушѝйа; 2. Втòру слòву ут светàгу прурòка Да-
ниѝла на нидеaльа на день пỳстувете. Текстът на третата проповед не бил 
запазен. По свидетелство на родоповеда Хр. Попконстантинов ръкописът с 
трите проповеди, който имал своя отделна пагинация, бил предоставен на 
баща му – поп Костадин – от друг свещеник, да си препише текстовете и 
да му го върне. Но впоследствие бил включен в Петковския дамаскин 
(Попконстантинов/Popkonstantinov 1881: 139). За съжаление, паметникът 
не е запазен и посочените слова не могат да бъдат проучени. 

В последно време се появиха нови проучвания, осветляващи въпроси, 
свързани с първоизточниците, от които са преписвани текстовете в сред-
нородопските дамаскини. Словашкият българист от Цюрихския универси-
тет в Швейцария Иван Шимко откри първоизточника на Σλόβο φτόροε 
ζαραδί γόσποδοβατα σαδόβιαι σφετάγω προρόκα δανιίλα 1860 Слово фторое 
заради господовата садовия сфетаго пророка Даниила 1860, включено в 
Райковския дамаскин.² Оказа се, че това е Слово второе свѧтагω пророка 
Данϊила (с. 25–46), включено в книгата на българския книжовник Йоаким 
Кърчовски „Повѣсть ради страшнагω и вторагω пришествϊѧ Хрϊстова“ 
(1814) (Шимко/Shimko 2021: 68–70). Той е автор и на други книги (общо 
5), издадени в началото на XIX в., които са едни от първите печатни книги 
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по българските земи през Възраждането (Цойнска/Tsoynska 1979: 5–6), на-
ред със Софрониевия „Неделник“ (1806). Въпросът за първоизточника на 
текста на Слово второе свѧтагω пророка Данϊила в книгата на Й. Кърчов-
ски не е изяснен (Шимко/Shimko 2021: 72). Но този въпрос не е свързан с 
темата на настоящата публикация. Ако все пак такъв първоизточник се от-
крие, ще се окаже, че преписът в Райковския дамаскин е адаптация на по-
ранна адаптация. И съпоставката им несъмнено ще изясни много въпроси, 
свързани с възникването и разпространението на ранните български въз-
рожденски текстове. 

Вече беше публикуван материал, посветен на неродопските говорни 
особености в текста на Σλόβο φτόροε ζαραδί γόσποδοβατα σαδόβιαι σφετάγω 
προρόκα δανιίλα 1860 Слово фторое заради господовата садовия сфетаго 
пророка Даниила 1860 от Райковския дамаскин (Митринов/Mitrinov 2021: 
121–129). Но откриването на първоизточника на словото дава възможност 
за съпоставка на двата текста: кирилския от книгата на Й. Кърчовски и 
преписа с гръцко писмо, в чиято основа са залегнали особености на сред-
нородопските български говори. Изходният текст, който е датиран от на-
чалото на XIX в., освен книжовни елементи (от църковнославянския език) 
включва особености на югозападните български говори, а и на говори от 
други краища на българското езиково землище. Преписът с гръцка графи-
ка на местен родопски говор от днешно Смолянско е датиран от 50-те го-
дини на XIX век. Райковският дамаскин, от който той е част, спада към 
групата на късните български дамаскини. За тях е характерно, че в основа-
та на езика им е залегнал местният български говор, като се откриват, ма-
кар по-рядко, и книжовноезикови особености.  

