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The article focuses on the colophons of the two unique manuscripts that testify the 
fruitful literary activity of Radul the Grammarian as copyist and illustrator, and his 
sejourn in the Bulgarian lands, nearby Nikopol, in the 16th century. They are Harl. MS 
6311B, 1574, from the Library of British Museum in London, and NBKM 873, 1572, 
from the National Library in Sofia. Both are copied with the specific middle Bulgarian 
orthography with two signs of nasals, typical for the Wallachian written norms adopted 
upon Bulgarian influence. The main objective is to present in type-set version the ove-
rall text of the two colophons; to analyze them by juxtaposing the given historical in-
formation, and to discuss the personality of Radul the Grammarian. The final result 
aims at enlarging the picture of the contact zone from the both sides of river Danube as 
zone of active interactions in Ottoman times, and to point out the Cyrillic as a cultural 
code of belonging to the Orthodoxy, to the middle Bulgarian liturgical language and 
literature which preserve the cultural-religious identity.  

Keywords: Radul the Grammarian, Bulgarian–Wallachian cultural interactions, 16th 
century   

В годината на честването на 1100 години от Успението на св. Климент 
Охридски си струва да се припомни, че един от най-дълготрайните ре-
зултати от културния възход на Първото българско царство от края на IX – 
началото на X в. остава въвеждането на кирилицата като доминираща 
графична система. Към по-късните проекции на нейния престиж на Бал-
каните и в Югоизточна Европа се вписва добре известният факт, че за ис- 



Марияна Цибранска-Костова 
 

 78 

торически период от няколко века тя, както и нормите на книжовния бъл-
гарски език от среднобългарската епоха придобиват официален статут във 
влашките княжества и Молдова. В настоящата статия ще подложа на ана-
лиз конкретното им проявление в книжовната практика на един влашки 
преписвач, калиграф и илюстратор, чиито миграции от двете страни на 
Дунава обогатяват данните за отношенията между православните народ-
ности в Османската империя и за феномена „славяно-румънска книжнина 
на кирилица“ (Алексова/Aleksova 1982). 

 Личността на Радул Граматик (на румънски Radu din/de la Mӑniceşti, 
Radu Grǎmǎticul) става известна на научния свят още в началото на XIX в., 
когато през 1808 г. излиза от печат Каталогът на ръкописите в сбирката на 
Р. Харли от Британския музей (Catalogue 1808: 357; Căndea 2011: 249; Grba 
2012: 278). В него се отбелязва, че лондонското книгохранилище притежа-
ва ръкописно, богато илюстровано евангелие на румънски език с кирилско 
писмо от 1574 г., препис от евангелието на дяк Кореси, отпечатано в Бра-
шов през 1561 г. (Dimitrescu 1963: 24–25). Още тогава става ясно, че на-
ходката Harl. MS 6311B е твърде ценна дори само поради факта, че кни-
гата на дяк Кореси се нарежда сред редките палеотипи с единични запазе-
ни екземпляри, и в първите научни съобщения преписът от печатния ори-
гинал е определен като най-стария датиран румънски паметник. Не закъс-
нява и интересът към преписвача на Harl. MS 6311B Радул Граматик, на 
когото отделят внимание големи имена на филологическата мисъл: от ру-
мънска страна Б. П. Хъждеу (Hӑşdeu 1882: 48–60), а от българска – Л. Ми-
летич и Д. Агура (Милетич, Агура/Miletich, Agura 1893: 275–276). На стра-
ниците на научната периодика се поражда полемика относно произхода на 
книжовника и степента му на владеене на български език въз основа на 
граматични облици от послеслова, така наречения колофон (колофонна 
бележка), който Радул Граматик изписва на славянски с кирилско писмо 
на л. 274а–276а. Колофонът е издаден изцяло в румънски превод още в 
цитираната статия на Б. Хъждеу, отделни фрагменти от него в оригинал 
също са публикувани. В настоящата работа се използват фототипното му 
възпроизвеждане като илюстрация в труда на А. Джурова (Джурова/Dzu-
rova 1977: 35–36, таблици XXXIV–XXXVI), както и микрофилмът със 
сигнатура MF–5 на самия ръкопис в Библиотеката на БАН.  

 Повече от век по-късно втори ръкопис, изписан и украсен от Радул 
Граматик, става притежание на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ в София. Каталогизиран е под № 873 (нататък НБКМ 873) и 
представлява кирилско евангелие от 1572 г. на среднобългарски език с 
типичния двуюсов и двуеров правопис, характерен за оформената под бъл-
гарско влияние влашка писмена норма (Стоянов, Кодов/Stoyanov, Kodov 
1964: 42–46; Căndea 2010: 342–343; Rădulescu 1966; Atanasov 1970). Пътят 
на постъпването му в книгохранилището е ясно документиран. Евангели-
ето се озовава в колекцията от ръкописи на Найден Геров, откъдето чрез  
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неговия зет Т. Тодоров през 1945 г. постъпва в архивния фонд на библио-
теката (Atanasov 1970: 73; Стоянов/Stoyanov 1965: 141). Този ръкопис съ-
що е снабден с информационно натоварена колофонна бележка на книжов-
ника на л. 253а–254а, която е отпечатана в Описа на М. Стоянов и Хр. Ко-
дов.  

Събирането на едно място и паралелното наборно издание на двата 
колофона на Радул Граматик е една от задачите на настоящата разработка. 
Наред с това тук се използва натрупаният теоретичен опит в изследването 
на приписките и бележките на книжовниците, за да се анализират те като 
паратекстове с информационни ядра и периферия и да се установят интер-
текстовите релации помежду им, а езиковите данни да се използват като 
код, тъй като е добре известно, че фактологично-документалната и архив-
ната стойност се смятат за водещи при този жанр на средновековната 
книжнина, докато езикът обикновено е съпътстващ фактор (Райков/Raykov 
1992). Крайната цел на проучването е да се допълни картината на пъту-
ващите ръкописи в контактната зона от двете страни на Дунава в епохата 
на османското владичество и да се очертае личността на книжовника.  

I. Личност и история в колофоните на Радул Граматик 

 Просопографският профил на лицето, чийто труд води до органичното 
единство на текст и изображение1 в двете евангелия, е изчерпателен. 
Въпреки че по традиция Радул Граматик се идентифицира с трафаретите 
за смирение на средновековния книжовник недостоен, смирен, окаян, гре-
шен, многогрешен, както и с популярната метафора за отбелязване на мно-
гобройните грехове на смъртния, тленния човек пAе влAⷭ¡ въ г лAвI мOеI, той 

надраства задължителния структурен модел. Двете бележки позволяват да 
се установи, че Радул е син на Драгич от с. Мъничещи в съседство с гр. 
Рошиор де Веде (и днес румънски град срещу Никопол), в областта Теле-
орман, влашка Мунтения.  

 
 

НБКМ 873 от 1572 
 

 

Harl.MS.6311B от 1574 

è àçú ñìýðåí·å îêàííàãî è ãðýøíàãî 
ðàäîyëú ãðàìàòèL¡ ñí ЃЃú äðàãèc¡ § 
ìúíc¡åùè § ñúDñòâî òåëîðìàO¡ áëèçú § ðîd¡ 
ïàçà¡R  
 
 

ðàäîyëú ãðàìàòèêü ñíЃú äðàãèc¡ § 
ìúíc¡èùè. áëèç ïðè ðód¡ ïàçàR¡, à ðåöè 
âýäå. òîDãà ïðèáýãîa¡ §òúäó íà 
ìàêäîíåñêàà çåìëå íà ãðàD íèêîïîM¡. è 
ïàê¥ §òúäó ïðèøDüøó íà åäèíîC¡ ñåëî 
ïî èìå íîâà÷àíè. à ðåöè íàðèöåò ñå 
îñúìü 
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Изясняват се обстоятелствата около създаването на двете евангелия. В 
НБКМ 873 е споменат влашкият воевода Александру II Мирча (1568–1574; 
1574–1577), който управлява в годината на възникване на ръкописа по 
времето на турския султан Селим II Хан (1566–1574), ҂ꙁ I п, т.е. (7080> 

1572). Владетелската титулатура е повторена още веднъж: Aꙁ ъ въ хA б A 
бл гOвѣрнїI I бг OхрAнIмїI I сAмOдръжAвнї гOспOдA ⷬ I˚ѡN¡ AлеѯAндрO вOевOдA г ¡ⷭн ъ 
въсеI ꙁемле ѹ г рOвлAхїIскOI I пOд ꙋнAвї ю. сн ъ прѣдOбрAгO I велIкAгO гд ¡ⷭIнA I˚ѡN¡ 
AлеѯAндрꙋ вOе вOдA. Двукратното споменаване на действащия през 1572 г. 

