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КОНТИНУИТЕТОТ НА МАКЕДОНСКИОТ  
КНИЖЕВНО-ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ  

 
Проследувањето или претставувањето на книжевно-историските процеси реализирани на 

тлото на Македонија е мошне сложен процес и подразбира утврдување на определен мозаик од 
периодични рамки. На прв поглед тоа е тешко да се стори, зашто на македонскиот простор се 
премостувале поголемиот број основоположени традиции низ времињата и секоја сама од себе 
оставала поширок извор и посилен степен на влијанија. Но, познатите воено-политички и 
пошироко социолошки околности влијаеле да се притемнува културно-творечката орнаментика и 
постапно да се оттуѓува македонското историско препознавање, за да се позајмуваат делови од 
нејзиниот историски идентитет и да се вградуваат како прилагодено искуство во темелите на 
туѓите соседни традиции. Ваквата сложена истражувачка обврска често ги тераше досегашните 
книжевни историчари македонскиот книжевно-историски развој да го проследуваат преку 
парцијални периодични рамки, па дури се среќаваат и тези за неговиот дисконтинуитет. Сепак, за 
да бидеме поконкретни и пореални треба да истакнеме дека за тоа влијаеле два клучни фактора.  

Прво, во историски контекст познатите воено-политички и црковни околности ги 
подредиле Македонците во незавидна положба на целиот свој етнички простор, при што 
процесите на асимилација и прогонства ги принудувале на дистанцирање од сопствениот 
национален, духовен и културен идентитет. Ваквата ситуација се должела пред сè на позицијата на 
Македонија како отворен простор за завладејување скоро од сите соседи, при што таа не успеала 
да промовира сопствена конституирана државна територија и се наоѓала во стегите на туѓите 
државни протекторати. Тоа се основните причини, што во повеќето периоди од ширењето на 
просветителските и националните преродбенски идеи меѓу народите на Балканот, Македонците се 
вклучувале спонтано во одот по мрачните ходници на себепрепознавањето - најчесто губејќи ја  
насоката кон една, втора, трета или четврта национал-асимилаторска маршута. Затоа и 
истражувачите од средините на секој историски завојувач на Македонија самоволно ги 
преименуваат книжевните процеси, што се одвивале на овие простори. Тоа е случај дури и во 
нашево современие. Во таквите асимилаторски доктрини се заборава на основното социолошко 
начело дека, освојувачите на определен туѓ национален простор по нивното повлекување имаат 
право да претендираат на дел од воената историја, но не и да ги присвојуваат книжевните 
традиции создавани од домородниот духовен и културен извор.  

Вториот фактор е уште поконкретен и се однесува на доцното формирање на македонската 
историографија како самостоен истражувачки импулс, како и на недоволното формирање научни 
кадри, кои во своите истражувачки програми ќе ја имаат областа на македонската книжевна 
историја. На тоа се придружува и покомотното, ќе речеме и недоволното стручно упатување за 
сообразувањето на македонската книжевна историја со социолошкиот амбиент на времето во кое 
се одвивале односните книжевни процеси. Оттука произлегуваа импровизираните тези за 
дисконтинуитетот во историскиот развој на македонската книжевност. 

Македонската книжевна историја се развивала континуирано во сите периоди од 
сопствената вековна опстојба - од антиката, преку ранохристијанскиот и средновековниот период, 
во раното просветителство од втората половина на XVI век до пројавите на народните 
преродбенски будења во XIX век, па сè до периодот меѓу двете светски војни и до современиот 
творечки развој. Потребите на времињата за општи духовни препознавања и културни прелевања 
меѓу народите предизвикале нејзиниот развој да се имплементира во заедничките творечки 
конгломерати со древномакедонското творечко наследство во класичноеленистички супстрат, со 
римската или византиската книжевност, како и со словенските книжевности (од кои потесно со 
јужнословенските), и сл. Поставена пред ваквиот историски контекст, македонската книжевност 
не восприемала само влијанија, туку таа и партиципирала со сопствени развојни препознатливости 
произлезени од надградбата на нејзината традиција. Ваквиот феномен е препознатлив во сите 



останати книжевни истории, кои се третираат како национални од денешна современа дистанца за 
претставување на посебното од општото. 

Често почетоците на историскиот развој на македонската книжевност се бараат во дејноста 
на светите Кирил и Методиј, а особено континуитетот на нејзиниот творечки растеж тргнува да се 
проследува од делата на нивните најистакнати ученици и следбеници - светите Климент и Наум 
Охридски, основоположниците на Охридската книжевна школа и протагонисти за ширење на 
словенска цивилизациска свест. Скоро секогаш остануваа за коментирање и заклучоците дека тоа 
не значи оти пред тој период, во древните и во ранохристијанските традиции, во Македонија не се 
одвивале своевидни духовни и културни творечки развои. Познато е дека македонскиот простор 
отсекогаш бил центар на Балканот, од каде што се активирала дисперзијата на влијателните 
цивилизациски трансформации низ различните периоди. Токму тргнувајќи од ваквиот 
истражувачки дефицит во книжевната историографија ние укажуваме на потребата континуитетот 
на македонскиот книжевно-историски развој да се проследува постапно и во периодите до 
кирилометодиевската традиција. 

Древно-македонската цивилизација навидум егзистирала сообразена со сè уште 
помодарските класично-еленистички научни, филозофски и творечки погледи и естетски 
произнесувања. Но, односните поддржувања биле само формални во доменот на општите 
претстави и во обидот да се прилагодат моделите за авторитетно претставување на сопствените 
творечки и битови потенцијали. Не биле случајни и идеолошките поларизации на македонистички 
и на антимакедонистички (еленистички) страни, кои истовремено продуцирале филозофски и 
творечки дистанцирања на едното од другото културно поле. Уште во V век п.н.е. на дворот на 
македонскиот крал живеел и творел Меланипид, истакнат поет на дитирамби. Тој извршил обнова 
на литературниот вид дитирамб, воведувајќи лирско соло пеење во антистрофата. Особено во 
времето на владеењето на Филип II Македонски дошле до најголем израз конфронтациите меѓу 
македонската и антимакедонската (патриотска-еленистичка) партија на политичко дејствување, 
што се одразувале и во творештвото. Протагонистите на антимакедонската партија на чело со 
Демостен се обидувале да ги неутрализираат барањата и освојувањата на Филип, кои ги сметале за 
туѓи и загрозувачки, а истовремено и за штетни кон елинизмот. Веќе не можело да се одбегнува 
чувството дека класично-еленистичкиот модел има потреба од современо акомодирање, зашто 
овој истрошен но сè уште доволно инспиративен класицизам требало да се освежува со нови 
форми на творечки и мисловни модификации и идејни насочувања. Новата хегемонија на 
Македонците била единствениот спас за надградување на еленистичката традиција, зашто на 
политичката сцена самата Македонија нужно требало да ја замени древна Елада. 

Периодот од владеењето на најголемиот светски освојувач Александар Велики - 
Македонски создал предуслови со извонредна можност древниот македонизам да ги издигне 
цивилизациските достигнувања над еленистичкиот класицизам, па самиот да се наметне како 
автохтон светски цивилизациски поредок во една епоха. Меѓутоа, добриот војсководач и освојувач 
не бил и добар културно-македонистички стратег. Тој допуштил неговото македонско кралство во 
себе да ги прелива елинистичките класични импресии, не водејќи сметка дека врши симбиоза во 
автентичните древномакедонски духовни и културни искуства. Но, и во тој случај не станувало 
збор за целосна елинизација на древномакедонската традиција, туку главно нејзините модели на 
произнесување се сообразувале со тогаш популарниот еленистички класицизам. Ваквиот 
филозофски и книжевен творечки модел бил политички мотивиран и му служел на Александар 
Македонски само за своевиден престиж и замаглување на инфериорноста да го нарекуваат 
„варварин“, т.е. примитивец. Наводите дека тој бил восхитен од класично-еленистичката култура е 
само персонификација на неговиот лик, граден во претенциозна функција да се величи елинизмот 
преку неговата голема историска фигура. За реализирање на ваквите намери тој го ангажирал 
својот воспитувач Аристотел (384-322 г. п.н.е.) - најсестраниот научник, филозоф и писател во тоа 
време. Тој бил роден во градот Стагира, во Македонија. Од историска дистанца е интересно да се 
проследи комплексот, што двајца Македонци - едниот генијален светски освојувач, а другиот 
генијален мислител и творец - го вложиле својот авторитет во служба да се слави веќе 
прославениот феномен на класичниот елинизам, а да не се афирмира строго препознатлива 
македонска цивилизација. Првиот ја пропуштил историската шанса јасно да се дистанцира од 
древните Елини и да се идентификува исклучително како македонски владетел, како што тоа го 
правел неговиот татко Филип II Македонски. Тоа ќе му овозможило на неговото владеење да се 
издигне дури и над најпрославените до тогаш држави и цивилазации. Вториот, пак, ја искористил 
основата на класичниот еленизам за над него да ги доизгради новите форми на древните источни 



цивилизациски придобивки, па преку древномакедонската традиција да го создаде универзалниот 
творечки катализатор за произнесување на космополитскиот цивилизациски формат. Затоа и 
неговите дела се преведувале на многу јазици: сириски, арапски, хебрејски, латински и други, а 
неговиот филозофски правец станал образец за ранохристијанскиот и за средновековниот модел на 
схоластично теолошко размислување. Покрај делото на Платон, Аристотеловиот филозофски 
правец историски последователно го обезбедил цивилизациското премостување меѓу класичниот 
еленизам, древниот македонизам и византизмот. 

По смртта на Александар Македонски приврзаниците на македонската партија биле 
изложувани на масовни прогонства. Сепак, во Македонија не згаснал творечкиот живот и таму 
продолжиле да се појавуваат значајни книжевни и филозофски имиња. Само како пример ќе го 
наведеме Арат од првата половина на III век пр.н.е., кој бил од градот Солун. Тој напишал 
извонредни дидактички песни, од кои се сочувани само Небесни појави (Φαινομενα) настанати на 
дворот на македонскиот крал Антигон Гонат. Откако згаснала Македонската империја, нејзината 
древна цивилизација останала како талог на дното од изворот на новиот цивилизациски примат, 
произлезен во моќната Римска империја. Македонија почнала да се повива во амбиентот на 
римската цивилизациска претстава. Нејзината традиција на прабиблиска земја (заверена и во 
содржината на Стариот завет од Светото Писмо како земја на Китимците) ја предодредила да 
стане и првата земја во Европа, каде што апостол Павле со апостолите Тимотеј, Сила, Силуан, 
Матиј и други  ја ширеле христијанската вера и го покрстувале месното население. Како прв 
христијански теолог апостол Павле напишал повеќе Посланија, меѓу кои и две до Солуњаните. 
Овие негови епистолии се сочувале, а подоцна биле прифатени во составот на Новиот завет од 
Светото Писмо. По смртта на апостол Павле и евангелистот Лука вршел свои христијански 
проповеди по Македонија. Апостол Урван бил и епископ во Македонија. Пред налетот на новото 
цивилизациско препознавање македонската земја станала плодна почва за втемелување на 
христијанството и неговото воздигнување до степен на основен двигател на духовните и на 
културните процеси. Во почетокот на IV век издвоеното источно римско царство - Византија се 
потпрело врз древномакедонските историски и културни искуства, при што се испреплетило 
наследството на моќната македонска империја што згаснала со исто така моќната византиска 
империја што се родила главно врз нејзините темели. Новиот книжевно-творечки развој се 
заложил на христијанската форма во општественото расудување да &  се посвети примарна улога 
при градењето на идејните и на мисловни системи во своевиден нов цивилизациски однос на 
живеење.  

Врските на македонската ранохристијанска и средновековна книжевност со византиската 
биле неограничени, при што во овој домен се вршела трансмисија на верската, филозофската и на 
научната мисла во двете насоки. Уште во ранохристијанскиот период Византија ја 
основоположувала книжевната традиција и на македонскиот простор. Таму повеќе 
ранохристијански светители го воспоставиле својот култ, а за нив биле напишани хагиографски, 
химнографски и друг вид книжевни творби. Понекогаш, дури, во општиот византиски книжевно-
историски развој позицијата на книжевните процеси што се одвивале во Македонија периодично 
имале својство на изворен центар за актуелизирање на развојните тенденции што ги наметнувало 
времето. Од ранохристијанскиот период и сè до афирмацијата на словенската писменост и 
цивилизација во Македонија книжевните дела се восприемале директно на византиско-грчки јазик. 
Домородното македонско население ги восприемал духовните и културните доживувања на 
престижниот koine јазик за општа комуникација во византиската полиетничка и мултикултурна 
средина. Затоа и дел од византиските книжевници во тој период биле и директни протагонисти на 
книжевното создавање во Македонија. Некои од нив својата книжевна дејност ја вршеле во 
актуелните центри на тлото на Македонија, најпризнатите дела од византиските книжевници 
доживувале своевидна афирмација и на тие простори, а имало и македонски книжевници кои се 
вклучувале во општите византиски книжевни процеси. Оттука сосема би биле оправдани 
констатациите дека, византиската книжевност станала основата и образецот и за македонскиот 
историско-книжевен развој. Тоа е така зашто, развојот на македонската книжевна историја (во 
целосно согледаниот нејзин континуитет) и на процесите што се одвивале во неа не можат 
доследно да се сфатат ако не се проследуваат нејзините непосредни врски со византиската 
книжевност. Или обратно, сликата за историјата на византиската книжевност нема да е целосна 
ако во нејзиниот развоен контекст не се согледаат извесните влијанија од македонската 
книжевност. Ваквите релации на меѓусебни влијанија творечки се реализирале преку посебно 
омеѓени периодични рамки. 



Ако во ранохристијанскиот период Византија ја основоположувала книжевната традиција 
и на македонскиот простор, во кирилометодиевскиот период македонските книжевни процеси 
биле користени како акции за реализирање на стратешки развојни доктрини. Во периодот на XI-
XII век византиската книжевност ги наметнувала сопствените творечки суштини во Македонија 
(кои веќе имале словенски цивилизациски карактер) преку влијанието над Охридската 
архиепископија и над црковниот живот. Затоа пак, во XIII-XV век Македонија станала полигон за 
активирање на новите развојни иницијативи во книжевноста, зашто Византија ги изгубила своите 
влијанија во источните провинции. На крајот, поствизантиските релации ќе добијат плодна 
развојна почва во македонската, а посредно преку неа и во другите јужнословенски книжевности.  

Но, за попрецизно да се сфатат историските предуслови за континуитетот на македонскиот 
историски книжевен развој според погоре изнесената периодична проекција треба да се има 
предвид уште еден цивилизациски феномен. Имено, етничката симбиоза меѓу домородното 
(домицилно) македонско население и словенските доселени племиња предизвикала два важни 
фактора за духовна трансформација на меѓусебните културни и цивилизациски прелевања: 
процеси на словенизирање и на христијанизација. Процесот на словенизирање го зафатила 
домородното македонско население, а од друга страна пак, процесот на христијанизација ги 
истиснувал паганските традиционални духовни искуства на словенските племиња доселени на 
просторот на Македонија. Токму кирилиметодиевската дејност и заживувањето на нивната 
традиција во Македонија и во останатите средини со доселено словенско население го мотивирале 
историскиот процес за постепено создавање на една словенско-византиска и притоа христијанска 
цивилизација и култура. Појавата на феноменот кирилометодиевска традиција стана цврста алка 
при натамошниот развој на источно-европската цивилизација и култура и нејзино главно 
олицетворение за автентично препознавање. 

Воопшто, за кирилометодиевската просветителска и мисионерска дејност Моравската 
мисија од втората половина на IX век имала клучно обележје за натамошните цивилизациски 
проекции во Европа, во кои се профилирала третата по важност христијанска цивилизација - 
словенската (веднаш по латинската и по грчката). Самиот нејзин зародиш се идентификувал како 
емисарство со политичка, црковна и културно-просветителска задача. Политичко-мисионерската 
поставеност на оваа акција &  приопштува чисто византиско-моравска партиципација на 
меѓусебни интереси. Но, црковната и културно-просветителската поставеност ја направила 
Мисијата респективно словенска, со јасна македонско-моравска цивилизациска акомодација. 
Изворните идеи на Мисијата активирале нови развојни насоки во идните цивилизациски односи на 
Европа, профилирајќи ја словенската цивилизациска свест. Ваквата програмска поставеност 
првовремено се активирала на теренот на Македонија, за подоцна - по прогонувањето на 
кирилометодиевите ученици од Моравија, да настапи враќање на реализацијата на основните 
заживеани идеи од Мисијата назад кон нејзините извори - Македонија. Првовремено, Охридската 
духовна и книжевна школа на чело со основоположниците светите Климент и Наум Охридски и 
нивните следбеници ги стандардизирале воспоставените духовни, просветни и културни насоки на 
развој, при што издигнатата традиција станала основа за идниот континуитет на македонскиот 
историски книжевен развој. Така, во писмената практика во првите два века доминирала 
употребувата на глаголскиот ортографски систем, кој потоа бил заменет со кирилското 
црковнословенско писмо; пишувањето се одвивало на книжевен црковонословенски јазик, во чија 
основа лежел македонскиот словенски говор од околината на Солун и од кој во однос на 
останатите јужнословенски книжевни средини подоцна се диференцирала македонската јазична 
редакција; се отворил творечки процес на словенско книжевно создавање, на словенска преводна 
креација од другите јазици (а главно од византиско-грчкиот); се создале училишта со бројни 
ученици, а се изградил и словенски црковен организам, со словенски достоинственици и архиереи 
и со масовно словенско свештенство. Низ Македонија се развиле голем број активни книжевни и 
скрипторски центри, главно заживеани од светиклиментовите духовни центри Охридската 
архиепископија и Брегалничката словенска епископија, а уште од Света Гора и од 
универзитетскиот центар во градот Солун. Во нив се формирале опитни книжевни дејци, кои биле 
автори на бројното оригинално и преводно ракописно наследство. 

Во периодот меѓу втората половина на IX и средината на XI век, кога со византиската 
империја владеела македонската династија, во Македонија истовремено се противставувале еден 
на друг двата концепта: словенскиот и византискиот. Големото влијание на Охридската 
книжевна школа сè повеќе ги вкоренувало словенската писменост, книжнина, богослужба и 
општата цивилизација, а Византија веќе на тие процеси гледала како на антивизантиски постапки. 



Во тоа се убедила и при функционирањето на Самуиловото македонско словенско царство, кога 
при неговото уништување се обидела да ги потисне словенските воспоставени писмени традиции 
преку доминацијата на византискиот црковен фактор. Но, книжевната традиција на Охридскиот 
центар веќе имала вкоренето цврсти корења, што не се искоренувале. Во македонските книжевни 
и скрипторски центри книжевниците продолжиле да пишуваат книги на старословенски јазик, а 
друг дел од македонските книжевници учествувале во византиските творечки процеси 
поддржувајќи ги актуелностите на доминантните идеологии на времето во кое живееле сите 
заедно. Дури во посебни случаи, кога презентираната книжевна материја требало да се најде пред 
високообразовните творци, чинот на преводот бил безпредметен и делата на македонските 
книжевници се пишувале на византиско-грчки јазик. Во таквите случаи, применетиот јазично-
писмен израз немал тенденција да ја измести словенската културна свест на книжевникот, туку на 
прв план бил стремежот да се истакне поддржувањето на општите идејни, структурни и стилско-
изразни концепции, особено кога тие требало да се протолкуваат и да се надополнат како општа 
универзална вредност. 
 За Византија и за целиот христијански свет (во којшто се нашла и Македонија) настапил 
двовековен период на градење идејна серпентина, но овојпат оцртана со формирањето на 
словенска цивилизациска свест и со нејзиниот антипод на византиски антисловенизам, како и со 
антилатински полемички расправи, што довеле во 1054 година до конечната поделба на 
христијанската црква и култура на Источна и на Западна. Тоа било во времето од владеењето на 
Втората македонска василиева династија во Византија, но и при заживувањето на 
кирилометодиевската традиција. Главно, не станувало збор за класични и традиционални идејни 
конфронтации, но сите развојни процеси и полемички расправи се насочувале кон проектирањето 
на судирот меѓу веќе издиференцираните нови цивилизациски вредности, што се карактеризирале 
со истакнување на посебностите меѓу народите на општата духовна и културна сцена. Овие 
процеси најмногу ги потсилувале меѓусебните духовни и политички антагонизми меѓу Исток и 
Запад, меѓу византискиот и словенскиот свет, а како финална последица се јавиле четирите 
Крстоносни војни во 1096, 1147, 1189 и 1195 година. Сепак, крајниот одраз на истакнувањата на 
посебностите како основни критериуми за вредностите на секој народ или култура го поразил 
апсолутниот примат за апсолутната византиска вистина, па следствено на тоа дошло и до првото 
полувековно згаснување на Византиската империја меѓу 1204 и 1261 година. 
 Нема да сме далеку од вистината ако претпоставиме дека токму и неуспехот на Византија 
да воспостави сопствен духовен и културен поредок во Македонија била една од повеќето 
причини да дојде до полувековното згаснување на империјата во текот на првата половина од XIII 
век. Овој историски комплекс со духовни и политички последици Византија го живеела и во текот 
на обновеното империско постоење од втората половина на XIII до средината на XV век. Особено 
во XIV век, кога Византија веќе не можела да смета на поранешните свои центри во источните 
провинции, македонскиот простор &  станал најплодната почва да ги негува новите развојни 
тенденции што ќе ја профилирале нејзината доминација. Нужноста од барање нови развојни 
модификации за прилагодено следење на современите тенденции во богослужбата и во 
книжевноста довело и до промена на црковниот типик (студискиот со ерусалимскиот), а тоа 
поттикнало активни духовни и творечки реформи. На идеен план дошло до остар судар меѓу 
актуелните идеологии - мистицизмот на исихастите и схоластичниот рационализам. Во 
книжевноста дошле до израз реформски зафати на правописно-јазичен, стилски, текстолошко-
структурен и идеен план.  Но, во Македонија немало повеќе историска гаранција да се измести 
словенската традиција, па речиси целата концентрација на византиските духовни и книжевни 
развојни процеси во Света Гора, Солун, Сер, Скопје и другите македонски центри само за извесно 
време ја пролонгирале погубната судбина за крајот на византисдкиот свет. Точно е дека во 
Македонија мошне успешно се реализирале сите развојни тенденции што доаѓале од Византија на 
творечко-структурен и на идеен план, но тие нагло биле и прилагодувани во словенската 
традиција преку соодветни преводи, а преку македонското тло веќе трансформирани се 
дистрибуирале во другите јужнословенски центри и во Русија. Во новонастанатите 
јужнословенски ракописи почнала да се применува попрецизна регламентација на правописните 
системи, се извршило повторно преведување на новоформираните византиски текстолошки 
редакции, дошло до преантологизирање и прередактирање на сите книжевни жанрови, а во 
составите се наметнувале посвечени и поимпресивни содржини за повисоко естетско доживување. 

Идејната конфронтација меѓу исихастите и рационалистите, а во тој контекст и 
надвладејувањето на мистичните искуства над авторитетот на рационалното и разумот во 



Византија и во Македонија, го предизвикале на опстојба историскиот процес на подместување и 
раздвојување во творечките и мисловни паралелизми меѓу источната и западната современа 
културна традиција. Оттогаш па наваму, развојните идејно-творечки системи ќе имаат некаков 
истовремен одзив во источната и во западната култура, но секогаш од едната или од другата 
страна ќе се набљудуваат процесите како ехо на туѓо искуство. Едноставно, вака  пресудило 
времето - на историската духовна и културна сцена разликите да ја негуваат опстојбата на 
народите. 

Исчезнувањето на Византија зад завесата на историјата во средината на XV век ја 
озваничило и смената на средновековниот феудален поредок, за да се отвори вратата на новиот 
просветителски дух што ги подредувал народите еден до друг со нивните посебности. Сепак, 
Византиската империја била надживеана од виталноста на византиската култура, идеите и 
творечките вредности. По распадот на Империјата оние кои трпеле најголеми влијанија од неа 
(меѓу кои и Македонија), но истовремено и коишто партиципирале во нејзиниот духовен и 
културен развој, се нашле во позиција да се сочувувачи на византиската традиција. Едноставно, во 
наредната историја и во културните развојни насоки заживеал феноменот на Византија по 
Византија. 
 Македонскиот книжевно-историски развој го продолжил сопствениот творечки 
континуитет и во поствизантискиот период. Творечките процеси главно биле насочувани кон 
пројавите и активирањето на новите просветителски идеи, што како развојни тенденции се 
манифестирале во периодот меѓу втората половина на XVI и крајот на XVIII век. Света Гора 
повторно станала изворот каде што почнале да се активираат размените на новите просветителски 
идеи, а посредно и градот Солун продолжил да е значен центар за воспоставување врски и 
влијанија на развојните иницијативи и идејни тенденции. Просветителската пројава наложувала во 
новите пишувани текстови да се манифестира идејата за создавање пошироко восприемлива 
книжевност на „прост“ - едноставен народен јазик, за да ја разберат и „простите луѓе“. Ваквиот 
просветителски творечки гест во најава се зародил кај солунскиот книжевник од XVI век 
Дамаскин Студит, кој се залагал да се пишува на народен новогрчки јазик, зашто традиционалниот 
книжевен јазик веќе тешко бил разбирлив за поширокиот читателски аудиториум. Одразот на 
новите просветителски идеи веднаш заживеал во македонската книжевна средина, при што меѓу 
1560 и 1580 година се извршил и првиот словенски превод на неговиот зборник Сокровиште од 
страна на епископот пелагониски и прилепски Григориј. Под влијание на првиот македонски 
превод, нешто подоцна се извршил и вториот словенски превод - најверојатно во Рилскиот 
манастир. Како гест на просветителската идејна репродукција на авторот Дамаскин Студит 
преведениот зборник го изгубил насловот Сокровиште, па во наредната книжевна традиција во 
Македонија и во другите словенски средини се преименувал како Дамаскин. Од XVII век натаму 
настанала еволуција на текстуалната структура на овој вид зборници, при што се променил и 
основниот карактер на дамаскините. Имено, наместо изворната еднородност новите зборници 
станале мешовити (блиски до антологиските), или пак, наместо богослужбени по својата намена 
станале главно четивни - за читање надвор од богослужбената практика. Основната цел се подвела 
врз творечкото начело да се развива народната основа на јазикот при пишувањето на текстовите. 
 Просветителските пројави од дамаскинарската книжевност подоцна се развиле како 
предвесници на народното будење во Преродбата. Таа, пак, се најавила во XVIII век, а се 
актуелизирала како официјална творечка платформа во текот на XIX век. Овој последователен 
творечки процес имал сопствен континуитет на развој, што се илустрира и конкретно преку 
дејностите на определени автори. Така, во втората половина на XVI век Григориј Пелагониски - 
Прилепски го најавил просветителскиот изворен тек во Македонија, во XVIII век Јосиф Брадати 
од Разлошко целосно ја афирмирал просветителската идеја приближувајќи ја до степенот на 
народното будење, а Христифор Жефарович, Теодосиј Синаитски, Јоаким Крчовски и Кирил 
Пејчинович ја премостиле во творештвото просветителската народна идеја со преродбенската 
трансформација. 
 Преродбенските процеси во XIX век ги реализирале своите влијателни функции преку 
духовните, творечките и идејните форми на презентирање. Сите заедно одиграле решавачка улога 
во будењето на националната свест меѓу народите. Сложените општествено-политички околности 
во Македонија создавале поволни услови да се врши изолација на националното 
себепрепознавање, при што соседните народи тоа го користеле како шанса да се поттикне 
стремежот за асимилација и да се дистанцира афирмацијата на националниот духовен и културен 
идентитет на македонскиот народ. Но, преродбенските идеи не можеле да ја заобиколат 



Македонија, зашто нивната влијателна процесура не можела да овозможи целосно да се притемне 
духовното будење на еден народ и на еден простор со далечна и богата традиција од автентични 
вредности. Едноставно, врз нејзините темели не можеле да се надградуваат туѓите современи 
креации. Ваквиот социлошки антагонизам на најдиректен начин се одразувал во тековните 
книжевни процеси, па книжевните дела на македонските автори почнале да се користат како 
средство за национално оттуѓување и асимилација. Така и почнала мисијата на македонското 
творечко јаничарење за сметка на туѓата асимилаторска програма. Изворноста на македонскиот 
јазикот со којшто се пишувале овие творби и препознатливоста на македонскиот традиционален 
дух во нивната содржина автоматски ги селектирале од туѓото творечко препознавање. Затоа и 
преименувањето на македонските творечки достигнувања во XIX век биле само декларативни, а 
такви се и денес во тенденциозните обиди да се поместуваат во туѓите книжевно-историски 
развои. Ваквите македонистички книжевни белези мошне лесно се препознаваат во делата на 
Јордан Хаџиконстантинов-Џинот, браќата Миладиновци, Григор Прличев, Партениј Зогравски, 
Димитар Македонски, Кузман Шапкарев, Ѓоргиј Пулевски, Марко Цепенков, Ефтим Спространов, 
Трајко Китанчев и др.  
 Натаму македонскиот книжевен развој својот континуитет го градел во периодот на 
предилинденските и на постилинденските историски сообразувања во првите две децении од XX 
век. На Балканот единствено македонскиот народ политички ја немал легитимирано својата 
државна и културна посебност. Актуелните воени и политички настани извршиле поделба на 
македонскиот простор, па останал нерешен националниот и државен статус. Тоа сè уште ја 
задржала високо крената завесата на преродбенските творечки струења, при што афирмацијата на 
националната и на книжевно-творечката мисла се сообразувала со политичките релации на 
ТМОРО (подоцна ВМРО), на Младата македонска (книжевна) дружина, на Лозарите, на дејците од 
форматот на Гоце Делчев, Крсте Петков Мисирков, Војдан Чернодрински, и др. Тоа е периодот 
кога македонското национално прашање сè уште се соочувало со раздвижената актуелност на 
конфронтациите околу неговото решавање, кога за сметка на Македонија се кроеле различните 
стратешки интереси по неколкуте воени немири и мировни конференции. Сепак, македонските 
писатели настојувале творечки да одговорат на предизвикот на времето, изразувајќи ги своите 
погледи со инспиративен набој и со строго втемелени самосвојни дела. Многу од авторите 
пишувале на официјалните книжевни јазици од наметнатиот туѓ државен и политички 
протекторат, а сепак имало и творци кои своите дела ги пишувале на народен македонски говор. 
Во современите книжевно-историски интерпретации има обиди да им се определи местото на 
авторите кои пишувале на туѓи јазици, па се прави некаков компромис тие да се третираат како 
дводомни или повеќедомни писатели. Всушност, за нив се смета дека се писатели коишто им 
припаѓаат на две или на повеќе национални литератури. Ваквата книжевно-историска разрешница 
е произволна и се надградува врз основа на парцијалната согледба за функцијата на македонскиот 
книжевен развој во поширокиот социолошки контекст. Пишувањето книжевни дела на туѓ јазик, 
во услови кога на творецот тој му бил наметнат како творечко-изразен инструмент од определени 
општествено-политички околности, тоа не треба да се зема како услов и за национално 
раслојување на македонската книжевност и култура. Непостоењето на образовна организираност 
на националниот роден јазик, без македонска самостојна држава, отсуството на македонски 
институции и некодифицираност на македонскиот јазик за книжевни творечки произнесувања, 
биле одлучувачките фактори македонските писатели принудно да се диференцираат со туѓа 
јазична изразеност. Националната припадност на определена книжевна историја треба да се 
сообразува преку традицијата со која творечки се реализира како естетско доживување. 
Проблемот на ваквата двојна припадност на писателите во македонскиот книжевно-историски 
развој се соочува со сериозен социолошки дефект, па ова прашање мора да добие правилно 
толкување, зашто тоа го зафаќа националниот идентитет и на оние книжевни истории реализирани 
во земјите што до неодамна беа колонии. Како илустрација ќе го наведеме примерот со 
истакнатиот сенегалски поет Леополд Сенгор, кој пишувал на француски јазик  - но, на 
книжевните проследувачи ниту на крајот од умот не им дошло да го поместат во француската 
национална книжевност или, пак, во антологија на француската поезија. Секако, во случајов нема 
да се изолира третманот на припадноста кон франкофонијата, што претставува сосема друга 
категорија на поистоветеност. Односнава илустрација има и културолошко објаснување. Имено, 
јазикот како средство за естетско произнесување на творечките релации во секој случај не мора да 
е одраз на националната припадност на авторот, или на традицијата во некоја културна претстава. 
Впрочем, универзалната естетска функција на книжевното творештво се репрезентира уште и 



преку преводните акции, за поблиска комуникација на естетските искуства при доживувањата и 
зближувањето меѓу народите.  
 Современата македонска книжевна историја го почнала својот творечки развој преку 
формите на организирана национална декларација од 1945 година наваму, кога почна да 
функционира националната држава на Македонците официјализирана со АСНОМ и кога се 
кодифицира современиот стандарден македонски јазик. Богатата книжевно-историска традиција &  
овозможи на современата македонска книжевност брзо да фати чекор со светските творечки 
процеси и истата да партиципира со сопствени творечки достигнувања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУЛТОТ НА ПЕТНАЕСЕТТЕ ТИВЕРИОПОЛСКИ (СТРУМИЧКИ)  
СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ ВО ДУХОВНАТА 

 И ВО КНИЖЕВНАТА ТРАДИЦИЈА 
 
 

Современата наша генарација ја има судбинската животна чест да сме сведоци на 
започнувањето на третиот милениум од раѓањето на Исус Христос, а со тоа и на навршувањето 
2000 години од појавата на христијанството. Во поширокиот духовен, културен и општо 
социолошки процес од историјата на човештвото христијанството беше еден од поактивните 
генератори да се нивелираат релациите на општествениот развој во постојаните цивилизациски 
трансформации. Почетното проникнување на христијанството лесно не го освојувал својот 
развоен пат на општествената сцена, зашто во првите четири векови од новата ера (но и подоцна) 
тоа било во агресивно конфронтативен однос со паганските традиции. Оттаму произлегла и 
причината протагонистите на Христовата вера да биваат казнувани со најразлични измачувања, со 
погубувања или со свирепи прогонства од страна на официјалните државно-административни 
власти во Римската империја. Овој период е зачетокот на ранохристијанската ера, кога низ сурова 
историска судбина верата кон Христа почнала да го легитимира својот духовен и културен 
престиж во новите цивилизациски односи. Изворите на историските сведоштва се во судските 
записници од процесите што се воделе против протагонистите на христијанството, во кои се 
опишува судењето, мачењето и маченичката смрт. Белешките од таквите записници биле и 
изворните материјали за составување на мартирологиите - своевидни слова за мачениците 
(μαρτυς = маченик и λωγως = слово). Врз нивната содржинска основа настанале теолошките и 
структурните принципи за составувања на посебни хагиографски состави за мачениците - житија. 
Преку сите овие книжевни форми се иницирала целта да се сочува споменот за мачениците, да се 
истакне нивниот пример како жртва за христијанската вера, а истовремено се поттикнувало и 
ширењето на нивниот култ.1 Култниот однос кон првобитните маченици и кон нивниот религиозен 
хероизам бил условот тие да се стекнат и со благопочитта на светители.  

Култот како социолошка појава, изолиран од теолошкиот аспект на толкување, 
претставува спонтано почитување и има одглас од обредните погребни свечености на хероите од 
паганската ера. Во ранохристијанскиот период култот кон жртвите за Христовата вера се 
изразувал преку нивното јавно народно почитување. Се прогласиле првите маченици, а во нивна 
чест се одвивале обредни ритуали, што сè повеќе го зајакнувале нивниот култ.2 Од IV век 
заживеал и култот на св. Петнаесет Тивериополски (Струмички) свештеномаченици, чиешто 
мачеништво почнало во малоазиска Никеја, а неговата кулминација завршила во Македонија, т.е. 
во Тивериопол - денешна Струмица.  

Во македонската христијанска традиција, но и пошироко во сите христијански средини, 
нагласено се застапени култот и славата на поистакнатите ранохристијански маченици, кои се 
стекнале со канонскиот статус на општохристијански светители (Четириесетте маченици од 
Севастија, св. маченик Панкратиј, св. маченик Иринеј, мачењето на св. Григориј папа Римски, св. 
маченик Ѓорѓи, св. маченик Димитар, светите маченички Анастасија, Екатерина, и др.). Меѓутоа, 
примерот со славата на култот за св.Петнаесет Тивериополски маченици за Македонија има 
централно значење, зашто тој се формирал и се анимирал на нејзината почва. 