Важно е да се отбележи, че в Среднородопието няма запазена стара 
българска писмена традиция, т.е. местните книжовници са принудени да 
използват писмени източници от други краища на българското езиково 
землище или такива на чужд език (в случая на гръцки). Според подхода 
при обработката на недамаскиновото Слово второе свѧтагω пророка 
Данϊила, публикувано в книгата на Й. Кърчовски Повѣсть ради страшнагω 
и вторагω пришествϊѧ Хрϊстова, то може да се причисли към адаптации-
те, чиято специфика е свързана най-общо със смяната на книжовноезико-
вата норма на изходния недамаскинов текст (Мирчева/Mircheva 2001: 69). 
В случая замяната на кирилската графика в текста първоизточник с гръцка 
графика в преписа е свързана със спецификата на възрожденските процеси 
в Среднородопието и със силното гръцко културно и икономическо влия-
ние там. Традицията да се употребява гръцко писмо при писане на българ-
ски език, е стара – особено в южните краища на българското езиково зем-
лище, предвид силното гръцко езиково влияние там (Стоянов/Stoyanov 
1969: 343; Стоянов/Stoyanov 1972: 228; Митринов/Mitrinov 2020: 132). 
Възрожденските процеси в Среднородопието могат да се определят като 
късно Възраждане, протичащо в средата и през втората половина на XIX в.  
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Книжовната дейност се осъществява от местни християнски свещеници в 
селата, които не са имали нужната подготовка, с изключение на йеромонах 
Григорий и донякъде на първия му ученик и последовател Киряк Бялков-
ски (Попконстантинов/Popkonstantinov 1888: 138). Така може да се обясни 
изцяло диалектният облик на текстовете (с редки изключения). Откриват 
се и наченки на словотворчество (опити за създаване на църковна терми-
нология на основата на местните български говори).  

В текста на словото, включено в Райковския дамаскин, се открива не-
последователност от страна на преписвача при употребата на отделни ду-
ми и словосъчетания, включени в изходния текст. Това важи и за употре-
бата на глаголни и местоименни форми, на служебни думи, налични в ки-
рилския текст. В своя препис с гръцко писмо среднородопският книжов-
ник е включил книжовни и диалектни особености, налични в изходния 
текст, нехарактерни за местните родопски говори, а за говори от други 
краища на българското езиково землище. Но на места е заменил нехарак-
терните за местния родопски говор думи с такива, които ще са разбираеми 
за читателите и слушателите, носители на този говор. Интерес представля-
ва употребата на местоименни форми в двата текста. Характерно за книги-
те на Й. Кърчовски е използването на народни новобългарски форми на 
личните местоимения за 3 л., мн.ч. в именителен, винителен и дателен па-
деж они, нихъ, нимъ, т·е (Цойнска/Tsoynska 1979: 168). В книгите на кни-
жовника се откриват форми за именителен падеж они и тие, като първата 
е характерна за западните български говори, както и за църковнославянс-
кия език. Интересно е, че форма тие не е характерна за родопските гово-
ри, а е с разпространение в съседните им източни рупски говори. Открива 
се употреба на вариант тийа в панагюрския и в разложкия говор и на ва-
риант тий в мизийските говори (Стойков/Stoykov 1993: 252). В по-голяма 
степен облик тие с варианти е характерен за източните български говори. 
По данни от БДА. ОТ IV к. № М 79 (Форми за именителен падеж на лич-
ното местоимение за 3 л., мн.ч. те) форма они е разпространена в западни-
те български говори, включително в югозападните (македонските) в Де-
бърско, Скопско, Велешко, Воденско, Солунско, Петричко, Благоевградс-
ко. Прави впечатление, че при преписа среднородопският възрожденски 
книжовник като цяло е запазил нехарактерната за родопските говори фор-
ма они, но в графичен вариант онии:  

А ОНИ КАКО СЛЕПИ ВИДАТЪ ВЕРИГИ И ОУЗДЫ ДΪАВОЛСКΪИ ОНИ 
СЛЕПИ И НЕВѢРНИ НЕ СЕ МОЛѦТЪ (41) 

ονηη κατό σλέπη νι βιδατ βεριυγι η υζδη διάβυλτζκη ονηη σλέπη η νέβερνη 
νί σα μόλετ (онии като слепи ни видат верьуги и узди дьавулцки онии слепи 
и неверни ни са молет) (153); 

А ОНИ ПОМИНАЛЕ ИЗЪ ИГЛЕНИ ОУШЫ (36) 
α ονηη πομίναλη ηζ ηγλένη ύση (а онии поминали из иглени уши) (151); 
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А МНОГϪ СТРАШНО НА БОГАТИ И НА ЗДРАВИ, ОНИ ДАЛЕЧЕ ѾСТО-
ѦТЪ Ѿ ОУТѢШЕНΪѦ Б̅ЖΪѦ (33) 