влашки воевода в горния екстракт обаче нарушава родовата релация и би 
могло да се приеме за механична грешка, ако не беше обстоятелството, че 
са известни други подобни случаи. Двукратно изписване на едно и също 
име на мястото и на владетеля, и на неговия баща се наблюдава в две от 
най-знаменателните печатни книги от първата влашка типография в Тър-
говище. Това са Октоихът от 1510 г. и Четвероевангелието от 1512 г., без 
да е изяснено на какво се дължи. Радул Граматик създава своята колофон-
на бележка по образеца на печатното послесловие, но споменаването на 
влашката владетелска институция за него е и ценностно натоварено. В 
продължението на записа той въвежда недвусмислена лична експресия: 
Aꙁ ъ рAдOUл ъ г рAмAтI¡K.....мнOⷢ¡ мI бIлO жA ⷧ¡ ѡ влA ⷲ¡кOе ꙁ е м л е. A пO мнOгO ѡ рAдUл ъ 
вOевOдA сн ъ прѣдOб рAгO I блAгOⷭ¡тIвAгO I велIкAгO I˚ѡN¡ мIрѣ вOевOдA. г н ¡ⷭъ 
ѹ г рOвлAхIIскOI ꙁемле. Прави впечатление, че в сегмента с емоционална ок-

раска се говори не за Александру II, а за Радул воевода. Той не е титлуван 
с обичайните епитети за влашките владетели благоверен, богохраним и 
самодържавен, които са отнесени само към действащия владетел. Изказ-
вани са различни хипотези, свързващи емоцията на преписвача с минали 
събития, на които е бил свидетел. Според П. Атанасов възможно е това да 
е било битката при Мънещи на 16.11.1552 г. между враждуващите армии 
на воеводите Мирча V Чобан и Раду VIII Илие2. Последният побеждава и 
владее за кратко влашкия трон, преди да почине и през 1553 г. отново да 
се възцари Мирча Чобан. Събитията са причина за емиграцията на кни-
жовника в България, която П. Атанасов поставя още в края на 50-те го-
дини. Оттук произтича мнението му, че НБКМ 873 се преписва на българ-
ска земя през 1572 г.3 Той обаче подхвърля още една интересна хипотеза: 
под името Радул воевода може да се крие син на Мирча Чобан, който не е 
бил фаворит за трона (Atanasov 1970: 80). Историческите извори сочат, че 
Мирча Чобан и съпругата му Деспина Рареш са имали общо петима 
наследници, един от които се казва Радул. Смъртта на воеводата баща през 
1559 г. води до регентското управление на съпругата му и на едва тринаде-
сетгодишния им син Петър Младия (1559–1564, самостоятелен владетел 
до 1568 г.), но и той умира много млад като заточеник в Истанбул. Съби- 
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тията, свързани с неосъществената приемственост и нетрайната власт на 
наследниците на великия воевода Мирча Чобан, са наистина трагични, 
защото неговата съпруга не само води изгнанически живот в немилост 
пред Великата порта, но за да спаси живота на другите си двама сина – 
постоянна заплаха за влашкия трон, ги подтиква да приемат исляма. Не се 
знае точната възраст на сина им Радул, но е известно, че той и брат му 
променят вярата си през 1571 г. Погромът над владетелската династия, с 
която поне по хронология би следвало да са свързани най-активните годи-
ни на книжовника, смяната на властта и кризата на православието във 
Влахия са логични предпоставки за емиграцията на Радул Граматик и той 
се озовава отсам Дунава, където самият влашки воевода и регентката май-
ка Деспина са притежавали владения в района на Русе (Дорев/Dorev 1940: 
15–16). По мое мнение сведенията на книжовника в НБКМ 873 се отнасят 
за събития от периода 1568–1572 г., за да бъде все още толкова силен 
емоционалният отзвук в съзнанието му. Ако този въпрос остава открит, то 
безспорно е, че образец за колофона в НБКМ 873 са датиращите и локали-
зиращите данни от първото печатно влашко евангелие, върху което се тру-
ди печатарят Макарий в Търговище през 1512 г. по времето на Йон Баса-
раб воевода (Bianu, Hodoş 1903: 18–19). Този факт досега не е привличан 
като аргумент, макар тезата за влиянието на влашката палеотипия върху 
Радул Граматик да е обстойно аргументирана от П. Атанасов с други мо-
тиви. По този начин някои особености от приписката на Радул намират 
своето обяснение, а името на споменатия влашки воевода може да се при-
еме за книжовен трафарет въз основа на преписвания образец, но не и си-
гурна гаранция за реално поръчителство. 
  

 
 
 

Ръкопис НБКМ 873 
 

Търговищко печатно евангелие 
1512 г. 

 

 
ПOнеже Iж е в ъ трOIцI пOк лAнѣемїI 
бг ъ бл гOI ˚ꙁ вÓлI цркOвь свOѫ 
IсплънIтI ñòЃ¥ìè êíèãàìè въ 
слAвOслOвї е I пOл ꙅ ѫ прOIтAѫщIмь. 
сегO рAдI I Aꙁ ь въ õЃà áЃà áëЃãîâýðí·è 
è áãЃîõðàíèì·è è сAмOд ръ жAвнI 
гOспOдAрь I˚ѡN¡ AлеѯAндрO âîåâîäà. è 
ãT¡íú âúñåè çåìëå ¹ãðîâëàõ·èñêîè I 
пOдꙋнAвїю. сн  ъ прѣдOбрAгO I 
велIкAгO гд ¡ⷭIнA I˚ѡN¡ AлеѯAн д р ꙋ 
вOевOдA... 

 
ПOнѐже Iже в ъ трOI ́ цI пOк лA ́нѣемїI 
áЃú áëЃãîè„çâî‘ëè цркOвь свOѫ 
I ˚сплънIтI ст ымI êíè‘ãàìè âú 
ñëàâîñëîâ·å è пÓл ꙅ ѫ прOI ́тAѫщIмь. 
се́ гO рAдI I ˚ àˆçü âú õЃà áЃà бл гOвѣрнїI 
I ˚ бг Oмь хрAнIмїI I ñàìîäðúæàâíè 
ãîñïîäàðü I˚ѡ҄ бAсAрAбA велI ́к ыI 
вOевÓдA è ãT¡ïä·íü âúñå‘è çåìëè’ 
¹ãðîâëàõèèñêîè è ïîäóíàâ·þ. ñíЃú 
ïðýäîáðàãî è âåëèêàãî ãäT¡èíà ¶„w 
áàñàðàáà âîåâîäý... 
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В бележката от НБКМ 873 мястото на създаване на ръкописа не е 
посочено. Поражда се спор дали на влашка или на българска земя се е слу-
чило това. Българската теза се застъпва от П. Атанасов (Atanasov 1970), а в 
румънската наука преобладава обратната (Rădulescu 1966). Аргументите в 
подкрепа на Атанасов се извличат от другото евангелие. Необичайно дъл-
гият колофон от два листа в Harl.MS.6311B дава да се разбере, че идвайки 
в Никопол и после в с. Новачене на р. Осъм (и днес село в община Нико-
пол), Радул изписва много книги. В изброените от него названия присъст-
ва пълна номенклатура от най-разпространените за богослужение и четене 
(жития на светци, т.нар. от него метафрасти), включително правила и раз-
умници. Книжовникът иска да се върне във Влашко, но се страхува за 
живота си. Търсейки спокоен пристан (прIстAнIще OтIшнOе), той обмисля 
начините да се присъедини към владетелския род на Петрашку Добрия 
(1554–1557), чийто син е емигрирал в Родос4, и намирайки компанията на 
н ѣ к ыI лк ъ пO Iме ювAN¡ ѿ дрѣнOпOⷧ¡ (Одрин), се озовава на острова. Именно 
тук, в Родос, е изписан ръкопис Harl.MS.6311B, който в отделни публика-
ции неоснователно се локализира в Новачене, така както множеството 
книги, изписани от Радул в Новачене, неоснователно се свързват с поръчи-
телството на влашкия принц емигрант и се обявяват само за румънски: I 
пOк лOнI ⷯ се Aꙁ ъ нA п е т рAш кOвOе рOⷣ. Oн же мI реⷱ¡ дA мꙋ Iс пIⷲ¡ сїю стыю бж¡ ⷭт внїI 
к нI ⷢ¡ г лемI еѵⷢ¡л ї е. Следователно в 1574 г. странстващият калиграф вече е осъ-