Сè до истражувачките резултати на македонските археолози во 70-те и во 80-те години на 
веќе изминатиот ХХ век,3 во науката постоеја резерви кон податоците во богословско-историската 

                                                 
1 Илија Велев, Св. Гаврил Лесновски во книжевната традиција, Скопје 1996, стр.49. 
2 Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево 1965, стр.7. 
3 Првите археолошки истражувања врз локалитетот "Свети Петнаесет" во Струмица ги извршил Ж.Татиќ во 
периодот на Првата светска војна, при што тој само го потврди местото на нивниот воспоставен култ (В: 
Ж.Татић, Два остатка византијске архитектуре у струмичком крају, Гласник Скопског научног друштва, III, 
Скопље 1928, стр.82). Главните археолошки истражувања на истиот локалитет се реализираа во два наврата. 
Најпрво од 6 до 31 мај 1972 година археолозите Димче Коцо, Петар Миљковиќ-Пепек и Блага Алексова ги 
открија остатоци од средновековната црква со крстообразна форма (В: Димче Коцо, Петар Миљковиќ-пепек 
и Блага Алексова, Првите резултати од археолошките ископувања на локалитетот "Св. Петнаесетте 
маченици" во Струмица - 1972 год., Ликовна уметност, бр.1, Скопје 1973, стр.43-44), а од 5 до 21 септември 
1973 година, првите двајца археолози го продолжија потемелно истражувањето на истиот локалитет, 
откривајќи ги уште остатоците од ранохристијанската базилика и гробниците на светите маченици, со 



творба Мачеништвото на светите славни Петнаесет свештеномаченици пострадани во 
Тиверипол, сега именуван Струмица, за царувањето на злочестивиот Јулијан Отстапник, 
напишано од Теофилакт светиот архиепископ Охридски - создадена кон крајот на XI или во 
почетокот на XII век. Повеќето истражувачи сметаа дека дел од податоците кај Теофилакт имаат 
легендарен и компилаторски карактер (дека самиот го составил Житието, или пак, дека пред себе 
имал пократок извор што го преработил во поопширен историски труд). Личната творечка 
трансформација на Теофилакт се идентификуваше во податоците за времето и начинот на 
пристигнувањето на светите маченици во македонскиот Тивериопол, за местото каде што 
проникнал нивниот култ, за постоењето на градот Тиверипол на просторот околу денешна 
Струмица, итн. Се форсираше тезата дека мачеништвото на овие светители настанало во Мала 
Азија, а пренесувањето на култот во Македонија се објаснуваше дека било подоцна по книжевен 
пат преку грчките христијански општини и преку споменатото Житие од Теофилакт.4 Или пак, 
дека оваа легенда порано била пренесена од колонизираните стратиоти од малоазискиот град 
Тиверипол во Писидија, коишто во 809/810 година византискиот император Никифор I Геник 
(802-811) ги населил во Струмичката област, а тие со себе понеле и дел од моштите на 
свештеномачениците.5 Во попознатите историографски извори од римското време не се споменува 
град на Балканот именуван како Тиверипол, а ниту се среќава кај Прокопиј, во описите на 
византиските походи, меѓу географските податоци во грамотите на Василиј II на Охридската 
архиепископија, и сл. Тоа беше и причината кај некои истражувачи да се негира постоењето на 
Тиверипол во Македонија и неговата подоцнежна замена со Струмица, укажувајќи на два 
истоимени града во мала Азија во Витинија и во Писидија.6 В.Н.Златарски смета дека култот на 
15-те свештеномаченици се развил во Тивериопол - Писидија, а споменатите колонисти основале 
истоимено населено место меѓу селата Баница и Водоча кај Струмица во почетокот на IX век.7 
Наспроти поларизираните мислења околу ранохристијанското постоење на градот Тивериопол во 
Македонија попрецизна идентификација даваат Константин Бонис и Бранко Панов. Тие 
наведуваат дека постоел истоимен град на местото од денешна Струмица. Но градот Тивериопол 
споменат кај Теофилакт бил заменет со називот Естреон (или Астраион), што го наведува 
Хиероклес во VI век. Меѓутоа, не е познато кога настанало сменувањето на називот на градот. Кон 
крајот на VI или почетокот на VII век градот бил разурнат од аваро-словенското навлегување во 
тој крај.8 Конечно, археолошките истражувања на Д.Коцо, П.Миљковиќ-Пепек и особено на 
Б.Алексова создадоа услови целосно да се расчисти прашањето за почетоците на создавањето култ 
кон св.Петнаесет Тивериополски маченици во Струмица. На најаргументиран начин академик 
Б.Алексова ги отфрли сите претпоставки дека нивниот култ можел да биде пренесен од Мала 

                                                                                                                                                             
фрескоживописот на нивните портрети над централната гробница (В: Димче Коцо и Петар Миљковиќ-
Пепек, Резултатите од археолошките ископувања во 1973 г. во црквата "Св. 15 тивериополски маченици" - 
Струмица, Зборник на Археолошки музеј на Македонија, книга VIII-IX (1975-1978), Скопје 1978, стр.93-97). 
Од особено значење беше археолошкото истражување на академик Блага Алексова врз Епископијата на 
Брегалница, вршено во повеќе наврати (1975, 1984-1987 г.), откривајќи ја големата катедрална црква со 
Мартириум, каде што во IX-X век биле пренесени моштите на дел од струмичките маченици (В: Блага 
Алексова, Епископијата на Брегалница, Прилеп 1989). 
  
4 K.Jireček, Das chistliche Element in der topographischen Nomenclatur der Bankanländer, Sitzungsberichte der 
Keis. Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-hist. cl. Bd. CXXXVI, 1897, str.65-66; К.Јиречек, Хришћански 
елемент у топографској номенклатури балканских земаља, Зборник Константина Јиречека, Београд 1959, 
стр.505. 
5 V.N.Zlatarski, Legenda za otkrivane moqite na Tiveripolskite mx~enici, -V: Izbrani/ proizvodeni/, 
t.1, Sofi/ 1972, str.190-205. 
6 К. Јиречек, Хришћански елемент… стр.505; Ф.Папазоглу, македонски градови у римско доба, Скопје 1957, 
стр.254. 
7 В.Н.Златарски, Цитирано дело. 
      Едно месно народно предание тврди дека градот Тивериопол се наоѓал на 2-3 км северозападно од 
Струмица, во пазувите на Еленица меѓу селата Баница и Водоча. Види: Архим. Герасим, Описание на 
Струмишката местност, Библиотека, III, кн.16-17, Пловдив 1896, стр.78. 
8 Κ.Μπονη, Η Ετρωμνιτσα, Θεσσαλονικη 1961, 5−6; Бранко Панов, Струмица и Струмичката област во 
средниот век (VI-XI), -В: Акта Велјуса, книга 2, Скопје 1984, стр.48-49. 



Азија, при што и ги потврди настаните опишани во богословско-историската творба на 
Теофилакт.9  

Страдањата на четворица од Тивериополските маченици за христијанската вера Тимотеј, 
Комасиј (наречен уште и Етимасиј), Евсевиј и Теодор започнале уште во Никеја во IV век, кога 
римскиот император Флавиј Клавдиј Јулијан (361-363) ги мачел, погубувал или ги прогонувал 
христијаните во Никеја кои ја нарушувале паганската традиција. Меѓу христијаните кои ја 
напуштиле Никеја биле и споменатите четворица маченици. Најпрво тие стигнале во Солун, но 
кога виделе дека и таму паганството се заштитува со пресуди и прогонства на христијаните, 
заминале во градот Тивериопол  (Струмица), „кој лежи на север од Солун и граничи со Илирик“.10 
Таму наишле на плодна почва за проповедување на христијанството и набргу сосема се проретчил 
бројот на приклониците на паганското иконопоклонство. Ним им се придружиле уште единаесет 
непосредни содружници (презвитерите - Петар, Јоан, Сергиј, Теодор и Никифор; ѓаконите - 
Василиј и Тома; монасите - Еротеј, Даниил и Харитон; и војникот Сократ), заедно проповедувајќи 
го и просветувајќи го месното население. Уште тогаш почнала да се шири нивната слава на 
доследни христијански проповедници и чудотворци. Нивниот проповеднички продор не можел а 
да не биде забележан од Валент и Филип, Јулијановите началници во Солун, коишто по неуспехот 
да ги одвратат од нивната христијанска дејност - ги осудиле на погубување со меч.11 Пресудата се 
извршила на 28 ноември, кој датум во црковниот календар се зема како славење на култниот 
спомен за смртта на св.Петнаесет Тивериполски (Струмички) свештеномаченици.  

Веднаш по нивната смрт меѓу месното население заживеал духовниот облик на 
воспоставување култ, којшто натаму станал основа за развивање на другите култни облици - 
народниот, ликовниот, книжевниот и музичкиот. Дел од христијаните кои не се исплашиле и не се 
поколебале во својата вера не ја испочитувале наредбата на началниците тие да останат 
непогребани и нивните тела „да бидат храна на животните“. Ги собрале нивните тела и со 
христијански обреди и обичаи ги погребале на гробиштата надвор од градот во мала група, 
положувајќи ги во одделни ковчези и оставајќи соодветни натписи за секој од нив. Вака 
одбележани нивните гробови биле почитувани и често посетувани од месното население, 
доживувајќи исцеленија преку најразлични чуда од светителите. Воспоставениот култ кон 
Тивериополските маченици почнал широко да влијае за распрастронавување на христијанството 
меѓу паганите, па како што и запишал Теофилакт: „Тивериопол достигнал да стане како некоја 
кула од секаде видлива, која ја раздавала и на другите градови на запад светлината на верата и ги 
враќала од мракот на заблудата оние, што се наоѓале во длабокото море на неверието“.12  

Духовниот облик на воспоставување култ се слеал со народниот култен облик кон 
свештеномачениците преку раскажувањата и доживувањата на разните чуда што се случувале 
пред нивните гробови. Во текот на V-VI век, кога стапил т.н. верски мир, се воздигнала духовната 
култна манифестација за свештеномачениците, при што над нивните гробови се доградиле 
странични сали формирајќи ранохристијанска базилика. Над централната гробница до појас се 
насликале сите 15 маченици, по распоредот каков што е наведен во нивното житие од Теофилакт. 
Археолошките откритија на Д.Коцо и П.Миљковиќ-Пепек го потврдија фактот дека под 
средновековната црква „Св.Петнаесет“ има темели од ранохристијанска базилика, но тие 
погрешно констатираа дека овој ранохристијански храм не е тесно поврзан со култот на 
св.Петнаесет Тивериополски маченици, прифајќајќи ја погрешната теза дека нивниот култ е 
пренесен во Македонија од малоазискиот град Тивериопол.13 Дури и Цветан Грозданов го остави 
во извесна смисла сè уште отворено прашањето во врска со неповрзаноста на ранохристијанската 
базилика за култот на св.Петнаесет маченици.14 Меѓутоа, веќе Блага Алексова мошне стручно 

                                                 
9 Блага Алексова, Епископијата на Брегалница, (Култот на Петнаесетте тивериополски струмички маченици 
низ новите археолошки откривања), Прилеп 1989, стр.121-129. 
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13 Димче Коцо и Петар Миљковиќ-Пепек, Резултатите од археолошките ископувања во 1973 г., стр.93. 
14 Цветан Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IX-XVIII век, Скопје 1983, стр.136. 



покажа и докажа дека станува збор за ранохристијанска базилика поврзана со култот на светите 
тивериополски маченици. Тоа го потврдува со насликаните портрети на 15-те Тивериополски 
маченици над централната гробница, којшто ликовен манир за одбележување на мартирите било 
карактеристика за ранохристијанскиот период.15 Уште еден аргумент оди во прилог на ваквото 
тврдење. Стручните анализи врз откриените ликови во централната гробница укажаа на 
аналогијата со сликарските искуства евидентирани во баптистериумот на Епископската базилика и 
на Старата епископска базилика во Стоби, како и во повеќето катакомби во Рим - сите насликани 
во IV или V век.16 На овој начин Алексова ги потврдува податоците во Житието од Теофилакт, 
дека мачениците настрадале во Струмица и таму се развивал нивниот култ преку духовниот облик 
на посветување храмови во нивна чест. Таа категорично ги одбива претпоставките дека култот кон 
св.Петнаесет Тивериополски маченици бил пренесен во Струмица од друга територија или од друг 
град. Доколку се случило тоа, тогаш ќе биле пренесени само мошти или реликвии од мачениците, 
па во таквиот случај, за нив немало да се градат гробови - туку едноставно ќе им се изградил 
посебен реликвијар.     

Веројатно ранохристијанската базилика настрадала во времето на аваро-словенската 
инвазија кон крајот на VI или во почетокот на VII век. Со населувањето на словенските племиња 
во Струмичката област во извесна смисла затаил и култот кон 15-те тивериополски маченици, 
зашто настапил период на повторни конфронтации меѓу христијанската традиција на домородното 
население и паганскиот верски однос на доселените Словени. Но, постепено и словенското 
население почнало да го прифаќа христијанството, зашто само на тој начин Византија успевала 
повремено да ги држи под завојувачка власт и покорност - практика кон која често навраќала 
Цариградската управа. Кон крајот на VIII и во првата половина на IX век Византиската империја 
го користела христијанството како стратегија за да го спречи бугарското влијание меѓу Словените 
во Македонија и да го одврати нивното припојување кон бугарската држава. Така, според 
хроничарот Теофан, во 809-810 година императорот Никифор I Геник (802-811) заповедал да се 
населат христијани од повеќе теми на империјата во словенските области на Балканот.17 За истата 
цел се формирале и автономни словенски кнежества долж границата со бугарската држава, 
впрочем како што било формирано и словенското кнежество на св. Методиј Солунски.  

Култот кон св.Петнаесет Тивериополски (Струмички) маченици се возобновил од 
средината на IX век наваму, кога веќе покрстената бугарска држава на кнезовите Борис, Владимир 
и Симеон ги завладеала од Византија македонските простори. Со враќањето на 
кирилометодиевите ученици св. Климент и св. Наум од Моравија во Македонија споменатите 
бугарски владетели сакале стратешки да ги искористат изворните идеи од Моравската мисија за 
ширење на словенската цивилизациска свест преку христијанството,18 па поддржале формирање 
на словенска епископија на Брегалница.19 Во согласност со тогашната тенденција на Византија за 
засилена почит на култот кон ранохристијанските маченици за христијанската вера и обнова на 
старите култни храмови и градење на нови посветени на нив, бугарскиот кнез Борис исто така ја 
поддржал градбата на крстовидната црква во Струмица врз темелите на разурнатата 
ранохристијанска базилика и над гробовите на мачениците. При ваквиот воспоставен култен тренд 
се иницирало и пренесувањето на моштите во новоизградената катедрална црква посветена во 
нивен спомен во формираната Словенска епископија на Брегалница. Податоците во житијниот 
текст од Теофилакт дека градбите на црквите ги реализирал бугарскиот кнез Борис се одраз на 
односот на црквата кон световните владетели, зашто тие морале да ги потврдуваат ваквите култни 
зафати. Секако, иницијатори и реализатори на овој култен однос биле кирилометодиевите ученици 
св. Климент и св. Наум Охридски, а се претпоставува дека во Брегалничката епископија за 
епископ бил поставен нивниот соученик Константин Презвитер.20 Уште една напомена во однос 
на содржината во Житието од Теофилакт Охридски. Имено, словенското население во Македонија 
тој го именува како „Бугари“, термин што  имплицира подданици на бугарското царство, а не 
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национална идентификација.21 Националната диференцијација на Бугарите од словенското 
население во Македонија тој ја изразува мошне јасно во глава 28 од Житието, кога ги опишува 
повремените напади на хан Аспарух во 70-те години од VII век. 

Зацврстувањето на светителскиот култ кон св. Петнаесет Тивериополски (Струмички) 
маченици било предизвикано и со откривањето на светите мошти на петте свештеномаченици 
Тимотеј, Комасиј, Евсевиј, Теодор и Сократ во втората половина на IX век. Во 42-та глава од 
Житието се наведува дека пренесувањето на моштите било на 28 август, датум кој влегол и во 
црковниот календар за празнување на овој чин. Светите мошти (λειψανα) се посмртни остатоци 
од христијански маченик или светител, коишто предизвикуваат чудотворна моќ. Кај овие 
богоизбрани луѓе Бог отстапувал од општиот закон за распаѓањето на човековото тело и нив ги 
прославил со натприродна моќ, т.е. со чудотворност.21а Колку бил важен култниот однос кон овие 
светители во Струмица, сведочи спротивставувањето на тамошното христијанско население тие да 
се пренесат во Брегалничката епископија. Притоа, морало да се направи компромис - од петте 
пронајдени мошти на светителите во Брегалница да се пренесат само на првите тројца 
гореспоменати, а моштите на Теодор и на Сократ се задржале во обновениот струмички храм. Но, 
подоцна и тие биле пренесени во брегалничката катедрална црква. Пронаоѓањето на моштите од 
само петтемина свештеномаченици В.Н.Златарски го користи за уште еден аргумент во неговата 
„духовно исконструирана хипотеза“, дека св.Петнаесет Тивериополски маченици својот култ го 
стекнале во Никеја, а се пренел во Македонија од доселените стратиоти во почетокот на IX век.22 
Досегашните истражувања не го посветиле интересот кон прашањето за местото на моштите од 
останатите свештеномаченици. Уште во самото Житие од Теофилакт се наведува судбината на 
моштите на свештеномаченикот Петар, чија рака била однесена во Солун како исцелителна 
реликвија и се положила во храмот посветен на маченицата Анастасија.23 Не треба да се запостави 
претпоставката - во периодот кога ранохристијанската базилика била разурната некои од моштите 
да биле откопувани како исцелителни реликвии и да се разнесувале во непознати насоки. Но, 
постои веројатност дел од нив сè уште да лежаат под струмичката земја во самиот архитектонски 
комплекс, или пак во неговата близина.  

Пренесените мошти од Струмица биле положени во специјално вградената крстовидна 
култна црква, десно од олтарот во анексот на новоизградениот катедрален храм во Брегалница. Во 
1984 година академик Блага Алексова го откри овој храм недалеку од Крупиште, на Брегалница. 
Самата големина на катедралната црква, раскошниот план на објектот и нејзиното внатрешно 
уредување, според  Алексова, сведочат дека му се посветило големо значење на култот кон 
тивериополските маченици. Популарноста на нивниот култ требало да привлече поголем број 
приклоници, но и го зголемувал светителското значење на формираната словенска епископија на 
Брегалница.24 За словенскиот карактер на овој храм сведочат откриените словенски глаголски и 
кирилски букви меѓу други знаци и крстови, обложени врз четирите мермерни столбови со кои 
бил потпрен балдахинот. Не би требало воопшто да изгледа наивна претпоставката, овие врежани 
глаголски и кирилски букви да се остатоци од чкртањата на ученици или свештеници, кои ги 
учеле словенските букви од времето на светиклиментовата школа, или на неговите непосредни 
следбеници. 

Двете цркви посветени на Св. Петнаесет Тивериополски маченици во Струмица и на 
Брегалница прераснеле и во значајни словенски духовни и просветни центри. По пропаста на 
Самоиловото царсто, кога Македонија повторно се нашла завладеана од страна на Византија, за 
нејзината црковна политика станале опасни словенските духовни и просветни темели на овие 
храмови и на самата Брегалничка епископија. Веројатно тоа било и причината императорот 
Василиј II да не ја спомене Брегалничката епископија во специјалната Повелба на Охридската 
архиепископија од 1019 година.25 Оттогаш па наваму, во овие источни области на Македонија се 
споменува Морозвидската, Малешевската, Злетовската и Лесновската епископија, за потоа таа да 
се приклучи во составот на Ќустендилската епископија.26 Веројатно со споменатиот акт на Василиј 
                                                 
21 Бранко Панов, Струмица и Струмичката област… стр.58. 
21a Леонтије Павловић, Преглед светих моштију кроз историју у Српској православној цркви, Зборник 
православног богословског факултета, 3, Београд 1954, стр.231. 
22 В.Н.Златарски, Легенда, стр.199. 
23 Житие и канон, глава 24, стр.39-40. 
24 Блага Алексова, Цитирано дело, стр.127-129. 
25 Jordanx Ivanovx, Bxlgarski starini izx Makedoni/, Sofi/ 1931, str.550-555. 
26 Томо Томоски, Мороздвишка епископија, Културно наследство, VII, Скопје 1978, стр.93-116. 



II била укината Брегалничката епископија. Секако дека и Теофилакт Охридски го напишал 
житијата за светите Петнаесет Тивериополски маченици и за свети Климент Охридски за да 
послужат на тогашните актуелни црковно-политички односи на Византија во Македонија, 
користејќи ги нивните култови за придобивање на месното население. Сличен бил случајот и со 
пишувањето на каноните за истите светители од страна на Константин Кавасила во XIII век. 
Сепак, важноста на Брегалничкиот центар била почитувана и натаму во средниот век. Така, во 
1355 година средновековниот српски владетел Стефан Душан главно своите освојувања ги 
распространил во Македонија, па сакајќи да ја замени Византија на Балканот на секој план, се 
определил да ги користи македонските духовни и културни традиции. Се крунисал за цар во 
Скопје со благословот на охридскиот архиепископ, а државниот Собор го одржал токму во 
Крупиште - каде што сè уште постоела катедралната црква на некогашната Брегалничка 
епископија.27 Веројатно катедралната црква настрадала во некој од земјотресите по горе 
споменатиот настан. Истиот средновековен српски владетел го изразил својот интерес и кон 
црквата „Св. Петнаесет“ во Струмица, којшто во својата Грамота од 1348-1352 година на 
манастирот „Св. Архангели Михаил и Гаврил“ кај Призрен му ја подарил како „задужбина“.28 За 
време на турското ропство оваа црква била разурната, а во 1921 година нејзиниот духовен култ 
бил обновен со изградбата на една капела.29  

Книжевниот облик на воспоставување култот кон св. Петнаесет Тивериополски 
(Струмички) маченици создавал исклучителен впечаток во теолошко-религиозните и во народните 
верски и културни импресии. За таа цел се составувале посебни книжевни творби што го величеле 
култот на овие свештеномаченици, истакнувајќи го нивниот пример на пожртвованост за 
христијанската вера во периодот кога таа ги пробивала своите влијанија во духовната и културна 
свест наспрема втемелената паганска традиција. Преку читањето на нивните содржини се чувале 
во постојана актуелност култната традиција на светителите и нивната слава, за да дејствуваат 
поучно кон верскиот однос и да го возвеличуваат богољубието. Некои од творбите се вклучувале и 
во богослужбата на 28 ноември кога се славел споменот за нивната смрт, или пак на 28 август - на 
денот на пренесувањето на нивните мошти во Брегалница. 

Во прилог на книжевниот облик за воспоставување култ се пишувале, преведувале или се 
препишувале хагиографски и химнографски творби, а се предавале и кратки спомени во 
црковните календари при месецословите на библиските текстови. 

Хагиографските состави за св.Петнаесет Тивериополски маченици се пишувале според 
стандардните книжевни обработки што биле во функција на христијанските сознанија, со 
чествување на проповедните акции и на мачеништвото. Оттука и сите текстолошки форми на 
хагиографските состави за овие светители се сообразувале со образецот на житијниот тип за 
мачениците во борбата против паганството и за нивното мачење од паганските владетели. Култот 
за нив заживеал веднаш по маченичката смрт во IV век, а бројните народни преданија и легенди 
што се прошириле за чудотворните исцеленија натаму го поттикнале и нивното канонизирање во 
светители. Во таа чест, кога стапил т.н. верски мир во V-VI век, се изградила христијанската 
базилика над нивните гробови, а веројатно и тогаш се составила првобитната  форма на нивното 
житие - според веќе постојната мартирологија од судскиот протокол за нивното мачеништво и 
смрт. Секако дека во содржината се нашло и место за дел од народните преданија и легенди. За 
жал не е сочуван прототипот на оваа житијна редакција за св.Тивериополски маченици, но во секој 
случај таа послужила како пишан извор за наредните хагиографски обработки. Неговата изворност 
би требало да се идентификува барем во главите 20-24 од опширното житие што го составил 
Теофилакт при крајот на XI или во почетокот на XII век, каде што се опишува нивната пресуда и 
мачењето од страна на солунските пагански началници. Постоењето на оваа житие е неоспорно, 
зашто било невообичаено за издигнат култ на светители што резултирал со градење на светитески 
храм во нивна чест, а да не се состави хагиографска творба. Овој принцип бил во согласност со 
црковните правила за канонизирање на ранохристијанските херои од I-IV век.  

За поинтензивно актуелизирање на култот кон ранохристијанските маченици загинати во 
текот на прогоните од протагонистите на паганската вера придонела и една одредба на VII-от 
Вселенски собор во 842 година. Според неа се воспоставило официјалното иконопочитување и се 
наметнала неопходност од литература, насочена за да ја заштити светоста на христијанскиот 

                                                 
27 Н.Радојчић, Српски државни сабори у средњем веку, Београд 1940, стр.141-145.  
28 Стојан Новаковић, Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912, стр.695. 
29 Илија Велев, Преглед на средновековни цркви и манастири, Скопје 1990, бр.778, стр.155-156. 



морал и на моштите и да создаде поимпресивна емоционална атмосфера околу овој суштествен 
атрибут за иконопоклонството. Оттогаш почнале и сè почестите иницијативи за обнова на старите 
култни храмови и градење на нови, но се интензивирал и интересот кон житијните и 
химнографските творби посветени на ранохристијанските маченици. Тогаш почнала и обработката 
на новите варијанти на хагиографските и на химнографските состави, во која акција не ја 
исклучуваме можноста да се составила втората варијанта на житието за св.Петнаесет 
Тивериополски (Струмички) маченици на византиско-грчки јазик. Впрочем, Надежда Драгова 
укажува на можноста во 40-те години од IX век дека се создала „балканска верзија“ на житието за 
св.Петнаесет Тивериополски маченици, но истата погрешно ја поврзува со евентуалниот современ 
прототип на солунското житие за еден од мачениците - св. Петар Тивериополски30 - кое воопшто и 
не постоело.  

Со враќањето на св. Климент и св. Наум од Моравија во веќе завладеаната Македонија од 
Првото бугарско царство и со политичко-стратешкиот потег на бугарскиот кнез Борис да го 
прифати моделот за словенска богослужба и писменост, се создале идеални услови да настане 
текстот на словенското житие за св.Тивериополски маченици. Месниот карактер на култот кон 
овие ранохристијански маченици послужил врз него да се втемели дејноста на Словенската 
епископија во Брегалница. По примерот на нивниот учител св.Кирил Филозоф кога ги откопал 
моштите на св. Климент папата Римски и за овој светител напишал книжевна творба, св.Климент и 
св.Наум побарале дозвола од световниот владетел да ги откопат моштите на св.Струмички 
маченици и да ги положат во новата катедрална црква. Имајќи ги предвид потребите на 
словенскиот клир богослужбата да ја врши на словенски јазик, а богослужбените книги да се 
напишани исто така на словенски јазик, веројатно се превело византиското житие и се проширило 
со Расказот за откривањето и пренесувањето на светите мошти и со месните легенди и преданија 
за нивните чуда. За жал, мораме да констатираме дека сè уште не се евидентирани сочувани 
преписи од  византиското и словенското житие од IX-от век. Ако го имаме предвид фактот дека 
исчезнале и други такви оригинални творби, како што е и словенското житие за св.Климент 
Охридски, тогаш останува да претпоставиме дека тие биле занемарени или уништени со новата 
црковна реорганизација во Византија во XI век, по пропаста на Самоиловата држава. Тогаш и 
воопшто не биле случајно составени нови житија за св.Климент Охридски и за св.Петнаесет 
Тивериополски (Струмички) свештеномаченици од страна на византискиот архиепископ во Охрид 
- Теофилакт, урамнотежувајќи ги нивните содржини со актуелниот црковен интерес на Византија, 
според кој воспоставените словенски култни темели претставувало сериозна опасност. Можеби и 
тоа е причината што житието за св.Петнаесет Тивериополски маченици во ниту една форма не се 
наоѓа во Зборникот од житија на познатиот црковен писател Симеон Метафраст, ниту пак во 
Менологијата на Василиј II, а ниту во други грчки или словенски извори. Ние сме охрабрени да 
веруваме во горе изнесената претпоставка за постоењето на словенско житие за Тивериополските 
маченици, имајќи го предвид сознанието дека во тоа време св.Климент Охридски напишал Служба 
за истите свештеномаченици. Но за тоа ќе се задржиме подолу. 

Кон крајот на XI или во почетокот на XII век охридскиот архиепископ Теофилакт ја 
составил опширната богословско-историска творба со хагиографска структура, именувана како 
Мачеништвото на светите славни петнаесет свештеномаченици пострадани во Тивериопол, 
сега именуван Струмица, за царувањето на злочестивиот Јулијан Отстапник. Овој состав 
претставува главниот историски и книжевен извор за проследување на култот кон св. Петнаесет 
Тивериополски (Струмички) свештеномаченици. Не е сочуван неговиот оригинален прототип 
напишан на византиско-грчки јазик. Од препишувачката традиција се евидентираат два преписа, 
исто така напишани на византиско-грчки јазик. Првиот е датиран од XIV век (Baroccianus gr.197, 
ff. 589-621v).30a Другиот сочуван грчки препис е од подоцнежен период и се чува во Народната 

                                                 
30 Nade`da Dragova, Starobxlgarskite izvori na `itieto za petnaesette tiveriopolski mx~enici ot 
Teofilakt Ohridski, Studia balcanica, Sofi/ 1970, str.114-115. 
      Тргнувајќи од 24-та глава на Житието од Теофилакт, каде што се презентира посебниот пример за 
св.Петар на давање отпор кон нивната пресуда, неговото мачеништво, чудотворноста и положувањето на 
неговата рака како исцелителна реликвија во црквата на св. маченица Анастасија во Солун, Н.Драгова 
произволно претпоставува дека во IX век бил напишан книжевен помен за него. Се покажува неточно и 
нејзиното тврдење дека неговата рака, како дел од моштите, била донесена во Солун од Мала Азија во 
почетокот на истиот век при доселувањето на христијанските колонисти. 
30a H.O.Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Bodleianae. Prima pars. Oxonii, 1853, p.349, No 68. 
Односниов цитат со описот на ракописот позајмен од: Ili/ G. Iliev, Grxcki izvori za bxlgarskata 



библиотека во Софија, под инв. единица Гр.47.31 Во ракописот на 50 листови се препишани 
службата и житието за св. Тивериополски маченици. Текстот е датиран од XVIII век, а водениот 
знак на хартијата упатува на 1671 година. Во секој случај ракописот бил пишуван најдоцна во 
првата четвртина на XVIII век. Интересно е да споменеме дека житието за Тивериополските 
маченици станало подостапно за пошироката богословска и научна јавност дури по неговото прво 
печатено издание во Москополе 1741 година. Споредбата на содржините во ракописот од XVIII 
век и во печатеното издание покажа присуство на суштествени разлики. Всушност, станува збор за 
скратена варијанта на Житието од Теофилакт, што Христо Меловски го нарече „Пролошко житие 
на светите 15 Тивериополски маченици“. Во ова издание е направен избор на содржината од 35 
глави во Житието напишано од Теофилакт, а познато ни е дека тоа содржи 55 глави. Притоа, во 
Москополското издание се презентирани содржинските делови од главите: 6,10,13,18-21, 23-28, 
31, 36-53 и 55. Меловски критички го преобјави грчкиот текст на Житието од Москополскиот 
зборник, а и го преведе на современ македонски јазик.31а Москополското издание било 
преиздадено во Цариград 1830 година, а истото го преобјави и Мин во том 126 на Грчката 
патрологија.32 Во 1858 година еден руски научник потпишан со иницијали Н.В.С. 
(Н.Скабаланович ??) се осврна со коментар кон т.н. „венецијанско издание“.33 Досега не е 
евидентиран старословенски превод во средновековните ракописи. За научните потреби главно се 
користеше грчкото издание на Мин и се укажуваше на бројните грешки во текстот. Од истото 
издание митрополитот Симеон Варненски и Преславски го преведе на бугарски јазик.34 Илија Г. 
Илиев изготви комплетно ревидирано и критичко издание со превод на бугарски јазик.35 Конечно, 
во 1997 година, со благослов на Неговото Високопреосвештенство Митрополит Струмички 
Господин Наум, монашкото братство од манастирот „Св.Леонтиј“ во Водоча кај Струмица ги 
објавија преводите на современ македонски јазик на Житието и Канонот за светите Петнаесет 
Тивериополски свештеномаченици од Теофилакт Охридски и Константин Кавасила.36  

Мал дел од истражувачите врз книжевното дело на Теофилакт Охридски изразија 
сомневање дека тој е автор на житијата за св. Климент Охридски и за св. Петнаесет Тивериполски 
маченици. Ваквиот став се пласираше уште во првиот посериозен научен коментар врз житието за 
св. Тивериополски маченици. Рускиот научник потпишан со иницијалите Н.В.С. го идентификува 
авторот на ова Житие со епископот од X век Теофилакт I, тргнувајќи од анализата на 
непретенциозниот стил но и според тоа што содржината завршува со настани од времето на 
бугарскиот кнез Симеон.37 За псевдо-авторството на Теофилакт Охридски се изјаснија уште Пол 
Готие,38 Стојан Маслев,39 и др. Сепак, меѓу истражувачите доминира мислењето дека автор на 
житието за св.Петнаесет Тивериополски маченици е архиепископот и богослов Теофилакт 
Охридски. 

Житието за св. Петнаесет Тивериополски маченици е напишано со завидно развиена 
содржинска структура, богата со податливост за општата, воената и христијанската историја, но и 
со имплементација на фантастични и митолошки контури што го градат развојот на книжевниот и 
народниот култен облик кон свештеномачениците. Во својство на добар познавач и егзегет на 
Светото Писмо, Теофилакт оперира и со бројни цитати - главно од книгите на пророците и од 
псалмите на цар Давид. Со тоа ја потсилува филозофско-богословската интроспекција на 
историско-хагиографскиот состав. Првите шест глави на Житието претставуваат краток историски 
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преглед за брзото распространување на христијанството и за прогонувањето на христијаните во 
Римската империја во првите четири векови. Ваквиот вовед Теофилакт го објаснува со творечката 
желба „расказот да има почеток и да биде целосен и завршен“. Навистина, на творечко 
композицики план оваа творба постигнува извонредна вредност. Сите застапени световни и 
црковни историски настани не биле инкорпорирани во содржината како творечка имагинација, 
туку напротив авторот користел соодветни историско-летописни извори. Тоа го правел во 
континуитет за настаните од IV век наваму, сè до времето на словенската мисија на св.Климент и 
св.Наум во Македонија - формирањето на Словенската епископија на Брегалница и пренесувањето 
на моштите на свештеномачениците таму во новоизградената катедрална црква. Интересно е што 
Теофилакт не ја споменува дејноста на светите кирилометодиеви ученици при одбележувањето на 
придодавањето словенски карактер на култот кон светите маченици, туку таквото значење им го 
припишува на световните бугарски владетели, кои во тоа време ја имале завладеано Македонија. 
За тоа постоеле неколку причини. Прво, рангот на византиски великодостојник на Теофилакт му 
го давал правото да се придржува до принципите на црковно-световните односи на општествениот 
поредок во којшто живеел - што подразбирало активирање на владетелскиот однос кон култот. 
Второ, веројатно и актуелниот за тогаш негативен однос на Византија кон словенскиот развој на 
христијанството и на книжевноста бил мотивот да не се истакнува улогата на светите 
кирилометодиеви ученици. Третата причина можеби е и најблиску до вистината, претпоставувајќи 
дека Теофилакт одбегнувал да го редуплицира култот на светите Тивериополски маченици со 
култот на свети Климент Охридски, за кој е познато дека тој исто така напишал житиен текст. 

Теолошко-богословскиот карактер на Житието се користел во формирањето на 
книжевниот облик воспоставување култ кон мачениците преку содржинските фрагменти на 
мачеништвата и на проповедите во конфронтациите за учењето на христијанската вера. Овие 
пасажи се замислиле и како втемелувачи на култната претстава во структурниот тип на 
маченичките житија. Секако, потсилување на градењето култни претстави во содржината 
претставува и поместувањето на Расказот за пронаоѓањето и пренесувањето на моштите на 
св.Тивериополски маченици, којшто исто така е напишан во стамена структура. Содржината на овој 
Расказ исто така ја задоволува уметничко-канонската платформа, по целосното заборавање, 
моштите да бидат откриени по чудесен начин. Имено, „тие најјасно се покажувале во Тивериопол, 
јавувајќи се на местото каде што биле положени, и ги гледале како одат ноќно време по бедемот 
разделувајќи им на сите што потребуваат богати исцеленија“ (глава 37). Низ целата содржината на 
Житието се провлекуваат описи на голем број чуда, а особено тие доаѓаат до израз на крајот од 
составот. Како врвен богослов Теофилакт ги користи чудата во функција на централни творечки 
механизми за зацврстување на култот кон светителите. Тоа се митски и богоугодни настани што 
предизвикуваат восхитување (т.е. чудење) за очевидците и за слушателите и сведочат за 
религиозното поврзување на Бога со животот на луѓето, а преку посредството на светителите. 
Самите светители ги прават чудата при нивната предодреденост да ја стекнат благопочитта на 
светител, да изрекуваат пророштва, да вршат исцеленија, прочистување на душата, соновиденија, 
укор за безбожноста и неморалноста, да ја произнесат митската манифестација на божјата семоќ, и 
сл.40 Присуството на чудата во содржината на оваа творба го регистрира творечкото проникнување 
меѓу книжевниот и народниот облик на воспоставување култ. Теофилакт покажал мошне активен 
однос кон поместувањето на чудата, па во повеќе наврати од позиција на составувач на Житието 
забележувал: „Како река ми навираат отсекаде чудата на светиите, затоа ќе ги скратам 
раскажувањата за нив, и само ќе ги спомнувам“ (глава 50) - но натаму пак продолжил со 
инвентивните описи; „Не можам да се наситам раскажувајќи за чудата на светиите“ (глава 54); за 
на крајот да заврши - „Чудата се вистинска река без крај, поток на наслада и неисцрпен извор, кој 
непречено тече, и, ако со вера се примаат, залог се и доказ за добивање на вечните блага“. Голем 
дел од овие легенди и преданија проширени меѓу месното население сè уште биле актуелни и во 
времето на Теофилакт, за што и се претпоставува дека самиот тој ги запишувал на теренот.41  

Надежда Драгова се задржа врз текстолошката анализа на споменатата житијна творба од 
чисто книжевен аспект, со обид да ги евидентира изворите што му послужиле на Теофилакт во дел 
од содржината.42 Во зависност од тоа кои извори авторот ги користел, таа изделува два 
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нерамномерни содржински блока. Првиот, што е одраз на посттарите византиски извори (глава 1-
27) и Вториот - во кој се користеле словенски книжевни извори од IX-X век (глава 28-55). Во 
првиот содржински блок се идентификуваат повеќе Теофилактови оригинални елементи, а како 
извори му послужеле: личниот вовед, историјата на христијанството до римскиот владетел Јулијан 
(361-363); неидентификувани грчки извори и словенски извори за мачеништвото на Теодул, 
Тицијан и Македониј (глава 12). Вториот содржински блок се нарекува „Теофилактова редакција“ 
на старословенски оригинални книжевни состави, обединети околу темите за бугарската 
историјата од нападите на хан Аспарух во 70-те години од VII век до кнез Симеон во почетокот на 
X век, Расказот за откривањето и пренесувањето на моштите од Струмица во Брегалница, Книгата 
со чудата за светите Струмички маченици, и др. Во комплексот на изворите за бугарската историја 
се претпоставува дека била користена посебната творба што денес не е сочувана -  Опширното 
житие за кнез Борис, напишано по неговата смрт во 907 година, а врз основа на евентуалните 
извори: Летопис за кнезувањето на Борис од крајот на IX век и Слово за покрстувањето на 
Бугарите составено врз основа на Летописот на бугарските ханови од првата половина на IX век. 
Во секој случај Теофилакт го имал пред себе словенското житие за св. Петнаесет Тивериополски 
(Струмички) свештеномаченици, што настанало во времето на св. Климент и св. Наум Охридски. 