η μλόγυ στράσνυ να πογάτη η να ζδράβη, ονηη δελέκυ στοέτ ωτ υτετζένιε 
πόζηη (и млогу страшну на богати и на здрави, онии делеку стоет от утече-
ние божии) (150); 

ОНИ НИ ГЛЕДАЛЕ, НИ МЫСЛИЛЕ ЗА ОВОЙ ВѢКЪ (34) 
όνηη νη γλεδαλη η νί μισλιλη ζα τβοή βέκ (онии ни гледали и ни мислили 

за твои век) (150); 
ТОГАЙ НЕСАЛЕ ПАРИ АМИ ОНИ ДАВАЛЕ ПАРИ (38) 
τυγάβα νί ζαλη παρή αμή ονηη δάβαλη παρή (тугава ни зали пари ами 

онии давали пари) (152); 
ОНИ СЕКИИ ЧАСЪ ХР̅ТА МОЛИЛЕ И ХР̅ТА ВЫКАЛЕ ДА ИМЪ ПОМОЖЕ (39) 
ονηη σέκηη τζάς χριστά μόληλη η χριστά βήκαλη δα χμη πυμάγα (онии се-

кии час христа молили и христа викали да хми пумага) (152); 
ОНИ АКѠ НЕ БЫ СЕ МОЛИЛЕ НА ХР̅ТА СЕКΪЙ ЧАСЪ НЕ БЫ МОЖЕЛЕ 

ДА ПРЕТРЪПАТЪ (39) 
ονιη δα πέχα νί μοληλη νά χριστά σέκηη τζάς νε πή μογαλη δα πριταρπέτ (онии 

да беха ни молили на христа секии час не би могали да притарпет) (152); 
А ОНИ КАКѠ СЛЕПИ, НЕ ВИДАТЪ ВЕРИГИ И ОУЗДЫ ДÏАВОЛСКÏЙ (41) 
ονηη κατο σλέπη νη βίδατ βεριύγη η υζδη διάβολτζκη (онии като слепи не 

видат верьуги и узди дьаволцки (153); 
ОНИ СЛЕПИ И НЕВѢРНИ НЕ СЕ МОЛѦТЪ НА ХРТ̅А (41) 
όνηη σλέπη η νέβερνη νή σα μόλετ να χριστά (онии слепи и неверни ни са 

молет на христа) (153); 
ДÏАВОЛЪ ГИ МϪЧИ А ОНИ ПАКЪ ВИКАТЪ ДÏАВОЛА (41) 
διάβολ χη μάτζη, α ονηη πάκ να διάβολα χόδετ (дьавол хи мачи, а онии 

пак на дьавола ходет) (153). 
Широко е застъпена употребата на местоименна форма тие, която е 

характерна за източните рупски говори, но не за родопските, също част от 
рупските говори (Стойков/Stoykov 1993: 252). Това показва, че за езика на 
Й. Кърчовски са характерни и източнобългарски диалектни особености. 
Важно е да се отбележи, че местоименната форма тие от изходния текст 
не е променена в преписа с гръцка графика: 

ТIЕ РАБОТАТЪ НА ДЇАВОЛА, И ЧИНАТЪ ИЗМЕТЪ НА САТАНА… А ТIЕ, 
КОИ ХОДАТЪ ПО БАЕНѢ, ОНИ ОУЧИНИЛЕ НИХНИ ДϪШЫ НЕВѢСТЫ НА 
ДЇАВОЛА (29) 

τίε ραπότατ να διάβολατ η τζὴνατ χυσμέτ να σατανά… τίε υτζήνηλη τέχνή 
δύσι νιβέστη να διάβολα (тие работат на дьаволат и чинат хусмет на сата-
на… тие учинили техни души нивести на дьавола) (148); 
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КОИ НЕ МИЛϪЕ НИЩО Ѿ ОВОЙ ВѢКЪ ТIЕ МОЖАТЪ ДА ВЛЕЗАТЪ ОУ 
РАЙ, ТАКА КАЗϪЕ КОЙ МИЛϪЕ НЕЩО Ѿ ОВОЙ ВѢКЪ ТIЕ НЕ МОЖАТЪ ДА 
ВЛЕЗАТЪ ОУ РАЙ (30)  