ществил поредната си миграция от българска в гръцка среда в пределите 
на Османската империя. Признанието му, че в Новачене не е срещнал топ-
ло гостоприемство, е сигнал, че скоро след 1572 г. той го е напуснал. Няма 
обаче никаква логика Евангелието от 1572 г. да е осъществено на влашка 
земя, защото противното не би съответствало на плодотворната книжовна 
дейност на Радул отсам Дунава. В същото време фактът, че той е опитен 
преписвач и художник и работата по НБКМ 873 му отнема около три месе-
ца, а върху Harl.MS.6311B само един, означава, че и престоят му на бъл-
гарска земя не е продължил десетилетия и напълно би се вместил в отря-
зъка от 1568–1572 г. Въпросът, разбира се, остава открит за други възмож-
ни хипотези и съпътстващите ги доказателства. 

Сред индивидуализиращите данни за Радул Граматик е фактът, че той 
обогатява структурните елементи на послесловите с експресивни микро-
текстове от битов или общофилософски характер, обагрени от личното от-
ношение на калиграфа към преписвания труд. В НБКМ 873 това е разказът 
за преживяно „чудо“ с една муха, където доминира наивното езиково съз-
нание и се описват битовите условия, в които протича творческият процес. 
В Harl.MS.6311B послесловът съдържа лични разсъждения за силата на 
християнската вяра, за ролята на владетеля като божи наместник на земята 
и за необходимостта от търпение и смирение. Те очертават богатия мисло-
вен свят на един книжовник и неговите миграции от Влашко в Османската 
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империя. Няма никакво съмнение, че Радул е талантлив художник, задал 
единния стил в оформлението на двата ръкописа, в които на няколко места 
оставя свой „подпис“ в инициалите, украсата и множеството вставки.  

Нека сега проверим какви граматически облици използва той в своите 
оригинални текстове. Ще се спра предимно на особеностите в глаголните 
облици, тъй като случаи на обща форма след предлог и на неспазване на 
падежната норма при имената са описани подробно в труда на Л. Милетич 
и Д. Агура въз основа на обилен материал от влашки и молдавски грамоти 
(Милетич, Агура/Miletich, Agura 1893: 301–320). 

II. Глаголни облици в колофоните на Радул Граматик 

Послесловите на Радул Граматик позволяват общ анализ на употребе-
ните глаголни словоформи, защото, въпреки че съпровождат два различни 
евангелски текста на среднобългарски и на румънски, те са излезли изпод 
перото на една и съща личност и илюстрират както нейната грамотност, 
така и идиолекта, формиран под въздействието на престижния писмен 
език и реални узусни явления. Веднага трябва да се отбележи, че графич-
ната норма на двата колофона варира основно в признака юсов (НБКМ 
873) – безюсов (Harl. MS 6311B) правопис, но въпреки че е най-разпозна-
ваемият, той не може да се абсолютизира, тъй като са налице общи влия-
ния и зависимости. 

1. Общи за двата ръкописа са облиците мл̃ю с ѧ вA ⷨ҇ I кOл ѣ н ѡⷨ҇ кAсAю с ѧ; 
Aще б ꙋд е тъ; пOшеⷭ҇; съвръ шIшеⷭ҇ в НБКМ 873; млю се вAⷨ¡ въ сеⷨ¡ к нI ⷤ¡нIкѡⷨ¡ I мIⷧ¡ се 
дѣю I кOленѡⷨ¡ кAсAю сѐ; Aще б ꙋⷣть; I пOешеⷭ¡; съвръ шIт се в Harl. MS 6311B. 

Те се извличат от устойчиви формули. Вижда се, че позицията на голямата 
носовка е заменена с „у“ и в двата ръкописа, а малката остава графичен 
знак само в първия ръкопис. Но още по-изразителни примери за влиянието 
между правопис и говорна практика са следните позиции: 

– Изписването на орална гласна „ъ“ на мястото на етимологична го-
ляма носовка и обратното. В НБКМ 873, в личния разказ за преживяното 
чудо, са налице облиците спⷣAн ѫ ⷯ за 3 л. ед.ч. аорист < съпAднѫ тI в контекс-
тово значение ‘кацна върху’, пOмIш л ѣAхѫ за 1 л. ед.ч. на имперфект < 
пOмIш л ѣ тI ‘помисля, измисля’, рAꙁ г н ѣ вAхѫ сѧ също в 1 л. ед.ч., в които 
очевидно изписаната крайна носовка замества произносима ерова гласна 
(а > ъ) или еров знак в окончанието. В Harl. MS 6311B при безизключи-
телната безюсова норма все пак правят впечатление глаголните облици в 3 
л. мн.ч. за имперфект, в които ѫ е заменен с ъ (a>ъ): I ꙁ л ѣ дOсAжⷣAхъ мене 
южⷣенIцI” пOн еⷤ¡ бѣхь невѣрны” беꙁA”кOнIцI I немлⷭ¡тIвI, и пOм ѣ н ъ за 3 л. ед.ч. 

аорист (a>ъ). Същият ръкопис регистрира формата I н е IмAхꙋ дрꙋжIнA ‘ня-
мах компания’, в която е налице колебание между ѹ – ъ, но е възможна 
аналогия между облика за множествено число и изписването му с ꙋ вм. ѫ. 
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– Изписването на орална гласна „у“ на мястото на етимологична голя-
ма носовка. В НБКМ 873 сїю стыю бж̃ твнꙋю к нIг ꙋ, но цр̃кOвь свOѫ във 

вин.п. ед.ч., рꙋкA,  ъ т ѫ щ е, но въ слAвOслOвїе I пOл ꙁ ѫ прOIтAю щI;ⷨ формата 

нAIн ѫ за 1 л. ед.ч. е или в аорист с вероятен пропуск на краесловен „х“, 

или пък в сегашно време. В Harl. MS 6311B подобни облици са норма за 

колофона: въстꙋжIⷯ¡, влънꙋющеIсе, желAю ˚тъ, сл ⷤ¡ꙋтI, прIбѣгнꙋтI въ влAⷲ¡кOе” 
ꙁемле”, кAкO дA сътвOр ꙋ, дA Iдꙋ, ꙋ̊лꙋIтI, сꙋщI, сꙋдї тI, слꙋккI (sic!) < слѫкъ 
‘гърбав’ и др. Красноречив факт обаче е, че сред примерите за безюсова 
норма се открояват облици, които могат да се сравнят директно с 
написанията от другия колофон и по-аргументирано да се направят изводи 
за писмената и говорната реализация на старите носовки, сравни ътъщI ⷨ¡ 
в британския, ътѫще в българския ръкопис; съответно само веднъж 
рѹ́кA, но два пъти реализация ѫ – ъ в ръкꙋдѣлїе, въ ръцѣ врAгOⷨ¡ според 

Harl. MS 6311B срещу единичното рꙋкA в НБКМ 873.  
От приведените факти следва закономерният извод, че за преписвача 

Радул употребата на знаци за носовки е въпрос на влияние от страна на 
престижна писмена система от среднобългарски тип, която се е съчета-
вала, а в някои случаи противопоставяла на ресавската безюсова писме-
ност, от една страна, а от друга – на българския диалект или диалекти, 
които е познавал преписвачът. Българското влияние не подлежи на съмне-
ние поради безспорните случаи на замяна на ѫ с ъ. От казаното проличава 

също така, че фонетичните реализации на ѧ не предизвикват колебания, 
защото и в двете писмени норми на влияние – среднобългарската юсова и 
ресавската безюсова, имат еднакъв резултат „е“, който най-вероятно е и 
реален произносим рефлекс. 