Книжевниот облик на воспоставување култ кон св. Петнаесет Тивериополски маченици се 
реализирал и преку химнографската творечка традиција. Химнографските книжевни жанрови 
влегуваат во составите на литургиските текстови, коишто ги интегрираат најтесните врски меѓу 
црквата и книжевноста, религијата и естетиката. Химнографските творби за св. Тивериополски 
маченици одговарале на богословската и креативна смисла да се преточи поетската содржина 
преку мелодискиот - музички облик во реализацијата на богослужбената функција. Тоа значи дека 
со овие творби се манифестирал книжевниот и музичкиот облик на воспоставување култен однос 
кон светителите, предизвикувајќи поемотивен ефект на доживување и богоугодно расположение. 
Во досегашните книжевно-историските сознанија не е утврдено дали била составена 
химнографска творба за овие свештеномаченици во ранохристијанскиот период. Ниту пак е 
укажано за создавањето на иста во IX-X век - кога биле пренесени нивните мошти во Брегалница и 
кога врз основа на нивното култно прославување заживеал Брегалничкиот книжевен центар во 
тамошната Словенска епископија. Ние за првпат дојдовме до сознанието дека се составила ваква 
химнографска творба, а постоењето од неа било неопходно за богослужбата во словенскиот 
катедрален храм на Брегалничката епископија, којшто бил посветен токму на Тивериополските 
светители. Автор на словенската служба за Петнаесетте Тивериополски свештеномаченици бил св. 
Климент Охридски, чиешто име како автор си го запишал во акростих од тропарите на осмата и на 
деветата песна од канонот. Тоа го потврдува и единствениот препис на службата, што е 
евидентирана во Празничниот минеј на Равул, Стефан и Торно од периодот меѓу 1371-1395 
година, што се чувал во Старата збирка на Белградската народна библиотека бр.913, а на л.97а-
99а. Овој препис е објавен од Т.П.Вукановиќ (В: Врањски гласник, књ.7, Врање 1971, стр.50-52). За 
самиот препис ќе се задржиме подолу, кога ќе го коментираме и другиот евидентиран препис од 
страна на Вукановиќ што изразува различна композициска и содржинска структура.  

Кон третата деценија на XIII век, во времето кога охридски архиепископ бил Димитриј 
Хоматијан, познатиот византиски богослов и писател Константин Кавасила ја добил на 
управување Струмичката катедра. Кавасила го оправдил овој висок хиерархиски чин со својата 
благопочит кон култот на св. Петнаесет Тивериополски маченици, кои важеле за духовни патрони 
на Струмица. Тогаш тој напишал два канона посветени на св. Тивериополски маченици на 
византиско-грчки јазик, а нивната поетска содржина била инспирирана од Житието на Теофилакт 
Охридски. Тие се пееле на утринската богослужба во Струмичката црква посветена на светите 
маченици. Затоа во нивната содржина се величел и култот на струмичкиот храм, заедно со култот 
на свештеномачениците. Истите биле преведени и на старословенски јазик. Неодамна игуменот на 
манастирот „Св.Леонтиј“ во Водоча кај Струмица Методиј ги преведе каноните од старословенски 
на современ македонски јазик.43  

Во 1938 година Т.П.Вукановиќ ја разгледувал старата ракописна збирка на Народната 
библиотека во Белград, во која имало голем број македонски ракописи. Тоа било времето пред да 
изгорат тамошните ракописи при бомбардирањето на Белград на 6 април 1941 година. Во два 
ракописа Вукановиќ открил преписи со различни содржини од Службата за св. Петнаесет 
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Тивериополски (Струмички) маченици. Во 1971 година тој ги објави двата преписа на Службата, 
но за жал објавените текстови изобилуваат со правописно-технички грешки.44  

Како што веќе истакнавме и погоре, првиот препис од Службата се наоѓал во Празничен 
минеј од XIV век, во кој се поместени химнографски состави од 1 септември до 7 јануари. Се 
чувал во Старата збирка на Белградската народна библиотека под инв. бр.913. Истиот ракопис е 
опишан од Светислав Вуловиќ и од Светозар Матиќ.45 Кај Св.Матиќ е одбележано присуството на 
Службата за св.Петнаесет Тивериополски маченици под 28 ноември, а кај Св.Вуловиќ е објавен 
записот со името на книжевникот Равул од времето на кралот Марко. Нашите истражувања ги 
идентификуваа сите книжевници што учествувале во пишувањето на ракописот, а тоа биле: монах 
Равул, Торно и Стефан, а времето на пишувањето го определивме меѓу 1371 и 1395 година.46 
Равул ги напишал првите 80 листови, а делот на Службата за св.Тивериополски маченици на 
л.97а-99а го пишувал Торно. Во XVI век минејот се наоѓал во библиотеката на црквата „Св.Ѓорѓи“ 
во с.Крушопек кај Скопје. Од Скопје ракописот го зел свештеникот од Пожаревац Трифун Протиќ, 
а на Народната библиотека во Белград &  го продал неговиот син Бранко Протиќ во 1907 година. 
Очигледно е дека препишувањето на ракописот не било довршено, зашто тој ги содржал составите 
до 7 јануари, а целиот кодекс имал 172 пергаментни и последните 5 хартиени листови. Објавената 
содржина на споменатава Служба кај Т.П.Вуковиќ (иако со ред грешки) покажува дека станува 
збор за оригинална словенска варијанта, што одразува текстуални разлики во однос на Житието од 
Теофилакт, на вкрстените два канона од Кавасила, како и од подоцнежниот словенски препис на 
Службата од XVII век (за кој ќе стане збор подолу). Нашите истражувања покажаа дека станува 
збор за препис на оригиналната словенска Служба за св. Тивериополски маченици, што била 
напишана од св. Климент Охридски кон крајот на IX и почетокот на X век. Ќе истакнеме дека дури 
и Вукмановиќ не успеал да го идентификува поетското авторство на св. Климент.  Во однос на 
структурата Службата од XIV век е пишувана со кратка редакција, според принципите на 
Студискиот типик. 

Вториот евидентиран и објавен препис на Службата за св. Петнаесет Тивериополски 
маченици од страна на Вукановиќ бил исто така во Празничен минеј од Старата збирка на 
Белградската народна библиотека, и тоа на почетните листови 1а-8а. За жал Вукановиќ не 
наведува под кој инвентарен број се чувал ракописот, а според кратките податоци што ги остава и 
ние не бевме во можност да го идентификуваме. Единствен податок на располагање што нè 
упатуваше кон разрешувањето на идентификацијата на Празничниот минеј беше наведениот 
формат 265 х 190 см и дека бил пишуван во XVII век (со забелешка - несомнено во 1690 година).47 
Инаку, станува збор за словенскиот превод на грчката Служба за овие светители, пишувана со 
сложена текстуална структура според литургиските правила на Ерусалимскиот типик. Во неа се 
содржани голем број на химнографски песнопеења што се пееле на Великата вечерна и на 
Утрената. Интересно е да наведеме дека во делот за Утрената се поместени двата вкрстени Канона 
преведени од грчкиот текст на Константин Кавасила. Авторството на овој познат византиски 
писател и богослов се наведува и во насловот на почетокот од неговиот прв канонот: tvoren·e 
gospodina Konstantina Kavasila arh·ep. togo`de grada: gl. i*: Во оваа пригода ние нема да се 
задржуваме поподробно врз анализата на оваа мошне интересна по структура и содржина 
химнографска творба за св. Петнаесет Тивериополски маченици, а заедно со првоспоменатиот 
препис од XIV век ќе бидат предмет на друго наше истражувачко соопштение.  

Македонскиот археограф д-р Михајло Георгиевски откри и опиша еден ракопис од крајот 
на XIX век во црквата „Св.Кирил и Методиј“ во Струмица, каде што и денес се чува под сигнатура 
С Мс.2. Во неговиот Опис ракописот е насловен како Помен на св. Петнаесет маченици 
Тивериополски.48 Откако во Описот го прочитавме наведениот наслов на составот на л.1: myseca 
noemvr·î, vq k’i den. pamxtq svv. petnadesxti svxÃenomukovq... Juliany Wstupnicy 
postradav{ih vq Tiverio (prostoglagolemq) StrÍmici, веднаш заклучивме дека станува збор за 
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48 Михајло Георгиевски, Словенски ракописи во Македонија, книга III, Скопје 1988, оп.бр. 105, стр.104. 



уште еден непознат препис на словенски превод од византиската Служба за св. Петнаесет 
Тивериополски маченици. Од овој препис располагаме со фотокопија, а истиот ќе биде предмет на 
подетаљна анализа во некоја друга пригода. Ќе наведеме само дека содржината на Службата е 
препишана од непознат препишувач на 15 страници.  

Од страна на отец Пимен, поранешен монах и игумен во Водочкиот манастир кај 
Струмица, ни беше дадена фотокопија од Службата за св. Петнаесет Тивериополски маченици. 
Оригиналот се наоѓал во струмичката црква „Св.Кирил и Методиј“. Веднаш согледавме дека 
станува збор за умножен на шаптилограф ракопис, отпечатен во софиската печатница на Ст. 
Атанасов во 1908 година. Содржината на Службата е на 40 страници, а на последната страница, со 
печатени букви, е напишано: „Izx ruki yeroshimonaha Kallistrata Zografskogo, 13 Oktomvr. 
1905 g. Vx M-r5 Zografx“. Тоа значи дека, преписот на словенскиот превод на споменатата 
Служба го извршил Калистрат Зографски во светогорскиот Зографски манастир, а од неговиот 
ракопис се извршило шаптилографското умножување за потребите во богослужбата. Во ова 
печатено издание Службата го има следниот назив: Ms‚ca Noemvr·x vq k’i den}. Pamxt} St»hq 
Pxtnadesxti SvxÃennomu~enikwvq, pri Jul·any Îstupnicy postradav{»hq vq T·ver·upoli, 
(prostogl �golemomq Strumica). При споредбата не само на насловите во опишаниот ракопис од 
М.Георгиевски и во достапниот умножен текст, туку и на самите содржини, се гледа дека станува 
збор за различни ракописи. Секако, ние не ја исклучуваме можноста Калистрат Зографски да 
извршил повторен превод на грчката Служба, како што ги превел и Службите за други македонски 
светители. 

Препис од Службата за св. Петнаесет Тивериополски маченици, но на грчки јазик, има и на 
л.1а-21а во ракопис од XVIII век, што се чува во Софиската народна библиотека под сигн. Гр.47.49 
Од л.22 до крајот на л.49 е поместено грчкото житие за истите светители. Станува збор за истата 
структурна и текстолошка варијанта на Службата со словенскиот Белградски препис од XVII. 
Византиско-грчката служба за св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици е отпечатена и во 
познатиот Москополски зборник од 1741/2 година. Примерок од истиот се наоѓа и во Софиската 
народна библиотека (R гр. 742 - Цонев 589). Примерокот што е дополнуван и со ракописен дел бил 
пронајден во Охрид од Баласчев, од каде што бил однесен во Софија. Службата за 
Тивериополските маченици е поместена на л.21а-25б, под 28 ноември.  

 Кога сме сè уште кај книжевниот облик на воспоставување култ кон св.Петнаесет 
Тивериополски маченици, преостанува да ги споменеме и краките спомени во календарите при 
месецословите на библиските текстови. Најстарото кратко календарско чествување на овие 
светители се наоѓа во месецословот на Асемановото глаголско изборно евангелие (Рим, 
Ватиканска библиотека бр.3) од втората половина на X век: pamxtx  svxt»mq, i`e na 
StrÍmici, TimoÉeÍ, ÈewdorÍ, Evsev·| i dru`iny ihq. Овој краток спомен е првото 
засведочено одбележување на нивниот култ во охридската книжевна традиција, а го манифестира 
канонизирањето на светителската чест за празникот Пренесување на нивните мошти во 
Брегалница, што се слави на 28 август. Култот на св. Тивериополски маченици е одбележан и во 
кратката календарска вест во месецословот на Охридскиот изборен апостол од крајот на XII век 
(Москва, Државна библиотека, Григ.13, М.1695). Ракописот бил напишан веднаш по 
популаризирањето на Опширното житие за св. Тивериополски маченици од Теофилакт, а под 28 
ноември го чествува празникот за нивната смрт: k‘i .. i`e na StrÍmici TimoÈei, Evsev·e, 
Èewdora, Petra i inyhq. Исто така поменот на св. Тивериополски маченици се одбележува и во 
месецословот на Струмичкиот изборен апостол од XIII век, што се чува во Прага - Народен музеј, 
збирка на Шафарик под сигнатура IX Е 25. Кратката белешка со нивниот помен е поместена на 
л.86б, под 29 август: v} t}`d‚e dn�}: st�m}  e`e na Strumici: Timote|: i Tewd‚ru: Ev}sevi|: 
Senkrati|: i st�yi Tewd‚ry Solunstyi.49а   

Кога го имаме предвид култот на св. Петнаесет Тивериополски маченици во книжевната 
традиција, ќе ја споменеме и Грамотата на српскиот средновековен владетел Стефан Душан од 
1348-1352 година за манастирот „Св.Архангели Михаил и Гаврил“ кај Призрен. Во овој правно-
книжевен текст се наведува подарувањето на црквата „Св. Петнаесет маченици“ на горе 
споменатиот манастир, заедно со неговите луѓе и имотите: i Õ`e cr“kov} Í StrÍmici na ime 
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svet·ih} pet} na desete s l|dmi. i s} ½emlom} i s vinogradi. i s} mlini i s} vsym} Ão si Õ imala 
cr“kv} taa Ï ispr}va.50  

Култот на св. Петнаесет Тивериополски маченици се воспоставувал уште и преку 
уметничката традиција, со насликувањето на нивните портрети по фреските и иконите. Досега се 
откриени нивните портрети на западниот ѕид од централната гробница во базиликата и 
средновековната црква „Св. Петнаесет“ во Струмица, а се познати и неколку икони од понов 
период. Најтемелни истражувања за застапеноста на овие светители во ликовната уметност 
изложи академик Цветан Грозданов, при што тој заклучи дека преку овој облик на манифестирање 
нивниот култ не излегол од границите на струмичко-брегалничкиот регион.51  

На крајот ќе заклучиме дека, св. Петнаесет Тивериополски (Струмички) 
свештеномаченици се групирани меѓу ранохристијанските светители, чијшто култ е поврзан и 
лоциран во Тивериопол, односно Струмица, и во регионот на Брегалница. Низ долг временски 
период нивниот светителски култ се воспоставил со византиско-македонски-словенски карактер, 
манифестиран во духовната, народната, книжевната, музичката и во ликовната традиција на 
Византија, Македонија и пошироко на Балканот. 
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КНИЖЕВНИОТ ОБЛИК НА ВОСПОСТАВУВАЊЕ КУЛТ 
 ЗА СВ. НАУМ ОХРИДСКИ ОДРАЗЕН ПРЕКУ ЖИТИЈНИТЕ ТЕКСТОВИ 

 
 
 Историските одгласи од кирилометодиевската духовна и просветителска мисија во 
Моравија стекнаа клучно обележје на своевидна традиција во натамошните цивилизациски 
проекции во Европа, во кои се профилирала третата по важност христијанска цивилизација - 
словенската (веднаш по латинската и по грчката). Сето ова немаше да добие толку голем формат 
доколку нивните најнепосредни ученици и следбеници, светите Климент и Наум не ја 
доафирмираа нивната изворна сепросветителска идеја за ширење на словенска цивилизациска 
свест.1 Токму тие и големиот број нивни следбеници ја одбележаа основната рамка за појавата на 
феноменот кирилометодиевска традиција, којашто стана главна алка при поврзувањето на 
натамошниот развој на источноевропската цивилизација и култура и нејзино олицетворение за 
автентично препознавање. Принудното враќање на кирилометодиевите ученици од Моравија 
имало строго политички карактер од световна и црковна природа, но нивното повторно доаѓање на 
Балканот означувало враќање на реализацијата на идејата за ширење на словенска цивилизациска 
свест назад кон нејзините извори - Македонија.2 Македонскиот простор станал извор за 
воспоставување и за ширење на култовите на светите Климент и Наум Охридски, кои им ја 
преодреди благопочитта на светители. При нивното враќање на Балканот и при поставувањето во 
функција на политичките интереси на Првото бугарско царство (кое веќе владеело со поголемиот 
дел од Македонија) тие не нашле доволно плодно духовно и творечко тло за да ги реализираат 
сопствените цели. Особено пресудни биле донесените решенија од Преславскиот собор во 893 
година, коишто не биле целосно во склад со изворните кирилометодиевски идеи од Моравската 
мисија, па свети Наум дошол од Преслав во Кутмичевица кај свети Климент не прифаќајќи го 
предимството на кирилицата како словенски ортографски систем. За повеќе истражувачи тоа е 
цврст аргумент дека зад псевдонимот Црноризец Храбар се крие токму свети Наум Охридски.3 
Двајцата верни протагонисти на кирилометодиевската глаголска писмена традиција ја продолжиле 
духовната и просветителската дејност во Македонија создавајќи ја Охридската духовна и 
книжевна школа, којашто почнала градење на сопствена традиција и станала своевиден пандан на 
Преславскиот центар. Воспоставувањето и ширењето на култот за свети Наум Охридски 
најилустративно ја потврдува диференцијацијата на овие два мошне значајни јужнословенски 
духовни и книжевни центри. Токму тогаш и во Охридскиот центар, свети Наум почнал да го 
манифестира своето инспиративно духовно и книжевно дело и да остава плодна основа за 
воспоставување светителски култ. Затоа и при неговите светителски презентации се именува како 
Охридски, а неговиот култ се поместува во широката рамка заедно со неговите учители светите 
Кирил и Методиј, како и со најистакнатиот соученик и најдиректен соработник свети Климент 
Охридски. Натамошната афирмација на заедничкиот култ за светите Климент и Наум Охридски го 
поттикнале и концептот за оформување на култ за светите Седмочисленици.4 
 Како што бил примерот со св. Климент Охридски, така и за св. Наум, генезата за 
воспоставување светителски култ почнала со ширењето на култниот однос кон нивните учители и 
сесловенски просветители, зашто преку нивните подвизи се истакнувале и примерите на 
активните ученици. Покрај тоа, истакнувањето на популарниот култ за св. Климент не можел, а да 
не биде проследен и со неговата заедничка духовна врска со св. Наум. Не е спорно дека култот за 
св. Наум заживеал спонтано  веднаш по неговата смрт, а почнал да се организира уште кога бил 
жив истакнувајќи се како христијански мисионер, монашки приклоник, образован духовник, 
                                                 
1 Илија Велев, Светите Климент и Наум Охридски и нивната улога врз развитокот на словенската 
цивилизациска свест во Македонија, -В: Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот 
духовен центар за словенската просвета и култура, МАНУ, Скопје 1995, стр.163-168; Истиот, 
Кирилометодиевската традиција и континуитет, Скопје 1997, стр.11-28.  
2 Илија Велев, Византиско-македонски книжевни врски, Скопје 2005, стр.39-43 и 214-224. 
3 Милош Вајнгарт, -Види: Byzantinoslavica, III, 1, 1931, str.76; Fr. Grivec, Slovenska blagovesnika sv. Ćiril in 
Metod, 863-1963, Celje 1963, str.197; Блаже Конески, Охридската книжовна школа, -В: Климент Охридски - 
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4 Blaže Koneski, Sedmočislenici, Slovo, 25-26, Zagreb 1976, str.185-191. 
 



книжевник и просветител. Веднаш по смртта на 23 декември (по стар стил) 910 година, неговите 
ученици и монасите од неговиот манастир „Св. Архангели“ почнале да го слават светото дело на 
овој духовен и просветен деец, а верниците од Охридскиот крај и пошироко почнале да веруваат 
во неговата исцелителна моќ и оделе на поклонение во неговиот манастир, пред гробот каде што е 
погребан. Сепак, останува отворено прашањето - кога и официјално св. Наум се нашол во редот на 
канонизираните светители од страна на црковната хиерархија?  

Во една своја статија грчкиот литургист Јоанис Фундулис прецизно назначува дека не 
постоела официјална процедура за прогласување на светител од страна на црквата. Според него, 
почитувањето кон светителите не се наложувало од црковните власти со посебни протоколи за 
прогласување - по заповед и по порачка. Тоа се раѓало автоматски во животот на Црквата, зашто 
светителското признавање било спонтано и не се потчинувало на какви и да се формалности.5 
Ваквата состојба се гледа и од истражувањата на Цветан Грозданов, кој со право нè потсети дека 
не постоел посебен определен и организиран чин на канонизација на Климент во светител, зашто 
практиката на источноправославната црква не била истоветна со чинот на канонизирање преку 
строго дефинираната соборска постапка што се спроведувала во западната римокатоличка црква. 
Сепак, Климентовите ученици оставиле канонско-литургиски траги за неговата формална 
канонизација како светител уште по смртта му во 916 година.6  

Таква стара химнографска творба за св. Наум сè уште не е евидентирана, ниту се оставени 
какви и да се сведоштва за раното канонизирање, но и во календарските спомени за светите 
култни односи во познатото глаголско Асеманово евангелие од втората половина на X век не се 
споменува св. Наум меѓу светите Кирил, Методиј и Климент. Во тој прилог оди и евидентирањето 
на фрескопортретите со ликот на св. Наум од XIV век наваму.7 Меѓу истражувачите тоа се зема 
како аргумент дека подоцна св. Наум Охридски официјално се вброил во редот на канонизираните 
светители, иако неофицијално веднаш по неговата смрт се воспоставил своевиден култен однос. 
Присутниот култ се потврдува со пишувањето на житиен состав од негов ученик уште во X век, но 
самата скромна култна содржина илустрира дека овој хагиографски текст не влегол во состав на 
специјална служба поврзана со неговото празнување. Едноставно, овој житиен текст требало да му 
оддаде почест на св. Наум и истиот почнал да го канализира спонтаниот чин за идната официјална 
канонизација - кога во спомен на неговото успение се составиле нови богослужбени текстови, кои 
се вклучиле во црковниот празничен календар. Сосема ќе биде појасна ситуацијата за 
подоцнежната канонизација на овој светител, доколку се докаже како реална претпоставката дека 
споменатово житие е дел од поголем хагиографски состав за светите Климент и Наум Охридски, 
во кој преовладува темата за првиот. Но, за тоа ќе стане збор подолу. 

Во извесна смисла презвитерот Наум се почитувал како светител уште во X век, за што 
сведочи и анонимниот автор на Житието кога во самото заглавие го нарекува „преподобен отец“, а 
заедно со св. Климент ги ословува како „блажени отци“. Сепак, иако секогаш не се функционални 
поставувањата на хипотетички заклучоци, во овој случај ние се навративме кон веќе познатите 
црковно-политички околности од приближниот период што следел на овие простори. Притоа, 
нашите сознанија нè упатија на претпоставката дека, во времето на Самуиловото владеење од 
крајот на X и почетокот на XI век помесниот црковен статус на Охридската патријаршија во 
неговото словенско (македонско) царство ги потсилил потребите за издигнување на месни 
светителски култови, при што култот за св. Климент стекнал нови духовни напластувања, а 
посредно се анимирал и култот за св. Наум. Според тоа, историски би била функционална тезата 
дека светителскиот култ за презвитерот Наум се поставил во поширока официјална канонска 
форма со богосалужење во времето од владеењето на цар Самуил (976-1014), а целосно се 
афирмирал меѓу XI и XIII век, кога со Охридската архиепископија управувале византиските 
великодоствоинственици. За да владеат духовно со верската паства, тие почнале да градат 
                                                 
5 Види: "Οι αγιοι Κυριλλος και Μεθοδιος στο εορτολογιο και στην υμνογραϕια της Ελλαδικης 
 Εκκλησιας", Πρακτικα συνεδριου, εορταστικαι εκδηλωσεις προς τιμη και μνημη των αγιων αυταδελϕων
 Κυριλλου και Μεθοδιου, Θεσσαλονικη 1986, σ.199−200; Цитат преземен од: Konstantinos Nihoritis, 
Slavisti~ni i bxlgaristi~ni prou~vani/, Velika Txrnovo 2005, str.12-13, fusnota 4.  
6 Цветан Грозданов, Портрети на светителите од Македонија од IX-XVIII век, Скопје 1983, стр.40; Истиот, 
Св. Климент и св. Наум во уметноста на Македонија и на Охридската архиепископија, -В: Светите 
Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенската просвета и 
култура, МАНУ, Скопје 1995, стр.31. 
7 Цветан Грозданов, Св. Климент и св. Наум во уметноста на Македонија и на Охридската архиепископија, 
стр.36. 



стратешко средство за активирање на месните култови - меѓу кои и на св. Наум Охридски. Тогаш 
се воздигнувал и култот кон т.н. група светители „Седмочислениците“: светите Кирил, Методиј, 
Климент, Наум, Сава, Ангелариј и Горазд. Емпириски е потврдено дека охридскиот архиепископ 
Константин Кавасила напишал два канона за св. Наум, при што поместувањето на тие 
химнографски творби во Службата за неговото празнување под 23 декември потврдува дека во 
XIII век тој веќе важел за угледен светител, со високо развиен култ.   

Светителскиот култ за Наум Охридски се ширел и се развивал преку облиците на 
религиозно-духовната, книжевната, сликарската, музичката и народната традиција. Потесен 
интерес на ова наше истражување е книжевниот облик на воспоставување и развивање култ за св. 
Наум Охридски одразен преку житијните текстови. Ваквите книжевни состави се пишувани врз 
познато и однапред определено творечко клише, преку кое се рефлектира доследноста кон 
христијанската вера и кон словенско-просветителската дејност.  

Како што бил случајот со житијните текстови за св. Климент, така и оние за св. Наум имаат 
декларативен биографски контекст со поненаметливо нагласување на религиозната цел при 
култното величење. За нив највпечатлива е историската генеза, а тоа подразбира дека животните 
епизоди, како и духовните, просветителските и книжевните активности се илустрирани во 
контекстот на актуелното општествено својство. Токму и заради тоа канонскиот принцип на 
библиската основа во текстовите е ослободен од строго преносниот ангажиран концепт. Подоцна 
дошла до израз содржинската митска проекција на чудата и на другите народни верувања, кои го 
предизвикале факторот на мотивски трансформации во книжевните и во фолклорните текстови 
што го одразуваат култот за св. Наум Охридски. Низ целиот средновековен период, но и подоцна 
сè до XX век, се составувале повеќе текстолошки верзии на житија за св. Наум Охридски и се 
препишувала нивната содржина во ракописните пролози и зборници. Тие се читале на трпезите, во 
ќелиите, а се користеле и за проповедни цели во богослужбите. Во досегашните книжевно-
историски истражувања се евидентираат неколку словенски и грчки житијни состави посветени на 
св. Наум Охридски. Историската реконструкција за првите житија на светите Климент и Наум 
Охридски се изведува според текстот на најстарото Прво словенско житие за св. Наум од X век, 
што го напишал анонимен нивен ученик по барање на деволскиот епископ Марко (исто така нивен 
ученик). Се претпоставува дека првите нивни житија наскоро биле исчезнати, па откако епископот 
Марко не ги пронашол, побарал од својот соученик да состави житија по сеќавање од 
раскажувањето на самите нивни учители.8 Наведените побуди за пишувањето на т.н. Прво 
словенско житие за св. Наум остави простор за уште едно поразлично толкување, според кое ова 
Наумово житие не треба да се толкува како посебна втора творба на истиот житиеписец, туку како 
дел од поголем состав, посветен општо на светите Климент и Наум Охридски, а со преовладување 
на темата за првиот. Протагонистот на ваквата теза Красимир Станчев не ја исклучува можноста 
дека станува збор за дел од изгубеното словенско житие на св. Климент, што подоцна бил 
адаптиран како посебен хагиографски состав за св. Наум.9 Но, за каква и да е констатација е 
потребна дополнителна фактографија, што во моментов не ја поседуваме. 

Таканареченото Прво и најстаро словенско житие за св. Наум Охридски е познато 
единствено според еден препис на л.308 од стиховниот пролог, што се чува во Зографскиот 
манастир на Света Гора бр.47, а него го пишувале браќата Јоан и Никола Милошеви во почетокот 
на XVI век, во селото Пископија - Дебарско. Во истиот ракопис има препис и на краткото житие за 
св. Климент Охридски напишано од охридскиот архиепископ Димитриј Хоматијан.10 Овој 
хагиографски состав е краток и се вбројува меѓу проложните житија. Уште на самиот почеток 
анонимниот автор ја насочува целта за градење култ преку ваквиот книжевно-творечки облик на 
произнесување, обраќајќи се: „ Ете, браќа, да не остане без спомен презвитерот Наум - овој брат, 
придружник и сострадалник на блажениот Климент, со кого и пострада и многу неволји и маки од 
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еретиците (претрпе)“.11 Веднаш се забележува дека составот отстапува од познатото композициско 
клише при вообичаеното пишување на житијните текстови за светителите, па отсуствуваат вестите 
за потеклото и за раните години од животот на св. Наум. Едноставно, содржината почнува со 
доаѓањето на светителот како учител на местото од св. Климент, а по 7 години учителствување 
изградил манастир „Св. Архангел“ на Белото (Охридско) Езеро и таму престојувал 10 години сè до 
смртта (6 години пред да се упокои св. Климент) во 910 година. Култната претстава се префрлува 
за дејноста во Моравија како кирилометодиев ученик, при што се предава тешката судбина на 
учениците по смртта на св. Методиј и нивното распрснување на повеќе страни. Овие податоци 
веројатно се преземени од хагиографските состави за светите Кирил и Методиј и ја отсликуваат 
состојбата на текстуална партиципација во услови од недостаток на изворни податоци. Она што 
натаму следи во содржината на житието претставува документаристички запис за исчезнатата 
судбина на првобитните житијни состави посветени на светите Климент и Наум Охридски и за 
иницијативата да се состават нови. Станува збор за изолиран случај на компилаторски текст, што 
требало само да го одбележи култот за св. Наум, а не да го анимира или да ја воспоставува 
неговата проповедно-поучна функција. Авторот не можел да напише текст со побогата биографска 
илустративност, зашто и самиот не знаел многу. Објаснувањето е дека светите Климент и Наум 
имале завидна монашка скромност и се очекува дека не зборувале за себе во подробности, но и не 
се запоставува можноста дека авторот бил покрај нив кога тие веќе биле при крајот на својот 
живот и не бил во состојба подолго да ја следи нивната дејност.12 Крајниот содржински пасус 
наликува на молитвено обраќање, но тоа е проследено со авторското соопштение дека формално 
пишува житие за св. Наум, зашто тој и св. Климент се во духовно идеално единство.  

Застапеноста на преписот од ова Прво житие за св. Наум во стиховен пролог можеби ќе ги 
наведе истражувачите да констатираат дека култот на овој светител бил воспоставен во 
богослужбената практика уште во првата половина на X век, кога анонимниот негов ученик го 
напишал оригиналниот хагиографски состав. Сепак, би била избрзана и произволна ваквата 
констатација зашто би требало да се има предвид фактот дека преписот на Житието во стиховниот 
пролог е од почетокот на XVI век, па постои голема веројатност овој житиен состав подоцна да се 
нашол во содржинската структура на хагиографскиот календарски зборник - прологот. Дури ова 
кратко житие (или фрагмент од поширокиот житиен текст за св. Климент и св. Наум Охридски - за 
какво што го сметаат некои истражувачи) би можело да се имплементира во составот на прологот 
од XIV век наваму, кога настанала неговата стиховна структурна редакција. Едноставно, новата 
реформирана редакција на прологот вклучувала пократки и посвечени житијни состави, често 
придружувани со проложни стихови. Таквите одбрани состави се вклучувале во богослужбите, а 
предизвикувале и посвечени импресии. Во недостаток од откривање на понови сознанија за 
вклученоста на Првото Наумово житие во богослужбените намени (или за постоењето на други 
стари богослужбени состави посветени на светителот), ние цврсто стоиме на ставот дека 
пошироката официјализација на светителскиот култ за презвитерот Наум Охридски во 
боголсужбената практика (канонизацијата) настапила кон крајот на X век, кога во времето на 
Самуиловото владеење дошло до широко анимирање на неговиот култ. Тоа и не е така далечен 
период од неговата смрт во почетокот на истиот век (во 910 година), зашто во тој случај треба да 
го имаме предвид и фактот дека за официјалната канонизација на месните светителски култови 
секогаш поминувал извесен период за пошироко анимирање.  

Второто словенско житие за св. Наум Охридски исто така има кратка содржинска 
редакција, но за разлика од Првото тоа имплицира поголем степен на творечка реализација од 
хагиографски тип. Не е сочуван протографот на оригиналниот текст, а тоа се евидентира од 
македонскиот преродбенски деец Јордан Хаџи Константинов - Џинот преку препис во ракопис од 
XVI век, што се нашол во Старата збирка на Белградската народна библиотека. Јордан Иванов 
констатира дека овој житиен текст настанал порано од периодот кога бил напишан преписот, 
зашто за тоа сведочеле примесите од постарите правописни и морфолошки карактеристики во 
текстот.13 Васил Златарски смета дека ова текстуална варијанта на Наумовото житие настанала во 

                                                 
11 Македонски житија IX-XVIII век, Предговор и избор на текстовите Добрила Миловска, Превод од 
старословенски Јован Таковски, Скопје 1996, стр.91; Преводот на Првото житие на современ македонски 
јазик го објавува и Вера Стојчевска-Антиќ во книгата Свети Наум Охридски, Скопје 1997, стр.85-89.  
12 Ivan Duj~ev, Prostranno grxcko `itie i slu`ba na Naum Ohridski, -V: Konstantin Kiril Filosof, 
Wbileen sbornik po slu~aj 1100-godi[ninata or smrtta mu, Sofi/ 1969, str.262-264. 
13 Jordan Ivanov, Bxlgarski starini izx Makedoni/, izd.2, Sofi/ 1931, str.311-313. 



XVI век, истовремено кога бил реализиран и гореневедениот препис.14 Општ е впечатокот дека 
составувањето се случило во охридскиот крај, каде што и култот на св. Наум бил мошне 
распространет и актуелен. Во содржината се забележува присуството на повеќе светителски 
епитети за св. Наум, што е директно сведоштво дека во времето кога се составувало оваа житие тој 
поседувал потврден (канонизиран) светителски култ. Самата композиција на составот го следи во 
поголем степен воспоставеното канонско клише на житијните текстови, кога за светителот 
вообичаено се наведува дека потекнува од благородничко семејство, па откажувајќи се од земните 
благодети заминал со светите Кирил и Методиј како нивен придружник и ученик во 
мисионерските активности. Тоа на житието му дава првенствено просветителски тип на култна 
презентација, што главно се презема како извор од Панонските легенди и од Опширното грчко 
житие за св. Климент напишано од охридскиот архиепископ Теофилакт во XI век. Ваквата 
типологизација се потсилува со предадените епизоди за престојот во Рим меѓу 867 и 869 година, 
кога св. Наум со останатите кирилометодиеви ученици добил свештеничко ракоположување од 
папата Адријан II (867-872). Натаму доаѓа до извесен степен на просветителско и духовно 
нивелирање при култните сообразувања во текстот, кога се отсликува судбината на 
Кирилометодиевите ученици по смртта на св. Методиј во 885 година преку нивното затворање и 
прогонување од Моравија. Токму во овој дел од содржината житиеписецот ги вметнува митските 
проекции со засилената импресија од неколкуте чуда што ги направиле истакнатите ученици. 
Најпрво се илустрира чудотворното ослободување од затворот кога силен земјотрес ги отворил 
вратите и заробеничките ланци паднале од нозете на мачениците. Откако стигнале во 
крајдунавските земји предизвикале уште едно чудо, воскреснувајќи го со молитви  мртвиот син 
единец на некој велмож; или, пак, дејствието се потсилува со примерот на чудотворното 
преминување на реката Дунав и нивното пристигнување во Белград.15 Откако се разделиле на 
повеќе страни во Мизија, Далмација и Дакија интересно е што во житието се пишува за 
директното доаѓање на светите Климент и Наум во Македонија, без да се споменува за 
повеќегодишниот престој во Плиска и за нивното поставување во служба на бугарските 
владетелски интереси кои веќе ја завладеале поголемата македонска територија. Тоа сведочи дека 
пишувањето на житието се случило во Охридскиот книжевен центар, кога тој целосно бил 
диференциран од Преславскиот центар. Интересно е да ја наведеме констатацијата на Златарски 
дека ова житие за св. Наум останало недовршено, зашто отсуствувале вообичаените заклучни 
делови за чудата на светителот по неговата смрт. Сепак, ние нема да се согласиме со ваквиот 
впечаток, зашто крајот на житијниот текст творечки ја заокружува сликата за смртта на св. Наум 
со неговиот погреб лично од рацете на епископот св. Климент Охридски. Главната цел била да се 
истакне личниот пример на тага од неговиот најблизок соработник св. Климент, кој со свои раце 
го положил мртвото тело во гробот - во десното крило од Наумовиот храм. На крајот во кратка и 
сублимирана форма се нагласуваат и чудотворствата на светителот по неговата смрт - „А Бог го 
прослави со големи чудеса: лекува секакви болести и рани и бесови истерува“. 

Во 1938 година, Иван Дујчев откри дотогаш непознат препис на грчко Житие и Служба за 
св. Наум Охридски, што се чува во Атинската национална библиотека под сигнатура Cod. 
Atheniensis 827.16 Ракописот е сочуван само на 74 листови, од кои на л.1-24 е Службата за св. 
Наум, а на л.25-47 е неговото Житие. На следниот л.48 има запис, каде што се наведува дека 
преписот го извршил доместик Ѓорѓи во 1646 година. Во друг истражувачки наврат Иван Дујчев 
изврши поконкретна анализа на овој препис, при што заклучи дека изворната текстолошка форма 
на ова житие не настанала во XVII век, туку таа била напишана во средновековието од опитен 
книжевен творец.17 Најчесто авторот на овој хагиографски состав се идентификува со охридските 
архиепископи од XIII век Димитриј Хоматијан или Константин Кавасила. Дури за вториот постои 
поголема поткрепа кога се знае дека бил автор на два канона за св. Наум. Се претпоставува дека 
Житието било составен дел од сложената структура на Службата за св. Наум, која доместикот 
Ѓорѓи ја препишал нецелосно од предлошката до местото каде што завршувал хагиографскиот 
                                                 
14 V. Zlatarski, Slav/nskoto `itie na sv. Naum ot XVI v., Spisanie na BAN, XXX, 17, Sofi/ 1925, str.1-
28.  
15 Македонски житија IX-XVIII век, Предговор и избор на текстовите Добрила Миловска, Превод од 
старословенски Јован Таковски, Скопје 1996, стр.87-90; Вера Стојчевска-Антиќ, Свети Наум Охридски, 
Скопје 1997, стр.91-95. 
16 Iv. Dujčev, Un manuscript grec inconnu avec l'acolouthie et la Vie de st. Nahum d'Ochrid, Studia historico-
philologica Serdicensia, I, 1938, p.121-124. 
17 Ivan Duj~ev, Prostranno grxcko `itie i slu`ba na Naum Ohridski, str.261-279.  