κοή νι μίλυβα νίστυ οτ βοή βέκ τίε νι μόζετ δα φλέζατ να πόζηραϊ τακά 
κάζυβα κοή μίλυβα νέστυ υτ βοή βέκ τίε νη μόζετ δα φλέζατ νά πόζηραϊ (кои 
ни милува ништу от вои век тие можат да флезат на божирай, така казува 
кои милува нешто у твои век тие ни может да флезат на божирай) (149); 

ТÍЕ СЕ КОНАКЪ ДÏАВОЛСКÏЙ ЗА ЩО ХОДИ ДÏАВОЛЪ ПО ЧОВЕЦЫ (42) 
τίε σα κυνάτζη διάβολτζκη, ζαστό χόδη διάβυλ πυ τζιυβέτζη (тие са куна-

ци дьаволцки, защо ходи дьавул пу чьувеци) (153); 
ТIЕ СЕ ДАЛЕКϪ ПОДЪ ЗЕМЛѦ ЗАТВОРЕНИ ОУ ТЕМНИЦЫ СТРАШНИ (31) 
τίε σα δελέκ ποτ ζεμλέ ζατβόρενη υ τεμνίτζη στράσνη (тие са делек пот 

земле затворени у темници страшни) (150);  
ТIЕ СЕ ДАЛЕКϪ Ѿ Б̅ГА (33) 
τίε σα δελέκυ υτ πόγα (тие са делеку ут бога) (150); 
ТIЕ НИКОЙ ПАТЪ НЕ СЕ ГОТОВИ ЗА ОУМИРАНѢ (31) 
τίε νίκοη ποτ νι σά γοτόβη ζα υμιράλκα (тие никой пот ни са готови за 

умиралка) (149); 
ТIЕ СЕ ТОКМѠ СО АРХАГГЕЛИ И АГГ̅ЛИ (36) 
τίε σα τόκμυ σας αρχάγγελη η άγγελη (тие са токму сас архангели и ан-

гели) (151); 
ТIЕ Б̅ГА НЕМАТЪ И НЕ СЕ Б̅ЖΪИ ТIЕ СЕ ВРЪЗАНИ И ЗАϪЗДЕНИ СО 

ОУЗДЫ ДΪАВОЛСКИ (43) 
τίε πόγα νέματ η νι σα πόζηη, τίε σα βόρζανη η ζασυστενη σάς υστη 

διάβολτζκη (тие бога немат и ни са божии, тие са ворзани и засустени сас 
усти дьаволцки) (154). 

Налице e и непоследователност, като в една синтактична конструкция 
се открива замяна на нехарактерната за местния родопски говор местои-
менна форма они с разпространената в източните рупски говори форма 
тие: 

ОНИ КОИ ИМАТЪ СТРАХЪ Ѿ ДΪАВОЛА ОНИ НЕ СЕ Б̅ЖΪИ (44) 
τιέ κοή ήματ στράχ οτ διάβολατ, ονηη νί σα πόζηη (тие кои имат страх от 

дьаволат, онии ни са божии) (154). 

В случая не стават ясни подбудите на преписвача за направената замя-
на. Но тъй като примерът е единичен, това може да се приеме за негов 
пропуск при отбелязването на форми, нехарактерни за местните родопски 
говори, използвани в изходния текст. По-малко вероятно е да е проявил 
творчество, избягвайки повторението на местоименната форма они. 
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Широка е употребата в изходния текст на винителна и дателната па-
дежна форма за 3 л., мн.ч. нихъ и нимъ, както и на форма на притежателно-

то местоимение нихни, които не са характерни за родопските говори. Вини-

телната падежна форма нихъ е представена с новобългарски предложни 
конструкции, като освен характерната за книгите на Й. Кърчовски конст-
рукция на нихъ (Цойнска/Tsoynska 1979: 169) се срещат още предложни 