2. Извън посочените черти двата колофона с отличават с общи явления 
в глаголната система, които условно могат да се класифицират в две го-
леми групи: 

А. Примери за спазване на архаични облици 
– в НБКМ 873 редовни форми са: за аорист IспIсAхъ, съвръшIхъ, вIдѣ-

хъ, рAꙁ г н ѣ вAхъ, въꙁревнOвAхъ; за сегашно време пOгꙋбIшI; за повелително 

наклонение прOс тѣ те, Iс прAв л ѣ е т е, блвⷭ҇Iте, н е к лъ н ѣ т е и особено импе-

ративът в 1 л. ед.ч. пOвѣ ждъ по аналогия с формите за 2 л. и 3 л., буквално 

„да ви разкажа“. В Harl. MS 6311B редовни форми за аорист са бOAхъ се, 
пIсAхъ, пOмIслIхъ, трѹдIхъ; преписът е запазил архаичната имперфектна 

форма южⷣAхь; срещат се отделни случаи на запазен инфинитив от типа 
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же лAю ˚тъ прїIтI, хOк е емꙋ слⷤ¡ꙋтI; повелително наклонение се представя от-

ново от IспрAв л ѣ е́те, блв ⷭ¡Iте, A ˚ н е к л ъ нѣ т е, които са идентични и повторяе-

ми именно защото са устойчиви изрази в езика на колофонната бележка. 
Б. Примери за иновативни явления 
– И в двата колофона са налице форми за втори сигматичен аорист: 

НБКМ 873 IꙁлеꙁOх; Harl. MS 6311B прIбѣгO ⷯ¡, прIнекO,ⷯ OтIдOⷯ¡. С подобни 

форми изобилстват влашките грамоти. 
– И в двата колофона са регистрирани примери на разложен инфи-

нитив и замяната му с да-конструкции: от НБКМ 873 пOмIш л ѣAхѫ кAкO ꙁ лO 
съмрътI дA пOгꙋбе еI; от Harl. MS 6311B бOAⷯ¡ дA ме н е пOгꙋбеть. A ꙁ ь се” 
ю”жⷣAхь I пOмIслIⷯ¡ кAкO дA сътвOр ꙋ дA Iдꙋ, O н ꙿ же мI реⷱ¡ дA м ꙋ Iс пIⷲ¡ и др. 

– Във всеки от колофоните има специфични глаголни облици, които 
изискват специален анализ и обяснение. В НБКМ 873, при това именно в 
личния разказ за преживяното чудо, се появяват форми с епентеза на „х“ в 
края. Става въпрос за общо трите форми спⷣAн ѫ ⷯ нA тетрAг ъ, IспIхмI мAстIл ꙋ 
ѿ те трAг ъ, ꙋплювA ⷯмI лOꙁAтA, които се отнасят до вършител в 3 л. ед.ч. Те 

могат да се обяснят двояко: или по аналогия с 3 л. мн.ч. поради факта, че 
лицето не спазва граматичната норма при новобългарското имперфектно 
по произход и аористно по функция окончание -хѫ (в този случай произ-

носимият краен рефлекс, най-вероятно „ъ“, не се отбелязва), или − с по-
голяма вероятност − възможно е да става въпрос за вариант на дателната 
форма на личното местоимение за 1 л. ед. ч. хми. В този си вид тя е 
застъпена в някои рупски и източни диалекти. Това, че позицията на над-
редното „х“ е „критична“ и натоварена с различно значение поради учас-
тието в различни граматически форми, проличава от обстоятелството, че и 
в британския ръкопис са налице сходни по изписването си облици, които 
се отнасят до вършители в 3 л. мн.ч., но поради съкращение глаголното 
окончание не е представено изцяло: хвAтI ⷯ е̊гO” I свръꙁA ⷯ е̊гO I ˚ ꙋ̊бI ⷯ е̊гO” I ˚ 
трънO вѣнец ъ. ꙋ̊гOдI ⷯнA г лA ́вA е̊ гO” I ˚ дAвAⷲ¡ е̊мꙋ пIтI желꙿI I ˚ Oце́т ъ. I ˚ тръстъ 
дAвAⷲ¡ е̊ мꙋ пO пръстI” I ˚ нA кръстѣ. В Harl. MS 6311 се наблюдават едновре-

менно още две явления. От една страна, в колофона се срещат три случая с 
рефлекс „к“ < шт < tj на глагола хOтѣтI в синтагми с инфинитив, в които 
глаголът запазва изначалната си семантика ‘искам, желая’: хOкеⷯ¡ прIбѣгнꙋтI 
въ влAⷲ¡кOе” ꙁ е мл е”, I A ꙁ ь ж елAетъ ѿ негO” хOк е емꙋ сл ⷤ¡ꙋтI AкOⷤ¡ I б ъ, хOк е́ скAꙁO-
вAтI, докато само веднъж е регистриран обликът за бъдеще време хOще T¡ 
бIтI. В историята на българския език тези облици се смятат за по-късни и  
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пораждат спорове относно произхода си. Днес са застъпени в някои север-
номакедонски, югозападни и югоизточни български говори. Употребата 
им при Радул Граматик може да се отдаде на влиянието на деловия език на 
влашките канцеларии, в който облици от типа хOкет IмAт, хOк е т рAꙁдрAтI се 
конкурират със се х т е т IꙁбрAт и с етимологичното хOщꙋ (Ştefulescu 1908: 
158, 163, 172 и др.), а смесването на черти от сръбската и българската 
книжовна норма в диахрония е обичайно явление. Второто явление в коло-
фона от британското хранилище е появата на окончание -м е в 1 л. ед.ч. 

сегашно време на глаголите н е мOⷤ¡ме дA ́ тръпI ́ ме, дA съхрAнI ́ме вѣрA хртїAн ꙿ с-
кAA”. Тази черта е с български характер и е повлияна от историческото раз-

пространение на окончание -ме за 1 л. мн.ч. в някои западни говори, за 
разлика от варианта -мо, типичен за сръбската говорна норма. 

– Извън казаното следва да се отбележи повишеният процент на раз-
говорни форми, някои от които, освен на фонетико-морфологично, са ино-
вативни и на семантично ниво. Те се съчетават с традиционни значения за 
славянската историческа лексикология. Ще изброя някои от най-интерес-
ните случаи от двата колофона в нормализиран вид: 

ВъстѫжIтI, въстѫжѫ, в ъ стѫ жIшI: A  ꙁ ь грѣшнA ⷢ¡ рAдOUл ъ. е лI ́кO въстꙋ жI ⷯ¡ 
ѿ н еⷢ¡ в Harl. MS 6311B ‘да се натъжа, да ми домъчнее за нещо или някого’. 