состав.18 Почетокот на Житието упатува на забелешката дека неговата содржина претставува 
последователно продолжение на претходен хагиографски состав, а имајќи ја предвид заедничката 
култна поврзаност на светите Климент и Наум Охридски најверојатно тоа било посветено на 
првиот светител. Ние ја имавме предвид неговата содржина според преводот на современ бугарски 
јазик направен од Славија Брлиева,19 при што заклучивме дека претставува автентична 
содржинска варијанта различна од двете словенски житија за св. Наум и од печатените 
москополски изданија. Станува збор за најпространо житие посветено на св. Наум Охридски, во 
чијашто содржина се одразени најтипичните хагиографски функционални форми за култно 
произнесување. Биографската илустративност е речиси занемарена во корист на уметничките 
творечки издигнувања, па овој хагиографски состав губи од историската изворност за сметка на 
култните средства за воспоставување и подигање светителска почит кон овој просветител и 
духовник. Низ содржината на Житието провејуваат бројни цитати и реминисценции од Стариот и 
од Новиот завет на Светото писмо. Овие библиски цитати се поместуваат во текстот за да служат 
како своевидни мотивски дешифрирања, како што се ирмосите во почетокот од песните во 
Каноните.20 Тие вршат потврдувања на подвизите што светецот ги реализирал за да ја достигне 
светителската благопочит. Култното произнесување не се проектира преку најобична 
раскажувачка постапка, туку тоа понира во длабинските пластови на строгите светителски 
подвизи споредувани според библиските критериуми. Овој житиен текст најсилно го потврдува 
култот за св. Наум Охридски реализиран преку книжевниот облик на воспоставување, а по 
уметничките достигнувања е близу до поетските доблести на химнографското презентирање. 
Веројатно тоа е така, зашто текстот бил пишуван како творечка последователност на 
химнографската инспирација реализирана за истиот светител и од ист творец. Содржинската 
рамка на овој житиен текст се заокружува со поентата за одбележување на заедничкиот култ на 
светите Климент и Наум Охридски како опитни просветители. Крајот ја предава свечената 
молитва кон св. Наум, како кон високопочитуван светител. 

Книжевниот облик на воспоставување култ за св. Наум Охридски се реализирал и преку 
печатените грчки изданија на неговите житијни текстови. Станува збор за прототип на 
хагиографски состав произлезен од опширното житие за св. Климент Охридски, напишано во XI 
век од охридскиот архиепископ Теофилакт. Првото кратко житие на грчки јазик за св. Наум било 
печатено во Венеција, во 1695 година. Иницијативата и подготовките за печатењето ги дал Козма 
Китијски, којшто бил настојател на Охридската архиепископија во периодот меѓу 1690 и 1694 
година. Анализите на Светлина Николова покажаа дека за печатењето на ова издание послужил 
ракописниот препис на Службата за св. Наум (каде што веројатно имало и негово житие, или 
едноставно тоа било приклучено кон изданието од друг ракописен извор, з.н.), што сега се чува во 
Софиската народна библиотека под сигнатура II А 7793.21 Изворниот хагиографски текст што 
послужил како основа за Венецијанското издание доживеал уште две печатени изданија во 
Москополе во 1740 и во 1742 година. Житијните содржини на двете Москополски изданија речиси 
се идентични една со друга, само што се среќаваат два различни податока за местото каде што св. 
Климент бил поставен за архиереј. Во првото издание од 1740 година стои дека св. Климент бил 
поставен за архиереј во областа Моравија, а во второто од 1742 година - во Охрид. Но, се 
наметнува како актуелно прашањето за причината поради која во период од две години се 
реализирале две изданија во истата москополска печатница? Секако, не е задоволителен одговорот 
дека бил голем интересот за славењето култ на св. Наум Охридски, при што уште еднаш Светлина 
Николова се обиде да презентира најпрецизен одговор на тоа прашање. Имено, таа смета дека до 
повторното издание дошло заради пронаоѓањето на поавторитетен текст од Службата за св. Наум 
олицетворен во Софискиот препис што & припаѓал на Охридската архиепископија, но и нејзината 
структурна прилагоденост споменот на светителот да се слави на 20 јуни, покрај празникот на 

                                                 
18 Ibidem, стр.274. 
19 Sl. Bxrlieva, Prostrannoto grxcko `itie na Naum Ohridski. Uvod, prevod i bele`ki, Starobxlgarska 
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неговото упокојување на 23 декември по стар стил.22 За содржината на оваа редакција 
хагиографски состав посветен на св. Наум Охридски е типично што историската податливост се 
поставува во заден план, при што се истакнуваат христолошките и митските средства преку 
мотивските трансформации на легенди и чуда, кои придонесуваат да настане своевидна култна 
преобразба на светителот од просветител и учител во чудотворец и исцелител.23  

Во насловот на второто издание на пролошкото житие за св. Наум во Москополскиот 
зборник индиректно се илустрира промената на датумот за празнување на светителот од 23 
декември на 20 јуни. Пошироко меѓу истражувачите се смета дека до промена на датумите за 
прославување на св. Наум дошло на црковно-народниот собор кога на чело на Охридската 
архиепископија бил архиепископот Јоасаф (1718-1745/'47), кому и му е посветено првото 
москополско издание. Тие се повикуваат на 36-от документ (пастирското писмо на архиепископот 
Јоасаф) од Кодексот на Охридската архиепископија, чиешто настанување се поместува во 
различни периоди: 1720, 1727 и 1740 година. Но, интересно е мислењето на Светлина Николова, 
која смета дека овој документ не е оригинален и претставува препис од многу постар документ на 
непознат автор. Тоа значи дека архиепископот Јоасаф не го извршил преместувањето на празникот 
од 23 декември на 20 јуни, зашто во спротивниот случај дали би било оправдано изданието на 
Службата за св. Наум од 1740 година да биде наменето за празнување на 23 декември. Причините 
за преместувањето на славата за св. Наум за сите епохи е иста: лошите зимски услови за одвивање 
на масовните прослави, како и близината на двата главни празника Бадник и Божиќ (Раѓањето 
Христово), кон кои верниците активно го насочувале сопственото верско внимание. Николова 
претпоставува дека 20 јуни се користел како празник за св. Наум уште во XIII век, во времето на 
охридскиот архиепископ и автор на неговите канони Константин Кавасила. Дури таа не ја 
исклучува веројатноста дека самиот тој бил иницијаторот за да се изврши ваквата промена за 
празнувањата на св. Наум Охридски.24 

Култот на св. Наум од житијните текстови стекнал одраз и во ликовната традиција, кога се 
сликале иконографски и фрескоживописни претстави со сцени од хагиографските содржини. 
Особено е интересен примерот на ваквата култна трансформација што ја реализирал Христофор 
Жефарович по печатењето на Стематографијата во Виена 1742 година, изготвувајќи бакарна 
икона на св. Наум со илустрирани сцени од неговото житие.25 Овој бакрорез станал инспирација и 
на зографот Теодор Симеонов, кој во третата четвртина на XVIII век во Будим насликал две икони 
на св. Наум со сцени од неговото житие и со неговите чуда.26   

Житијните текстови за св. Наум Охридски доживеале и своевидна мотивска 
трансформација во народната традиција, при што настанала меѓукултна партиципација на мотиви 
од книжевните состави во легендите и преданијата или, пак, обратно - фолклорните содржини се 
имплементирале во содржините на подоцнежните варијанти од неговите житија. 

Ако сите облици на воспоставување култ за св. Наум Охридски функционирале усогласено 
со популарноста на неговата слава и спомен меѓу верниците, духовништвото и творците, тогаш 
историографијата заостанала зад овие процеси и неправедно го остава во принудна сенка од 
проследувањето за неговиот собрат и прв соработник св. Климент Охридски. Како што во 
житијните текстови двајцата се поставуваат во еднаква позиција на истакнати кирилометодиеви 
ученици и просветители, така и во историографијата тие треба да имаат еднаков третман при 
проследувањето на духовната и културната традиција. 

 
 
 
 

                                                 
22 Svetlina Nikolova, Za edin nepoznat prepis ot slu`bata na sv. Naum Ohridski, str.52. 
23 Христо Меловски, Москополски зборник. Пролошки житија на светци, Скопје 1996, стр.84-87 и 89. 
24 Svetlina Nikolova, Za edin nepoznat prepis ot slu`bata na sv. Naum Ohridski, str.56-57; Istata, 
Ohrid kato centxr na bogoslu`bena proslava na sv. Naum Ohridski, стр.266. 
25 Цветан Грозданов, Св. Климент и св. Наум во уметноста на Македонија и на Охридската архиепископија, 
стр.37. 
26 Ibidem, стр.38. 



ВИЗАНТИСКИТЕ ХИМНОГРАФИ И РЕЦЕПЦИЈАТА НА НИВНИТЕ ДЕЛА ВО 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ КНИЖЕВНОСТИ 

 
 
Трансмисијата на жанровскиот систем во византиската книжевност, а посредно од неа и во 

јужнословенските средновековни книжевности, се реализирала преку творечките форми: поезија, 
реторика и проза. Нив ги обединувала ангажираната христијанска идеолошка матрица, преку која 
се организирале творечките изразувања и се градела претставата за глобалната културна свест. 
Токму и ваквиот ангажман на творечко-изразната операција му ослободил простор само на 
признакот ритмичност, што ги диференцирал жанровските видови еден од друг,1 а во 
историографското проследување тоа се претпочитува како критериум за своевидна жанровска 
класификација.2 Во богатата 12-вековна традиција на византиската книжевност разновидните 
поетски жанровски форми се стандардизирале и се усвојувале како општ творечки принцип на 
естетско доживување и на восприемање на богатиот духовен свет. Интересен е феноменот што 
токму истражувањата врз поетското творештво ги обесхрабрија тврдите тези дека византиската 
книжевност е пред сè црковна и недоволно инвентивна, зашто проследувањата покажуваат дека 
религиозноста во нејзината основа изразува и лирски доживувања, преку кои теолошко-обредното 
се спојува со естетското. Со овие состави творечки се типологизираат своевидни норми на 
поетика, градени врз основа на филозофските претпоставки на сотериолошкиот поглед за човекот 
и за неговото место во космосот.3  

Византиската поезија (а посредно од неа и јужнословенските поезии) изразува автентична 
природа на творечко соопштување, па според неа поетските форми се разграничуваат на 
декламаторски (што служат само за читање) и на култни или црковни (што се манифестираат на 
богослужбениот ритуал). Последната поетско-структурна форма се афирмира и како „литургиска 
поезија“,4 зашто нејзината намена се среќава во најважниот дел од црковната богослужба - 
литургијата. Тие се групираат во посебни химнографски зборници и се составен структурен дел на 
т.н. литургиски книги. При конкретниот богослужбен ритуал чинот на свеченоста се реализира со 
поетско-мелодиската форма на изразување, која се типологизира како химнографска жанровска 
определба (химна, пофална песна). Химнографските содржини се со пофално-опеан карактер, а го 
величат и го слават култот на определен канонизиран светител или на определен црковен празник. 
Византиската химнографија од ранохристијанскиот период трасирала сопствена насока на развој, 
иако првовремено не можела до крај да се дистанцира од античките поетски искуства. 
Повремените творечки идентификации биле само пројави и се третираат единствено како моменти 
на „подготовка за сопствен творечки пат“, но никако не биле во функција да се поддржат старите 
веќе изживеани креативни образци од класичната творечка ера. Таков е на пример случајот со 
поетското творештво на Климент Александриски (¦ ок. 215), на Методиј (¦ 311), или на Григориј 
Богослов (¦ 390) и др. Извесни примеси од античките поетски форми на произнесување се 
идентификуваат дури и кај подоцнежните византиски поети, како што биле Јоан Дамаскин (¦ ок. 
750), дијакон Игнатиј (IX век), византискиот император Лав Мудриот (¦ 912), Теодор Продром 
(прва пол. на XII век), Манојло Фила (XIII-XIV век) и др.5 Природата и карактерот на византиската 
химнографија не можеле да се изградат врз формалните антички поетски основи, туку се 
наметнала потребата од градење на изворна ритмичност што творечки ќе биде функционална на 
книжевниот или на народниот јазик. На тој начин се постигнал принцип на своевиден и 
препознатлив ритмички стандард, произнесен преку химни (кондаци) и канони. Потребата 
творечки да се гради нов и квалитативно поинаков поетски израз станала нужен креативен 
ангажман за да се сообрази христијанската духовна инвенција во тесна врска меѓу религијата и 
естетиката. 

                                                 
1 Krasimir Stan~ev, Stilistika i `anrove na starobxlgarskata literatura, Sofi/ 1985, str.60; Илија 
Велев, Свети Гаврил Лесновски во книжевната традиција, Скопје 1996, стр.110; 
2 Илија Велев, Македонскиот книжевен XIV век, Скопје 1996; 
3 Stefan Ko`uharov, Kxm vxprosa za obema na pon/tieto "Starobxlgarska poezi/", Literaturna misxl, 
kn.7, Sofi/ 1976, str.40; 
4 Димитрије Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд 1980, стр.76-82; 
5 Димитрије Богдановић, Предговор кон книгата на Ханс Георг Бек, Путеви византијске књижевности, 
Београд 1967, стр.10;  



Византиската химнографија го проектирала својот историско-творечки развој од самиот 
почеток на креирањето на христијанската иделогија, па сè до залезот од опстојувањето на големата 
Империја кон средината на XV век. Сепак, попрецизната периодизација ги регистрира и 
разгранетите креативни стебла, разграничувајќи ги развојните периоди. Периодот меѓу III и IV век 
се третира како пројава на автентичен творечки идентитет, а за главен химнографски протагонист 
се смета Григориј Богослов од Назијанс. Периодот меѓу V и IX век обично се сфаќа како 
откривање на најбогатите структурни основи во византиската химнографија, од кога настанало и 
највредното поетско наследство на химнографите Антим, Тимокле, Маркијан, монах Јоан, 
Авксентиј (V век); Роман Сладкопејачот од VI век, којшто се смета за најголем византиски 
химнограф на сите времиња; Андреј Критски, Софрониј Ерусалимски, Максим Исповедник (VII 
век); Јоан Дамаскин и Козма Мајумски (VIII век). Последните двајца химнографи се 
основоположници и аниматори на најпопуларниот химнографски жанр Канонот. Истовремено, 
наведениве химнографи почнале да го применуваат акростихот како своевиден поетски модел во 
структурата на песните во каноните, што подоцна ќе стане принцип на творечка престижност. Од 
крајот на VIII и во почетокот на IX век поетските творечки искуства се развивале во 
Константинопол, истиснувајќи ги поранешните химнографски центри на Исток од Империјата во 
Сирија и во Палестина. На химнографската сцена се појавил Теодор Студит, формирајќи ја т.н. 
Студиска школа во која се истакнале химнографите Јосиф Химнограф, браќата Теофан и Теодор 
Грапти, Георгиј Никомидиски, Митрофан и Теодор од Смирна, Антониј, Арсениј, Василиј, 
Гаврил, Никола и др.6  Во IX век своите химнографски и други декламаторски поетски творби ги 
напишала и единствената позната жена меѓу византиските поети - извесната Касија, која го 
надополнила саботниот четирипеснец на Козма Мајумски со уште 4 песни. Периодот меѓу X и 
прва половина на XIII век за византиската химнографија треба да се смета како своевидна 
традиција на стандардните творечки форми, кои се идентификуваат во творбите на Теофилакт 
Охридски, Јоан Мавроп, Јоан Зонара, Никифор Влемид и др. Меѓу истражувачите се смета дека 
овој развоен период од византиската химнографија и последниот меѓу втора половина на XIII и 
прва половина на XV век ги одразиле само формалистичките творечки текови на поетскиот израз, 
кој веќе станувал поимпровизиран. Ваквите констатации се во извесни степени произволни и не се 
потпираат на реалните развојни ситуации на секој план во духовниот и во творечкиот свет. Новите 
создавани химнографски дела треба да се восприемат како структурно и стилско надградување на 
импресивните поетски доживувања во функција на реформираната посвечена богослужба. 

Византиската химнографија ја заокружила историската развојна типологизација некаде кон 
средината на IX век, а интересно е што токму тогаш со актуелното цивилизациско премостување 
на духовен и културен план се анимирала словенската богослужба и писменост. За 
палеославистите е несомнено дека првите словенски просветители светите Константин-Кирил и 
Методиј биле запознаени со тогашната богата византиска химнографска традиција (па дури и 
самите биле автори на оригинални химнографски дела), но од сочуваните пишувани извори не 
може да се има предвид претставата за обемот, видовите и содржините на преведените од нив 
поетски творби. Од 15-та глава на житието за св. Методиј јасно се гледа дека во подготовките за 
Моравската словенска мисија од 863 година светите Браќа ги превеле од византиско-грчки на 
црковнословенски јазик само Псалтирот, Евангелието со Апостолот и одбрани црковни служби.7 
Се претпоставува дека и при одвивањето на Моравската мисија меѓу 863 и 886 година преводите 
на византиските химнографски дела биле ограничени и селективни, зашто огромното влијание на 
римолатинската богослужбена практика на тие простори ги редуцирало вонбиблиските елементи 
во богослужењето. Токму тргнувајќи од ваквиот аргумент, добриот познавач на византиската и на 
словенската химнографија Георги Попов констатира дека до последователна и планирана 
преводна рецепција на византиската химнографија во јужнословенските книжевности дошло по 
враќањето на кирилометодиевите ученици од Моравија.8 Примената на источно-православната 
богослужба во Бугарија и во Македонија наложила во Преславската и во Охридската книжевна 
школа да се омасови химнографското творештво преку преведувањата на делата од византиските 

                                                 
6 Ibidem, стр.10-15; 
7 Панонски легенди, Превод од старословенски - Јован Таковски, Предговор - Добрила Миловска, Скопје 
2001, стр.92; 
8 Georgi Popov, Vizantijskata himnografska tradici/ i pesnotvor~eskite pro/vi na kirilo-metodievite 
u~enici, Srednovekovna hristi/nska Evropa: Iztok i Zapad, Sofi/ 2002, str.370-371; 



химнографи и на типологизираните литургиски зборници, како и со пишувањето на оригиналните 
словенски химнографски творби.  

Пред да преминеме врз конкретните примери на рецепцијата на творбите од византиските 
химнографи во јужнословенските книжевности треба да го истакнеме и фактот дека сè до појавата 
на словенската писменост не била строго регламентирана употребата на химнографските творби 
во богослужбата. Тоа значи дека немало канонско ограничување да се пишуваат нови 
химнографски творби за определен светител или празник од кој и да е химнограф, иако веќе 
постоеле такви творби. Така, низ византиската химнографска традиција (а подоцна и во 
јужнословенските традиции) ќе сретнеме многу напишани химнографски дела од повеќе 
химнографи за најистакнатите христијански светители и за поголемите христијански празници. 
Едноставно, во богослужбата преовладувал принципот на избор. Но, големиот број на 
химнографска творечка продукција станала склона на поддржувања, позајмувања или преработки 
од претходните авторски искуства, што како творечка методологија станала релевантна во 
јужнословенската средновековна химнографија. Затоа и не се случајни истражувачките согледби 
дека во основата на јужнословенските литургиски состави лежат преведените дела на 
византиските химнографи, но и помалиот број оригинални словенски химнографски состави 
главно го следат структурното и текстолошкото творечко клише на византиската химнографија. 

Во нашата објавена монографија за византиско-македонските книжевни врски ние веќе 
предадовме извесен преглед за рецепцијата на византиската химнографија во македонското 
средновековно ракописно наследство,9 но во оваа прилика ваквиот историско-културолошки 
феномен го поставуваме во пошироки рамки како своевиден модел на креативните прелевања од 
една (византиската) во друга (јужнословенската) творечка проекција. Важноста на 
химнографското творештво регрутирала голем број византиски автори-химнографи да создадат 
импозантен креативен корпус. Меѓу нив има најрепрезентативни имиња, со кои се поврзуваат 
степените на структурен развој на секој химнографски жанр поединечно. Основните жанровски 
форми за творечко произнесување на химнографските кратки структурни модели се: тропар, 
седален, стихира, кондак, икос, светилен, и др. Ваквите кратки химнографски жанрови главно ја 
градат сложената мозаична структура на поголемите воспевни форми: акатист, канон и служба. 
Сите, пак, заедно влегуваат во структурната архитектура на химнографските зборници: триод, 
минеј, октоих, богородичник, каноник, ирмологиј, часослов, служебник и на некој начин требник. 
Сите нив ги нормативизира богослужбениот кодекс - типик. 

Воопшто, за творечкото воспоставување на химнографските жанровски видови поместени 
во јужнословенското ракописно наследство (македонското, бугарското или српското) се значајни 
повеќе византиски поетски имиња. Се смета дека хронолошки најпрво настанал тропарот, а како 
негови автори биле бројни византиски химнографи од најраниот период, па сè до 
средновековието. Најблизу до химнографската еднострофна форма на тропарот е седалниот, за 
којшто прецизно не се знае од кој византиски химнограф е воспоставен како посебна жанровска 
форма. Главно, скоро сите најпознати византиски химнографи биле и автори на седални, од кои 
повеќето биле преведувани на старословенски јазик и се препишувале во средновековното 
јужнословенско ракописно наследство. Оваа кратка химнографска жанровска форма се среќава 
поместена во литургиските зборници, како што се триодот, минејот или октоихот. Кратката 
химнографска форма на стихирата пред сè творечки ја развивале византиските химнографи Јоан 
Дамаскин и Лав Мудриот. Тие  се поместуваат во составот на литургиските зборници триод, 
октоих и минеј, а постои и специјално типологизиран поетски зборник со стихири, што се 
нарекува стихирар. Поголем број византиски химнографи се евидентираат како автори на 
подобните „ангелски“ стихири за празничните циклуси „Раѓањето Христово“ и „Богојавление“. Во 
фразовите акростихови се среќаваат имињата на Роман Слаткопевец, Јосиф Песнопевец, Теофан, 
Козма Мајумски, Јоан Монах и др. Интересен е случајот со грчкиот Синајски минеј за декември 
бр.583 од XII век, каде што во службата за 24 декември има препис на 24 ангелски стихири со 
назначеното авторство на Константин Протоспатариј. Или пак, примерот со еден руски минеј за 
декември од XII век, каде што во службата за 25 декември има препишано 21 ангелска стихира - 
од кои 7 се авторство на химнографот Роман, а 14 на Јосиф.10 Како резултат на творечкиот 
развиток на тропарот уште во V-VI век настанал и кондакот, за чијшто оснивач се смета Роман 
Слаткопевец којшто напишал околу 1000 кондаци. Сè до периодот кон крајот на VII и почетокот 

                                                 
9 Илија Велев, Византиско-македонски книжевни врски, Скопје 2005, стр.75-79; 
10 Georgi Popov, Vizantijskata himnografska tradici/, str.376-377; 



на VIII век првобитните кондаци биле полистрофни, кои интегрирале до 24 или и до 36 строфи, а 
често творечки се поврзувале со фразов акростих. Обично тие се нарекувале химни. По 
воспоставувањето на посложената химнографска структура на канонот, кондакот наново се 
стандардизирал како двострофен (кондак и икос). Од византиските стари кондаци се преземале 
само првите две строфи, а новите веќе се составувале вообичаено во двострофна форма. Како 
такви биле преведувани и во словенската книжевна традиција, а во иста форма биле застапувани и 
во оригиналните словенски канони. Големиот број напишани византиски кондаци се собирале во 
посебни типологизирани зборници кондакари, каде што се поместувале творби од минејниот и од 
триодниот циклус. Творбата светилен е кратка химнографска жанровска форма со нагласена 
прослава на празничност, а скоро секој поголем празник има свој празничен светилен. Празнични 
светилни од разни византиски химнографи се преведувале и се препишувале во минејот и во 
триодот. Така наречените делнични светилни ги среќаваме препишувани во јужнословенските 
октоиси и часослови. Византискиот император Константин VII Багренородни е автор на познатите 
11 неделни светилни, кои се среќаваат препишувани со словенски превод во октоисите.   

Како основач на химнографскиот жанровски вид канон се смета Андреј Критски - 
Ерусалимски (660 - 740). Познат е неговиот Голем канон ('Ο μεγας κανων) со 250 тропари 
(строфи), кој во почетокот немал ирмоси и приликувал на еден вид опширен тропарски циклус. На 
црковнословенски јазик се превел уште кон крајот на IX век од страна на св. Климент Охридски 
како составен дел на цветниот триод. Познат е и т.н. Златен канон (Велигденската песна) на Јоан 
Дамаскин (ок.650-750), а овој византиски химнограф се смета како влијателен реформатор на 
каноните. Исто така и каноните на Козма Мајумски од VIII век станале основни творечки образци 
за идното химнографско творештво. Во химнографските зборници се застапуваат и ред канонски 
циклуси четирипеснеци, трипенеци, двопеснеци и со два полни канона, а како најрепрезентативни 
нивни автори се сметаат Козма Мајумски, константинополските поети од IX век Теодор Студит, 
Јосиф и Климент Песнопевец, поетесата Касија го надополнила великопосниот канонски циклус 
на Козма Мајумски со уште 4 песни, а во печатените изданија на минеите се гледа дека некои 
византиски химнографи како Симеон Метафраст или Јоан Протоспартиј извршиле 
приспособување на великопосните канони со текстуална структура за славење на претпразничните 
денови за седмиците пред празниците за Раѓањето Христово и за Богојавлението. Слично на 
канонот и акатистот има полистрофна жанрофска форма, којашто се пренела во 
средновековните јужнословенски книжевности преку византиското книжевно-творечко клише. 
Меѓу проучувачите на византиската химнографија се поделени мислењата за прашањето кој точно 
химнограф треба да се смета како основач на овој жанровски вид. Претпоставките се наклонети на 
цариградскиот патријарх Сергиј, на Георгиј Писидиец, па дури и на патријархот Фотиј. Во 
поновите истражувања сè повеќе се смета дека за основоположник на акатистот треба да се 
упатува мислењето кон најголемиот византиски химнограф Роман Слаткопевец од VI век. Додека, 
пак, мозаичната химнографска структура на службата претставува нешто посложен творечко-
интегративен процес, чијашто текстолошка архитектура директно зависела од богослужбената 
намена пропишана според Студискиот или Ерусалимскиот типик. 

Уште попрецизно ќе се регистрираат делата на византиските химнографи и нивната 
рецепција во јужнословенските книжевности откако накратко ќе се илустрираат поважните 
составувачи и редактори на одделните литургиски зборници, во чијшто состав се поместени 
бројни химнографски состави. Така, учеството на византиските писатели е присутно во 
составувањето и редактирањето на типикот, што претставува своевиден нормативен богослужбен 
кодекс, или, популарно наречен како „црковно око“. Во основата на Ерусалимскиот типик лежи 
црковниот устав на Харитон Исповедник од III век. Истиот е стандардизиран во времето на Сава 
Осветени во првата половина на VI век. Јоан Дамаскин, Козма Мајумски и други ги збогатиле 
службите со нови песни и интервенирале во дополнувањето на структурата на типикот. Во IX век 
епископ Марко од Калабрија извршил редакторски зафати врз Ерусалимскиот типик, 
дополнувајќи го со 100 глави. Теодор Студит (759-826) бил составувач на Студискиот типик, кој 
го надградувал Ерусалимскиот - а се применувал од втората четвртина на XI до почетокот на XIV 
век, кога се заменил повторн со веќе прередактираниот Ерусалимски типик. 

Првото редактирање на триодот му се припишува на солунскиот митрополит Јосиф (762-
832) и на Теодор Студит (759-826). Веројатно браќата Јосиф и Теодор Студит го редактирале 
текстот на великопосниот циклус, а неколку децении подоцна Јосиф Химнописец го конституирал 
цветниот циклус. Браќата Студит собрале песни и канони од поранешните химнографи Андреј 
Критски, Јоан Дамаскин, Козма Мајумски, и други, а кон нив додале нови песни. Полниот триод 



го составил византискиот химнограф од IX век Климент, а се разликува по тоа што не содржи 
четирипесници и седални за саботните денови, а трипесниците се поголеми и за секој ден се 
вклучени по 2 подобни стихири. Кон крајот на XIII или, во почетокот на XIV век, свештеникот во 
црквата „Св. Софија“ во Цариград Ксантопул Никифор напишал синаксари коишто се нашле во 
составот на Триодот. Во последните неколку години во палеославистиката се открија и 
оригинални словенски состави, кои во препишувачката практика на овој литургиски зборник 
почнале да се наоѓаат уште од крајот на IX и почетокот на X век. Посериозно редактирање на 
минејот настанал во VII-VIII век, со творечкиот ангажман на ерусалимскиот патријарх Софрониј 
и на Јоан Дамаскин. Во редактирањето од VIII и IX век учествувале и химнографите Теофан 
Исповедник, браќата Јосиф и Теодор Студит, Јосиф Химнописец, Козма Мајумски и други. 
Најголемиот дел од химнографските дела на последниот автор се нашле во составот на минејот. 
Во втората половина на X век и Симеон Метафраст дал своја творечка партиципација во 
развојната структура на овој литургиски и химнографски зборник. Имено, дел од неговите канони 
влегле во составот на минејот, а покрај нив тој бил и автор на други химнографски творби - како 
што биле стиховите посветени на душата, синаксарот со стихови во чест на Христовото распетие 
на крстот, стиховите посветени на инкарнацијата, но и оние со восфалувањето на апостолите, 
други пократки песни и молитви, итн. Зборникот со систем од 8 гласови (октоих) прв го 
воспоставил антиохискиот патријарх Северус (512/519). Посериозни структурни зафати врз 
октоихот извршиле Јоан Дамаскин и Козма Мајумски, а од некои истражувачи првиот дури се 
смета и како основач на овој литургиски (химнографски) зборник. Тој партиципирал со 64 канони 
и со ред други химнографски состави: догматици, стихири, тропари, седални, кондаци, икоси, и сл. 
Истовремено тој ги редактирал и структурите на каноните придружени со ирмос. Нему му се 
припишува уште авторството на осмогласието во црковната музика, на пасхалната служба и на 
повеќе канони. Но, вистината е во тоа што Јоан Дамаскин бил само реформатор, а не и меѓу 
првите составувачи на октоихот. Во IX век текстуалната структура на октоихот се збогатила со 
уште 48 канони од браќата Јосиф Песнописец и Теодор Студит, што значи дека покрај триодот тие 
ја прошириле и содржинската структура на овој литургиски зборник. Во составувањето на 
октоихот учествувале уште византиските химнографи: Стефан Саваит, Андреј Критски, Михаил 
Синкел, патријарх Анатолиј, Митрофан Смирненски, Павле Аморејски, цар Лав Мудриот, Теофан 
- митрополит Смирненски, Константин Багренородни, Григориј Синаит, цар Теодор Дука Ласкар, 
и други. Особено е интересен случајот на Ксантопул Никифор (околу 1256 - околу 1335), којшто 
напишал објаснувања во содржината на октоихот. Со молебни канони во составот на каноникот 
творечки интервенирал патријархот Филотеј Кокин во XIV век. Во неговата структура се 
среќаваат канони од Андреј Критски, Григориј Синаит, словенскиот химнописец Ефрем, и други. 
Првобитните византиски химнографи се автори и на ирмосите собрани во ирмологијот. 
Настанувањето на часословот се поврзува со дејноста на палестинскиот испосник од VI век Сава 
Ерусалимски, а во подоцнежната редакција влегле и творбите на Јоан Дамаскин, Теодор Студит и 
од други химнографи. Во служебникот влегуваат химнографски творби за богослужење на 
вечерната и на утрената, а покрај нив се поместени и литургиите на Јоан Златоуст и на Василиј 
Велики. Своевиден структурен развој од IV до средновековието имал и требникот. За негов 
архетип се смета Зборникот од молитви на Серапион од првата половина на IV век. Во 
составувањето на требникот со свои молитвословни творби учествувале уште Јоан Златоуст, 
Василиј Велики, Григориј Двоеслав, Ефрем Сирин, Симеон Метафраст, и други. 

Во јужнословенските средновековни книжевности се пишувале и т.н. оригинални 
химнографски состви. Како основоположници на оригиналните словенски химнографски дела 
секако дека биле светите Константин-Кирил и Методиј Солунски, а целосна афирмација на овој 
жанр поттикнале творбите на свети Климент Охридски, свети Наум Охридски, Константин 
Презвитер и на нивните следбеници. Меѓу идентификуваните оригинални химнографски дела еден 
дел од нив останале со анонимно авторство, зашто нивните составувачи не го забележале 
сопственото име преку форма на акростих, или пак, низ некој друг автографски запис. Но, како 
што истакнавме и погоре, овие химнографски творби не отстапуваат од музичкото, од ритмичко-
аудитивното и од книжевното творечко клише на византиската химнографија. Интересно е да го 
наведеме примерот кога на последниот меѓународен симпозиум за св. Наум Охридски во Охрид 
(месец октомври 2005 година) еден од поистакнатите химнографи во палеославистиката Георги 
Попов се обиде да ја докаже и тезата дека оригиналните словенски химнографски творби го 
следеле и ритмичко-аудитивното творечко клише од византиските автори. Ваквата теза беше 
илустрирана врз примерот на сличностите на Канонот за апостол Андреј составен од св. Наум 



Охридски со истопосветениот Канон напишан од византискиот химнограф Јосиф Песнописец. На 
истиот научен собир и протоѓаконот Ратомир Гроздановски даде свој  оригинален истражувачки 
прилог, покажувајќи ја верната текстолошка основа на истиот светинаумов Канон од содржината 
на Светото писмо - Библијата. Своевидна творечка „поддршка“ (или творечко „позајмување“) се 
евидентира и меѓу самите византиски химнографи кои пишувале химнографски состав за еден 
определен светител, или за определен христијански празник.  



 
ХИМНОГРАФСКИТЕ СОСТАВИ ЗА СВЕТИТЕ ПЕТНАЕСЕТ ТИВЕРИОПОЛСКИ 

СВЕШТЕНОМАЧЕНИЦИ 
 

 
Светите Петнаесет Тивериополски свештеномаченици се ранохристијански светители, 

коишто светителската благопочит ја стекнале како жртви во одбрана на Христовата вера. Нивниот 
култ заживеал уште во IV век, чиешто мачеништво почнало во малоазиска Никеја, а жртвената 
кулминација завршила во Македонија, т.е. во Тивериопол - денешниот град Струмица. Почетниот 
духовен облик на воспоставување култ за овие светители настанал веднаш по нивната смрт. 
Натаму истиот станал основа за развивање на другите култни облици - народниот, ликовниот, 
книжевниот и музичкиот. Определбата преку овој прилог да се задржиме врз химнографските 
состави создадени за светите Петнаесет Тивериополски свештеномаченици овозможува да се 
расветли  дел од книжевниот и од музичкиот облик на воспоставување светителски култ.  

Книжевниот облик на воспоставување култ кон овие ранохристијански светители се 
формирал врз основа на составувањето посебни книжевни творби (хагиографски и химнографски), 
истакнувајќи го нивниот пример на пожртвованост за христијанската вера во периодот кога таа ги 
пробивала своите влијанија во духовната и во културната свест наспрема втемелената паганска 
традиција. Додека пак, музичкиот облик на воспоставување култ се манифестирал преку 
богослужбената реализација на дел од книжевните состави, коишто жанровски се класифицираат 
како химнографски творби. Ваквите творби се вклучувале во богослужбата на 28 ноември кога се 
славел споменот на нивната смрт во IV век, или пак на 28 август - на денот на пренесувањето на 
нивните мошти во IX век од Струмица во Брегалница. Химнографските творби за св. 
Тивериополски свештеномаченици одговарале на богословската и на креативно-естетската смисла 
да се преточи поетската содржина преку мелодискиот (музички) облик во реализацијата на 
богослужбената функција. 

Во досегашните книжевно-историски сознанија не е потврдено дали била составена 
химнографска творба за овие свештеномаченици во ранохристијанскиот период. Ниту пак беше 
констатирано дека ваква творба настанала во IX-X век - кога во Струмица се изградил крстовиден 
храм врз темелите на нивната ранохристијанска базилика, или пак - кога биле пренесени нивните 
мошти во Брегалница и кога врз основа на нивното култно прославување се развивал 
Брегалничкиот книжевен центар во тамошната Словенска епископија. Нашите истражувања 
непоколебливо нè наведоа на констатацијата дека во IX-X век се составила словенска 
химнографска творба за овие светители.1 Постоењето од химнографска творба било неопходно за 
изведување нивна богослужба во новоизградениот храм и во словенскиот катедрален храм на 
Брегалничката епископија, којшто бил посветен токму на Тивериополските светители. Во прилог 
на ваквата наша констатација ни послужи и засведоченото богослужбено прославување на 
светителскиот култ кон Тивериополските маченици во месецословите на неколку постари 
новозаветни библиски ракописи од Македонија, како што се Асемановото евангелие од втората 
половина на X век, Охридскиот апостол од крајот на XII век и Струмичкиот апостол од XIII век.   

Сè до нашите истражувања во палеославистиката и во медијавистиката воопшто не беше 
познато ништо во врска со протографот на оваа словенска химнографска творба. Од познатите 
воено-политички и црковни прилики, што настанале по пропаста на Самуиловата држава, нешто 
подоцна словенската творба била запоставена и заменета со грчка обработка по налог на 
византиското црковно влијание во Охридската архиепископија. Меѓутоа, судбината на целосно 
исчезнување ја доживеало нивното словенско житие, кога било преработено и напишано на 
византиско-грчки јазик од страна на византискиот охридски архиепископ Теофилакт кон крајот на 
XI или во почетокот на XII век.2 Таков бил примерот и со словенските книжевни творби за св. 
Климент и св. Наум Охридски.  

                                                 
1 Илија Велев, Култот на светите Петнаесет Тивериополски свештеномаченици во духовната и во 
книжевната традиција, Реферат прочитан на Научниот собир Христијанството во културата и уметноста 
на Струмичката епархија, Струмица, 25-27 свгуст 2000 година. Види зборник Христијанството во 
културата и уметноста на Струмичката епархија, Струмица 2002, стр.57-76.  
2 Константин Јиречек, Хришћански елемент у топографској номенклатури балканских земаља, Зборник 
Константина Јиречека, Београд 1959, стр.506. 