конструкции ą нихъ, § нихъ. По данни от БДА. ОТ IV, к. № М 80 (Пълни 
форми за винителен падеж на личното местоимение за 3 л., мн.ч. тях) об-
лик них е характерен за западните български говори, включително за юго-
западните в Дебърско, Корчанско, Скопско, Прилепско, Воденско, Солун-
ско, Петричко, Разложко, Благоевградско. Облик ним е с разпространение 
в Дебърско, Охридско, Костурско, Скопско, Прилепско и на север във Ви-
динско. Основно в преписа на среднородопски говор с гръцка графика е 
запазена нехарактерната за местните говори форма них:  

НА НИХЪ ВИКА П̅РРОКЪ ѠСИА: ГОРЕ ГОРЕ ГОРЕ! СКРЫША ЖРЕЦЫ 
ПАТЪ БОЖΪЙ (29–30) 

να νίχ βήκα προρόκ ησαιε γόρε γόρε σκρίσνα ζραστέ πότ πόζηη (на них 
вика пророк исаие: горе, горе скришна зрасте пот божии) (148–149); 

А БЫЛЕ ЕДНИ Ѿ НИХЪ ЦАРСКЇЙ ЧЕДА (34)  
α πηλή εδνή οτ νίχ τζάρτζκη τζεδά (а били едни от них царцки чеда) (150).  
В единичен случай среднородопският копист е заменил нехарактерна-

та за местния говор форма них с битуващата в говора форма тех: 
А КОИ ЧОВЕЦИ НЕМАТЪ ЧИСТА ВѢРА, ОУ НИХЪ ЖИВЕЕ ДÏАВОЛЪ (42–43) 
α κυτρή τζιλέτζη νέματ τζίστα βέρα, υ τέχ ζιβέε διάβολ (а кутри чилеци 

немат чиста вера, у тех живее дьавол) (153). 
Друг пример представя промяна в структурата на изречението, като в 

преписа с гръцко писмо е премахнато съчетание у них: 
ЗАЩО ОУ НИХЪ И ОУ НИХНИ ДУШЫ СѢДѢЛЪ ХР̅ТОСЪ (36) 
ζαστό ο νίχνη δύση σιδέλ χριστός (зашто о нихни души сидел христос) (151). 
Засвидетелствана е единична употреба на падежна местоименна форма 

ним в изходния текст, заменена в адаптацията с характерната за родопски-
те говори дателна падежна форма тем: 

ТIЕ КÒИ ОУМИРАТЪ БЕЗЪ ПОКÀѦНЇЕ, ТЀШКО И ГÒРКО НИМЪ (28). 
τοη κοήτυ υμήρα πες πυκαένιε, τέσκυ η κόρκυ τεμ (тои коиту умира бес 

пукаение, тешку и горку тем) (148). 
Широка е употребата и на притежателна падежна форма нихни за мн.ч. 

в изходния текст, като в адаптацията се открива нехарактерната за родопс-
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ките говори местоименна форма или замяната ѝ с характерната за тях 
форма техни:  

ТIЕ ЧОВЕЦЫ СЕ СЛЕПИ И ОУМЪ НИХНИ СЛЕПЪ (31)  
τίε τζιυβέτζη σά σλέπη ιυμ νίχνι σλέπ (тие чьувеци са слепи, йум нихни 

слеп) (149); 
ЗАТОВА И Х̅РТОСЪ ОУ НИХНИ ДϪШИ И СѢДѢЛЪ И ЖИВАЛЪ (39) 
ζατυβά ι χριστός υ τέχνη δύση σιδέλ η να ζίβυ (затува и христос у техни 

души сидел и на живу) (152). 

В преписа на родопски говор с гръцка графика се среща, макар и ряд-
ко, изписване на членувана форма техните, характерна за разговорния 
език: 

И СЕ РАДϪЕ ДÏАВОЛЪ СО НИХНИ Д̅ШЫ (40) 
η σα ράδυβα διάβολατ σας τέχνιτε δύση (и са радува дьаволат сас техни-

те души) (153); 
И НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ИСКАЖЕ НИХНИ ЗАХМЕТИ (34) 
η νήκοη νι μυζή δα ησκάζε τέχνιτυ ζαχμέτ (и никои ни мужи да искаже 

техниту захмет) (150). 