ДOIтI, дOIд ѫ, дOIдешI: еднA мOхA см ръднA бѣ ве лe ꙅ ѣ лO дOде в НБКЗ 
873 ‘дойда, появя се’. 

ЖелAтI, желAѭ, желAeшI: желAю ˚тъ, же лAетъ ‘искам, желая’ паралелно с 

хOтѣтI в Harl. MS 6311B. 
П рIнIк н ѫ тI, прIнIк н ѫ, прIнIкнешI: прIнекO ⷯ въ г л ъ бIн ы стгO пIⷭ¡н ї е в 

Harl. MS 6311B ‘надникна, погледна’, сравни диалектните нича, принича, 
занича.  

СъкѫснѫтI, съкѫснѫ, съкѫснешI: в причастието с к ъ снOмꙋ еднO к рIлO в 

НБКМ 873 ‘скъсам, откъсна’, сравни диалектните скъсна, окъсна, покъсна 
и др. (БЕР/BER 1986, 3: 228–229). 

СтIхOлOгOслOвAтI, с тIхOлOгOслѹѭ, стIхOлOгOслѹeшI:ътъщIⷨ¡ IлI пI ́ ш е щ е ⷨ¡ 
I л I стIⷯ¡л ѡⷢ¡сꙋ́е щIⷨ ¡ в Harl. MS 6311B ‘стихоплетствам, съставям стихове’. 

OUгOдIтI, ѹгOждѫ, ѹгOдIшI: I ˚ трънO вѣнецъ. ꙋ̊ гOдI ⷯнA г лA ́вA е̊гO в Harl. 
MS 6311B ‘сложа, поставя, туря’. Диалектният глагол гỳдя в това типично 
значение е разпространен из цялата българска говорна територия, но 
особено в района на Русенско, Севлиевско, Търновско, Габровско и т.н. 

OUплювAтI, ѹплюѭ, ѹпл юeшI: ꙋплювA ⷯ мI лOꙁAтA в НБКЗ 873 ‘наплюя, 

изцапам’ − става въпрос за повредата във „великата лоза“, т.е. в голямата  
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плетенична заставка с флорални елементи, с която е започвало Евангели-
ето от Йоан по образеца на влашкото печатно евангелие от 1512 г. Лист 
168а в ръкописа, на който би следвало да се е разполагала тя, наистина е 
повреден и запазен само наполовина. 

Приведените факти, малка част от пълния езиков анализ на колофо-
ните, доказват, че Радул Граматик се е формирал под доминиращото въз-
действие на среднобългарската книжовна норма, като едновременно с нея 
влияние са оказвали българските диалекти отсам Дунава в района на 
Никопол или в контактната зона от двете страни на Дунава (Младенов/ 
Mladenov 1993: 193–227), за които са характерни: „ъ“ застъпник на голя-
мата носовка, както е в източната част на Дунавската равнина, за разлика 
от „у“ говорите в Северозападна България, около Видин, Кула, Лом и др., 
съвпадащи с нормите на сръбския книжовен език от тази епоха и нормите 
на ресавизма в българската и сръбската книжнина; преходи на „о“ в „у“, 
което е възможно да е повлияло на вариантите в двата ръкописа Р ꙋш-РOш; 

аналитични форми за сравнителна степен при наречия (пO мнOгO); разго-

ворни предложни рекции нA вOевOдA, нA РOдOс и други признаци на жив го-

вор. Може да се допусне, че самият книжовник е усвоил български език на 
говоримо равнище именно от срещуположните на родното му място гово-
ри отсам Дунава, където прекарва важен период от творческата си дей-
ност. Всички говорими явления очаквано се проявяват в по-голяма степен 
в „авторските“ наративни и коментарни микротекстове в колофоните, в 
които Радул Граматик описва лични събития и преживявания.  

Изводи 
1. Реконструирането на двойната история – на ръкописите и на техния 

създател, бележи следните опорни точки: Радул Граматик е начетен, опи-
тен и талантлив влашки книжовник от средище, свързано с централната 
власт около Търговище или Букурещ. Смятам, че поне част от опита му се 
дължи на практиката във владетелската канцелария, тъй като моделът на 
самопредставяне и езиковите облици в колофоните му показват сходство с 
езика на влашката делова писменост на славянски език – един конгломе-
рат от книжовен пласт и силна жива говорна струя. За себе си той използ-
ва популярния през този период апелатив граматик, както и родовата 
релация син на. И двата начина на самоидентификация са много типични 
за грамотите ва влашките воеводи (Ştefulescu 1908; DRH 1983). НБКМ 873 
е създаден най-вероятно в Новачене, а първите му пространствени пре-
мествания според приписките в него от създаването му през 1572 г. до 
най-късната датирана приписка от 1688 г. са в подведомствените терито-
рии на Търновската митрополия в северната част на Дунавската равнина. 
Така Евангелието задоволява духовните нужди на един църковен диоцез – 
Търновската митрополия и нейните епархии Русчук, Никопол, Казанлък,  
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Мъглиж, Стара Загора и др. (Тютюнджиев/Tyutyundzhiev 2007: 49). Време-
то на най-динамичното му движение на българска земя очаквано е XVII 
век. Тук ръкописът живее истинския си живот като свещена книга не във 
или за владетелския двор, а за духовна потреба на православното българ-
ско население.  

2. Ръкописите на Радул Граматик са поредната конкретна подкрепа на 
факта, че българските земи под османска власт активно обменят книжовна 
продукция с влашките княжества и че XVI в. е един от най-активните пе-
риоди за този обмен. Контактната зона около Дунава релативизира пред-
ставата за чуждо и свое и неутрализира белезите на различието, защото 
по-силни са тези на културната идентичност. В този период тя е кодирана 
в ключовата триада православие, кирилица, български (славянски) език. 
Смесването на своето и чуждото в допълнителните названия на НБКМ 
873 и Harl. MS 6311B води дотам, че в научната литература първата 
архивна единица се нарича още Евангелие на Радул от Мъничещи, Влашко 
евангелие на Радул, Мъглижко евангелие (заради локализирани вторични 
приписки), Евангелие от Новачене (последното неоснователно се прилага 
и към Harl.MS.6311B, макар че по-точно за него е Родоското евангелие). 
Те отразяват различни етапи от бурната творческа биография на книжов-
ника, но в някои случаи объркват и водят до интерполация на сведения от 
единия за другия ръкопис. Напълно излишен става спорът дали Радул Гра-
матик владее славянски (български), защото послесловите му издават на-
четен и опитен ползвател на официалната писмена норма във Влахия – 
книжовния език от среднобългарската епоха, типичен за ранните влашки 
първопечати от 1508–1512. Много по-съществен е изводът за взаимовръз-
ката между ръкописната и печатната книжнина. И двата ръкописа са про-
екция на достиженията на влашките ателиета, където в сравнение с всички 
останали центрове на книгопечатането през XVI в. се създава най-устой-
чива традиция за издаването на четвероевангелия, особено в Търговище, 
Алба Юлия, Сибиу и Брашов. Продължителният живот на НБКЗ 873 на 
българска земя прави възможно приобщаването на неговите ползватели от 
средите на духовенството и манастирските братства към актуалните тен-
денции в славянското книгопечатане през XVI в.  