Наскоро се покажаа како точни нашите претпоставки дека словенската химнографска 
творба за св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици не била целосно потисната од 
подоцнежната византиско-грчка обработка, што настанала во третата деценија на XIII век, а за која 
ќе стане збор подолу од овој прилог. Имено, во регистрираниот препис на Празничниот минеј од 
XIV век (Белград, НБ Стара збирка бр.913) ние ја идентификувавме содржината на словенската 
служба за овие светители настаната во IX-X век. Ракопис е пишуван од книжевниците монах 
Равул, Торно и Стефан меѓу 1371 и 1395 година, а делот со службата за Тивериополските 
светители на л.97а-99а го пишувал Стефан.3 Присуството на овој препис од службата за 
Тивериополските светители под 28 ноември во наведениот ракопис го евидентира уште и Светозар 
Матиќ.4 Овој македонски ракопис изгорел заедно со голем број ракописи од Старата збирка на 
Народната библиотека при бомбардирањето на Белград на 6 април 1941 година и истиот повеќе не 
е достапен на увид за истражување. Но, за среќа во 1938 година Т.П.Вукановиќ успеал да го 
препише текстот на наведениот препис, па во 1971 година го објави заедно со уште еден друг 
подоцнежен препис од XVII век.5 Објавената содржина на споменатата служба кај Т.П.Вукановиќ 
е презентирана со многу грешки, но и како таква, таа покажува дека станува збор за оригинална 
словенска варијанта, што одразува текстуални разлики во однос на житието за св. Тивериополски 
маченици од Теофилакт и на византиско-грчките химнографски содржини.   

Веднаш ќе истакнеме дека, при разгледувањето на содржината на овој препис од XIV век 
за првпат го откривме и авторот на словенската служба за Петнаесетте Тивериополски 
свештеномаченици. Тоа е св. Климент Охридски. Имено, почетните букви на тропарите од осмата 
и од деветата песна на канонот во акростих го наведуваат името - KLIMENT. Во осмата песна има 
пет тропари од кои последниот е богородичен, а во деветата песна има четири, од кој последниот 
исто така е богородичен. Треба да се напомени дека акростихот со името на св. Климент не ги зема 
предвид и почетните букви од двата богородични тропара на двете последни песни од канонот. За 
илустрација ја предаваме реконструкцијата на акростихот, предадена според објавата на 
Т.П.Вукановиќ - се разбира со присутните грешки што ги направил авторот при објавата на овој 
значаен уништен препис.  

  
Песна 8-ма 
K} toî ½}~tet} v} miry va{a ~|dsi ... 
L|bovi| i vyro| pryd oblestv}no ... 
I ½dreenaa svytila tm*Í gryhovnÍ progoneÃe ... 
Mnoga prymgo `s‚vo gr*h} moih} potrybite ... 
(Следи богородичен тропар: I nny priimi g`de Ímilenoe...) 
 
Песна 9-та 
Edino| b`s‚tvno| silo| ... 
Nov Avram wbryte se ... 
Troici pryst*yi st*lie ,,, 
(Следи богородичен тропар: Edina k} sn*Í si Ýko mt*i ...) 
 
Грешките во објавениот текст на преписот кај Вукановиќ се евидентно големи веројатно 

заради непознавањето на старословенскиот јазик, при што во повеќе случаи тие целосно ја губат 
оригиналната смисла. Имајќи го предвид и фактот дека  досега не е откриен друг препис од оваа 
словенска служба за светите Тивериополски свештеномаченици, сметавме дека треба да се изврши 
реконструкција на грешките во текстот што е објавен од Вукановиќ. Побудени од ваквата желба 
ние им го предадовме на увид објавениот текст на Георги Попов и на Ѓорги Поп-Атанасов, 
сметајќи ги за најкомпетентни познавачи на оригиналната химнографија во палеославистиката. 

                                                 
3 Илија Велев, Македонскиот книжевен XIV век, Скопје 1996, стр.72-73; Истиот, Кирилометодиевска 
традиција и континуитет, Скопје 1997, стр.116-117. 
4 Светозар Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, Београд 1952, оп. бр.63, стр.17. 
5 T.P.Vukanović, The legend of the martyrs of Tiberiopolis (Strumica), Врањски гласник, књ.VII, Врање 1971, 
стр.45-76. 



Кон оваа мошне тешка обврска се зафати колегата Ѓорги Поп-Атанасов, при што ја изврши 
потребната јазична и правописна реконструкција само на Канонот.5а  
 Во оваа прилика ние повторно ќе ги предадеме првите стихови од осмата и од деветата 
песна, во чии тропари првите букви го откриваат името на св. Климент. Но, овој пат го користиме 
реконструираниот текст од страна на Ѓ. Поп-Атанасов: 

Песна 8-ма 
K}to  i½}~tet} v} miry va{a ~|dsi ... 
L|bovi| i vyro| prydoblestv}no  Íkrasimi ... 
I½rednaa svytila. tm*Í gryhovnÍ progoneÃe ... 
Mnoga prymno`s‚vo gryh} moih} potrybite ... 
(Следи богородичен тропар: Nn*y priimi  g`de Ímilenoe se prino{enie...) 
 
Песна 9-та 
Edino| b`s‚tvno| silo|. v} treh Ípostasyh propovyda|Ãe  ... 
Nov Avram} wbryte se. strannol|biem} siÝe ... 
Troici pryst*yi st*lie. edinoglsƒno ½a me pomolite se ... 

(Следи богородичен тропар: Edina k} sn*Í si Ýko mt*i. dr}½novenie imÍÃe gd`e ...) 
Со тоа конечно се докажа дека при крајот на IX и почетокот на X век св. Климент 

Охридски напишал словенска служба за Петнаесетте Тивериополски свештеномаченици. Сосема е 
очекувано што св.Климент се појавува како автор на службата за овие светители, зашто заедно со 
св.Наум биле иницијатори и реализатори на градењето култен однос при градбата на храмовите во 
Струмица и во Брегалничката словенска епархија.  

Во однос на структурата, преписот на службата од XIV век е пишуван со кратка редакција, 
според принципите на Студискиот типик. Тоа значи дека службата има дводелна композиција со 
вечерен и утрински дел, што се пееле одделно во богослужбата. Во вечерниот дел е поместена 
вообичаената група од 3 стихири по стихот „Господи возвах“ што се пеат на 8-ми глас, а кон нив е 
додадена и слава што се пее на 5-ти глас. На крајот следи отпусниот тропар, а истиот е само 
наведен. Во утринскиот дел забележуваме дека и овде главно се почитува структурниот принцип 
на овој тип служби, само што отсуствуваат кондакот и икосот по 6-та песна на канонот. 
Содржината почнува со канонот што се пее на 8-ми глас. Истиот содржи 9 песни, од кои 
вообичаено отсуствува втората. Сите песни содржат по 4 тропари. По 3-та песна е застапен 
седален што се пее исто на 8-ми глас. По завршувањето на 9-та песна следи дополнувањето со 
светилен што се пее исто така на 8-ми глас, две стиховни стихири, слава на 4-ти глас и нине 
богородичен.   

Во времето на византискиот охридски архиепископ Димитриј Хоматијан со Струмичката 
епископија управувал Константин Кавасила, познат византиски богослов и писател. Кон третата 
деценија на XIII век тој го оправдил овој великодостоен хиерархиски чин со својата благопочит 
кон месниот култ на св. Петнаесет Тивериополски маченици, кои важеле за духовни патрони на 
градот Струмица. Во изворите и во научната литература се наведува дека тогаш тој напишал два 
канона посветени на св. Тивериополски маченици на византиско-грчки јазик,6 а нивната поетска 
содржина била инспирирана од Житието за истите светители на Теофилакт Охридски. Во нивната 
содржина се величел и култот на струмичкиот истоимен храм заедно со култот на 
свештеномачениците. Тоа е доказ дека овие химнографски творби се пееле на утринската 
богослужба во Струмичката црква посветена на овие свети маченици. Првиот канон е без 
акростих, но затоа пак во неговото заглавие стои авторството на Кавасила: 
Ποιημα Κυριου Κωνσταντινου Αρχιερες της αυτ ΤιΒεριουπολεως του ΚαΒασιλα.  Вториот 
канон го содржи акростихот: Συνταγμα τερπνον Μαρτυρων επαινεσω. Познато ни е дека 
подоцна, кога станал охридски архиепископ, тој напишал и по еден канон за св. Климент и св. 
Наум Охридски. Тоа ни дава за право да заклучиме дека Кавасила бил автор исклучително на 
канони, а овие негови химнографски творби се вметнувале во содржинската структура на 
службите посветени на истите светители. Во случајот со византиско-грчката служба за 

                                                 
5a Ѓорги Поп-Атанасов, Нов прилог кон проучувањето на Светиклиментовото химнографско творештво,  
Годишен зборник. Богословски факултет “Свети Климент Охридски”, книга 7, Скопје 2001,  стр.100-106. 
6 Ivan Snegarov, Istori/ na Ohridskata arhiepiskopi/, tom 1, Vtoro fototipno izdanie, Sofi/ 1995, 
str.280-281. 



Тивериополските светители, што се среќава сочувана во подоцнежни преписи, ги евидентираме 
двата канона од Кавасила вклучени вкрстено во структурата на посложената химнографска творба. 
Во насловот на првиот канон секогаш се наведува и неговото авторство, а во вториот е 
манифестиран акростихот. Таков препис на службата за св. Тивериополски свештеномаченици се 
среќава во ракопис од XVIII век - на л.1а-21а, што се чува во Софија (НБ Гр.47 или инв. бр.589): 
Μηνι νοεμΒριω κη. Των αγιων ιερομαρτυρων πεντε και δεκα των επι Jουλιανου του ΠαραΒατο
υ μαρτυρησαντων εν ΤιΒεριουπολει.7 Византиско-грчката служба за св. Петнаесет 
Тивериополски свештеномаченици е отпечатена и во познатиот Москополски зборник од 1741/2 
година.8 Еден примерок од овој зборник се наоѓа и во Софиската народна библиотека (R гр. 742 - 
Цонев 589). Примерокот што е дополнуван и со ракописен дел бил пронајден во Охрид од 
Баласчев, од каде што бил однесен во Софија. Службата за Тивериополските маченици е 
поместена на л.21а-25б, под 28 ноември (празничниот спомен на нивната смрт).  

Оваа служба со двата канона од Константин Кавасила била преведена и на старословенски 
јазик и се препишувала во македонските минеи. Во XIX и XX век словенските преводи се 
среќаваат препишани во посебни ракописи. Не е точно утврдено кога се извршил првичниот 
словенски превод, а најстариот препис датира од XVII век (1690 година). Него го евидентира и го 
објави Т.П.Вукановиќ.9 Овој препис се наоѓал во Празничен минеј од Старата збирка на 
Белградската народна библиотека, а истиот имал македонска провениенција. Овој ракопис изгорел 
во 1941 година заедно со останатите ракописи од наведената институција, а во 1938 година 
Вукановиќ успеал да ја препише содржината и на оваа служба за св. Тивериополски 
свештеномаченици. За жал Вукановиќ не наведува под кој инвентарен број се чувал ракописот во 
Народната библиотека, а и ние не успеавме да го идентификуваме врз основа на податоците што 
тој ги остава при објавувањето. Впечатливо е дека Вукановиќ го објавува односниот препис со 
многу правописни и јазични грешки, веројатно не познавајќи го доволно старословенскиот 
правопис и јазик. Но и во таквата состојба објавувањето на преписот на Службата е од извонредно 
значење за нејзиното проучување. Станува збор за посвечена химнографска творба пишувана 
според литургиските правила на Ерусалимскиот типик. Во неа се застапени голем број на 
химнографски песнопеења и библиски текстови за читање. Специфично е и тоа што таа содржи 
состави за Великата вечерна и за Утрената. Со оглед на тоа што објавениот препис од страна на 
Вукановиќ има голем број на грешки, но и потребата да изразиме претпазливост дека тој изоставал 
да препишува некои состави, ние се одлучивме да ја анализираме содржинската структура на 
истата служба за св. Тивериополски свештеномаченици од подоцнежните сочувани преписи. 
Композициската и содржинската структура на тие преписи се идентични со преписот од XVII век 
што го објави Вукановиќ. 

Македонскиот археограф д-р Михајло Георгиевски откри и опиша еден ракопис од крајот 
на XIX век во црквата „Св.Кирил и Методиј“ во Струмица, каде што и денес се чува под сигнатура 
С Мс.2. Во неговиот археографски опис ракописот е насловен како Помен на св.Петнаесет 
маченици Тивериополски.10 Ние во почетокот не бевме во можност да го прегледаме оригиналот на 
овој ракопис, а и во четвртиот том од Описот на Георгиевски не е застапена фотоснимка од 
истиот.11 Но, откако во Описот го прочитавме наведениот наслов на л.1: Myseca noemvr·j, vq k’i 
den. Pamxtq svv. Petnadesxti svxÃenomukovq.. Juliany Wstupnicy postradav{ih vq Tiverio 
(prostoglagolemq) StrÍmici, веднаш заклучивме дека станува збор за уште еден непознат препис 
од словенскиот превод на службата за св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици. Нешто 
подоцна ние престојувавме во Струмица и во споменатата црква го пронајдовме преписот на 
Службата за Петнаесетте Тивериополски свештеномаченици. Познатиот фолклорист од Струмица 
Иван Котев го пресними ракописот и ни го предаде за истражување. Поради тоа, во оваа пригода 
му изразуваме голема благодарност. Содржината на Службата е препишана на 15 страници, со 
мошне убаво и педантно старословенско писмо. На крајот содри и Величание за Тивериополските 
маченици. За жал не е наведен авторот на овој препис.   

                                                 
7 Man\o Sto/nov, Opis na grxckite i drugi ~u`doezi~ni rxkopisi v Narodnata biblioteka "Kiril i 
Metodij", Sofi/ 1973, op.br.47, str.56-57. 
8 Христо Меловски, Москополски зборник, Скопје 1996, стр.29-31. 
9 T.P.Vukanović, Ibidem, str.54-66. 
10 Михајло Георгиевски, Словенски ракописи во Македонија, книга III, Скопје 1988, оп. бр. 105, стр.104. 
11 Михајло Георгиевски, Словенски ракописи во Македонија, книга IV, Скопје 1988. 



Во октомври 1905 година еросхимонахот во Зографскиот манастир Калистрат повторно 
извршил превод на грчката служба за овие светители и истата рачно ја препишал. Нешто подоцна, 
во 1908 година, неговиот ракопис бил отпечатен на шаптилограф во софиската печатница на Ст. 
Атанасов, а примерок од оваа печатено издание се наоѓа во Струмичката црква „Св. Кирил и 
Методиј“. Застапените два канона од Константин Кавасила во структурата на Службата од оваа 
издание ги преведе на современ македонски јазик поранешниот игумен на Водочкиот манастир 
„Св. Леонтиј“ отец Методиј (а сега епископ).12 Фотокопија од оригиналното издание ни беше 
дадено и нам од страна на отец Пимен - наредниот игумен на истиот Водочки манастир (а сега и 
тој епископ), за што му изразуваме искрена благодарност. Ние се одлучивме да ја претставиме 
содржинската структура на словенскиот превод на службата за св. Петнаесет Тивериополски 
свештеномаченици токму од наведеново издание од 1908 година, а истовремено и да укажеме на 
малото отстапување што е присутно во Белградскиот препис од XVII век објавен од Вукановиќ. 
Тоа го правиме од причината што овој препис има најсложена содржинска структура.  

Насловот на службата гласи: Ms‚ca Noemvr·x vq k’i den}. Pamxt} St»hq Pxtnadesxti 
SvxÃennomu~enikwvq, pri Jul·any Îstupnicy postradav{»hq vq T·ver·upoli, (prostoglgolemomq 
Strumica).  

Делот на Великата вечерна содржи повеќе кратки химнографски состави. На самиот 
почеток е само наведен првиот антифон. По него следат 6 само најавени стиховни стихири на 
Господи возвах, а по нив се пеат уште три тропари на 2-ри глас. Натаму се застапени 9 самогласни 
слави, што секоја посебно се пее на различен глас: на 1-ви, 5-ти, 2-ри, 6-ти, 3-ти, 7-ми, 4-ти, 8-ми и 
на 1-ви. По нив е нине богородичен. Наведениот прокимен натаму се поврзува со 3 библиски 
чтенија, од кои првото е од Пророштвата на Исаиј, а останатите две се од Мудростите на Соломон. 
Во преписот од XVII век објавен од Вукановиќ не се предадени содржините на чтенијата, туку 
само се наведува: ~ten·x pisani myseca Dekemvr·x 13ij den}. Натаму службата продолжува со 3 
самогласни литијни стихири, од кои првата се пее на 1-ви глас, втората на 5-ти глас и третата на 8-
ми глас. По нив  е славата на 6-ти глас и нине богородичен. Следат 3 стиховни стихири што се 
пеат на 6-ти глас, со слава и нине богородичен - и двете на истиот 6-ти глас. Веднаш се 
исполнуваат уште два тропара, од кои првиот е посветен на светителите и се пее на 4-ти глас, а 
вториот богородичен е само наведен. Делот на Великата вечерна завршува со слава на 4-ти глас и 
нине богородичен. Како што наведовме и погоре, оваа служба не содржи химнографски состави за 
Малата вечерна. 

Поместените химнографски состави во богослужбениот дел за на Утрената се 
карактеризираат со богата разновидност од поетски и музички виртуозности. На самиот почеток 
се најавени два тропара, од кои едниот е посветен на светителите, а другиот е богородичен. По 
првата катизма има седален на 1-ви глас што се пее двапати, а по него е слава и нине. По втората 
катизма е славата што се пее на 4-ти глас, за веднаш да се продолжи со слава и нине богородичен. 
По полилеите има седален на 4-ти глас, што се пее двапати и нине богородичен. Следат степени, 
со наведување на 1-от антифон на 4-ти глас и прокимен што се пее на истиот 4-ти глас. Пред 
самиот канон има една стиховна стихира и наведувања на четива од евангелието по Матеј - зачало 
33 и од 50-от псалм, слава и нине богородичен. Претстои уште и самогласна стихира на 6-ти глас.  

Натаму следат двата вкрстени канона напишани од Константин Кавасила, чиешто име е 
присутно во насловот од првиот канон: Tvoren·e Konstantina Kavas¶la, arh·erea togw`de grada. Во 
насловот е назначено дека богородичните песнопеења во канонот се пеат на 6-ти глас, а за 
светителите на 8-ми глас. Двата канона имаат по 9 песни, од кои вообичаено отсуствуваат вторите 
песни. Песните од првиот канон се пеат на 8-ми глас, а од вториот канон на 1-ви глас. 
Карактеристично е и тоа што во повеќето случаи е различен бројот на тропарите во песните од 
првиот во однос на вториот канон. Првите песни од двата канона имаат ирмос и по 4 тропари, од 
кои последните се богородични. По нив следат катавасија со содржина како ирмосот на првата 
песна од вториот канон и тропар што се пее на истиот глас како и ирмосот. Ваквиот случај се 
повторува по сите наредни песни од каноните. Третите песни од двата канона имаат ирмос и по 4 
тропари, но само во песната од првиот канон последниот тропар е одбележан како богородичен. 
Во преписот од XVII век што го објави Вукановиќ кон 4-те тропари на третата песна од вториот 
канон е додаден и 5-ти богородичен тропар. По нив повторно следат катавасија со содржината на 
ирмосот од третата песна на вториот канон и тропар. До наредните песни од двата канона се 
поместени уште седален на 1-ви глас и слава и нине богородичен. Четвртите песни од двата 
                                                 
12 Житие и канон на светите Петнаесет Тивериополски свештеномаченици, Скопје 1997, стр.73-94. 



канона имаат ирмоси и по 5 тропари, од кои последните се богородични. Вообичаено следат 
катавасија со содржината на ирмосот на 4-та песна од вториот канон и тропар. Петата песна од 
првиот канон има ирмос и 4 тропари, од кои последниот е богородичен - а истата песна од вториот 
канон има 5 тропари, од кои исто така последниот е богородичен. По нив се катавасијата со 
содржината од ирмосот на 5-та песна од вториот канон и тропарот. Структурите на шестите песни 
од двата канона се исти како и претходните од по 4 и 5 тропари. По вообичаените содржини на 
катавасијата и на тропарот следи кондак на 4-ти глас и икос. За разлика од Белградскиот препис од 
XVII век, во оваа издание на Службата пред почетокот на седмите песни од двата канона има 
дополнение со одбележувањето на споменот на св. Петнаесет Тивериополоски свештеномаченици 
што се слави на 28 ноември, каде што се наведуваат имињата на 15-те маченици, а натаму се 
застапени наведувањата на уште 3 стиховни стихири и кратка молитва за светителите. Седмите 
песни од двата канона изразуваат своевидна специфичност, при што во песната од првиот канон се 
застапени ирмос и 6 тропари (без наведен богородичен), а песната од вториот канон има ирмос и 5 
тропари - од кои последниот е богородичен. Повторно се среќава катавасија со содржината од 
ирмосот на песната од вториот канон и тропар. Осмите песни од двата канона имаат ирмоси и по 4 
тропари, од кои само последниот во вториот канон е наведен како богородичен. Во осмата песна 
од вториот канон ирмосот е наведен и повторно е напишана содржината на целата строфа. 
Вообичаено повторно следат катавасијата со содржината од ирмосот на осмата песна од вториот 
канон и тропар. Деветите песни од двата канона имаат различен број на тропари, при што во 
првиот канон има 4 тропари (крајниот богородичен), а во вториот канон има 5 тропари (крајниот 
исто така е богородичен). Крајот и на последните песни е пропратен со катавасија и тропар.  

Натамошната структура на службата содржи уште други состави, што ја збогатуваат 
свеченоста на богослужбата за св. Петнаесет Тивериополски свештеномаченици. Најпрво е 
застапен светилен, а по него следат слава и нине богородичен. Веднаш по нив се поместени 3 
хвалитни стихири на 4-ти глас, од кои првата се пее двапати. Потоа е славата на 6-ти глас и нине 
богородичен. Посебно е нагласено присуството на великото славословие и отпустот, за по нив да 
се најават богослуженијата од блажени на литургија - и тоа од првиот канон песна трета на 4-ти 
глас и од вториот канон песна шеста на истиот 4-ти глас. Следат прокимен на 7-ми глас и стихира, 
од апостолските читања зачало 334-то, алилуја и евангелието по Лука зачало 24-то.  

Со наведената текстуална структура завршува содржината на преписот на службата од 
XVII век што ја објави Вукановиќ. Но, во преводот и преписот на Калистрат Зографски на крајот е 
додадено уште едно Величание за св. Петнаесет маченици, што содржи 7 тропари и истите се пеат 
на 8-ми глас. 

На самиот крај е отпечатен записот: Izx ruki Jeroshimonaha Kall¶strata 
Zografskago 13 Oktomvr. 1905 g. Vx M-ry Zografx. 

Kако прилог на оваа научно презентирање на химнографските состави за Тивериополските 
маченици го објавуваме и преписот од XIX век на Службата, што се чува во Струмичката црква 
„Св. Кирил и Методиј” (сигнатура С Мс. 2). Содржинската структура на овој препис е слична со 
погоре презентираната на преводот и преписот од Калистрат Зографски, а извесните разлики ќе се 
погледнат во самиот објавен текст. 

 
 
Прилог: Служба за Петнаесетте Тивериополски свештеномаченици (Струмица, Црква 

„Св. Кирил и Методиј” - Мс. 2) 
    
 

Myseca Noe˜mvr¶i vq k‘i den} 
Pa˜mxtq svv. Petna˜desxti SvxÃenomu˜kovq Julia˜ny wtst'upnicy 
postrada˜v{ihq vq Tiverio (prostoglagõlemomq) Strumica. 

 
Na velĩcyî ve~ẽrni stihoslovimq. Bla`e˜nq mu`q: a” ant·fonq.  

Na Gõspodi vo½va˜hq postãvimq st·hõvq Á”; i poe˜mq nastox̃Ã·x tropa˜ri g”. povtorx̃|Ãex‹.  
Glãsq V: podõbenq:K¶imi pohvãliimi vynci˜: 

 



Kĩimi pỹsneniimi pỹnii voshva˜limq bl'go~estnomudrenno sveÃenikomu~eniki vsx˜ i 
~udodỹîstvennix petna˜desxtq, Ýkw Tiver·x̃nomq prydsta˜teli: o–v·x Í–bo Ý–kw likostox̃n·x 
prydna~a˜lniki, o–v·x `e Ý–kw sq pẽrvimi trudiv{·x sx vq slovesy˜hq vỹri i vq postni~eskihq 
trudỹhq, i postrada˜v{·x sq nĩmi i–h`e Ívynna G s‚dq imyx ve˜l·| mĩlost}. 

Kĩimi Hr·stõvi propovỹdniki pohva˜limq lỹtnimi pỹs}nmi Ï vostõkq vo½s·x̃v{·x i 
mũ~eni~eskimq koncẽmq ½a{ẽd{·x vq i–`e kq ½ãpadu Tiveriopõli: Timote˜x i–`e vq ne˜mq 
prydsydãtelstvovav{ago, Teõdora Otcẽmq Bo`ẽstvenimq sosydãtelx vq i–`e na Ar·x sobõry sq 
Koma˜siemq ku˜pno i Evse˜viemq mona˜hami, sq edinonadesxtmi ½ãpadnimi i–m`e taĩnici 
pri~islĩ{asx. 

Kĩima mĩslennima o~ĩma Í–½rimq vostẽk{e sla˜vu neve˜snu| i netiỹnnoe so a–ngeli so`ĩt·e 
tregũb·x px̃terici svxtĩhq. Onax bo voĩstinu naslỹdova{a, Ý–`e su˜tq nevĩdima i nei½ry~e˜nna i 
slũhomq ne slĩ{ana i sẽrdcemq ~elovỹ~eskimq neposti`ĩmax bl”ga˜x i kto˜ mõ`etq po dostox̃n·| 
sĩhq voshvali˜ti; 

 
Sla˜va Glasq a”: 

Bogona~a˜lnimq manovẽn·emq svĩ{e bg”onõsn¶î Timotẽî Bo`ẽstvennimq dh”omq dvĩ`imq. Glasq 
e”: Dostignuti preslãvn·î  Èesalonĩtsk¶î  gra˜dq tica˜telno (idx{e). Glasq v”: Sq nĩmi `e Koma˜siî so 
Evsẽv·emq vku˜py i Teõdoromq b`”e˜stvenimq i–`e bx̃hu spute{ẽstvenici Ï Nike˜i idoloslu`ĩteleî 
oblada˜|Ãihq otbyga|Ãihq, stra˜homq oder`ĩmi da ne ka˜ko ne~e˜st·emq prel}Ãẽni bu˜dutq. Gl Á”: I 
segw̃ ra˜di pre˜lesti ta˜mo gũbxÃeî vq Tiver·õpolq, a–b·e prihõdxtq. Gl g*: Idỹ`e edinona˜desxtq 
Í~enikõvq pristx`a˜{a so½aÃiÃe˜n·e EÅ*gel·e. Gl z*: Tỹmi bo vsenarõdnoe prosvyÃe˜n¶e Tiver·õpol} 
b»˜st} i vo w–krestnihq Hr*tosq po½navãetsx: i sĩmq dostõînu| ~e˜st} vo½da˜ti nemõÃno. Gl d*: Tỹhq 
bo pryi½x̃Ãnoe pryhõditq vsx̃kq Í–mq. Gl i*: Tỹm`e mũ~enici, `reci˜ i dru˜½i i aŠpõstoli Hr*tovi, 
trĩ`di px̃t} suÃe, prĩsno sohranx̃îte Ï vsx̃kago vrỹda vrã`·x vi{̃{i po|˜Ã·x va˜{e nĩny 
bo`ẽstvennoe sover{ẽn¶e. Gl a*: Tiveriopõlskoe vsemnõ`estvo svytoxvle˜nno va˜sq Íbla`a˜etq.   

 
I n»˜ny Bogorõd»~enq: Vsemi˜rnu| slãvu. Vhodq: Prok¶menq dnẽ i ~te˜n·x pĩsani mỹseca 

Deke˜mvr·x 13ii‰ de˜n}.Na˜ lĩtiî stihĩri samoglãsni. Glãsq a*: 
Veselĩtsx dne˜sq ce˜rkov} B *̀¶x prosvyÃa˜ema bl*gdãt¶| i vỹrno tor`estvu˜etq pravoslãvnihq 

sobra˜n¶e vq slãvnyî pa˜mxt» va˜{eî, Svxtĩi ^udotvõrci Petna˜desxte i slavoslõvimq Hr*ta˜, vãm» 
poda|˜Ãagw na˜mq vẽl¶| m·lost}. 

 
Glãsq Á*: 

Pr¶idĩte vỹrn»· dnẽsq pỹsnenn¶î l·kq sosta˜v»mq blãgo~e˜stnw tor`estvũ|Ãe i svxti˜hq 
petna˜desxt» pãmxt} slãvno po~ti˜mq, glagõl|Ãe: Rãduîtesx mũ~enic» sla˜vn»î Teõdore i Timote˜e 
¶era˜rhovq Ídobrẽn¶e: Rãduîtesx Pe˜tre i Jwa˜ne, Evsẽv¶e, Koma˜s¶e, Dan¶ĩle i prõ~ee soslõv¶e 
mũ~enikovq i Hr*tũ w– m·ry molĩtesx pobỹd» pravoslãvnimq carẽmq na pogãn¶x darova˜ti i 
du{a˜mq nã{imq ve˜l¶| mi˜lost}.  

 
Glãsq i*:  

Pỹsnenn»î lĩkq vosple˜Ãimq dnẽsq vỹrn»î strastotẽrpcevq Hr*tõv»hq sover{a˜|Ãe pa˜mxt} 
svỹtlu|: s»˜î bo vq Tiver¶opõli vselĩviîsx vragã pobydĩteli vsygda˜ poka½ũ|tsx i Hr*tu 
nepresta˜nno w– nasq mõlxtsx, spastĩsx du{{a˜mq na˜{»mq.  

 
Va Gl. Á*:  

Dne˜sq sobõriÃe be½½ako˜nnihq sobira˜etqsx na pra˜vedn·x Filĩpq ½lo~estĩv»î so Ì‹alẽntomq 
i Ý–kw`e `i½noda˜vca prỹ`de sudõmq smẽrtnimq osudĩ{a Tiver¶a˜novq svxÃe˜nn·x Í‹~ĩteli: s»̃î bo 
ne povinu˜{asx po`re˜ti idolomq, Hr*tõv» poklõnnici suÃe: obli~i˜{a `e pã~e mu~ĩteleî 
der½nove˜nno: px̃tq ko desxtĩmq pobydonõsci poka½ã{asx: poklanx̃emsx podvigõvq va˜{imq, w‹ 
stradalci, spasĩte nãsq molĩtvami va˜{imi. 

 
I nĩny Bogorõdi~enq. 

Na stihõvny st¶hĩri gla˜sq Á*: podõbenq: Tridnẽvenq voskrẽslq e‹si˜. 



Nebe˜snax svytĩla na ½emlĩ trĩ`di px̃t} nĩny vo½s·xvã|tq: Ý–`e dostõîno pohva˜limq 
vỹrn»î: Timote˜x B`*e˜stvennagw, Evse˜v¶x i Petra˜ i Jw‹anna bg*omũdr·x.  

 
Stĩhq. Voshvãlxtsx prepodõbn»iˆ vo slãvy i vo½rãdu|tsx na lo`ahq svoĩhq. 

Prix̃teliÃa voĩstinu Ývi˜stesx Du˜ha bg*omũdr»i, Tr*ci bĩv{e slu`ĩtel·e: d{*»˜ olxdenẽv{·x 
ra˜lomq b`*·x slõva vo½dỹlaete vsẽ~estn·î.  

 
Stĩhq. SvxÃe˜nici Tvoĩ Gd*» oblekũtsx prãvdo| i prypodõbni tvoi˜ vo½rãdu|tsx. 

Snĩdemsx soglãsno vỹrn·î, po~ita˜|Ãe põlkq mũ~enikovq i ~estnĩhq ·erãrhovq, levĩtomq, 
·ere˜evq pa˜mxt} sover{a˜|Ãe spõstnikovq Ídobrẽnie.  

 
Sla˜va Glasq Á*: 

Svxtĩteleî Ídobre˜n·e i mũ~enikovq slãvi, istõ~niki ~ude˜sq i skõr·x vỹrnihq ½astũpniki 
so{e˜d{esx, w pra½dnol|˜bc» pỹsnennimi pohvalãmi vospoĩmq glagõl|Ãe: Ra˜duîtesx Tiveria˜nomq 
hranĩteli i pobõrnic» ~estn»˜î i stolpĩ nepokolebimiiˆ: Ra˜duîtesx px̃terica tregũbax stra˜dalcevq 
Ý–`e prydq mu~ĩteli Trc*u propovỹdav{ax: Rãduîtesx ob»˜dxÃihq dẽr½osti ni½lo`ĩteli i 
obĩdimihq teplẽî{»î - prydstãteli i nĩny o‹tcĩ svxÃennostradãlci ne prysta˜îte molĩtisx Hr*tu˜ 
Bg*u oŠ vỹro| i l|bõv·| sover{a˜|Ãihq prisnora˜dostnoî i vsepra˜½denstvenu| pa˜mxt} vã{u.  

 
I nĩny Bg*orõdi~enq.  

 
Troparq Gla˜sq d*: 

PoÃe˜n·emq plõt} Í‹mertvĩv{e, blago~e˜st·x slo˜vo propovỹdav{e, pry½re˜v{e ½emnãx i Hrs‚ta˜ 
`elã|Ãe mũdr»î stradãlci mu~i˜telemq doblemu˜drenno soprotivĩstesx i vynci˜ mũ~eni~eskimi 
Ívyn~a˜stesx i½cylẽn·x pristupã|Ã·mq isto~a˜ete.  

 
Inq tropãrq: slãva Gl. g*: 

Ve˜l·x pohvala˜ Tiver·îskax krỹpost} Jera˜rhovq svxÃẽnikomq i levi˜ti imũÃ·x: ĩdolsk·x `e 
le˜st} obli~ĩv{i, ne~e˜stvu|Ãimq pobydĩteli poka½ãv{esx sĩî Í–bo bysõvq Ïgonx̃|Ãe polkĩ, 
½dra˜v·e podarx̃|Ãe vỹrnimq petnãdesetq.     

 
I nĩny Bg*orõdi~enq: Tx˜ hoda˜taiˆstvovav{·x spasẽn·e. 

 
Otpust}. 

_____ . _____ 
 

Na Í–treni. 
Po pẽrvomq stihoslõvni syda˜lenq: Glãsq a*: podõbenq. Grõbq tvõiˆ spãse.  

 
Trc*i ~estn·x tregũbax px̃terica bo`ẽstvennax da pohva˜litsx otq nãsq sx Teõdoromq ku˜pno 

velĩkiî Timote˜î i B`*e˜stvenniî Koma˜siî sq dvoena˜desxt}mi cerko˜vnimi svetĩlniki vsei½rx̃dn·î 
spasãemihq pa˜stir·e i stolpĩ vỹr».                                                    Dvã`di.                                                       

 
Sla˜va i nĩny: Bogorõdi~enq. 

Ìpra˜vi ~t*ax okax̃nnu mo|˜ du{u i Í‹Ãe˜dri | Ï mnõ`estvo prygry{ẽniî vo glub»nũ 
popõl½{u|sx pogiba˜emi vseneporo˜~nax i vq ~a˜sq mx̃ stra˜{ni»î smẽrtn»î Ti i½hitĩ o‹ 
glagõlu|Ãihq dẽmonovq i vsx̃k·x mu˜ki. 

 
 Povtorõmq stihoslõvii syda˜lenq Gl. d*: podõbenq. Üvi˜lsx esi˜ dne˜sq.  

Premu˜dr·î Í‹~ĩtel·e Tiver·x̃novq Hr*ta˜ proslãvql{·î dỹl» i slovesĩ na ½emlĩ da 
vo½velĩ~atsx dne˜s}, Ý–kw spasẽn·x na˜{egw suÃe hoda˜tai.  

 
Sla˜va drug¶̃î - Podõbenq tõî`e. 



Pra˜½dnuetq dnẽsq Tiver·îski gra˜dq ~estnõe tor`estvõ Í~ĩteleî svoi˜hq i–bo o‹ni Í‹tverdĩ{a 
se˜î gra˜dq svoĩmi Bo`ẽstvenimi dogmaŠti.   

  
I n»˜ny: Bg*orõdi~enq. 

Na{e˜stv·emq Dh*a presvxtãgo o‹tcũ soprestõlnago i edinosu˜Ãnago, glãsomq Arhãggelovimq 
½a~alã esĩ Bg*orodĩtelnice, a‹da˜movo vo½va˜n·e.  

 
Po poliele˜î syda˜lenq Gl. d*: podõbenq. Skõro predvari˜. 

Svytĩlnic» prysvỹtl·î cẽrkve Hr*tõv» m·rq prosvytĩste Í~e˜nmi va˜{imi O‹tc»˜ bg*omdr·i 
rasta˜xv{e vsỹhq ½lo sla˜vnihq e–resi i Ígasĩv{e plãmennax hũlnikovq smuÃẽn·x: tỹm`e Ý–kw 
·era˜rsi Hr*tõvi molĩtesx spastĩsx na˜mq.                                                                          dva˜`di. 

 
I‹ n»̃ny Bogorõd»~enq. 

Dỹvo vseneporõ~nax ma˜t» Hr*ta˜ Bg*a Mr*·e Bg*onevỹstnax  i neiskusomu˜`nax, vỹrn»hq 
½astũpnice i½ba˜vi vsx̃k·x byd»˜ i vsx̃k·x nu˜`di Vl*~ce vỹro| i l|bõv·| podq krõvq tvõî 
pribygã|Ã·x edĩna Bg*onevỹsto.   

 
Stepẽna: a*: antĩfonq d*: glãsa. Prok¶menq Glãsq d*:  

SvxÃe˜nic» Tvoĩ obleku˜tsx pra˜vdo| i prypodõbn·î Tvoĩ vo½ra˜du|tsx. Ì‹sta˜ mox˜ 
vo½glagõl|tq prymu˜drost} i pou~e˜n·x sr*ca moegw̃ ra˜½umq.  

 
EÅ*l·e Prypodõbni~eskoe Ï Mateẽa ½a~a˜lo d’g: Êalõmq n*:  

Sla˜va: Molĩtvami Í‹~ĩteleî Mĩlostive: I nĩny: Molĩtvami Bc*». Po pomĩluî mx B *̀e 
Stihĩra gl.Á*: Samoglãsna. 

I½lix̃sx blg*da˜tq vo Í‹stna˜hq vã{ihq prypodõbn·î O‹tc»˜ i  bĩste pa˜stir·e Hrt*õv» ce˜rkve 
Í‹~a˜Ãe slovẽsn·x o–vci vỹrovati vq Tr*cũ edinosu˜Ãnu| vo edinomq b *̀stvỹ. 