В случая е налице несъгласуваност по род и число в преписа. Вероятно 
преписвачът на текста е допуснал грешка и вместо τέχνυτυ ζαχμέτ е изпи-
сал τέχνιτυ ζαχμέτ. 

Откриват се примери с успоредна употреба на двете местоименни 
форми в преписа на родопски говор с гръцка графика: 

И НОСИЛЕ ОУ НИХНИ ОУСТЫ И НИХНО С̅РЦЕ ИМѦ Х̅РТОВО (39) 
η νόσιλη υ τεχνη υστά νίχνο σόρτζε ημε χριστόβυ (и носили у техни уста 

нихно сорце име христову) (152). 
КОГА СЕ КРЕСТИЛЕ, ОУЧИНИЛЕ НИХНИ ДϪШЫ НЕВѢСТЫ НА Х̅РТА; А 

ТIЕ, КОИ ХОДАТЪ ПО БАЕНѢ, ОНИ ОУЧИНИЛЕ НИХНИ ДϪШЫ НЕВѢСТЫ 
НА ДЇАВОЛА (29) 

κυγά σα κραστήλη τζηνήλη νήχνυτυ σι νηβέστη χριστά τίε υτζήνηλη τέχνη 
δύση νιβέστη να διάβολα (куга са крастили, чинили нихнуту си нивести, 
христа тие учинили техни души нивести на дьавола) (148). 

В случая адаптацията включва падежна форма, характерна за родопс-
ките говори, но преписът не е дословен. 

В книгите на Й. Кърчовски, включително в разглеждания изходен 
текст, се срещат кратки форми за дателен падеж имъ на личните местои-
мения в 3 л., мн.ч. (Цойнска/Tsoynska 1979: 169). Прави впечатление, че 
среднородопският книжовник навсякъде в преписа с гръцка графика е за-
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менил кратката местоименна форма имъ с характерната за местния родоп-
ски говор форма хми. По данни от БДА. ОТ IV, к. № М 83 (Кратки форми 
за дателен падеж на лично местоимение за 3 л., мн.ч. им) за родопските 
говори са характерни форми хми, хни, хим.  

ТÀКА И ДЇÀВОЛЪ ТРЪЧА И ХÒДИ ПО ЧОВЀЦЫ СКÒРѠ ДА ИМЪ ВРЪЗЕ 
ОУМÒТЪ (28) 

τακά η διάβολατ ταρτζή η χόδη που τζελοβέτζιτε σκόρυ δα χμή βαρζέ 
υμυβέτε (така и дяволат тарчи и ходи пу человеците скору да хми варзе 
умувете) (148); 

А ТIЕ ДΪАВОЛИ СЕ МОЛИЛЕ НА Х̅РТА ДА ИМЪ ДАДЕ ИЗИНЪ ДА 
ВЛЕЗАТЪ ОУ СВИНИ (42) 

πάκ τέε διάβολε σα μόλιλη να χριστά δα χμι δαδέ ηζιν δα φλέζατ να 
σφινιέτε (пак тее дьаволе са молили на христа да хми даде изин да флезат 
на сфиниете) (153); 

АМИ ХОДИ ПО СИТЕ ЧОВЕЦЫ ИМЪ КРАДЕ Ѿ СР DЦЕТО ВѢРА И ИМЪ 
КРАДЕ ОУМОТ; И ДАВА НА ЧОВЕЦЫ НЕВѢРÏЕ: ИМЪ ДАВА СТРАХЪ ДА ГИ 
ИМА Ѿ ДÏАВОЛА (43) 

αμή χόδη που βρύ λιυδιέτε η χμη κραδέ υτ σαρτζάτα βέρα η χμη κραδέ 
ημότ… η χμη δάβα στράχ δα ήματ υτ διάβυλυ (ами ходи пу вру льудьете и 
хми краде ут сарцата вера и хми краде имот и дава на чьувеци неверни и 
хми дава страх да имат ут дьавулу) (154). 