3. Извън всичко казано ми се струва, че личността на Радул Граматик 
заслужава внимание въз основа на двата му сигурни ръкописа, с надежда-
та да се идентифицира някой нов и неизвестен до момента. Още П. Панаи-
теску си задава въпроса къде са анонсираните от книжовника книги и на 
какъв език са написани (Panaitescu 1965: 181). Колофонните му бележки 
обогатяват теорията на приписката като средновековен жанр със силно 
експресивни и рядко срещани личностни акценти. И ако всички уточнения 
за отношенията на книжовника с влашките владетелски родове остават 
приоритетна тема за румънската историография, защото очевидно са све-
дения от „първа ръка“, двата колофона са притегателен фокус за българ- 
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ските медиевисти. Човекът, който открито споделя прIнекO ⷯ въ г л ъ бIны 
ст҃гO пIⷭ¡н ї е елIкO ꙋмѡⷨ¡ъ л  кѡ ⷨн е мOⷾ¡еть с ъ мIслIтI („надникнах в дълбините на 
светото писание, както човешкият ум не може да си представи“), би 
следвало да се впише и в средновековната българска книжнина. Сякаш 
сам осъзнавайки това, в края на колофона в румънското евангелие по по-
добие на начина, по който завършва Четвероевангелието на дяк Кореси, 
той изписва кирилската азбука, при това с носовки. В редица печатни 
представители от XVI в. от различни печатарски центрове може да се 
наблюдава същото явление. Кирилицата, графичната система за ръкопис-
ната и за печатната традиция, се превръща в културна стема и се възпро-
извежда по различни причини и с различна функция, както и с вариращ 
набор от графични знакове. В послеслова на Радул Граматик от Harl. MS 
6311B кирилицата е културен код за тези, които ще четат славянския пос-
леслов; тя е белег на културна принадлежност и пиетет към престижните 
графика и език, чрез които книжовникът се е докоснал до Божието слово. 
Кирилицата и тайнописът5 в края на колофона от 1574 г. са и последният 
писмен факт, след който пътищата на Радул Граматик, поне засега, се гу-
бят от погледа на изследователите му. 
 

БЕЛЕЖКИ / NOTES 
  
1 Мнението, че в НБКМ 873 Радул е само илюстратор, но не и преписвач, се 

застъпва от М. Стоянов и Хр. Кодов (Стоянов, Кодов/ Stoyanov, Kodov 1964: 42–
46) и е повторено от М. Стоянов (Стоянов/Stoyanov 1965: 141). От българските 
учени, занимавали се с Евангелието, пръв отхвърля тази хипотеза П. Атанасов 
(Atanasov 1970: 73) и днес фактът, че Радул е едновременно преписвачът и илюст-
раторът на ръкописа, е неоспорим. 

2 Хипотезата не съответства на родовата релация в приписката, защото баща 
на Раду Илие е известният воевода Раду Афумац (с прекъсвания между 1522 г. и 
1529 г.), син на Раду Велики (1467– 1508). 

3 Вторичен запис в НБКМ 873 от 1605 г. (в оригинала ҂ꙁ р I  гI, т.е. 7113>1605 ) 

осведомява, че някой си йеромонах Василий е купил Евангелието ѿ пO ⷫ¡ кр ¡ⷭтъ ѿ 
влA ⷲ¡кA ꙁ ем лA за 1200 аспри при митрополит Йеремия Търновски. Името на митро-
полита предполага, че описваните събития са ставали в българските предели 
(Тютюнджиев/Tyutyundzhiev 2007: 195–197). Това е най-силният аргумент за под-
дръжниците на тезата, че НБКМ 873 е създаден на влашка земя, но е съвсем оче-
видно, че текстът не сочи изрично това, а допуска още две тълкувания: че самият 
поп Кръстьо идва от влашката земя; че извън съдбата на своя създател Радул 
Евангелието самостоятелно и свободно е кръстосвало двете страни на Дунава. 

4 Неназованият от преписвача син на Петрашку Добрия (1554–1557) се 
идентифицира с Петру Черчел, по-късно владетел на Влахия от 1583 до 1595 г. 
Същият е бил под опеката на владетелката Деспина Рареш и я е придружавал в 
нейните изгнаничества. Алтернативно мнение вижда в бележката на книжовника 
друг син на Петрашку Добрия, съименник на своя баща (Atanasov 1970: 72). Въп- 
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росът не може да се смята окончателно решен. Очевидно книжовникът е търсел 
убежище при владетелски родове, с които се е чувствал свързан. Впрочем Пет-
рашку Добрия е покровител на дяк Кореси, а дядо му Раду Велики (1495–1508) – 
на първата славянска типография в района на Търговище.  

5 Разчитам тайнописа като името Драгич, това на бащата на книжовника 
(ꙅцѳAвдⷱ҇д). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ / APPENDIX 

 

Колофонна бележка на Радул Граматик от НБКМ 873, л. 253а–254а. 
 

I ꙁ вOленїеⷨ O̊ц̃A I въплъщен їе ⷨсн ˜A I съше ствїе ⷨст̃ гO д̃хA. пOн еⷤ¡ I ˚же в ъ трOIцI 
пOк лAнѣемїI бг ˜ъ бл ˜гOI ˚ꙁ вOлI цр̃кOвь свOѫ I ˚сплънI ́тI сты ˜мI к нIгAмI въ 
слA ́вOслOвї е I ˚ пOл ꙅ ѫ прOIтAѫщI¡.ⷨ сегO рAдї I ˚ Aꙁ ъ въ х ˜A б̃A бл ˜гOвѣрнїI I ˚ 
б̃гOхрAнIмїI I ˚ сAмOдръ жAвнї гÓспOдA ⷬ҇ . I˚ѡN҇ A ˚леѯAндрO вOевOдA I ˚ г н ⷣъ въсеI ꙁемл е 
ѹ ˚г рOвлAхI˚IскOI I ˚ пOдꙋнAв ї ю. сн ъ прѣ дÓбрA ̀ гO I ˚ велIкAгO  гд ¡ⷭIнA I˚ѡN¡ AлеѯAн д р ꙋ 
вOевOдA въꙁре внOвA ⷯпOспѣш енїеⷨ с т̃гO д̃ хA. I ˚ A ˚ꙁ ъ смѣренїе O̊кAAн нAгO I ˚ грѣшнA ̀гO  
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рAдѹлъ г рAмAтIK¡ сн ъ дрAгIⷱ¡ ѿ м ъ н ⷱ¡е щI. ѿ съ ⷣс т вO т е лOрмA¡.N блIꙁ ъ ѿ рO¡ ⷲ пAꙁA¡ⷬ. 
IспIсA ⷯсїю ст̃ыю бж ⷭ¡т в н ꙋю к нI ⷢ¡ тетр ꙋеѵ ⷢ¡л ъ пръвѣе нA ⷭ҇ нAꙋI ꙁA вѣрA хрⷭ¡тїAн скA. I ˚ 
пAк ы̀ б рAтїе мл ˜I с ѧ вA ⷨ҇ I ˚ кOлѣнѡⷨ҇ кAсAю с ѧ. A ˚ще бꙋдетъ  тO“ пOгрѣшеннÒ I ˚ вїI 
пⷫ҇Oве дх ˜OвнIцI I ˚ вїI дїAцI I ˚ вїI г рAтI ⷰ҇I.  ъ т ѫ щ е I ˚лI пIшѫще любве рAдї хв̃е 
рAдї I ˚спрAвл ѣете нA е же ꙋсръднO пOтъщAвшIх с ѧ нA сїе дѣ лO блв ⷭ҇Iте A ˚ н е 
к л ъ н ѣ т е. пOн е¡ⷤ н е пIсA ⷯ д̃ хъ ст̃ыI нI“ Aг ˜г л ъ н ъ рꙋкA грѣшнA I ˚ ꙋ̊стA бреннA. I ˚ 
дх ˜ъ ꙋ̊нIл їI I ˚ O̊кAAн н ыI I ˚ г р ѣ ш н ы” I ˚ A ˚ꙁ ъ рAдѹлъ г рAмAтIK҇ мнOⷢ҇грѣшны̀I пAе 
влA ⷭ҇ въ г лAвI мOеI. пOн ⷤ҇е б рAтїI мнO ⷢ҇ мI бIлO жA ⷧ҇ ѡ в лA ⷲ҇ кOе ꙁемле. A ˚ пO мнÒгO ѡ 
рAдѹлъ вOевOдA. сн ˜ь прѣдOбрA ̀ гO I ˚ блгOⷭ¡тIвAгO I ˚ ве́ лIкAгO IѡN҇ мIрѣ вOевOдA. 
г нⷣъ ꙋ̊ г рOвлAхїIскOе ꙁемле. I пAк ы” брAтїе пOвѣждъ вA ⷨ҇ велe  ю дO тOг дA ̀ кÓгI 
нAIн ѫ. стгO Iѡ̊Aн нA г лⷡ¡A в ъ нAѧ́ лO бѣ слÓвO I ˚ слÓвO бѣ к ъ бꙋ. IспIсA ⷯ¡ брAтїе 
велI ́ кA лOꙁA. с ъ връшI ⷯеI ́ IꙁлеꙁO ⷯв ъ н ъ. A ˚ еднA мÓхA смръ днA бѣ ве лїе ꙅ ѣ лO дÒде. 
I ˚ спⷣAн ѫ ⷯ нA тет рAг ъ I ˚спIхмI мAстI ́ л ꙋ ѿ те трAг ъ. I ˚ ꙋ̊ плювA ⷯ мI лÓꙁAтA. A ́ꙁ ъ 
грѣшнIкA рAбA б жїю РAд ꙋл. вIдѣхъ е̊I I ˚ рAꙁ г н ѣ вAхѫ с ѧ нA неѧ велїе ꙅ ѣ лO. 
ꙋ̊ хвAтI е̊I пOмIш л ѣAхѫ кAкO ꙁ лO” съм ˜рть дA пOг ꙋбе е̊I. I ˚ꙁ в е д ⷨ ꙋ е̊днO O̊кO I ˚ 
скъснOмꙋ еднO крIлO. A ˚ ты” реⷱ¡ O гOрѣ м н ѣ брA ̀тI мOе ꙁAщÒ тI м ен е тAкO ꙁ лO” 
съмртъ пOг ꙋ бIшI. I пAк ы” мл ˜ю вA ⷭ҇ брAтїе прOс тѣ те вїе мене. A ˚ б̃ ъ дA прOстI вA ⷭ҇ 
въ црⷭ҇твO н б н ⷭ ҇Oе. A ˚мIн ъ. A ˚мIн ъ. A ˚мIн ъ. I пAк ы” мл ˜ю вA ⷭ҇ въ црⷭ҇твO нбн ⷭ҇Oе. 
A ˚мIн ъ. Aм̊Iн ъ. A ˚мIн ъ. 