 
KANONQ Bgr*d~enq na Á* i svxt»hq na i*: Tvoren·e Gospodina Konstantina Kavasila Arh·er. 

togo`de grada: Gl.i*: 
 

Pysn} a*: Irmosq. Poĩmq Gd*v» proved{emu l|d» svox skvo½y. 
Otvẽr½i mox̃ Í‹stã Slõve B`*·î i slõvo mĩ vdohni˜, voshvalĩti  dostõîno ~estn·x  tvox˜  

svxÃe˜niki i mu~eni˜ki.  
Oba Ïstũpnika Julix̃na `e i A‹r·a, w‹ Teõdore bla`ẽnne, vo edĩnoe vrỹmx ni½lo`ĩlq esĩ. 
Timote˜a borb»̃ svxÃenopropovỹdnika po~tĩmq, Evse˜vievi trud»̃ blago~ẽstno vỹrn·î 

voshva˜limq.                                                                                                                    Bg*r~*enq: 
         ^ĩstax Bc*e Ý–`e voploÃe˜nnoe prisnosu˜Ãnoe i prybo`e˜stvennoe slõvo, pa˜~e estestva rõd{ax 
poe˜mq Tx̃.                                                                                            

 
Drug·î kanonq togo`de: Ego`e kraegranen·e. So~ine˜n·e kra˜snoe mũ~enikovq pohvalõ. Glãsq a*: 

I‹rmosq: Gõrk·x rabõti i½bãvlsx I‹srãilq. 
^estn»̃hq mu˜~enikq tor`estvõ sover{i˜mq dnẽsq ra˜du|Ãesx, Ý–kw da tỹhq molĩtvami Bõga 

i Gd*a obrx̃Ãemq mĩlostiva i slãvi i–hq sq ra˜dost·| da spodõbimsx. 
Sĩnove B *̀·î po pri~a˜st·| b»˜ste, dy˜l» proslãvl{e togw̃ i slavu polu~iste, mũ~enic» 

nei½ry~ẽnnu| Bl*ga˜x nebe˜snax i pryb»va˜|Ãee voĩstinu bla`ẽnstvo. 
Ìmã tverdost·| pervye slovo otcu soprisnosuÃnoe Íxsnivq posramĩlq esi A‹r·a to`e 

Ïstupnika glagoli tvoimi Ý–kw pastirq i mu~enikq Ídavilq esĩ mudre Teõdore.             Bg*rd~en}                      
Bo`estvennu| goru po~timq Ï nex`e Ïsy~esx kamenq kraeugoln·î vq soedinen·e pre`de 

rastoxÃax privodx nei½ry~ennoe, istinu| B *̀·| mt*rq, Ý–kw v»nu na{ego ispravlen·x. 
                                                                                                                                                                   

Katavas·| glagoletq desnii Í–vo likq, nastoxÃ·î, I‹rmosq. 
Gork·x raboti i½bavlsx Israĩl} neprohodimoe proiˆde Ýkw su{u, vraga ½rx potoplxema, 

pysn} Ý–kw blagodytel| poemq Bg*u ~udody|Ãemu mi{ce| visoko|, Ý–kw proslavisx. 



 
Vtor¶î `e nastoxÃ·î troparq, Glasq toiˆ`e. 

Ü‹kw bl*go voinstvoslõv·e i s·e˜ tvõe Hrt*e˜ e–st} novosobra˜n·e: Ne bõ dvana˜desxt} Ý–kw`e 
Apõstolovq so~inĩlq esĩ, no trĩ eÃe˜ prisovokupĩvq na lẽst}, svxÃe˜nn·î m~*kovq põlkq.  

 
Pysn} g*: I‹rmosq. Ti˜ esĩ Ítver`de˜n·e na tx nady˜|Ãihsx. 

Mãn·x spasi˜telnax blagãgw mudr·i dh*a Ý–kw`e rỹk» Petra˜ ispolnx̃ete i dvoena˜desxticu 
Bg*omudru|.  

Sobra˜n·e Bg*oi½bra˜nnoe Iera˜rhomq mũdrihq dnẽsq i mona˜hovq n»˜ny i Jereevq i 
ra½nosmy{e˜n»hq vospoĩmq. 

Obli~ĩ be½½akw̃nnax, Sobra˜n·e Tvoe˜ Gd*i svxÃe˜nnoe dỹlomq vra`dẽbnyiˆ{agw knx½e˜iˆ 
iskovan·x.                                                                                                (Bogorodi~enq) 

Ev» prama˜tere Tĩ ispravlẽn·e b»lã esĩ na~a˜lnika `ĩ½n· mĩrovi Bc*e rõd{ax. 
 

(Inq. Pre˜`de vykq.) 
Ne mudrost·| i bogãtstvomq da hva˜litsx sme˜rtn·î svoi˜mq, no vy˜ro| Gospõdne| pravosla˜vno v½iva˜x 

Hrt*ũ Bg*u i glagõlx emu, na kãmeni tvoĩhq ½a˜povydeiˆ Ítverdi˜ mx vl*ko!    
Pỹsn»mi B *̀e˜stvennimi bg*omdr·i da po~tĩtsx Timotẽî Bg*a po~tĩv·î dobrodytelnimq 

`itie˜mq i vyne˜cq sogu˜bq Ï negw̃ pr·ẽm·î, Ý–kw iera˜rhq i m~*kq Hrt*ovq Bg*oi½bra˜nne!  
Mĩslîi tverde˜î{e| J‹wa˜nq i Pe˜trq, Teõdorq Se˜rg·iˆ `e i Nik·forq pre½vĩterevq syda˜liÃe 

Bg*a vospyva˜|Ãe krõv·| so nĩhq `e˜rtvenomq Hrt*u˜ ra˜du|Ãesx prinesõ{asx. 
Edĩno terpỹn·e vo dvo|̃ poka½ã{a tylesẽhq doblemũdrenni levĩti Hrst*õv», oru˜`nic» 

tve˜rd·î, Tama˜ (=Èoma˜)  i Vasĩl·î i vynci  poslỹdnimi  vo glav»˜ Ívx½õ{asx.                     B~*enq. 
Nei½re~e˜nq e–st} o–bra½q ½a~a˜t·x i ro`destvã Tvoegw̃ Dv*a Bc*e neposti`ĩmago vo vsỹmi Si˜na 

B`*·x ½a~alã esĩ bẽ½q sỹmene i rõ`d{i ~t*ax prybiva˜etq prisnodỹvo.  
                                                                                                                                                                              

Katavas·x: Prỹ`de vỹkq Ï Îca˜ ro`dẽnnomu. 
 

Druga podõbna eî. 
I‹`e na voda˜hq Ítverdi˜v{emu ½ẽml| neoder`ĩmo i na drỹvy povỹsiv{emusx plõt·| 

vsx̃~eski vo½lõ`{e du˜{q nadẽ`du vsĩ me~e˜mq tvẽrdoe ½akolẽn·e pryterpỹ{a st*·î.  
 

Syda˜lenq gla˜sq a*: pdbenq: Grõbq tvõiˆ spãse.  
Mũ~eniki Hrt*õv» i tve˜rd·x prydstãteli  snĩdemsx vỹrn·î po dostox̃n·| po~estĩ, Ý–kw`e 

½akole˜n·x vsecỹlax, Ý–kw`e `ẽrtv» i Ý–kw `rec»˜ Hrt*õv»: s·i bo A‹r·a Ïstũpnika do koncã potryb»̃ 
b»{a mu~e˜n·x vyncemq svytloÍbla`ĩv{esx.  

 
I‹nq podõbenq toî`e. 

Zvỹ½d» svỹtl·x cẽrkve Hrt*õv» poka½ãstesx mudr·î, Í~ẽn·i lu~ãmi oblistavã|Ãe, 
stradãn·i `e svỹtlost·| i ~udẽsq pryslãvnimi ~udodỹîstv·e: tỹm`e dnẽs} svxÃe˜nnu| vã{u 
pa˜mmxt} vỹrno pra˜½dnuemq.                                                                                               B~*e˜nq. 

Oblakq tx̃ svỹta B`*·x prisnosu˜Ãnagw dv*o i kov~ẽgq i svỹÃnikq i stãmnu i gõru 
nesykõmu| proro˜c» prorica˜hu Ïrokovĩce - pry~ĩstax: i–½q tebe˜ bo prõîde be˜½q sỹmene vq 
poslỹdnax Hrt*õsq Bg*q, Ý–kw`e Îcq  blagovolĩ.  

 
Pỹsn} d*: I‹rmosq Ìsl»˜{ahq Gd*i. 

Rugãtisx t{a˜husx l}sti˜vi prõpovydi vse~esnõî, no tỹhq obu½dã{a neistõvniî x½ĩkq 
vse~estn·î.     

Idolsku| obli~ĩste, mũ~enic» lẽst} i ½lo~e˜st·e Hrt*a propovỹdaste, pobydĩtelx smẽrt», 
svxÃe˜nyî{·i.   

Ne l`ĩv»mq Bg*omq, vopix̃hu, pr*nõs»mq `ẽrtvu, no tylesa˜ na˜{a, Ý–kw`e `e˜rtvu nĩny 
bl*goprix̃tnu vsỹhq Bg*u prinõsimq.   

Na ka˜meni vodru½ĩste hra˜minu vã{u, svxÃenuî{·î, segw  ra˜di  nepokoleb»˜mi prilõgi 
bysõvskimi xvĩstesx.                                                                                             (Bogorodi~enq) 



Bc*u tx  vse~istax prosvyÃenii vsi  propovyduemq solnce vorodila˜ esĩ pravednoe 
prisnodỹvo.  

 
I‹nq I‹rmosq. 

Ìsl»˜{a prỹ`de Avvakũmq slũhq Tvõiˆ B`*e Vse˜prebla˜`ei strãhomq  v½ivã{e: pr·i˜detq Bg*q Ï |–ga, 
Ï gor»̃ priosynenix, e–`e spasti˜ mĩrq, sla˜va  si˜ly tvoẽiˆ.   

Ste½|˜ veduÃu| kq `ĩ½ni, põstni~eski {estvovav{e, strada˜l~eskoe blagoslãv·e polu~ĩ{a 
Evsẽv·î tverd·î, slavn·iˆ Komas·î, Haritonq `e i   B`*e˜stven·î Daniĩlq i vseslavn·iˆ J‹erote˜î.   

Tlynnoe Í–bo Sokrate mudre võinstvovan·e ostavilq esĩ, car|˜ `e Hrt*ũ vv(o)inĩlsx esĩ 
Í½rỹt» ponu`dã|Ãimq Bg*omq i ½akole˜n·e Bg*u  sover{ẽnno i blagwprix˜tno prinẽslsx esĩ.  

Glagol» da vospoetsx svxÃennimi Teõdorq i Timotẽî, Evsev·iˆ `e i Komas·î, Teodorq, 
Danii˜l}, Petrq, Nikiforq `e i Sokrãtq, Hari˜tonq, Jwanq, Vasil·î i Tomã, J‹erote˜i `e i Serg·î.  

                                                                                                                      (Bogorodi~enq)  
Dverq prostranyî{u| nebesq i prt*olq Tx po½navaemq, Serafĩmq pryvi{{u| Vse~*tax: 

egw̃`e bo vsx~eskax ne vmyÃa|tq Ý–kw Bg*a, vmystĩla esĩ i nosi{i na obxt·xhq Ý–kw`e ml*nca, na 
prt*oly O‹t~emq estestvõ na{e posa`da|Ãagw.  

 
Katava˜s·a: @e˜½lq i–½q kõrene J‹ese˜eva. 

Drugãx. 
Vnegda˜ priitĩ vrymeni xvĩtisx Tebẽ namq vo plot», pr’rkq re~e˜: stra`duÃ·î `e ~st”n»î 

tvoi˜ svxÃenom~*nc» v½ivahu pri½iva|Ãe Tx neprystannw Ý‹vĩtisx Hrs*te˜ i–mq na pomoÃ} 
blgovrymennu|.  

 
Pysn} e*: I‹rmosq. Ì‹tren||Ãe vopie˜mq Ti Gd*i.  

Petra˜ te˜plomu nosx̃ apõstola Petra˜ Vsebl*`n·î ne~ẽstvu|Ã»x  i½obli~i˜. 
Obli~e˜n·x neterpx̃Ãe Ý½ĩka ĩstinyî{agw ru˜cy Ïsykw̃{a w–by Petrõvy be½akw̃n·î.  
Edĩnu Ï rukq pover`ennu| pohitiv{a svyt} vo½pr·x nevi˜dx{ax pervy.             B~*enq.                           
Dyvu po ro`destvy poemq tx Bc*e: Tĩ bo Bg*a Slovo plot·| m·rov»  rodila esĩ. 
 

I‹nq I‹rmosq: 
Ne½ahodi˜m·iˆ svỹt} vo½s·x˜iˆ Hrt*e˜ serdcãmq vỹro| po|̃Ã»hq Tx, m·rq  podavax namq, i–`e pa~e Ímã, 

Ý–kw da Ï nõÃi nevydyn·x kw dn| ½apovydeî Tvoihq tekuÃe, slavoslovimq Tx ^l*kol|b~e. 
@ĩlami Í–bw dogmatovq Ídavĩlq esĩ pervye mdre Teodore A‹r·x, poslydĩ `e Ïstupnika 

krove˜î te~e˜nmi na visotu hulu gl*|Ãagw,  i sq nimi  ½lona~alnagw ½m·x x½i˜komq Ý–kw`e s»̃hq 
Ípotryblxx. 

Prypodõbno pãstvy prydstox̃lq esĩ md*re, Tiver·îskagw gra˜da prydsydãtel} b»̃vq Timotẽe 
i poma˜½an·emq ~t*»mq l|demq o svxÃa˜x svoe˜| (ĩsto|) krõv·|, vo st*ĩhq st*a˜x ra˜duxsx v{e˜lq esĩ. 

Otq Nike˜i proi½rast{e stradanii svytomq i ~udesq lu~am» wkrestnax Tiver·iˆskagw grada 
o½arx|tq svytlo, Ý–kw`e velĩ~aî{ax  svytila, Timoteiˆ velik·î i Teõdorq kupnw, Evsev·î `e i 
Komasiî.                                                                                                              B~*enq. 

Neopalĩvq Dv*o Pr~*ax lo`esna˜ Tvox̃ Ï ĩstihq krovẽî tvoi˜hq voplotisx neprylo`nw Ý–kw`e 
bl*goi½voli slovo B`*·e, egw`e edinu ipostasq pravoslavno mudrstvuemq vo dvo|˜ estestvu i 
dyîstvu, i hotyn·|.  

 
Katavas¶x: Bg*q s·î m·ra.                                           

                                                                                                  Drugãx. 
I‹`e px̃t·| hlỹbami nasi˜tiv·î inogda˜ tĩsxÃ»hq a–l~uÃihq Timotẽe, ~u˜do sover{i˜ pãki 

tobõ|: Ývĩlsx bo esi˜ nei½ry~enno strannopriemstvux pute{estvenika i okrugomq hlyba nasiÃax 
pry`de nenasĩtimagw.  

 
Pysn} Á*: I‹rmosq: O~ĩstimq Spa˜se. 

Nepo`er{e i½vaxn·emq ĩdolomq Bl*`nyiˆ{·î, vo glav»̃ va{a  bl*goder½novenno Ísy~eni 
b»ste, Ý–`e nb*sn·î carq dostoînw, svxÃenyî{·î Ívyn~a˜, 



Tiver·îsk·î gra˜dq md*r·î i togõ vs|˜ okre˜stnost} Ï prylesti i–dolsk·x,  kq svỹtu nastãviste 
B`*estvennu| po½nan·x, ~udesĩ i slovesĩ prylest} Ïgnav{e. 

Zakolẽn·x B`*·x i `ẽrtv» b`*stvenn·x, pẽrve bo emũ `e˜rtvu be½krõvnu| prinosxÃe St*»˜î, 
svo|˜ krov} po`er{emusx po`roste.                                                                          B~*enq. 

Da i½bavimsx Ï l|t»hq sogry{en·iˆ molĩtvami Tvoi˜mi Bg*orodl*n»ce  ^t*ax i da Ílu~ĩmq 
Pry~t*ax B`*estvennoe osixn·e, i–`e tebẽ nei½ry~enno voploÃ{agwsx Sn*a B`*·x.  

 
I‹nq I‹rmosq: 

Vesq Ï strasteiˆ be½myrnihq soder`usx, i  kitomq ½li˜mq pogluÃenq e–smq: no vo½vedi˜ i½q 
istlyn·x mx Ý–kw`e pre`de Hrt*e J‹w˜nu i vyro| pokaxn·e daruiˆ mi Sp*se, Ý–kw da po glasy hvalen·x i spasen·x 
dh*omq po`ru  teby. 

Gõry Í–mq Tvõî vo½ve˜lq esĩ ko Gd*u, protx`ẽnq b»˜vq po ½ẽmli, bie˜n·x poneslq esĩ i oboĩhq 
rukq otsy~en·x pryterpylq esĩ i glavĩ me~emq otxt·e: tvoegw̃ bo, Pe˜tre, ½lodyîstven·î, Ý½»˜ka 
obli~e˜n·x nesterpỹ{a. 

Pometa˜|tsx psõmq otsy~e˜n·x tvoi˜ ru˜cy, `ena˜ `e nikogdã`e svytq vĩdyv{ax, dysni˜cu 
tvo|˜ oÃutĩv{» kq nogãmq e–x pãd{u| poh»tĩv{i, o–taî otnesẽ i s·|̃ kq slypĩmq o~esẽmq svoi˜mq 
prilõ`{imq ½rỹn·e vospr·x̃. 

^estnãx va˜{a smẽrt} svxtĩî, e–|`e `ĩ½n} nekon~a˜emu| naslỹdovaste, vo glav»˜ bo me~emq 
posykaemi, vsyhq glavy Hrt*u˜ soedinĩstesx, pobỹdnimi vyncĩ Íkra{a˜em» i nãmq spasẽn·e 
ispro{a˜|Ãe.                                                                                                                          B~*enq. 

Vi{nxgw Bg*a ro`d{ax vo½vĩsila esĩ vo glubinĩ ½lob» po pol½{eesx, vsenepr*nax, 
~elovy~eskoe estestvõ: tym`e mol|̃ sx vq timyn·x mx Íglyb{a prygry{en·iˆ ruku spasĩtelnu| 
proster{i, kq vi{ny spasen·e  vo½vedi˜.  

 
Katavas·x: I‹½q Ítrõb» J‹w˜nu. 

Drugax. 
Dva dobrax Komas·e slavne voinstvoostavilq, i–bo tlỹnnoe Íedinenoe `e i be½vỹ~noe `itie˜ 

i½bra˜vq i stradan·emq velia˜ra pobydĩvq, dvyma vyncami tx̃ Ívyn~a{a: mu~en·x i B`*e˜stvvennagw 
põstni~estva. 

 
Kondakq Glasq d*: podobenq: Vo½nes·iˆsx na kr*t}.   

Pxtnadesxto~i˜slen·î Hrt*ovi strada˜lci, Tiveriopola - vyrn»  ½aÃitnic», Ý–kw`e ½vy½d»˜ 
dnes} vo½s·xva|tq svytl·x: Timoteî i Teodorq slavn»î J‹erarsi Evsev·î i Komas·iˆ i B`*estvenn·î 
Sokratq, sq desxtice|   spostnikwvq vsyhq ~udesq ½arxm» oblistava|Ãe.  

 
I‹kosq. 

Ierarhi ~st*n·x i b`*estvenn·x tai˜niki stra{nihq tãînstvq Hrt*ova pri{estv·x, hotx 
vospỹti dẽr½ostno pomra~en·iˆ so gry{enmi l|timi d{*e|  `e i misl·|, svi{e pro{u pomoÃi, Ý–kw 
da pohvalami Ívyn~a| svxtĩx vq v»{nihq Ívyn~a˜ ½i`ditel}, o–ba bo mu~ĩteli mu`eski 
ni½lo`i{a, A‹r·x `e pry`de i Ïstupnika, Ï negw˜ `e vo½vyÃen·x posy~eni b»{a glav»̃ vsyhq 
~udesq ½arxmi oblistava|Ãe. 

 
Pysn} z*: I‹rmosq: B`*·x sni½ho`den·x. 

Timote˜x, Sẽrg·x, Tomu˜, Sokra˜ta, Petra˜, Vasil·x, Danii˜la, Nikifõra, Komas·x, `e i 
Evsev·x, sq dvoma Teodoroma, i J‹wanna, vospoĩmq, Haritona, vyrn·iˆ i J‹erotex.  

^udesq dyîstvo i po kon~iny dosto`elatelnoe st*»˜hq prahq podaetq, cyluemq 
pysnoslovxÃe neprystannw po|Ã·î: bl*gvenq Bg*q Oc*q nã{»hq.   

Pxtericu  ra½lu~i Ï desxtic» str*totp*cevq Hrt*õv»hq  i–h`e dh*» soder`ĩtq vi{ni» gradq 
prisnw nera½lu~ni Bolgarsk·î carq prs*nopamxtn·î: bl*venq vop·x Ot*ce˜vq B`*e.  

Ü`e edinod*{·e vỹr» po ed»no sovokupĩ s»hq ra½lu~ĩ (Hr·stol|bĩv·î Bõlgarsk·î cãrq = 
прешкртано) Ï nih`e pr·emq edinu pxtericu, raduxsx pox{e: blg*venq Bg*q Oc*q na{»hq.   

Ne edĩnq Ï gradõvq vq `re˜b·î imỹ Bg*opropovỹdniki na B *̀·imq prõmislomq i ve˜si 
ra½dylĩ{a sebe˜ svytovodĩtel», vỹro| v½ivã|Ã·x: blg*venq Bg*q Oc*q na˜{»hq.         



Vsyhq Íbw Gd*a edinagw `e tõkmo Ed»noro˜dnagw Sn*a pravoslavno Oc*a vlg*oslovxÃe Ï Tebe 
i½hodxÃagw Dh*a pravago soestestvenna i sop*rnosuÃna.  

 
I‹nq irmosq. 

Vnido{a Ý–kw vq ~ertogq vq peÃn·iˆ plamenq nesterpim·i, i–`e ½a bl*go~est·e inogda o–troc» st*·iˆ 
poka½av{esx Ý–vy: i soglasno pysnoslovxÃe pysn} vospyvahu: Otcẽvq B`*e blg*venq esi˜.  

Ka˜plxmi krove˜î va˜{i, be½bõ`·x o–gn} pogasĩste i ~ude˜sq ryka˜mi bolỹ½neî Ïmiva˜|tq 
potõki i vỹrn·x i½bavlx̃etq po|˜Ã·x: Otẽcq nã{q B`*e blg*ve˜n} esĩ.  

I‹kw sẽrdce ½abvẽn·x nedostõîni obxvx̃etq vãsq Hrs*q vsebogãt·î   sokrove˜nnihq podq ½emlẽ| 
pre{e˜stv·i lỹt} mnõg»mi, ~udẽsq rỹki isto~a˜|Ã»hq vopi|˜Ãimq: B`*e blagoslovẽnq esĩ.  

Nedu½i ra½li~n·x Ïgõnxtsx i lukavnyiˆ{·î ds*i progõnxtsx, m~*c» md*r·î blg*dat·|, |–`e 
mõÃi vã{x isto~a˜|tq vopi|Ãimq Hrt*u˜: blg*venq esĩ.                                                         B~*enq. 

Rodilã esĩ vq lỹto be½lỹtnw Ï Oc*a˜ vo½s·x̃v{ee slõvo dv*o pa˜~e Í–ma˜, egõ`e mol»̃ d{*ĩ moex˜ 
lỹtn·x stra˜sti l|̃t·x i½cylx̃ti, Ý–kw da po|˜ tx vsygdã bl*ve˜nax.  

 
Katavas·x: O‹troc» blg*o~e˜st·|.  

Drugãx. 
Kladx½q ~udesq i isto~nikq be½~ĩslen·îq i½cylen·i‰, blagodateiˆ ryka˜ i du{a˜mq o~iÃen·e, 

hramq st*»hq pxtnadesxti est}: priid»̃te vyrn·î vq nemq osvxtĩmsx. 
 

Pysnq i*: I‹rmosq: Sedmerice| peÃ}. 
Wprovẽr`enq b»̃vq pẽrvye hra˜mq Ï ne~estĩv»hq ½asipa˜ mũ~enikovq mõÃi: no 

proslavlx̃em·iˆ vo st»̃hq Gd*q blago~estĩvimi  Ïkri˜ s·x̃ vo ½dra˜v·e nemoÃestvũ|Ã»hq i d{*a˜mq 
spasẽn·e vỹro| blagoslovx̃Ãihq Hrt*a˜ vo vỹk».  

Raslãblennomu poda|̃tq Ídõvq ispravlẽn·e, Ý–kw`e prỹ`de nỹmomu bl*goglãs·e, 
proka`ẽnomq `e o~iÃe˜n·e i bysnu˜|Ãimsx iscylẽn·e i oslyplẽnnimq pro½rỹn·e pa˜ki: vra˜~eve bo - 
b`*e˜stvenni Ï Bg*a darovx̃ni xvĩ{asx pãstvy Hrt*õvy vo vỹk».  

Vstupãxî dẽr½ostno vo hrãmq vsãdnikq vne½ãpu sq kõnemq nevĩdimq b»̃st} i togo˜ 
nei½bỹ`nu|, Ý–kw vĩdy{a, pogĩbel} sq nĩmq bi˜v{·î ½lodỹîstvenii võini stra˜homq otbygõ{a, 
blagodãtq vo½yÃa˜|Ãe vsỹmq Ï Gd*a da˜nno| st*»˜mq.                                           

Trisvỹtloe B`*stvõ edĩnstvennoe oblistavã|Ãee six̃n·e edĩnagw triiposta˜snagw estetstva˜, 
rodĩtelx be½na~a˜lna, soestẽstvenna `e sn*a O‹c*u˜ i sca˜rstvu|Ãa edinosu˜Ãnagw Dh*a: o–troc» bl*gvĩte, 
svÃ*n»ci vospõîte, l|˜d·e pryvo½nosĩte vo vsx vỹk».  

 
Inq I‹rmosq. 

^ũda preeste˜stvennagw poka½a˜ o–bra½q o‹gnerõsnax pe˜Ã} dre˜vle: o–gn} bo ne opal»˜ |–n·x dy˜ti, Hrt*õvo 
ÝŠvlx˜x be½sỹmennoe otq dv*» B`*e˜stvennoe r`*tvõ, tymq vospyva˜|Ãe vospoe˜mq: da blg*v»̃tq tvãrq vsx Gd*a i 
pryvo½nõsitq vo vsx˜ vỹk». 

Gra˜dq Nikẽîsk·î hvãlitsx pelenãmi va˜{im»  bg*onõsn·î Tiver·îsk·î  `e ~udẽsq nasla`dãetsx 
i krasu˜etsx stradãnmi i pỹsnmi Teõdore B`*e˜stvenie i Timotẽe, Evsẽv·e Bg*obla`ẽnne i Koma˜s·e 
pysnoslõvitq Hrt*a˜ võ vỹk».   

Pỹsnm» svxÃẽnn»mi da vospoẽtsx Pe˜trq i Teõdorq i J‹wa˜nq, Nikifõrq, Se˜rg·î i Vasĩl·î, 
Tomã, Hari˜tonq, Danii˜l} i J‹erote˜î, sq nĩmi`e  Sokra˜tq vsebl*`ẽn·î: da blg*vit `e tvãrq vsx̃ Gd*a i 
prevo½nõsitq Egw̃ vo vsx̃ vỹk». 

Iscylen·x blg*~estno pristupa|Ãimq podavaetq strasteiˆ i nedygwvq, slypi˜mq pro½ren·e, 
nymimq `e i gluhimq - gluhimq glagolan·e i sl»{an·e vse~estn»̃î: hromimq blagote~en·e i 
stxgnut·e rasslablennimq i  ra½ry{en·e vsxkagw o½lovlen·x, pysnoslovxÃ»mq Hrt*ã vo vyk».  

(Bogorodi~enq.) 
Ìmertvĩ strastnax Bg*ord*ĩtelnice okaxnn·x moex du{»˜ dvi`en·x i Í–mq moî o`ivi˜ 

ÍmerÃvlenn·î strastmĩ, `ivonosnimi dyiˆstv·î molbõ| tvoe˜|, Ý–kw po|˜ tx vsepỹtax: da blg*vĩtq 
tvarq vsx Gd*a i pryvo½nos»tq egw̃ vo vsx vyk». 

 
Katavas·x: ^uda preestẽstvennagw. 

                                                                     Drugãx:  



^udesã Bg*olỹpna i veli~·x Ï ra˜k» isteka|tq st*»î dnes}: priidĩte vsi Tiver·ane radostnw 
s·|˜ ob»˜memq, po~erpa|Ãe blg*dãt} i ml*st} Ï  ~estnagw kov~ega moÃeiˆ »–hq, pryvo½nosxÃe Hrt*a˜ vo 
vỹk».  

 
Pysn} É*: I‹rmosq: Ì`asesx o‹ se˜mq nb*o.  

Timotex, Komas·x i Tomu, Evsev·x b`*estvennagw, Serg·x i Danii˜la, Sokrata i Harĩtona 
mudragw, Vasil·x i Petra˜ so J‹eroteemq ~udnimq i dvoma Teodoroma, Nikifora vo i–stiny 
pobydonosca suÃagw sq J‹wanomq Íbla`ĩmq. 

Neporo~no sohran{e Hrt*u˜ Ítrõb» i serdca˜ ispitu|Ãemq svxÃenici svxÃenstvo i ~isto, 
postnic» ÍmerÃvlen·e, e`e pry`de ÍmerÃvlen·x tmi na konecq vospr·xste. 

Vosprixste trudovq vo½me½d·e pxtnadesxte m~*c» slavn·î bg*odylannogo ½rxÃe 
neposredstvenno krasotũ Hrt*ovu, ex̃`e nasiÃa|Ãesx oblistaiˆte bogatno ½ar»˜ namq voshvalxÃimq 
va{u b`*estvennu| pamxt}, strasteĩ mglĩ Ïgonx|Ãe.                                        (Bogorodi~enq.)              

Xvĩlasx es»˜, W‹ Dv*o, mr*q B *̀·|, pa~e estestvã ro`d{ax - plot·|  bl*gõe Slovo, egw̃`e Oc*q 
Ï serdca svoegw̃ pry`de vsyhq vy(kq) Ý–kw bl*gq Ïrignu, ego`e n»ny i tylesq pryvi{{a 
ra½umyemq, a–Ãe i vq tylo oble~e˜sx. 

 
I‹nq I‹rmosq. 

Be½na~ãlnoe Slovo Bg*q `e i Gds‚q na{estv·emq Dh*a B`*e˜stvennagw, w–t~imq bl*govolen·emq vq 
lo`esnãhq vselisx tvoi˜hq i ro`d{ex be½q symene, ^t*ax, nasq obnovi˜lq e–st}, tymq tx veli~ãemq. 

Ì`ãsnoe ~udo stra{noe Ídivlen·e, i–bo der½nu˜v»î vq slavn»î va{q  vniti hramq vsadnikq 
vo–inq i konemq vkupy b» nevidimq, vsymq ½rxÃ»mq Í`asa|Ãimsx, svxt»˜î.  

À(S)nĩdemsx vs» soglasnw po~ita|Ãe tregubopxto~islen»î polkq Hr*v»hq i½rxdn»hq 
võinovq i teply vopi|Ãe, tyhq molĩtvami, pryblã`e, strasteiˆ i vydq i prygry{eniiˆ nasq 
i½bavi.   

Xkw stolpi˜ blago~est·e suÃe st*»˜î nepokoleblemu Ï vsxkagw ereti~eskagw x½ikovryd·x 
sobl|daîte pastvu va{u i½bavlx|Ãe s·|̃ vsx~eskihq isku{en·î i ra½li~nihq nu`dq pr*nobl*`n·î. 

                                                                                                                  (Bogorodi~enq)                   
Xkw`e trape½a `i½n» hlybq vmystila esĩ vsx pita|Ãagw otrokovice vsydytelnimq 

osynen·emq i segw̃ doĩ{i soscãmi Ý–kw`e otro~a˜, egw̃`e vospyva|Ãe Ý–kw Bg*a, tx istinnu| Bc*u 
vo½vyÃaemq.   

 
Katavas·x: Tainstvo strannoe. 

                                                                                     Drugãx. 
Tainstvo strannoe vi`u i pryslavnoe: hramq raiˆ, drevo `ivotnoe, st»î posrydy egw 

ly`aÃ·x vo edinomq polo`en·î i ra˜cy, i–h`e molitvami  B *̀e spasãî rodq na{q.  
 

Svetĩlenq podobenq: Nebo ½vy½da˜m». 
Svyta prixteliÃa, svytolu~n·x moln»iˆ Timotex velikagw so dvymã Teõdoroma i sq 

pro~e| dvoenadesxtice| voshvalimq vsĩ. 
 

Slava i niny: 
Zlatoplytenn·î stolpe i dvonadesxtostynn·î grade, solncekapl|Ã·iˆ pr*tõle, sydaliÃe 

care˜vo, nedovydomoe ~udo, kakw doi{i vl*ku;   
 

Na hvalitehq, stihiri glasq d*: põdobenq: X‹kw doblx. 
Mnogoimenĩtoe m~*nkovq so~inẽn·e mnogora½lĩ~n·x mu˜ki pryterpỹ dõblestvenno i kq 

edĩnomu Bg*u na˜{emu prẽîde rãduxsx sq tmãmi  mĩslenn»hq ~inõvq veselĩtisx, Ý–kw ½mĩevi mnõg·x 
tĩsxÃi pobydĩv{ee Ïgnãn·emq ĩstinnimq i Dh*a bl*godãt·|. 

Presla˜vn·î Sẽrg·î i velik·î Timoteî, Petrq `e i Komas·î i J‹wanq i so  dvyma `e Teodoroma 
Tomã, J‹eroteî, Nikiforq, Daniil} i B`*e˜stvenn·î Vasil·î i Sokratq, Evsev·iˆ kupno i Haritonq sq 
nimi da vo½velĩ~itsx  blago~est·x ½abrala. 



Ni gladq, ni`e byda, ni `ivotq, ni`e smert} Ï l|bve slavn·iˆ sotvor{agw vasq ra½lu~it» 
vo½mo`e, tym`e naslydovaste carstvo nebesnoe i nasla`den·e nei`divaemoe i neskon~aemoe Ïn|dq 
vesel·e, no prosĩte i namq bl*gdatno o~iÃen·e i ml*t}.  

 
Slava Glasq: i*: 

Bla½»î rab»˜ i vyrn»î dylateli vinograda Hrt*ova i`e i txgotũ dnevnu| pones{»î i 
dann»î vamq talantq vo½rastiv{»î i po vasq pri{ed{»mq ne½avidyv{»î, tymq Ïvergõ{asx 
vrata carstv·x vamq: vnid»te vq radost} Gd*a va{egw, molxÃe o‹ nasq B`*estven»î petnadesxte.   

 
I‹ nĩny: Bc*e Ti es»̃ lo½a istinnax. 

 
Slavoslõv·e velĩkoe i Ïpustq. 

Na liturg·î Bla`e˜na Ï Kanõna St»̃hq pe˜rvagw pỹsn} g*: 
 i vtora˜gi pỹsn} Á*: 

Prokĩmenq glãsq z*. ^estnã prydq Gd*emq smert} pr*bnimq.   
Stihq: ^tõ vo½dãmq Gd*e˜v» o‹ vsỹhq, Ý–`e vo½dadẽ mi;  

Apõstolq ko Evre˜omq ½a~a˜lo .t*l*d*: Pominaîte nastavnik» va{a, i–`e: 
 Alliluix: Bl*`enq mu`q boxîsx Gd*a, vq ½apovydehq Egw̃ vo½hoÃ.   

Stĩhq: - EÅg‚a·e Ï Luki˜: ½a~a˜lo k*d*; Pri~astenq: Vq pamxt} vy~nu| budetq pr*vdikq i daetsx - 
st·iˆ eleiˆ vrat·xmq Ï kandi˜la St»̃hq vo osvxÃen·e »–hq.  

 
______ OO-¦-OO ______  

 
Veli~a˜n·a kq Svt*»˜mq Petna˜desxtq sv*Ãnom~*komq vq nĩh`e i edino ove˜ml|Ãe 

i no˜vagw m~*nika Teo˜dora vq Mitili˜ny o–strovy postra˜dav{agw. 
 

Glasq i*: pesnq: ^estnyiˆ{u| heruvimq.   
Priidite sobran·e vsyhq vyrnihq pysnmi dostoînimi voshvalimq bl*go~estno ves} likq 

svÃ*nom~*kovq bl*go~estnomudrenno Íbla`a|Ãe.  
SvxÃenomu~eniki Hrt*v» pxt} i desxt} ni½lo`iteli ½lo~estiv·x prylesti ¶dolsk·x i 

Ïstupnika slavoslovxÃe vospoimq.  
Tiver·opolsk·x st*rdlci i B *̀estven·x prydstateli i lesti i½obli~iteli, priidite 

so{ed{esx po~timq dostoînw vyncedavca  veli~a|Ãe.  
Da poetsx Timoteî ~estnw, Komas·i‰ kupnw, Evsev·î i Tomã, Daniil} i Haritonq so 

J‹eroteemq, Ý–kw Hrt*u svoîstvovav{e.  
Da po|tsx e`e vseblagogovyîno Petrq i Sokra˜tq i Teõdori ~s*tn·î sq Vasil·emq, Serg·emq, 

Nikifõromq i J‹wa˜nomq Bg*onu˜dr·î.   
Priidite voshvalimq vỹrn»i troînu| pxtericu m~*nikovq vse~estnu| sq nĩmi`e 

vyn~ava˜|Ãe i Teõdora ~estna˜gw vq Mitilĩny postradãv{agw dõblestnw: vsĩ bo Gd*u o‹ na˜sq prĩsno 
mõlxtsx.  

Ve˜sq l»̃kq strastotẽrpecq priidĩte voshvalx̃|Ãe Ívyn~a˜emq - blagogovyîno:  
sĩî bo ni½lo`ĩ{a prỹlest} 

velia˜rovu i Hrt*a˜ Bg*a 
 ispovỹda{a. 