За изходния текст, като част от книгите на Й. Кърчовски, е характерна 
употребата на кратка местоименна форма за 3 л., мн.ч. ги. По данни от 
БДА. ОТ IV, к. № М 81 (Кратки форми за винителен падеж на личното 
местоимение за 3 л., мн.ч. ги) за говорите в Смолянско, Ивайловградско, 
Малкотърновско, Мидийско е характерна употребата на форма хи, а за го-
ворите в Скопско, Велешко, Сярско, Драмско, Босилеградско – форма ги. 
В преписа с гръцко писмо среднородопският книжовник е заменил форма 
ги с характерната за местния родопски говор форма хи: 

НЕ СЛУШАТЪ ЩО ГИ ОУЧИ Х̅РТОСЪ, А ЩО ГИ ОУЧИ ДИАВОЛЪ (28–29) 
νή σλύσετ στό χη ύτζη χριστος α στό χη ύτζη διάβολατ (ни слушет што хи 

учи христос, а што хи учи дьаволат) (148); 
СЕГА СЕ СЛЕПЫ ХР̅ТЇАНИТЕ; ЗА ЩО НЕ ГИ ОУЧАТЪ ПОПОВЫ (29) 
σιγά σα σλέπη χριστιάνετε, ζαστό νή χη υτζέτ πόπυβετε (сига са слепи 

христианете, зашто ни хи учет попувете) (148); 
МϪЧЕНИЦЫ ЩО ГИ МϪЧИЛЕ ЗА ВѢРА Х̅РТОВА (35) 
μυτζενίτζη στό χη μάτζιλη ζα βέρα χριστιάντζκα (мученици што хи мачи-

ли за вера христианцка) (150); 
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ТАКА ГИ ПОЧИТА С̅ТАѦ Ц̅РКОВЬ (36) 
τακά χη πυτζίτα σφετά τζέρκβα (така хи пучита сфета черква) (150); 
ЗАТОВА НЕВѢРНИТЕ ГИ ФРЪЛАЛЕ ОУ ОГИНЬ, ДА ИЗГОРАТЪ, А 

ОГИНЬ НЕ МОЖЕЛЪ ДА ГИ ИЗГОРИ: И ѠТРОВЪ НЕ МОЖЕЛЪ ДА ГИ 
ѠТРОВИ; И АРСЛАНЕ НЕ МОЖЕЛЕ ДА ГИ ИЗЕДАТ И ЛЮТИ ЅМИИ НЕ 
МОЖЕЛЕ ДА ГИ ОУГРЫЗАТЪ (40) 

ζατυβά βέρνιτε χη φάρλελη να ογαν δα ηζγυρέτ, α ογαν νέ μογαλ δα χη 
ηζγορέβα η οτροβα νέ μογαλα δα χη υτροβυβα η λιύτη ζμήη νέ μογαλη δα χη 
υγρήζετ (затува верните хи фарлели на оган да изгурет, а оган не могал да 
хи изгурева и утрова не могала да хи утровува и люти змии не могали да хи 
угризет) (152–153); 

ИМЪ ВЛЕГОЛЪ БЛϪДНЫЙ ДΪАВОЛЪ И ГИ ВЛЕЧЕ ОУ МϪКИ ВѢЧНΪЙ (41) 
η φλέζε πλύδνυ διάβολ η χη βλετζέ (и флезе блудну дьавол и хи влече) (153). 
Открива се и непоследователност, като в един пасаж от преписания с 

гръцка графика текст на родопски говор е налице успоредна употреба на 
двете местоименни форми: 

ЕДНИ ЖИВЫ ГИ ДРАЛЕ; А ДРϪГÏИ Ѿ ВЫСОКИ КАМЕНѢ ПϪЩАЛЕ ГИ 
ДОЛϪ ДА СЕ УБIѦТЪ; А ДРϪГÏИ ОУ ФϪРНИ ГИ ПЕКЛЕ ЖИВЫ; И ОУ 
КАЗАНИ ГИ ВАРИЛЕ; И НА ЧАРКОВЫ ГИ ВРЪТЕЛЕ; И НА АРСЛАНИ ГИ 
ЖИВЫ ГИ ДАВАЛЕ ДА ГИ ßДАТЪ И НА ЅМИИ ГИ ФРЪЛАЛЕ, ДА ГИ 
ОУГРЫЗАТЪ И ОУ СМРЪДЕНИ ТЕМНИЦЫ ГИ ЗАТВОРАЛЕ (35–36) 