I пOшеⷭ҇ сїю ст̃I бж ⷭ҇ твны” к нI ⷢ҇ г л ˜емы”I те тр ꙋеѵ ⷢ҇ л ъ. мс̃ цA AпрI ⷧ҇ к ˜е дн ˜ъ. A ˚ 
съвръшIшеⷭ҇ мцⷭ҇A їꙋлїI г ˜I дн ˜ь. IспIсA ⷯ҇ ѿ бIтIе въ л ѣ тO ҂з I п҃. В ъ тO” врѣм е 
бѣше цр̃ъ Се лIмъ A ˚ нA влA ⷲ҇ кOе ꙁ ѐмл е Aл е ѯAндрꙋ вOевOдA. 
 

Колофонна бележка на Радул Граматик от Британското 
четвероевангелие Harl.MS.6311B от 1574, л. 274а–276а 

 
I ꙁ вOленIе¡ⷨ OцA. I ˚ съпOс пѣ ш енIеⷨ¡ сн A. I ˚ съвръшенIеⷨ¡ с тгO дхA. с егO” рAдї A ꙁ ь 

трꙋ дIⷯ¡ грѣшнA ⷢ¡ I OкAA”н нAгO”. рAдUл г рA ́мAтIк ь сн ъ дрAгIⷱ¡ ѿ м ъ н ⷱ¡IщI. блIꙁ прI 
рꙋⷲ¡ пAꙁA ⷬ¡ A ˚ ре цI вѣде. тOⷣгA прI”бѣгO ⷯ¡ ѿтъдꙋ нA мAкедOн е”скAA” ꙁемле нA г рA ⷣ 
нIкOпOⷧ¡. I пAк ы” ѿтъдꙋ прIшⷣьшꙋ нA едIнOⷢ¡ селO” пO Iме нOвAAнI. A ˚ рецI 
нAрI ́цAе̊ тсе O съ мь. тAмO ꙋ бÓ мнOѕI ́ пIсA ⷯ¡ к нIгI ́ ст ыI бжⷭ т в ꙿ н ы”I г л емїI. 
те́ трꙋеѵⷢ¡л ы” I сты” ѱAл ꙿ тIры”. I п е н ꙿ д е кOстAре. I мIн ѣ е́. I ˚ O ф ъ тAIK¡. I ˚ трїOⷣре. I 
метефрAс тI. I прA ́ вIлI. I рAꙁꙋмнIⷱ¡. I ст ы ⷯ Aплⷭ¡ы. мнÓѕI ⷤ¡ бO” пIсA ⷯ¡ мAлI I велIцI. I 
прIнекOⷯ¡ въ г л ъ бIн ы” стгO пI ⷭ¡н ї е елIкO ꙋмѡⷨ¡ъ л кѡ ⷨн е мO ⷾ¡еть съмI ́слI ́тI. I ꙁ л ѣ 
дOсAжⷣAхъ м е н е южⷣенIцI” пOн еⷤ¡ бѣхь невѣрны” беꙁA”кOнIцI I немл ⷭ¡тIвI. хOкеⷯ¡ 
прIбѣгнꙋтI въ влAⷲ¡кOе” ꙁ емл е” нA AлеѯAнꙿдрꙋ вOевOⷣ¡ I пAк ы” се бOAⷯ¡ дA ме н е 
пOгꙋбеть. A ꙁ ь се” ю”жⷣAхь I пOмIслIⷯ¡ кAкO дA с ъ т вOрꙋ дA I дꙋ нA петр¡AⷲкOвь сн ь 
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пOн еⷤ¡ бѣше нÀ дAл е ⷱ¡. I н е IмAхꙋ д р ꙋ жIнA ̀. дOн дⷤ¡е прїIдѐ н ѣ к ы”I л к ъ пO Iме ю ˚вAN¡ 
ѿ н ѣ кOѐ г рA ⷣ нAрⷱ¡ес е дрѣнOпO ⷧ¡. I скAꙁA ̀ м н ѣ въсе” I с тIнA кAкO е ⷭ¡ хOдIⷧ¡ нA пе трA¡кⷲOвь 
сн ь. A ꙁ ь грѣшнA ⷢ¡ рAдUл. елI ́кO въстꙋжIⷯ¡ ѿ н еⷢ¡. AкOⷤ¡ влънꙋющеIс е въ пꙋI ́н ѣ 
мOрстѣI”. желAю ˚тъ прїIтI въ прIстAнIще O тIшнOе тAкOжⷣ е I A ꙁ ь желAетъ ѿ 
негO” хOк е ем ꙋ сл ⷤ ¡ꙋ тI AкOⷤ¡ I бъ. I OтIдOⷯ¡ съ ювAN¡ нA A ˚нAдOⷧ¡скAA” ꙁемле нA г рA ⷣ рOдO.¡ⷭ 
I пOк лOнI¡ ⷯсе A ꙁ ъ нA п е т рAⷲ¡кOвOе рOⷣ. O н ꙿ же мI ре ⷱ¡ дA мꙋ Iс пIⷲ¡ сїю стыю бж¡ ⷭт внїI 
к нI ⷢ¡ г л емI е̊ѵ ⷢ¡лїе. I пO е ш е ⷭ¡ м ¡цⷭA юN¡. г . дн  ь. A с ъ в ръ шIт с е м ⷭ¡цA ю ¡ⷧ дI дн ь ѿ бIтїA 
въ л ѣ T¡ ҂ꙁ.пв. крꙋⷢ¡ сл нцꙋ. к ѕ к рꙋⷢ¡. л ꙋN¡ дI. I мнOгOгрѣшнIⷯ¡ пAⷱ¡ влⷭ¡A г лA ́вI мOеI. I мл ю се 
вAⷨ¡ въс еⷨ¡ к нI ⷤ¡нIкѡⷨ¡ I мIⷧ¡ се дѣю I кOленѡⷨ¡ кAсAю сѐ. вїI пOпOве дхOвнIⷰ¡ I л I дїAцI. 
IлI пOⷣꙿдїAцI. IлI г рA ̀мAтнIцI. I л I ътꙿцI. ътъщIⷨ¡ IлI пI ́ шещеⷨ¡ I л I 
стIⷯ¡л ѡⷢ¡сꙋ́ ещI ⷨ¡. A ще бꙋⷣ ть  тO” пOгрѣшенO. I л I съⷭ¡ ꙋ̊мOⷨ¡ I л I еⷭ¡ бIⷧ¡ Iꙁ вOд ѡⷨ¡. IспрAвлѣ е́т е 
I ˚ нAⷭ¡ же O се¡ⷨ трꙋ дївшIⷯ¡ с е блвⷭ¡Iте A ˚ н е к лъ н ѣ т е. пOн еⷤ¡ н е пIсAⷯ¡ дхъ с ть нI” A г гл ь. 
н ъ” рѹ́кA г р е ш нAгO I ꙋ̊стA ̀ бренA ́ I дх ъ ꙋ̊ нIл ї ю г р ѣ ш н ї е. ПOвел ѣ нїе¡ⷨ г ¡ⷭнIⷨ¡ I O цA 
нAшегO I˚ѡ петр¡AⷲкO вOе вOⷣ¡. сн ъ бл гOвѣрнA ⷢ¡ I п рAвOслAвнA ⷢ¡ I прѣдOбрA ⷢ¡ I 
прѣмлⷭ¡тIвꙿнIK¡ стA”рцA I˚ѡ пе тр¡AⷲкO вOе вOⷣ¡. г н ⷣъ ꙋгрOвлAхїIскOе ꙁ е м л е”. бъ дA 
прOс тIть емꙋ ве нAI ˚ пA ́меть пOн еⷤ¡ еⷭ¡ бIⷧ¡ дOбръ. I пAкI” се мл ю вA ⷨ¡ брAтїю мOю I 
прѣвъꙁлю”бл енI ́ мOѐ. пOю ˚ще л ю б в е рAд ї хвⷭ¡е. дA I вI ꙋ̊лꙋIтI ꙋ̊ слышAтI с тр¡ⷲAнII 
влⷣн ї е г л ¡ⷭA. Iже ре ⷱ¡ть к ъ сꙋщIⷨ¡ O д е с н ꙋ ю е̊гO”. пр їIдѣте бл ⷭ¡вен їе OцA мOегO 
нAслѣдꙋе́ те. ѹ ˚гÓтOвAн нOю вAⷨ¡ ц рт ¡ⷭвїю ѿ сълOж ен ї е мIрꙋ. егOⷾ¡ б ꙋд ї въсе“мь нA ⷨ¡ 
ꙋ̊ лꙋIтI слAв е ще O бOю̀ кꙋпꙿ нO. OцA I ˚ сн A I с тгO дхA I н н ѣ I пр ⷭ¡нO. I въ вѣкI 
вѣкѡⷨ¡ Aм ї н ъ  