 
Kone˜cq slu`ba St»̃hq i Bõgu slãva 

 
_____O-O_____ 

 
 
 



 
ХИМНОГРАФСКИТЕ  СОСТАВИ 

ЗА ПРЕПОДОБНИОТ ДАВИД СОЛУНСКИ 
 

Познато е дека македонската земја станала плодна почва за втемелување на 
христијанството и за неговото воздигнување до степен на основен двигател на духовните и на 
културните процеси. Нејзината традиција на прабиблиска земја (заверена и во содржината на 
Стариот завет од Светото Писмо како земја на Китимците) ја предодредила да стане и првата земја 
во Европа, каде што апостол Павле со апостолите Тимотеј, Сила, Силуан, Матиј и други  ја 
ширеле христијанската вера и го покрстувале населението. Оттука и не е случајно што во 
ранохристијанскиот и во средновековниот период голем број на општохристијански светители го 
основоположувале или го воспоставувале светителскиот култ токму на теренот на Македонија. 
Особено градот Солун, заедно со Константинопол, Александрија, Антиохија, Ефес и други, 
прераснал во раздвижен центар на христијанската духовна и уметничка култура, а само во него се 
основоположиле светителските култови на повеќе од 30-тина општохристијански и локални 
светители. Во градот Солун проповедувале светите првоврховни апостоли Петар и Павле, а како 
прв христијански теолог апостол Павле напишал повеќе Посланија, меѓу кои и две до Солуњаните. 
Овие негови епистолии се сочувале, а подоцна биле прифатени во составот на Новиот завет од 
Светото Писмо. Уште од самите почетоци на христијанството повеќе светители ја стекнале светата 
благопочит со дејноста во Солун, а меѓу нив ќе ги споменеме: св. жени маченици Матрона (II век), 
Еликонида (+244 г.), Анисија (¦298 г.), Теодотија и Анастасија (¦304 г.), св. маченици Агатопод и 
Теодул (¦303 г.), св. великомаченик Димитриј Солунски (¦306 г.) - кој се смета за светител 
заштитник на градот Солун, неговиот слуга св. маченик Луп (¦304 г.), св. маченик Нестор (¦306 г.) 
- кој го примил христијанството од св. Димитриј и заедно со него умрел, цариградскиот патријарх 
св. Павле Солуњанин - Исповедник (¦351 г.), казкиот епископ св. Порфириј (¦421 г.), преп. Давид 
Солунски (¦540 г.) и др. Од средновековниот период со градот Солун се поврзуваат светителските 
култови на: словенските првоучители - светите браќа Солуњани Кирил (¦869 г.) и Методиј (¦885 
г.), солунските митрополити преп. Василиј Исповедник (¦ок. 870 г.) и св. Јосиф Песнописец (¦830 
г.), преп. Теодора Солунска (¦879 г.), преп. Јосиф Песнописец (¦886 г.), преп. Ефтимиј Нови (¦ 
крај на IX век), преп. Илија Калабријски (¦903 г.), охридскиот архиепископ блажен Теофилакт 
(¦поч. на XII век), св. царица Теодора (XIII век), солунскиот митрополит св. Григориј Палама 
(¦1360 г.) - исихастички протагонист, преп. Јаков Костурски и двајцата му ученика дијак Јаков и 
монах Дионисиј (¦1520 г.), преп. Макариј Солунски (¦1527 г.), солунскиот митрополит преп. Теон 
(¦1545 г.) и др. Со градот Солун се поврзуваат и култовите на следниве новомаченици: преп. 
Кипријан Нови (¦1679 г.), преп. Роман (¦1694 г.), св. Киријана (¦1751 г.), св. Александар 
Солунски (¦1794 г.), св. Анастасиј - Спасо Радовишки (¦1794 г.), св. Јоан Солунски (¦1802 г.), 
преп. Акакиј Серски (¦1816 г.) и др. 
 Предмет на овој наш истражувачки интерес е култот на општохристијанскиот светител од 
ранохристијанскиот период преподобен Давид Солунски одразен во средновековната книжевна 
традиција, а со посебен осврт кон нему посветените химнографски творби. Скоро и не постојат 
историски податоци за преподобниот Давид Солунски, освен оние од хагиографско-легендарен 
карактер. Но и овие извори придонеле различно да се толкува местото на неговото раѓање. На 
едни места се тврди дека преп. Давид бил родум Солуњанин,1 а на други - дека тој потекнувал од 
Мала Азија и дошол во Македонија да се подвизува.2 Според првата варијанта, најпрво се 
подвизувал во близината на родниот Солун во една колиба под бадемово дрво, а подоцна заминал 
да го усовршува својот испоснички подвиг во Тесалија, каде што со строги пости, молитви и долги 
бдеења се стекнал со благопочитта на чудотворец. Во хагиографскиот текст посветен на 
преподобниот Давид се наведува чудото како го окадил царот со запален темјан во раката, а 
притоа не се изгорел. Затоа и по смртта во 540 година се воспоставил неговиот светителски култ 
со нарекувањето преподобен, што означува светителска личност со висок подвиг на подвизништво 
во пустина. Според втората варијанта, преп. Давид дошол од Мала Азија во Македонија, 

                                                 
1 Епископ Николај, Пролог, Линц-Аустрија 2001, стр.403, под 26 јуни; Јеромонах Хризостом 
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2 @iti/ na svetiite, Sinodalno izdatelstvo, Sofi/ 1991, стр.308, под 26 јуни. 



повлекувајќи се во околината на Солун во една колиба под бадемово дрво, каде што се 
подвизувал. Чудотворната моќ ја стекнал во тој крај, а посетителите кај него ги насочувал кон 
спасението. Угасувајќи ги во себе страстите, успеал да остане неповрден и од природен оган. 
Умрел во наведенава 540 година, а моштите му се сместиле во специјално изградената црква во 
Солун со негова светителска посвета. Во секој случај се гледа дека светителскиот култ на преп. 
Давид тесно се поврзува со Македонија и со градот Солун. 

Воспоставувањето на светителскиот култ на преп. Давид Солунски треба да се поврзува и 
со специфичноста на времето во кое живеел и во кое духовно се воздигнувал. Имено, тоа е 
периодот кога заживеала Јустинијановата македонска династија во византиската империја меѓу 
518 и 610 година, кога сè повеќе доаѓала до израз тенденцијата за обединување на Римската 
империја, а со тоа и да се поништи шизмата меѓу западната и источната црква. За таа цел почнале 
да се прогонуваат монофизитите по целиот Исток, зашто биле оквалификувани како закован клин 
во раздорот меѓу Истокот и Западот. Во 529 година се затворил Атинскиот универзитет, каде што 
доминирале професори со еретички ориентации. Затоа пак, политичкиот интерес наложувал да се 
избалансира и духовната волја на Исток, при што во некои провинции се поштедиле 
монофизитите и им се дозволило да ја обноват својата црква во 543 година. Исто така, во VI век 
особено се засилил култот кон светиот великомаченик Димитриј Мироточив (+306 г.), славејќи го 
како чудотворец и заштитник-покровител на Солун после неколкуте безуспешни опсади на градот 
од страна на Аварите и Словените. При ваквиот духовен набој во Солун се отворил широк простор 
за култно надградување на христијанството со современи светители. Оттука и светителскиот култ 
на преп. Давид Солунски заживеал веднаш по неговата смрт, кога веројатно се изградил и 
неговиот храм. Не треба да се исклучи веројатноста дека спонтано профункционирале духовниот, 
народниот, книжевниот, музичкиот и ликовниот облик на воспоставување светителски култ за 
преподобниот Давид. Тоа подразбира дека неговата светителска слава се вклучила во 
богослужбата, народот прераскажувал најразлични чуда и легенди за светителот, се напишале 
првите неопходни за проповедната и за богослужбената практика хагиографски и химнографски 
творби, се осмислило пеењето на химнографски творби согласно тогашната византиска традиција, 
а веројатно и се насликал неговиот портрет по живописот на храмот кој му бил посветен. Сепак, 
во периодот на IX век градот Солун веќе стекнал статус на развиен балкански центар, кој и самата 
Византија го користила како катализатор за духовна придобивање на Словените. Тоа е периодот 
на браќата Солуњани светите Константин-Кирил и Методиј, време на афирмација и шириње на 
словенска цивилизациска свест. Затоа и наскоро сè што се творело во Византија на византиски 
коине-грчки јазик, набргу или истовремено почнало да се преведува и на словенски јазик. Секој од 
византиските автори кои биле на некој начин поврзани со Солун скоро задолжително пишувале 
ораторско-пофални, хагиографски или химнографски творби за христијанските светители, чијшто 
култ се поврзувал со овој град. Најилустративен е примерот со напишаните творби за св. 
великомаченик Димитриј Солунски, а предмет на книжевна и на музичка инспирација бил и преп. 
Давид Солунски. 

Ако првите хагиографски и химнографски творби за преп. Давид од VI век не се сочувани, 
а секако и не доживеале словенски преводи, за среќа вакви творби се напишале и во IX век. Така, 
во акростихот на Канонот од византиско-грчката Служба за преп. Давид Солунски, јасно стои 
дека автор на оваа химнографска творба и на музичко-мелографската определба е познатиот 
византиски писател-химнограф Јосиф Песнописец (816-886). Овој типичен претставник на 
византиската химнографија од нејзиниот Константинополски период по смртта на своите 
родители на 15-годишна возраст се преселил од Сицилија во Солун, каде што и се замонашил во 
еден од тамошните манастири. Неговото стручно усовршување настанало во Константинопол, кон 
кого и самиот патријарх Фотиј се однесувал со висока почит нарекувајќи го „отец на отците“. 
Јосиф Песнописец напишал бројни химнографски творби, збогатувајќи ги содржините на 
литургиските зборници октоихот, триодот и минејот. Неговото химнографско творештво ја 
збогатил содржината на минејот со околу 100 канони посветени на Претпразненството за Раѓањето 
Христово и Богојавлението, на светители, маченици, апостоли и преподобни. Во тој авторски 
корпус секако спаѓа и Канонот за преп. Давид Солунски, што се нашол и во неговата Служба. 
Овој химнографски состав бил преведен на словенски јазик уште во IX-X век, кога се превел и 
минејот. Словенскиот превод на Службата за преп. Давид веројатно веднаш бил спроведен, зашто 
во тој период во Солун живеело бројно словенско население и истото го прифатило неговиот култ. 
Токму и овој словенски превод низ целиот средновековен период бил препишуван во 
македонското и во останатото јужнословенско и руско ракописно наследство. 



Нашите досегашни истражувања покажаа дека Службата за преп. Давид Солунски главно 
се препишувала во составот на службениот или месечен минеј, во чијашто содржина се среќаваат 
химнографски состави наменети за големи, средни и мали празници. Во поголем број од 
преписите на службениот минеј од македонска и општо од јужнословенска провениенција што 
содржи служби за месец јуни се евидентира препис од Службата за преп. Давид. Неа ја среќаваме 
застапена под 26 јуни (по стар стил), кога во христијанскиот календар се слави и поменот на 
светителот. Таков не е случајот во преписите од празничниот минеј, во чијашто содржина се 
застапени службите наменети при богослужбата на поголемите (господови и богородични) 
празници и на празниците посветени на поважните христијански светители. Во ваквите своевидни 
химнографски антологии често ја среќаваме Службата за св. великомаченик Димитриј Солунски 
под 26 октомври (по стар стил), а во ниеден случај не сретнавме препис од Службата за преп. 
Давид Солунски. Тоа зборува за фактот дека во христијанскиот празничен календар чествувањето 
на поменот на преп. Давид се третира за помал празник од оној за св. Димитриј. 

За оваа прилика ние издвојуваме неколку преписи од Службата за преп. Давид, што 
најилустративно ќе ги изразат типичните структурни карактеристики на формираната 
химнографска композиција. Дел од нив имаат македонска провениенција, а другите пак 
потекнуваат од бугарското или од српското ракописно наследство. Пред сè, во оваа пригода ние се 
задржуваме на неколку преписи во ракописите: Минеј за јуни од третата четвртина на XIV век 
(Скопје, Архив на Македонија М-II-4, на л.122б прекинува содржината во почетокот на ирмосот 
од 7-та песна, а продолжува на л.123а со крајот на 3-от тропар од 9-та песна на Канонот); Пчињски 
минеј за јуни од 1510 година (Софија, ЦИАИ бр.320, л.134а-139б); Минеј за јуни пишуван од 
Пахомиј Слепченски во 1546/47 година (Софија, НБ бр.914, л.150а-155а); Минеј за јуни од 1568 
година (Пеќ бр.40, л.132а-136б); Минеј за јуни од третата четвртина на XVI век (Пеќ бр.39, л.168а-
174а); Минеј за јуни од втората половина на XVI век (Софија, ЦИАИ бр.1505, од л.130а); Минеј за 
јуни од почетокот на XVII век (Софија, НБ бр.146, л.64а-67б); Минеј за мај-јуни од почетокот на 
XVII век (Софија, НБ бр.920, од л.217б); Минеј за јуни на еромонах Рафаил од Етрополскиот 
манастир пишуван во 1642 година (Софија, ЦИАИ бр.97, стр.238-246); Гостиварски минеј за јуни 
од XVII век (Софија, НБ бр.538, л.134а-141а); Минеј за јуни од втората половина на XVII век 
(Софија, НБ бр.149, л.39б-42б); и др. Секако, кон наведениве преписи го имаме предвид и 
печатениот словенски превод на Службата за преп. Давид Солунски во Минејот за месец јуни.3 Во 
оваа прилика ние не извршивме споредба со содржината на Минејот за јуни издаден на грчки 
јазик, но тоа ќе го направиме во некој друг истражувачки зафат. 

Од погоре наведените преписи се констатира дека ракописите потекнуваат од периодот 
меѓу третата четвртина на XIV век и втората половина на XVII век. Имајќи ја предвид ваквата 
периодична рамка од развојот на литургиските структурни нормативи би се очекувало 
текстолошката композиција на Службата за преп. Давид Солунски да е составена според 
принципите на Ерусалимскиот типик, според кој од XIV век наваму се изврши литургиската 
реформа во богослужбената практика и во книжевно-творечката постапка. Сепак, интересно е да 
напоменеме дека оваа Служба продолжила и натаму да се препишува во формата на нејзината 
структура според Студискиот типик, како што и се затекнала при нејзиниот првичен словенски 
превод од византискиот протограф. Тоа значи дека Службата за преп. Давид е пишувана со 
кратка редакција и има дводелна композиција со вечерен и утрински дел, што се пееле одделно 
при богослужбата. 

Вечерниот дел почнува со вообичаената група од 3 стихири по стихот Господи возвах, што 
се пеат на 8-ми глас. Ваков е случајот кај сите горе наведени преписи, со тоа што во некои од нив 
се наведува дека стихирите се по стихот Господи возвах (пр. Минеј за јуни од 1568 г. - Пеќ бр.40 и 
Минеј за јуни од поч. на XVII век - Софија, НБ бр.146), а кај повеќето не стои односново 
наведување. Потоа следи слава на 6-ти глас, што се среќава во сите преписи со исклучок на 
преписот во Софискиот минеј бр.146, каде што следи слава и нине богородичен и 
крстобогородичен што ги нема во останатите преписи и во печатеното словенско издание. Со 
последните две наведени песнопеења и завршува вечерната во наведедниов Софиски ракопис. Во 
останатите преписи следи и нине богородичен, кој обично е само наведен, а во некои преписи се 
предава и неговата содржина (пр. Минејот за јуни од 1642 г. - ЦИАИ бр.97 и Минејот за јуни од 
вт. пол. на XVII век - Софија, НБ бр.149). Во печатеното словенско издание покрај наведувањето 
на и нине богородичен стои дополнително „или крстобогородичен“, по кое што следи и предавање 
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на песнопеење со различна содржина од претходните два наведени преписа. Вечерната 
продолжува со слава на 8-ми глас, којашто отсуствува во два преписа (Софија, ЦИАИ бр.97 и 
Софија, НБ бр.149), а во преписот на Службата (Пеќ бр.39) &  претходи уште еден 
крстобогородичен и по неа следи нине богородичен. Вечерниот дел од Службата завршува со 
крстобогородичен и тропар на 8-ми глас, при што во некои случаи последното песнопеење е само 
наведено (Софија, НБ бр.914 и бр. 149, ЦИАИ бр.97), а во два преписа (Пеќ бр.40 и Софија, НБ 
бр.920) воопшто не е застапен тропарот и вечерната завршува со крстобогородичниот. 

Утринскиот дел на Службата почнува со канонот што се пее на 5-ти глас. Во некои 
преписи се наведени два канона, а е препишан само едниот канон. Има и случаи кога се наведува 
дека творецот на канонот е Јосиф, а се наведува и преводот од акростихот во византискиот текст: 
Po| bl*`ene tvoe `it·e b`*estvenn»mi sloves» (пр. печатеното издание; Софија ЦИАИ бр.320; Пеќ 
бр.39; Софија НБ бр.920 и бр.149). Канонот содржи 9 песни, од кои вообичаено отсуствува 
втората. Сите песни содржат по 4 тропари, од кои последните се богородични. Во некои преписи 
среќаваме испуштање на 2-от тропар од 3-та песна (пр. Слепченски минеј од 1546/47 г.), или 3-от 
тропар од истата песна (Софија НБ бр.920). Се среќаваат примери кога во 9-та песна се содржани 
4 тропари + богородичен (пр. печатеното издание; Софија ЦИАИ бр.320 и бр.97; Пеќ бр.39). По 3-
та песна се застапени седален на 8-ми глас, слава и нине богородичен, како и крстобогородичен. 
Во преписот на Софискиот минеј бр.920 не е застапен крстобогородичното песнопеење, а во 
преписот на Софискиот минеј бр.146 сите 3 песнопеења по 3-та песна имаат трансформирана 
содржина од другите преписи. По 6-та песна следат кондак на 1-ви глас и икос. Овие две 
песнопеења отсуствуваат во минејот од почетокот на XVII век (Софија НБ бр.146), што значи дека 
по завршувањето на богородичниот тропар од 6-та песна веднаш продолжува 7-та песна (посебно 
треба да се нагласи дека канонот во овој препис претрпува видни стилски и содржински 
трансформации во однос на останатите преписи, а по завршувањето на 9-та песна нема 
дополнителни песнопеења). Затоа, пак, е интересен примерот во преписот од Слепченскиот минеј 
на Пахомих (Софија НБ бр.914), каде што по икосот следи проложното житие за преп. Давид 
Солунски, а по него следи 7-та песна од канонот. Пред самото житие се наведуваат два стиха, што 
упатува на сознанието дека овој краток хагиографски состав бил наменет да се поместува во 
содржината на стиховниот пролог. По завршувањето на 9-та песна следи дополнувањето со два 
светилни (едниот за преподобниот Давид, а другиот богородичен). Некои од преписите и 
завршуваат со овие состави (пр. Софија НБ бр.920, бр.538 и бр.149 и ЦИАИ бр.97). Во останатите 
преписи на крајот следат уште слава на 5-ти глас и крстобогородичен. Во Пеќскиот препис бр.39 
меѓу славата и крстобогородичниот има и нине богородичен. 

Во определени други богослужбени зборници се среќаваат и кратки химнографски состави 
посветени на преп. Давид Солунски. Нив ги евидентиравме во месецослов од XV век (Софија НБ 
бр.982, л.105б) и во два псалтира со последование од крајот на XVI век (Софија НБ бр.7, л.132б и 
Пловдив НБ бр.3, л.229а). Станува збор за тропар и за кондак на 1-ви глас. Во сите преписи 
тропарот е само наведен: w teby w~*e i½vystno. Всушност, тоа е тропарот што се пее на 8-ми глас 
со кој завршува вечерната на Службата за преп. Давид Солунски. Содржината на кондакот е онаа 
што следи по 6-та песна од истата Служба.         

Химнографските книжевни жанрови влегуваат во составите на литургиските текстови, 
каде што творечки се интегрираат најтесните врски меѓу црквата и книжевноста, религијата и 
естетиката. Химнографските состави за преп. Давид Солунски се создавале во функција на 
богословската и на креативната смисла да се преточи поетската содржина преку  мелодискиот-
музички облик во реализацијата на богослужењето. Емотивниот ефект на доживување и 
богоугодното расположение вршиле  потсилување на култното светителско издигнување.        
 

*       * 
* 

СЛУЖБА ЗА ПРЕП. ДАВИД СОЛУНСКИ во Минеј за месец јуни на Пахомиј Слепченски  
од 1546/47 година (Софија, Народна библиотека бр.914, под 26 јуни, на л.150а-155а). 

 
MSƒCA TOGO .K’À. PRPOD‚BNAAGO W’CA NA[EGO  D’DA  I@E VQ SOLuNI. 

 
 sth‚r», glas‚ .i*. pod‚. w pryslavnoe ~|do:- 



 W~*e Dd*e v}sebl *̀enne, v}½‚dr}`an·em} umq prosvyÃ} i½redno. kq pr}vwmu vinovnikÍ 
dobr·imq vqperil} esi. i stl}p} Ývi se svytovid}nq, prosvyÃae vsyh‚ slovesi i ~|des» 
pristupa|Ã·ih‚ k teby, m»sl·| vqsegd‚a bg*opod‚bnÍ|. tym`e te po~itaemq i ubl`‚aemq:- 
 Üko`e ptica blg*opysniva,na v}shode sadovne. synq w~*e utvr}dilq esi, studen·| 
pomr}½aemq, i ½noem} `egom}. ½laty Ï tÍd‚ kr»ly pr·et} be½‚strast·a i sqvr}{en·a. imaa`e na nb*sa 
vq½lyte. o nas‚ v}segd‚a ml*i se hvaleÃ·ih‚ te:- 
 B`s‚t}vn»im} be½‚strast·a uglemq, popali v} strs‚tem} slasti. ne wpalimq pryb»s‚. na rÍk‚ 
ugl·e, pryd‚ licem} bg*odqhnovenne carevemq dr}`e prpod‚bne. dive{u se tvoe i svytlost·i. tym`e 
podast} teby pro{en·a, velikaa kq bu* ml‚ts‚v’nika te bl *̀enne priwbrytq blgd‚t·|:- 

 
Slav‚ gls‚ .Á*. 

 Prpd‚obne w~*e, v} vsu ½eml| i½»de vyÃan·e ispravlen·i tvoih‚. tym`e na nb*syh‚ wbryte 
m}½d‚Í trudom‚ svoimq. bysom} pogÍb»l} esi plqk». ag’gl}sk»e dostiglq esi ~in·i. ih `e `it·| 
neporo~no, porevnoval} esi. dr}½noven·e imye kq GÍ*, mir} mirovi isprosi. i d{*amq na{im‚ vel·| 
mls‚tq:- 

 
J nnÝ Bo‚: na sth‚vno v} wh ih‚:- 

Slava. glas‚ .i*. 
 Inokq mno`}stva. nastavnika te ~}tem} w~*e na{}. tobo| radi, st}Áe| pravo| {}stvovati 
po½nahom‚. bl`*en} esi hs‚v» rabotavq, i vraga posramilq esi. ag’glwm‚ sqbesydni~e. prpod‚bn·imq 
ed·ne`itel|, i pravedn·imq. sq nimi `e ml*i Ga*, poml*ovati se d{*am} na{im‚:- 

 
Krs‚tobo‚. 

 \nica neskvrqnnaa, |n'ca vidyÃi na drv‚y prostr}ta vole|. rida|Ã·i sq pla~em}. uv» mny 
v}p·a{e v} `ed‚lynnoe ~eso. ~to ti sqbor} vq½dast} be½‚blg*odar'n·i, eÅreisk»i. hotyme 
be½‚~ed}stvovati Ï teby v} sel|b}½n»i:- 

 
Trop‚, glas‚ .i*. W teby w~*e i½vystno:- 1 

 
Kanwn‚‚2  Gls‚ .e*. Pys‚ .a*.  

Jrmo‚: KonÝ i v}sadnika vq more ~r}mnoe. sqkru{ae bran» m»{ce| v»soko|,Hs‚ istrys}l} Õs‚. j ilÝ `e sp*se. 
ps‚yn} pobydnu|:- 
 Pys}n'm·i svytonosnu| i b`s‚tvnu| pamet‚ tvo|. sq{}d‚{es‚ poem‚ Dd*e prybl*`enne, svytÍ 
vidyÃe te i dn*| prpd‚obne naslyd‚nika, b`s‚tvn»m} dh*omq:- 
 Ìd» umr}tv·ivq w~*e na ½emli. dh*a `ivot} pryb»va|Ãq vq srd‚ci imyl} esi. Ha* 
umoriv{aago d·avol| silu, umrtviv{aago ~l~*}stvo:-  
 ¼akonomq vld‚k» povinÍe se prpd‚obne. krs‚t} svoi na ramo vq½el} esi, i stopamq sego 
poslydue. t» ni½lo`il} esi vq½no{en·e l}st»vaago, smyrae se:-  

Bo‚: 

                                                 
1 Во преписот на истата Служба што се наоѓа во Пчињскиот минеј од 1510 година (Софија, ЦИАИ 
бр.320, л.135а) се наведува целиот тропар: 
 W teby w~*e i½vystno spase se Õ`e po wbra½Í. priem bo krs‚t} poslydova hÍ*. i tvore 
Í~aa{e e`e pry½»rati Íbo ol}t} pryhodit bo. popeÃi `e se w d{*i veÃi besqmr}tnyi. tym`e i 
sq ag’gli veselit se dh*} tvoi:-  
 
2 Во преписот на споменатиот Пчињски минеј (л.135а) се наведуваат два канона, а содржината се 
однесува само на Канонот за преподобниот Давид:  
 Wba kanona. vq wh‚ ih‚. i prpd‚obnomÍ na .Á*. Kanwn‚. emÍ`e kraegrane s·e. Jws·f}. po| bl`*ene 
tvoe `it·e b`s‚tv’n»mi slovesi:- Glas‚ .e*. Pys‚ .a*. Jrmos‚. KonÝ i v} sadnika v}: Па почнува првиот 
тропар: Pysn}mi svynosnÍ| ... 
 



 Üvi se ukra{enaa dobroto| dobrodytelei, i Ha* krasnaago Dv*o proÁebla esi. ~l*k» Íkras}{a, 
krasn»im‚ dobrotam» b`s‚tva prs‚no Dv*o:-  

 
Pys‚ .g*. Jrmws‚. 

 Ìtvr}`d‚ei ½eml| ni na ~esom‚ `e povelyn·em si. i rasprostran} newdr}`imu| tegotÍ; na 
nedvi`‚mym} kameni ½apovyd‚iti He*. cr*kov} svo| utvr}di ed·ne bl*`e mls‚rde:-  
 Ìvydiv} vq½dr}`an·em} dobrotu tylesnÍ|. ½aru pr·et' b`s‚tvnago dh*a. be½‚strs‚t·a 
svyto½ar}n»m‚ wblistal} esi lÍ~am». i cylen·em} darovan·a w~*e, pro‚rk} t}½oimenite:-3 
 Ìspiv} slast» tylesn»e prpd‚obne. ml‚tvam» i bdyn·i i podvig·i w~*e. vq miry‚ vq istinu 
Ísnuv} po~il} esi. tym‚ `e te ne Ís}pna ste`ahom‚ hranitelÝ. l|bov·| ~}tÍÃ·i te:- 

Bo‚: 
 Ag’gl} ~s‚tnyi{·i Ývi se, ro`d‚}{·i i`e tyh‚ Dv*o sqtvor{ago. tym‚ `e ml*| te ~s‚taa wst*» 
Ím} moi, i srd‚ce prosvyti oblakq strs‚tei ÏgoneÃ·i:- 

 
Syd‚, glas‚ .i*. pod‚ prymudros‚: 

 V}½dr}`an·e strs‚t» pl}t}sk·e. d{*i povinÍvq w~*e mudre, Ývi se sq tylom‚ ag’glq. syn'`e 
v}dru½iv} Ýko ptica bg*opysniva na sadovny drv‚y. na v»sotu Ím’ v}peril} esi. tym‚ `e ~|des} 
dyistvomq wbg*aÃ} se pryide kq GÍ*. ego`e Ï mld‚n}stva v}`d‚elylq esi. Dd*e pryslavne. ml*i Ha* Ba* 
gryhom‚ wstavlen·e:- 

 
Slava J nn Bo‚: 

 Vq napast» mnwg‚plet‚nn·e v}pad‚, Ï vrag} vid‚m»h‚ i nevid‚m»h‚. bÍre|wdr}`imq esm} 
be½‚myrn»ih‚, prygry{en·i moih‚, i Ýko teplomu ½astuplen·| i poko‚rvÍ moemu ~s‚taa. kq 
pristaniÃÍ pribyga| tvoee blg*osti. tym `e ml*i se w vsyh‚ rabyh‚ tvoih‚, neprystanno po|Ã·ih te. 
Bc*e pry‚~s‚taa ml*eÃi togo prile`no. sqgry{en·emq wstavlen·e darovati. poklanÝ|Ãim‚ se vyro| 
ro`d‚stvu tvoemu:- 

 
Krs‚tobo‚: 

 Agn}ca i past»ra i i½bavitelÝ. agnica ½reÃ·i na krs‚ty, v}sklica{e sl}½eÃ·i, i gor'ko 
vq½»va|Ã·i, mir} ubo rad‚Íet se pr·emle i½bavlen·e. Ítroba `e moa gorit} ½reÃ·i tvoe raspet·e. 
i`e tr}pi{i ½a mls‚rd·e mls‚ti. dl}gotr}pylive Gi*. mls‚t» be½d‚no. i isto~ni~e ne i½'~r}paem·i. 
umls‚rdi se i darui sqgry{en·em} wsatavlen·e. i`e vyro| tvoa vqspyva|Ã·im‚ b`s‚tvnaa strad‚n·a:- 

 
Pys‚ .d*.  

Jrmws‚: B`*·e t» ra½Ímyvq sqmotren·e. dive se avvakÍmq trepetno vqp·a{e ti, na sp*sen·e l|dem}. sps‚ti 
hrs‚ti svoe pri{l‚} esi:- 
 Gl*» `ivoto~n·e dh*a poslÍ{avq. slavnaago `it·a mora wtu`d‚i se. i kaplÝm·i sl}½}, 
strs‚tem} isu{ilq esi potok»:- 
 Ra½uma blgd‚ti ispln‚q b»v} w~*e Dv*de. be½‚ml}v·i poiskal} esi blgd‚tlÝ vsyh‚. i sego s·an·a 
polu~ilq esi:- 
 @it·e tvoe, nÍ`d‚e| Õstva svytlo poka½av se. dyistvom} dh*ovn·im}. nu`d‚}n·e ½lob» ~l*k» 
i½bavil} esi prpod‚bne:-  

Bo‚: 
 Poem'te vqsepytaa vld‚~ce. prypytaago Ba* neska½anno po ro`}d‚{u|. i lik» ag’gl}sk·e 
dobroto| nerasÍdno pry{}d‚{u|:- 
                                                 
3 После овој тропар во Пчињскиот минеј следи следниот што го нема во Минејот на Пахомиј 
Слепченски: 
 St*»h} poslydÍe `it·| prybogate. vqs}wst*i se b`s‚tvn»mi dyÝn·i. tym`e wsÃ*ae{i 
taino. i`e vyro| st*oe tvoreÃihq tvoÕ tr}`}stvo w~*e. i ~}tÍÃi pry~}stne:- Значи, во преписот 
кај Пчињскиот минеј третата песна има пет тропари, од кои последниот е богородичен. Во 
преписот на Службата кај Слепченскиот минеј на Пахомиј третата песна содржи четири тропари 
од кои последниот е богородичен. 
 



 
Pys‚ .e*.  

Jrmws‚: Odye se svytom‚ Ýko ri½o|, k teby utr}n|| i teby vqp·| d{*u mo| wmra~en'nÍ| prosvyti Ýko‚ 
mls‚rd}:- 
 Prostr} w~·i svoi i po‚m»{len·a, kq i`e na drv‚y prostr}{omue. na sadovnym} drv‚y 
prytr}pyl} esi, ½noem} po`igaem} w~*e. i stÍden·| prmr}½aem}:- 
 V}s} ml}n·| ½ra~}n} Ývi se prpd‚obne. wg'n} dlan'mi dve dr}`e. i crs‚tvÍ|Ãago kade, 
~|d‚n·imq vqse bl*`enne ka`den·em‚:- 
 I nny ne v} gad‚n»ih‚, ni m}~tan·emq, b`*qst}vnÍ| dobrotu ½ri{i v}se bl*`enn‚e. licem `e 
prpd‚obne kq licu pa~e, ra½ryd‚{im‚ se Ývlen·emq:- 

Bo‚: 
 Napravi `i½n} mo|, i dvi`en·a Ímna. bo‚groditelnice, kq b`s‚tvnomu hotyn·|. i`e 
nei½re~‚nno i s teb‚ kq nam} pri{}d‚{aago‚:- 

 
Pys‚ .Á*.  

Jrmws‚: Vl}nÍ|Ães‚ bÍre| d{*etlynno| vld‚ko He*. pohotnoe more ukrot·i, istle v}½vd‚e `i½n} mo| Ýko:- 
 Hram} b`s‚tvnomu dh*u po½na se, prpod‚bne Dv*de. vq male hrami ne ½atvoren}, i tysno| 
prostrannu| iskÍpÍe:- 
 ¼akonom‚ pryklonilq esi vld‚k», w~*e svo| d{*u. i svyta ispl}nÕn} b»l} esi, i pr·emnikq 
darovan·emq dh*a:- 
 ^|des» `it·e tvoe bg*onosne w~*e, vq istinÍ ukra{enno, koncem‚ Ývi se. tym `e vyrno 
vqshvalÝem‚ te:- 

Bo‚: 
 Î ~s‚tn»h‚ i kr}v·i tvoih‚ ist'ka se. pl}t‚ pa~e Õstva, sq½dav{omu ~l*ka Bc*e. tym `e dws‚ino 
poem}:- 

 
Kond‚.4 Lik} ag‘gl}sk»:- 

 Sad} prs‚no c}v'tuÃ'. dobrodytele i plod» prinosi Ývi se. nasadovny drv‚y; i blg*opys‚n'naa 
ptica. rai `e pa~e `i½n» dryvo Ga*, vq srd‚ci svoem‚, Ýko v}½d‚ylavq bg*omudre. im' `e pitae{i nas‚ 
bl*gd‚t·|, prs‚no ml*i Dd*e v}sebl*`enne:- 

 
Jkws‚: 

 Slastei moih‚ peÃq, v}`igaet'mi vy~n»i plamen}, prpod‚bne Dvd‚e. pogasi ml‚tvami. Ýko`‚e 
tekÍÃiim‚ tvoim‚ vodam» v}`eg} ugl·e. l|bve bl*`enne b`*}st}vn·e Á»`d‚itelÝ svoego. Ýko`e drevle 
v} rÍk‚ svoe| nosiv} Ýko `r}tvu. i cara udivil} esi Ýko da po| teby svytonos~e. konc‚} Dved 
bl*`enne:-5  

 
Mc*a togo .k‘Á. pamet‚ prpd‚obna Dvd‚a Solun}skago. 

 Sh‚: Dvd‚Í drevnomu sqv}kupil'se esi Dvd‚e novi. inogo gol·aÉa tylesn·e pobyd·i v} strs‚ti vq .k‘Á. 
i½»de Dvd‚} Ï vrat‚ `iteisk»ih‚:- 
 S}i bl*`enn» imy{e ro`d‚en·e, Ï v}stoka, Ýko Ávy½d‚a mnwg‚svytlaa ve~‚r} wblista. Ï mlad‚ 
vq½rasta vq½dr}`an·i strast·i tylesn·e pokoriv}. vid‚m} b»s‚ sq pl}t·| ag‘gl}. kel·| `e vqdruÁ» 
pod‚dubom‚ migdal}sk»imq, Ýko ptica dobroglasnaa. vqsyh‚ `e priteka|Ã·ih‚ sloves} wbveselivq. sam' 
`e um} svoi na visotu b *̀s‚tvnu| vqperiv}. tym‚ ~|desn»m‚ sqdylovanqm·i wbg*ativ‚ se. stl}pq Ývi se 
svyto½arn·i, vsyh‚ prosvyÃae ~|des». mra½om} tomimq, i varom} sln*~}n·imq, `egom}. kq 
be½‚strast·| prymyniv' se. da Ýko popality lesn·e slasti. na ruk‚ ugl·ev}½}m‚ pryd‚ lice carovo doide, 
i ne pryb»s‚. tym‚ v}sakoe ~l*~}skoe Õs‚stvo `it·e i ~|des} pryudiv·iv}. kq gÍ* ego `e Ï mlad‚ 
vq½l|b»v} pryide rad‚Íe se:- 

                                                 
4 Во другите преписи е назначено дека се пее на 1-ви глас: Glas‚  .a*. 
5 Во другите преписи по икосот следи 7-та песна од Канонот, а сосема ретко е присутен преписот 
на синаксарното житие за истиот светител. 



 (По краткото житие со проложни стихови за преподобен Давид Солунски следат 
наведувања на спомените под истиот ден за апостол Руфа, св.Јоан епископ Готски и преподобен 
Антион, претставени само со проложни стихови.) 
 Продолжение на Канонот за преподобен Давид Солунски: 

 
Pys‚ .z*.  

Jrms‚: Pry‚v}½nos·im‚ wc*emq G}*, plamen} ubo ugasi. dyt·i `e prohladil} Õs‚. ed·nogl*sno po|Ãe Be* bls‚ven} esi:- 
 Stoa{e nepryklon'n}, sada vytv·i prpd‚obne napoen» sl}½} tvoih‚ napaÝe ~esto. i poe 
neml}~no Be* bls‚venq:- 
 Vqse svoe `elan·e kq Bu prostrq (sic.) esi. vse srd‚ce tvoe sqtvoril} esi pr·etl‚iÃe b`s‚tvn·im} 
dobro‚dytelemq, bg*onose vq vyk»:- 
 Te svytovidnaa o~*e b»v{a. ugl·e dr}`eÃa Ýko vidÝ carq udiv·i se. i nogamq tvoim‚ 
poklonim se: 

Bo‚: 
 Ra½ryd‚{i se ro`d‚}stvom‚ ti kletva ~l*~}ska, ed·na v}se bls‚vennaa. tym‚ `e te slav·imq Ýko 
blgd‚t}nu| Bc*u vq vyk»i:- 

 
Pys‚ .i*.  

Jrms‚: Teby v}sedry`telÝ vqpeÃi otroc·i vqsemirn», likq sqstavlq{e poÝhu. vqsadyla Ga*:- 
 \tro svytloe, suÃ·im‚ v} t}my Ývi se `it·a bl*`enne. svytora½umyn·a vsym‚ o½arae. l|bov·| 
~}tuÃ·im‚ i pryv}½noseÃ·imq:- 
 B»l} esi pravq, i smyren} i krot}kq. Dd*a t}½oimenitaago i½q wbr`‚de vyrno. tym‚ `e sq 
sim} ½eml| krotk»ih‚ o~*e naslydovalq esi v} vse vyk»i:- 
 Bg*os·annq inoku|Ã·im‚ stl}pq, Dd*e bl*`enne. pro‚rk} b`s‚tvn»i drug» Ývi se, bÍd‚Ãaa 
pryd‚gl*Õ. b`s‚tvnaa Ývlen·a dh*a b`s‚tvnaago:- 

Bo‚: 
 Te dobrotu jakwvl| Dv*o. B}* e|`e vq½l|b», e|`e i½'bra. vqsi Ýko ed·nÍ bls‚vennu|, pynno 
slovuemq vq vse vyk‚:- 

 
Pys‚ .É*.  