εδνή ζίβη γη δράλη α δρύγι υτ βισόκυ κάμενιαι χη πύσκαλη δα σα υπηβατ α 
δρύγι υ φυρύναι χη πέκαλη ζίβη η υ καζάναι χη βαρίλη η να τζέρκυβε χη 
βαρτέλη η να αρσλάνε χη ζίβη γη δάβαλη δα χη ηζεδάτ η να ζμίηται χη φάρλελη 
δα χη υγρήζετ η ονηη σμέρτενη τεβνήτζη χη ζατβάρελη (едни живи ги драли а 
други ут високу каменийа хи пускали да са убиват а други у фуруньа хи 
пекали живи и у казаньа хи варили и на черкуве хи вартели и на арслане хи 
живи ги давали да хи изедат и на змиитьа хи фарлели да хи угризет и онии 
смертени тевници хи затварели) (151). 

И в този случай не стават ясни подбудите на среднородопския кни-
жовник да включи нехарактерната за родопските говори форма ги на две 
места покрай седемте употреби на характерната за тези говори форма хи. 
Вероятно става въпрос за пропуск от негова страна. 

 
Заключение 

Съпоставката на текста на Σλόβο φτόροε ζαραδί γόσποδοβατα σαδόβιαι 
σφετάγω προρόκα δανιίλα 1860 от Райковския дамаскин с изходния текст 
Повѣсть ради страшнагω и вторагω пришествϊѧ Хрϊстова от книгата на 
Й. Кърчовски Повѣсть ради страшнагω и вторагω пришествϊѧ Хрϊстова 
хвърля нова светлина върху книжовната дейност в Среднородопието през 
XIX в. Оказва се, че създаването на среднородопската дамаскинска книж-
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нина не включва само преводи от гръцки писмени източници, както до- 
скоро се твърдеше, а и адаптации на кирилски текстове. Спецификата на  
адаптацията в случая се свързва с употребата на лексика, характерна за 
местните родопски говори, като замяната – в сравнение с изходния текст – 
не е прокарана цялостно. Налице е частична замяна на местоименни фор-
ми от югозападните български говори, които не са нехарактерни за мест-
ните родопски говори: них – тех, нихни – техни. Среща се и замяна на 
местоименната форма они от западните български говори с такава, която е 
характерна за югоизточни български говори, но не родопските: они – тие. 
В други случаи общобългарските кратки местоименни форми ги и им са 
заменени с характерните за родопските говори хи и хми. В някои примери 
местоименната форма, включена в преписа, е членувана според употреба-
та ѝ в местния родопски говор, което е характерно за адаптациите на не-
дамаскинови слова от XVII в. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 

¹ Райковският дамаскин е единственият среднородопски възрожденски 
писмен паметник с гръцко писмо, запазен в цялост. Негов притежател е 
бил Георги Радев от с. Райково, Ахъчелебийско (дн. Смолянско), чиито 
наследници го предават в Пловдивската народна библиотека „Иван Ва-
зов“. Датиран е от 1859–1860 г. Включва дамаскинови и недамаскинови 
слова, написани на местен родопски говор. Открива се слаба употреба на 
църковнославянска лексика и на лексика от други краища на българската 
диалектна територия. 

² Публикуваната статия на словашкия българист Ив. Шимко (Шим-
ко/Shimko 2021) е част от негово проучване по проект ‛Ill-bred sons’, family 
and friends: tracing the multiple affiliations of Balkan Slavic с ръководител 
проф. Барбара Соненхаусер от Цюрихския университет, спонсориран от 
Швейцарския национален фонд (№ 176378). За осъществяване на проуч-
ването той работи с ръкописи от архивохранилищата на Църковния исто-
рически и архивен институт, от Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ – София и от Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. 
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