ХÓк е скAꙁOвAтI вAⷨ¡ брAтїе мOI т¡ⷭIтI I ˚ блв ¡ⷭенI. A ˚ще н е бI” хс прѣклOнIⷧ¡ г лA ́в ꙋ 
свÓе. I ˚ прїел ъ к рщенїе ѿ I˚OA н нA въ їOрꙿ дAнI. кAкO хOще T¡ бIтI пOIтAтI ц рїе I 
г ¡ⷭпOдAрї е I ˚ вⷧ¡е м ꙋжїI пOпOве пOнеⷾ¡ сꙋть ꙋ бOг I7 

ВI ⷣте л ю” брAтїю мOю̀ кAкOⷡ¡ ꙁ нAменїе сътвOрI” г н ъ ншъ I˚ѵ ⷭ¡ хс ꙁA нAⷭ¡ хрⷭ¡тїAн е 
дA съхрAнI ́ме вѣрA хртїAнꙿскAA” пOн еⷾ¡ еⷭ¡ дOбрA I ˚ прAдOб рA I ˚ I ˚стI ́ нA. I пOм ѣ н ъ бъ 
ръкꙋдѣлїе свOе пръвOꙁ ⷣAн ꙿ нAгO” A ˚дA ́мA. I ˚ с ъ нIде съ нбⷭ¡е I ˚ въсе”лI се въ двI це. I 
въплътIшA се” ѿ дхA стA I мAрїе двI. I рOдї с е сн ъ бжїI I˚ с нAрIцAю т с е 
еммA ́н ꙋIⷧ¡. I м нOⷢ¡ ꙁ нAменїе с ъ твOрI пO в с еI” ꙁемле. I  юⷣсA велїA, сл ѣпIⷨ¡ прOꙁ р ѣ н ї е ⷨ¡ 
пOдAвAе꙼. п рOк ⷤ¡Aн ї ю OIщAю ˚. слꙋкꙿкI (sic!) IспрAвл ѣю ˚. бѣ сI I ˚ꙁ гOн ѐ. мрт̃ вїе 
въскрѣшAе꙼. I сAⷨ¡ се п рѣ дAде въ ръцѣ врAгOⷨ¡. хвAтIⷯ е̊гO” I с връꙁA¡ⷯ е̊гO I ˚ ꙋ̊ бIⷯ¡ е̊гO” 
I ˚ трънO вѣнецъ. ꙋ̊ гOдIⷯ¡ нA г лA ́вA е̊гO” I ˚ дAвAⷲ¡ е̊ мꙋ пIтI желꙿI  I ˚ Oце́ тъ. I ˚ 
тръстъ дAвA ⷲ¡ е̊мꙋ пO пръстI” I ˚ нA кр ¡ⷭтѣ. въꙁꙿнесOⷯ¡ егO. I кOпїе ⷨ¡ р ебрA емꙋ прÓбOдO ⷲ¡. 
A ˚бїе IꙁI ́де к р ъ в ъ I вOдI. I ˚ сънI ́де въ Aдъ I с ъ к р ꙋ шIше с е в ерїе жIл ѣ ꙁ н їI. I 
сътвOрїIⷯ¡ ÅкO прAⷯ¡. I ˚ I ꙁ в е д е ветхAгÒ A ˚дAмA I евA”. I въсI ́ прOрOцI I ˚ пAтрIAрсI”. 
I ˚ въскр ¡ⷭе тре”тїI дн ъ. I в ъ ꙁ н ⷭ¡е се нA н бO I сѣд е O де́ снꙋю OцA. I ˚ пAкI г р е д е щAгO 
сꙋдї тI жIвIⷨ¡ I ˚ мрътвI ⷨ¡. I въꙁⷣAстъ кOм ꙋⷣжO пO д ѣ л ѡ ⷨ¡ е̊гO“  
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ТOⷣгA ꙋ тїе вр ѣменA г ъ нAⷲ¡  I˚ѵ ⷭ¡ хс нIтO” к ъ нIⷨ¡ н е г лA ше. н ъ” тр ъпѣше I ˚ 
бл гOдAрѣше O цA. A ˚ нIе нIе (sic!) н е мOⷤ¡ме дA” тръпI ́ме пOн еⷤ¡ ес мI ꙋ̊нIлI ́ I‘ ˚ 
OкAAн ꙿ нI I ˚ нетръпѣ лI ́вI3 

I мл ю се вAⷨ¡ брAтїю прOстѣте вїI м́ене. A ˚ бъ дA прOстIT¡ вAⷭ¡ въ ц рⷭ¡твO н б ⷭ¡нOе. 
A мIн ъ. A мIнъ. A мIн ъ. 
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