Jrmwsq: Jsa·a likui dv*aa bo vq ~rv‚y, porodi sn*a EmmanÍila. bl*`e i ~l*ka, v}stok} Õs‚ ime emu. ego `e 
veli~a|Ãe, te db*o ubla`aemq:- 
 SÃ*ennoe tr}`}stvo, sq{d‚}{es‚ dns‚} vyrn» sqvr}{aem}. sÃ*enna vqsi wc*a v}½‚dr}`an·emq 
vqs·av{ago. i sebe v}se bv*i wsÃ*}{ago `it·em} sqvrq{en·a:- 
 Üko`‚ dryvo nasadilq esi, na vodah‚ prpd‚obne. tok» dh*ovn»h‚ dobrodytelei nose plod», na 
sadovi te`‚ dryv‚ vq dru½ivq, Ýko wr}l} w~*e  gny‚ ½d‚o. kq nbs*n»im‚ svoi Ím} vqperilq esi:- 
 Svoi pro‚r~}sk»i u½ryv}, prpd‚obne Dvd‚e ishodq. prov}½‚gla{‚e{i s·e l|demq, egda posilaem} 
ih’ `e na n»ih‚ postavilq esi mudre. crs‚tvu|Ãago mnogoe negod‚van·e6 :- 

Bo‚: 
 Svytonosnu| dver} te, pryd‚½ry{e Je½ek»l}. e|`e proide svyt‚ istinnmi Hs* B}* na{}, ego `e 
ml*i ~s‚taa. pokaan·ami dver» wvrqst» ml*| se:-  

 
 

Svyt‚: pod‚ `en» usl»{‚te. 
 Mir}skaago ves‚l·a, Ýko Ï skvr}n» uklonil} se esi. i neÝden·em} plt‚} uvediv}, wbnovil} esi 
d{*i krypos‚ prpd‚obne. i slavo| wbg*atilq esi nbs‚no| slavne. tym‚ `e ml*e neprystan o nas‚ Ga*:- 

Bo‚: 

                                                 
6 По овој тропар во Пчињсјиот минеј за јуни од 1510 година (Софија, ЦИАИ бр.320) следи уште 
еден посветен на преподобниот Давид: 
 St*aa pamet} tvoa, wsÃ*aet} nas} dns‚}. tvoreÃih} si| vyrno prpd‚bne Dv*de. st*oe bo 
pryprovodil} esi svo| prypod‚bne `i½n}. i po uspeni rd‚Íe{i se, sq st*»mi prs‚no:- 



 Vq istinu Bc*u te ispovydaem} vld‚~ce, i`e tobo| sp*s}{ei se. ibo Ga* nei½re~‚nno rodila esi 
ra½or{aago krs‚tomq sqmrt‚}. kq seby `e prived’{a prpd‚obn»ih‚ sqbor», s} nim‚ `e te vqshva‚lÝem‚ 
Dv*o:- 

 
Na sthvno vq wh‚toih‚:- 

Slava, gl*s .e*: 
 Prpod‚bne Dved‚ w~*e, ne dal} esi sqna svoima w~ima. i vy`d‚}ma svoima dryman·e, don'de`‚ 
d{*u i tylo Ï strs‚t» svobodi i sebe ugotoval} esi dh*Í `il‚Ãe. pri{d‚} bo Hs* sq oc*em} wb»tyl} v} 
teby sqtvori. i ed·nosÍÃnyi troici slÍ`itel} b»v}. velik» propovydni~e bl*`enne, ml*e  w 
d{*ahq na{ih‚:- 

 
Krs‚tobo‚: 

 Egda gro½da nenasa`d‚enno, ego `e vinograd‚ i½rastila esi. vidy na dryv‚ visima. proboden'na 
`e kop·em} vq b`s‚tvnaa `e rebra. ~to se gl*a{e sn*e i be*. kako i`e nedug» v}sei strs‚ti iscylÝe , 
strs‚t} pr·emle{i. be½‚strs‚t}nq po Õs‚stvu s» b`s‚tvnomu‚, ~to ti be½‚blgd‚tn·i l|d·e, blgd‚tl| v}½da{e.  
vq mysto bl*godyn·i, vqp·a{e ~s‚taa. n} sego strs‚tm·i straste ime svobodi. ml*i se neprystanno Ýko 
da slavl| te:- 
 
 

*     *     * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛУЖБА ЗА ПРЕП. ДАВИД СОЛУНСКИ во Пчињскиот минеј за месец јуни од 1510 година 
(Софија, Црковно-историски и архивен институт бр.320, под 26 јуни, на л.134а-139б). -  
факсимилна објава: 

 
 
 
 



 

Х (следат 12 стр. со снимки) 
 



 
ХИМНОГРАФСКИТЕ  СОСТАВИ 

ЗА  СВЕТИ  ИЛАРИОН  МЕГЛЕНСКИ 
 
 
 Меѓу бројните воспоставувани светителски култови на тлото на Македонија во 
средновековниот период бил и оној за св. Иларион Мегленски. Тој живеел во текот на XII век, а се 
претпоставува дека умрел во 1164 година. Во историографијата сè уште не е познато, кое било 
неговото родно место и во кој манастир престојувал како монах и игумен пред да биде поставен за 
епископ на Мегленската епархија. Меѓу досегашните истражувачи преовладува мислењето дека 
тој бил Грк1 или, пак, дека бил Словен.2 Највпечатливо е мислењето на Климентина Иванова, 
којашто претпоставува дека тој бил роден во Охрид или живеел во близината на овој град и затоа 
бил познат во Охридската архиепископија, од каде и архиепископот Евстатиј го ракоположил за 
епископ Мегленски меѓу 1133-1142 година,3 т.е. во 1134 година. На епископскиот трон останал сè 
до својата смрт. Тој бил аскет по својата духовна ориентација и, како таков, го поттикнувал 
развојот на монаштвото во Мегленско. Посебно се истакнал како активен противник на 
еретичките движења, кои во тоа време земале силен замав во овој крај од Македонија. Како човек 
и со книжевно-творечка дарба тој составил повеќе полемички состави (пренија) против 
богомилите и другите еретици. По прогонството на еретиците, на местото каде што претходно тие 
се собирале подигнал храм посветен на светите Апостоли и за него напишал специјален устав. 
Неговата активна борба против еретичките учења, а особено против богомилското, и успехот да го 
неутрализира нивното претходно влијание во епархијата биле повод тој да стекне слава и почит од 
месното население и од црквата. Црквата имала интерес да го сочува споменот за него како 
противник на еретичките учења, користејќи го неговиот личен пример како превентива против 
повторното сè понагласено влијание на таквите движења во епархијата. Месното население го 
прифатиле за свој заштитник и посредник меѓу нивната судбина и божјата волја. Со тоа неговиот 
култ растел, а споменот за него сè повеќе се издигал до благопочитта на светител. 
 Сè до пренесувањето на неговите мошти во Трново 1206 година тој не бил официјално 
канонизиран од страна на црквата. Светителската почит кон него била во рамките на месната 
традиција и се изразувала само преку религиозно-духовниот и народен облик на произнесување. 
Бугарските владетели од тој период покренале иницијатива да се пренесуваат моштите од 
локалните светители во Трново, за да & приопштат поголема важност на својата престолнина и да 
ја претворат во своевиден религиозен центар, а за себе да прогласат светители-заштитници. Со 
ваков чин и со вакво убедување во Трново биле донесени уште моштите на св. Јоан Рилски, св. 
Петка, св. Гаврил Лесновски, и др.4 Пренесувањето на моштите на св. Иларион Мегленски во 
Трново се случило на 21 октомври (стар стил) 1206 година и биле положени во црквата „Св. 40 
Великомаченици“. Ваквиот свечен чин бил одбележан со пишување Расказ за пренесувањето на 
светителските мошти, кога официјално од црквата бил канонизиран за светител и неговиот 
помен почнал да се празнува на наведениов датум 21 октомври. При светителското канонизирање 
постоело практика да се составува и служба за пеење при богослужбата во спомен на светителот, а 
веројатно и за св. Иларион Мегленски не се отстапило од ваквата традиција. Стефан Кожухаров 
наведува дека приближно во тој период биле напишани и „некои песнопенија“ за св. Иларион 
Мегленски.5 Кон крајот на XIV век трновскиот патријарх Ефтимиј составил опширно житие за 
свети Иларион Мегленски, коешто во проповедно-поучните зборници исто така се поместува под 
21 октомври - на празникот кога се слави пренесувањето на неговите мошти. Пред сè, неговиот 
                                                 
1 D.Cuhlev, Istori/ na bxlgarskata cxrkva, t.1, Sofi/ 1910,str.935; E.Golubinskij, Kratkij o~erk 
istorii pravoslavnyh cerkvej bolgarskoj, serbskoj i rumynskoj, Moskva 1871, str.61, 660. 
2 T.N.{i[kov, D-r Hristo Daskalov, SbNUNK, VIII, Sofi/ 1892, str.370-371; и повеќето истражувачи на 
неговото дело, особено од поновиот период. 
3 Bxlgarska literatura i kni`nina prez XIII vek, pod redakci/ata na Ivan Bo`ilov i Stefan Ko`uharov, 
Sofi/ 1987, str.211. 
4 Леонтије Павловић, Култови лица код Срба и Македонаца, Смедерево 1965, стр.280; Илија Велев, 
Воспоставувањето култ на пустиножителот Гаврил Лесновски, сп.Историја, кн.1-4, Скопје 1988/89, стр.135. 
5 Stefan Ko`uharov, Kxm vxprosa za obema na pon/tieto "starobxlgarska poezi/", Literaturna misxl, 
kn.7, Sofi/ 1976, str.41; Bxlgarskata literatura i kni`nina prez XIII vek, sxstaviteli Ivan Bo`ilov i 
Stefan Ko`uharov, Sofi/ 1987, str.237; Stefan Ko`uharov, Problemi na starobxlgarskata poezi/, 
tom 1, Sofi/ 2004, str.17. 



култ и слава повеќе биле насочени кон проповедните цели во борбата против еретичките учења, па 
следствено на тоа ние сме на мислење дека затоа повеќе се препишувале и се анимирале 
хагиографските состави што му се посветиле нему во XIII и во XIV век. Во досегашните 
истражувања не е идентификуван препис од Службата за св. Иларион Мегленски, што би била 
составена по самиот чин на пренесувањето на неговите мошти во Трново. Впрочем, во 
палеославистиката не е до крај разјаснето прашањето, дали воопшто по 1206-та година при 
пренесувањето на светителските мошти се составила негова служба (иако постојат само 
претпоставки за тоа).6 Ние сметаме дека скоро е невозможно да не е сочуван препис од неговата 
служба, се разбира, доколку таа била составена по повод празнувањето за преносот на неговите 
мошти во Трново. За нас е најблиску вистината дека за овој свечен литургиски чин се пеела општа 
служба, во која биле вметнати само некои песнопеења за светителот. Токму и во сочуваните 
преписи на тропарот и на кондакот на 3-ти глас во јужнословенското ракописно наследство од 
XIV век наваму ние правиме обид да ги идентификуваме првобитните составени песнопеења за св. 
Иларион Мегленски. При истражувањата дојдовме и до информацијата дека во Драгановиот 
празничен минеј од крајот на XIII век (Зографски манастир, I.е.9; Москва, Државна б-ка - збирка 
на Григорович 42.М.1725 и Санкт Петербург, ПБ - збирка на Успенски Q.п.I.40) имало препис на 
тропар и на стихира за св. Иларион Мегленски. Но, во периодот додека го подготвувавме овој 
прилог ние не успеавме да дојдеме до микрофилм од оригиналниот ракопис за да го потврдиме 
тоа. Исто така, и во бројната литература за овој ракопис не се среќава ваквиот податок за 
присуството на преписите од наведениве песнопеења - па дури за нив не соопштува и веќе 
покојниот специјалист-химнограф Стефан Кожухаров, кој пред 25 години престојувал во 
Зографскиот манастир и подробно го прегледал Драгановиот минеј.7 Доколку постојат ваквите 
преписи, тие ќе бидат уште еден аргумент дека се дел од „некоите“ песнопеења за св. Иларион 
што се составиле во почетокот на XIII век.  

Повторно според Кожухаров, најстарите преписи на сочуваните песнопеења - тропарот и 
кондакот за св. Иларион Мегленски (што ги среќаваме во јужнословенското ракописно 
наследство) се евидентирани во т.н. Кипријанов псалтир со последованија од 80-те години на XIV 
век. Кипријан (ок.1330 - 16.09.1406) бил црковен и книжевен деец, кој потекнувал од 
јужнословенска средина. Бил монах во бугарскиот Килифаревски манастир и ученик на Теодосиј 
Трновски. Престојувал околу 10 години на Света Гора, од каде што во 1374 година стапил на 
служба во Цариград кај повторно поставениот патријарх Филотеј Кокинос. Уште истата година 
бил испратен во Русија како патријаршиски пратеник, за да изврши црковно обединување меѓу 
Киев и Москва. Од 1375 година и сè до својата смрт во 1406 година водел жестока битка во 
својство на признаен и на непризнаен серуски митрополит, а како поглавар на руската црква 
преземал акција за спроведување на веќе реализираните реформи во јужнословенските простори и 
на Света Гора поврзани со промената на богослужбениот устав - воведувањето на Ерусалимскиот 
типик.8 За актуелнава наша тема е значајно тоа што Кипријан го составил Псалтирот со 
последованијата во Русија согласно новите богослужбени реформи, вметнувајќи ги во неговата 
содржина и преписите на тропарот и на кондакот на 3-ти глас за св. Иларион Мегленски, што веќе 
биле составени во Трновскиот книжевен центар при пренесувањето на неговите мошти. Кипријан 
бил ученик на Теодосиј Трновски, а заедно со идниот трновски патријарх Ефтимиј заминал на 
Света Гора. Ваквите негови непосредни врски му овозможиле подробно да се запознае со 
воспоставените култови на светителите во Трново. Со застапувањето на наведениве песнопеења во 
последованијата на псалтирот тој го пренел и интересот кон овој светител во руската средина. 
Веќе во XV век на руското книжевно тло била составена опширна служба за св. Иларион 
Мегленски, а нејзе ја составил книжевник од јужнословенските простори. 
 Како автор на Службата за св. Иларион се наведува книжевникот Пахомиј Логотет, 
наречен уште Серб (или Србинот). За него се претпоставува дека потекнува од јужнословенските 
простори, т.е. дека &  припаѓал на ресавската школа. Заминал во светогорскиот манастир 
Хилендар, а оттаму се нашол во Велики Новгород во Русија на владетелскиот двор на истакнатиот 
                                                 
6 Bxlgarskata literatura i kni`nina prez XIII vek, sxstaviteli Ivan Bo`ilov i Stefan Ko`uharov, 
Sofi/ 1987, str.237.  
7 Bo`idar Rajkov, Stefan Ko`uharov, Hajnc Miklas i Hristo Kodov, Katalog na slav/nskite rxkopisi 
v bibliotekata na Zografski/ manastir v Sveta Gora, Sofi/ 1994, str.52, br.54. 
8 Kiprian - starobxlgarski i staroruski kni`ovnik, Sofija 1981; N. Georgieva, Kiprian, -V: 
Starobxlgarska literatura. Enciklopedi~en re~nik, Sxstavitel Donka Petkanova, Vtoro preraboteno i 
dopxlneno izdanie, Veliko Txrnovo 2003, str.247. 



тамошен владика Ефимиј II (1429-1459). Се претпоставува дека тој пристигнал во Велики 
Новгород во 1437 или 1438 година.9 При пишувањето на житието за овој црковен 
великодостоинственик Пахомиј оставил и запис за своето доаѓање: „Јас смирениот и ништожен 
еромонах Пахомиј Србинот дојдов од Света Гора во Велики Новгород, иако на никому не бев 
познат, сепак бев прифатен со љубов од блажениот архиепископ на Велики Новгород владиката 
Ефимиј, којшто кон мене ја изрази својата милост“.10 Тој престојувал во неколку наврати во 
Велики Новгород, како и во манастирот „Св. Троица“ кај Москва и во манастирот на Кирил 
Белозерски на Белото Езеро. Во период од скоро половина век (од 1437/'38 сè до 1483/'84 година) 
Пахомиј Логотет напишал преку 40 книжевни дела. Главно, станува збор за составување и 
реторичко дотерување на хагиографски, химнографски и пофално-поучни состави посветени на 
истакнати руски црковни дејци, христијански херои или на определени настани од историјата на 
христијанството. Неговото прво напишано дело во Новгород Пофалното слово за Варлаам 
Хутински веднаш станало популарно и доживеало околу 80 преписи, а најстариот од нив е уште од 
1438 година. Потоа следеле делата: Житие и чуда на Варлаам Хутински, Житијата за Ефимиј II, 
Кирил Белозерски, за новгородските архиепископи Јон и Мојсеј, митрополитот Алексиј, и др.; 
Расказ за пренесувањето на моштите на московскиот митрополит Петар, Расказот за патувањето 
на новгородскиот архиепископ Јован со ѓаволот во Ерусалим, Служба за Антониј Киево-печерски, 
Слово на покров, Слово за знаменитоста на пресвета Богородица, и др.; Преработките на житијата 
за Сергиј Радонежскиј од Епифаниј, Сава Вишерски и др. Препишал повеќе книги, меѓу кои 
Словата на Симеон Богослов, Палеата, Псалмите Давидови и сл. Со својата богата книжевна 
дејност тој ги надминал сите книжевници од своето време и станал еден од најистакнатите автори 
во Русија од периодот на XV век.11 
 Ниту еден од потемелните истражувачи за дејноста на Пахомиј Логотет не наведува дека 
тој е автор и на Службата за св. Иларион Мегленски. На пример, тоа не го сторија И. Некрасов,12 
В. Кључевски,13 В. Јаблонски,14 а ниту Георги Орлов,15 иако уште пред него во 1951 година Г. 
Спаски објави посебен научен осврт за Службата на св. Иларион Мегленски во книгата за руското 
литургиско творештво.16 Исто така, кога и повеќето јужнословенски палеослависти (македонските, 
бугарските или српските) пишуваат за култот на св. Иларион во книжевната традиција, кај нив не 
го среќаваме податокот дека за него има составено служба и дека неа ја напишал Пахомиј Логотет. 
За првиот случај Г. Спаскиј објаснува дека би можело руските палеослависти да не ја споменуваат 
оваа служба како дело на Пахомиј, зашто светителот на кого е посветена не е руски. Како 
поткрепа на ваквата констатација му послужил фактот дека В. Јаблонскиј ја пишувал 
монографската студија за Пахомиј Логотет во периодот кога во рускиот минеј веќе била вклучена 
и службата за св. Иларион Мегленски. Но, во вториот случај станува збор за недоволна научна 
информираност дури и на нашите најсовремени истражувачи. Ние не ја исклучуваме веројатноста 
дека извесна забуна предизвикува и поистоветувањето на името на авторот-составувач Пахомиј 
Серб, што е запишано во специфичниот по метод изведен фразов акростих во канонот од 
Службата. 
 Во продолжение на прилогот заслужува своевидно внимание и истражувањето за 
фразовиот акростих присутен во руската Служба за св. Иларион Мегленски. Имено, во најавата на 
канонот во делот за на утрената се предава kraegranes·e (акростихот): vnimaî w ~erven»hq 
slovesyhq (внимавај на црвените слова). Станува збор за упатство дека акростихот е изведен 
според понов метод „Í ~erevlen»hq sloves}“, кога одбележувањето на фразата и името на 
пишувачот се наведени не само со букви, туку и со цели зборови или и со слогови кои се 
пишувани со црвена боја. Но, при натамошните преписи (па дури и печатења) останало само 
                                                 
9 Георгије Орлов, Пахомије Србин и његова књижевна делатност у Великом Новгороду, Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор, књига 36, свеска 3-4, Београд 1970, стр.214-219. 
10 @itie Efimi/ II, Pam/tniki staroj russkoj literatury, IV, Spb. 1862; Георги Орлов, Наведен цитат, 
стр.219.  
11 За книжевната дејност на Пахомиј Логотет најисцрпно се пишува во наведенава статија на Георги Орлов, 
а основни податоци за него се среќаваат и во сите речници, лексикони или енциклопедии за старата руска 
книжевност. 
12 I. Nekrasov, Pahomij Serb - pisatel\ XV veka, Odesa 1871. 
13 V. Klw~evskij, Drevne-russkie `iti/ sv/tyh kak istori~eskih isto~nik, Moskva 1871. 
14 V. ?blonskij, Pahomij Serb i ego agiografi~eskie pisani/, Spb. 1908. 
15 Георгије Орлов, Пахомије Сербин... стр.214-239. 
16 F.G. Spasskij, Russkoe liturgi~eskoe tvor~estvo, Pari` 1951, str.35-41. 



укажувањето во заглавието на канонот, а црвените букви, зборови или слогови се пишувале со 
црно како и целиот текст. Затоа се наидува до тешкотии при расчитувањето на акростихот. Г. 
Спаски го предава расчитувањето на означените црвени делови со акростихот во Службата за св. 
Иларион, според следниов модел: 
 Песна прва,             прв тропар:        Povelyn·emq Vldƒki 
                                  втор тропар:      Bl*go~estivagw 
 Песна трета,            прв тропар:       Bl*gosloven·emq 
                                  втор тропар:      F 
                       трет тропар:      I 
 Песна четврта,        прв тропар:       Epsƒkopa 
                                   втор тропар:     Vsex Meglinsk·x ½emli 
                                   трет тропар:     Prinesq darq 
 Песна пета,              прв тропар:       Mnogogry{nagw 
                                   втор тропар:     Pahwm·a 
                                              трет тропар:     S 
                                   богородичен:    E 
 Песна шеста,            прв тропар:      N(a) 
 Во тој случај се добива фразовиот акростих со содржината: Povelyn·emq vldƒki 
bl*go~estivagw bl*gosloven·emq Fi(lippa) epsƒkopa vsex Meglinsk·x (во оригиналот - Rossiîskie) 
½emli prinesq darq mnogogry{nagw Pahwm·a Se(rbi)n(a).17 
 Познато е дека во руските календарски зборници за светителите не е застапено името на 
св. Иларион Мегленски, а не се среќава и неговото житие во зборниците со панегирично-
проповеден карактер, при што логично произлегува прашањето - зошто и кога била внесена 
неговата служба во составот на рускиот минеј. Претпоставките одат до таму што се тврди дека 
извесен моќник со име Иларион сакал да го прослави истоимениот светител. Бидејќи неговата 
служба била внесена во составот на рускиот минеј, на тоа лице се гледа како на припадник од 
високата црковна хиерархија - а такви би можеле да се резанскиот митрополит Иларион од 1669 
година и суздолскиот митрополит Иларион од 1682 година.18 Сепак, ние сме на мислење дека 
авторот знаел дека прославува неруски светител и дека руската црква осмислено го внела неговиот 
светителски спомен во својот минеен состав, зашто овој светител требало да биде олицетворение 
на борбите против ересите. Како поткрепа на овој наш став ни послужи и присуството на 
пренијата (полемиките за еретичките учења) од опширното житие за св. Иларион во некои руски 
зборници. Исто така, веќе видовме во содржината на фразовиот акростих дека составувањето на 
односнава Служба се извршила Povelyn·emq vldƒki bl*go~estivagw bl*gosloven·emq Fi(lippa) 
epsƒkopa vsex Meglinsk·x (во оригиналот - Rossiîskie) ½emli, а овој великодостоинственик ние го 
поистоветуваме со рускиот митрополит Филип I (1464-1473). Значи, ако составувањето на 
Службата за св. Иларион го порачал највисокиот црковен достоинственик во Русија - 
митрополитот Филип, тогаш и не треба да е нејасно зошто таа била поместена во рускиот минеј. 
Наведувањето на името на актуелниот руски црковен поглавар во акростихот како нарачател да се 
состави наведенава Служба дава прецизен одговор и на прашањето за времето кога таа настанала - 
во 6-та или во почетокот на 7-та деценија од XV век. 
 Службата за св. Иларион Мегленски се поместува под 21 октомври, денот кога се 
прославува пренесувањето на неговите мошти од Мегленско во Велико Трново. На истиот ден е и 
славата на преподобниот Иларион Велики од IV век, чиишто мошти исто така биле пренесени од 
Кипар во Палестина од страна на неговиот ученик Исихиј. Во 1472 година Пахомиј Логотет 
напишал Расказ за пренесувањето на моштите на московскиот митрополит Петар, чијашто служба 
напишана од митрополитот Кипријан му послужила како образец при составувањето на 
химнографскиот состав за св. Иларион Мегленски. Сите овие податоци имаат своевиден логичен 
сплет при ширењето на култот на св. Иларион во Русија. 
 Во содржината на Службата за св. Иларион Мегленски не среќаваме типични 
карактеристики што ќе упатуваат на какво и да е јужнословенско месно потекло. Напротив, 
химнографскиот содржински слој упатува на сознанието дека овој полистрофичен поетски состав 
бил составен на руско тло. Г. Спаски аналитично покажа дека во содржинската структура на 
                                                 
17 Ibidem, стр.37-38. 
18 Ibidem, стр.40. 



Службата за св. Иларион Мегленски се извршило преземања и прилагодувања на определени 
песнопеења од химнографските состави за руски светители.19 Имено, за односнава творечка 
компилација Пахомиј се послужил со првиот канон од двата во Службата за московскиот 
митрополит Петар (1308-1325/'26), што кон крајот на XIV век ја напишал горе споменатиот 
серуски митрополит Кипријан. Извесно содржинско прилагодување се извршило и според 
химнографскиот состав за преподобниот Антониј Киево-печерски (основачот на руското 
монаштво во XI век), што самиот Пахомиј ја составил околу 1460 година при повторното враќање 
во Велики Новгород од манастирот „Св. Троица“ кај Москва. Дури кај Спаски се конкретизираат 
определените тропари кои биле преземени и прилагодени од нивните состави за 10 јули и за 24 
август и се укомпонирале во структурата на Службата за св. Иларион Мегленски. Заклучно до 6-
та песна од канонот се впишал фразов акростих, во којшто се споменува името на составувачот 
Пахомиј. Тоа не треба да значи дека Пахомиј ја составил службата со половичен акростих, а кога 
дошол во Русија го додал останатиот дел адаптиран според канонот на митрополитот Петар. 
Нашите согледби нè упатија на констатацијата дека првиот дел од Службата со акростихот бил 
пишуван и според обработката на химнографската творба за преподобниот Антониј, а од 7-та 
песна до крајот се обработила содржината само од истиот канон за митрополитот Петар. 
Интересно е да напоменеме дека и Службата за св. Иларион послужила како образец на 
презвитер Илија (со мирското име Василиј или Михаил Тучков) кога во 30-те години од XVI век ја 
пишувал Службата за блажениот Михаил Клопски (Новгородски), кој умрел на 11 јануари 1453 
година. Имајќи ги предвид горе наведениве согледувања уште еднаш се потврдува дека Пахомиј 
Логотет ја составил Службата за св. Иларион Мегленски во периодот по настанувањето на 
химнографските состав за преподобниот Антониј, т.е. во 6-та или во почетокот на 7-та деценија од 
XV век. Нам ни изгледа веројатна претпоставката на Стефан Кожухаров кога тврди дека Пахомиј 
Серб ги презел тропарот и кондакот на 3-ти глас, што биле поместени под 21 октомври во 
Кипријановиот псалтир со последованија, а истите ги вклучил во рускиот состав на службата20: 
тропарот - (нешто содржински дополнет) на крајот од делот за вечерната, како и кондакот по 6-та 
песна од канонот.  
 Инаку, во јужнословенската ракописна традиција од XV век наваму продолжиле да се 
препишуваат тропарот и кондакот на 3-ти глас за св. Иларион Мегленски во последованијата на 
псалтирите и во месецословите според нивната порана - стара содржинска варијанта. За да го 
илустрираме и практично ваквото наше тврдење ние ги предаваме преписите на овие две кратки 
песнопеења, што се наоѓаат на л.44а во Месецословот од втората половина на XV век (Софија, 
Народна библиотека, инв. бр.982) - под 21 октомври: 

Tropar}, glasq .g*. 
^|do Ývise i½vyÃen·a. dyl» vq½s·a dobrodeteli b`*ih}. ino~}stvÍ|Ãih} lik} Ípase. 

ar'h·ereiska sedaliÃa is~isti. i ereti~}skaago paden·a ne Ís}mny se. cr*kvi vq½dvi`e  hsƒvi Ilar·wne 
prypodobne. Ímr} `e Ýko specyl} s}bl|den} b»st}© 

Kondakq, glasq .g*. 
Üko svytonosna Ývi se st*lÝ pamet}. i t'mÍ ra½dry{} Ínin·a. i svyt} wblista darov} 

nbsƒn»h}. vqseh} s}½iva|Ãi na radovanie. Ï Bg*a bo Ilar·iwn} bl*godyt} wbryte. i mnihom} stepen}. 
 Истовремено, интересно е да се наведе и тоа дека во јужносаловенското ракописно 
наследство (а оттука и во македонското) не се среќава евидентиран препис на руската опширна 
служба за св. Иларион Мегленски. 
 При овие наши истражувања ние ги користиме содржините на Службата за св. Иларион 
Мегленски што се печатени во руското21 и во српското22 издание, но го имаме пред нас и 
ракописниот препис во Зборникот со служби и житија од крајот на XIX век, што во 1933/'34 
година бил откупен во Црковно историскиот и архивен институт во Софија и таму е заведен под 
инв. бр.301. Неговата содржина целосно соодветствува на печатеното издание од руската служба. 
Преписот се наоѓа на листовите 39а-42б (на л.43а-63б е преписот на неговото опширно житие од 
Ефтимиј Трновски), а во истиот зборник уште се препишани житијата и службите на св. Теодосиј 
Трновски, св. Емилијан, св. Кирил и Методиј, св. Параскева, св. Ѓорѓи Нови, на преп. Јоан Рилски, 
и др. 
                                                 
19 Ibidem. 
20 Bxlgarskata literatura i kni`nina prez XIII vek, str.237. 
21 Mysxcq wktwvr·î, 1866, r’o - ro’d. 
22 Minjei mysxcq wktwvr·î, Крагуевац и Вршац 1983, т.10, стр.336-345. 



Како што веќе споменавме, Службата за св. Иларион Мегленски настанала во 60-те или во 
70-те години од XV век, но нејзината текстуална структура не била составена според вообичаената 
тогашна богослужбена практика пропишана во Ерусалимскиот типик. Компонирањето на 
посебните песнопеења и канонот во содржинската структура на Службата се извршило според 
постарата практика, пропишана со Студискиот типик. Тоа значи дека, дури и во XV век Пахомиј 
Логотет не ги испочитувал претходните заложби на Кипријан од крајот на XIV век за примена на 
литургиските реформи, иако како образец ја користел неговата служба за московскиот митрополит 
Петар. Едноставно, руската служба за св. Иларион Мегленски тој ја составил со кратка редакција и 
таа има дводелна композиција со вечерен и утрински дел, што се пееле одделно при богослужбата. 
 Вечерниот дел почнува со вообичаената група од 3 стихири по стихот Господи возвах, што 
се пеат на 2-ри глас. По нив следи слава на 6-ти глас и наведен нине богородичен. Исто така се 
наведува входот со прокимен на денот и 3 чтенија пишувани во 5-ти ден. Пеењата за на вечерната 
се надополнуваат со уште 3 самогласни стихири на 2-ри глас, слава на 8-ми глас со наведено и 
нине богородичен, како и тропарот на 3-ти глас, што го среќаваме препишуван во 
последованијата на псалтирот. 
 Утринскиот дел на Службата не почнува веднаш со Канонот, туку  по првата 
стихословија има седален на на 4-ти глас (што се пее двапати) и богородичен (што се пее еднаш). 
По втората стихословија е поместен уште еден седален на 8-ми глас (се пее двапати), а по него 
повторно следи богородичен (се пее еднаш). По полијејот има и трет седален на 8-ми глас (исто се 
пее двапати), а по него е застапена славата и нине богородичен. Следат наведувањата на првиот 
степен со антифон на 4-ти глас, прокименот, зачалото 36-то од Евангелието по Јоан и 8-от 
псалм. По нив е стихирата на 2-ри глас. Централното песнопеење на утрината го сочинува 
канонот, што во Службата се пее на 4-ти глас. Во неговото заглавие наместо да се наведе 
акростихот, се чита упатството: vnimaî w ~erven»hq slovesyhq (внимавај на црвените слова). Како 
што е вообичаено канонот содржи 9 песни, од кои вообичаено отсуствува втората. Сите песни 
содржат по 4 тропари, од кои последните се богородични. Само на крајот од првата песна се 
наведува катавасија. По 3-та песна следат седален на 4-ти глас (се пее двапати) и слава и нине 
богородичен. По 6-та песна е кондакот на 3-ти глас (истиот од последованијата во псалтирот) и 
икосот. По завршувањето на 9-та песна од канонот композицијата на Службата се надополнува 
со светилен (што се пее двапати) и богородичен (што се пее еднаш), а по нив следат уште 3 
хвалитни стихири на 4-ти глас, слава на 6-ти глас и нине богородичен. На самиот крај од 
Службата се наведуваат великото славословие и отпустот. 
 Во продолжение на ова наше истражување ќе се обидеме да ги илустрираме погоре 
изложените констатации преку објавувањето на ракописниот препис на Службата за св. Иларион 
Мегленски во Зборникот од крајот на XIX век, што се чува во Софија - ЦИАИ бр.301, л.39а-42б: 

 



MYSXCA OKTWVRJA VQ K’A DEN]. 
I`e vo svxt»hq otca na{egw Jlar·wna Episkopa Meglinskagw.  

Ve~erq, Bla`enq mu`q. Na Gospodi vo½½vahq: st·hir». v”.  
 

 Kjimi pohval}n»mi vync» n»ny sostavimq likovan·e, vq ~estnymq pra½dnicy tvoegw 
prenesen·x jerar{e; dh”ovnw pra½dnu|Ãe molimsx, molisx, Bl”govyrnomu Jmperatoru pobyditel}nax 
na vragi darovati: tebe bo tepla molitvennika ko vldcy stx`ahomq, poda|Ãago mjru vel·| 
milost}. 
 Kjimi pohval}n»mi dobrotami vospoimq, vo arh·ereehq slavnago, i vq vyry velikago, i vq 
pelenahq dobrora½sudnago, vo Í~en·i x½»ka sladkago, Í~enjemq cr”kovq wbogaÃ{a svxtitelx 
Jlar·wna; ego`e vync» vyn~aetq Hrs‚tosq bg”q na{q, imyxiˆ vel¶| milost}.   
 Kjimi dh”ovn»mi pysn}mi vospoimq arh·erea, Í~en·emq kq bgora½um·| vsyhq nastavl}{ago, 
isto~nika ~udesq pre~udna, cr”kvi svytil}nika presvytlago, i Í~”tlx premudra meglinsk·x ½emli, 
i vsex bolgar·i prekrasnoe Ídobren·e; egw`e radi Hrs‚tosq vragwvq {atan·e ni½lo`i, imyxî vel·| 
milost}. 

Slava, glasq Á”:  
 Arh·ereevq pohvalu, svxÃennikwvq vsyhq Íkra{en·e, kq bg”u molitvennika neprestannago, 
isto~nika ~udesq prei½wbil}na, dnes} l|bov·| so{ed{esx meglinst·i narodi, jerarha Jlar·wna 
pohvalimq, ~estn»x moÃi wbogoxÃe, blagodarn»x glas» tomu prinosimq, gl|Ãe: raduîsx arhjeree 
Jlar·wne, svytil}ni~e svytl»î, w½ari i½rxdnoe dostoxn·e jperatora i l|di, w nih`e neprestannw 
Hrs‚tu molisx, mirno `it·e darovati: da vsi ~estnoe tvoe prenesen·e l|bov·| po~itaemq, i 
molimsx, moli spastisx du{amq na{»mq. 

 
I n»ny, bg”orodi~enq: Kto tebe ne Íbl”`itq:  

Vhodq. Prokjmenq dne. ^ten·x tri, pisan» vq e” den}.. Na st·hovny st·hir», glasq v”, samoglasn»:  
 Hrs‚tovo stado slovesn»hq wvecq, na Álacy blago~est·x, dobry Ípaslq esi jerar{e. tym`e i 
po prestavlen·i cr”kovn»hq tvoihq ~adq ne wstavlxî, no posyÃaî: i st”yî tro‚cy so arh·erei 
predstox, moli spasti vsx, ~s‚tnoe tvoe prenesen·e l|bov·| po~ita|Ã»x, Jlar·wne prehval}ne. 

 
stjhq: SÃ”ennic» tvoi wblekutsx vq pravdu,i prpdbn·i tvoi vo½raduetsx. 

 Te½oimenitagw radi tvoegw `it·x, i sladosti x½»ka, i ra½su`den·x dobrora½sudnagw, 
past»rx tx l|demq dobry vru~aetq Hrs‚tosq: ego`e moli spasti, i ÍÃedriti vsx, presvytlu| 
pamxt} tvo| pra½dnu|Ã»x, Jlar·wne preslavne, molitveni~e w du{ahq na{ihq. 

 
stjhq: Voshvalxtsx prepodobn·i vo slavy, i vo½radu|tsx na lo`ahq svoihq. 

 Dnes} preslavnw svxtitel|, Ï svoihq ko svoimq `e ~estnw prehodi{i, da svoimq 
{estv·emq vsx wsvxti{i, i radost·| napolni{i, pamxt} tvo| l|bov·| pra½dnu|Ã»x, i ~estnoe 
preho`denje tvoe vyrnw slavxÃ»x, i prily`nw vop·|Ã»x: moli, molimsx spastisx du{amq 
na{»mq. 

 
Slava, glasq i”:  

 Gradq wsvxtisx, narodi blagoslovi{asx, cr”kovq pervorodn»hq dh”omq likovstvuetq, vq 
prenesen·e ~estn»hq tvoihq moÃeî, jerar{e Jlar·wne, sq l|dmi ½ovuÃi: t» mox krypost} i 
Ítver`den·e, t» mox dobrota, i tobo| hval|sx, molisx spasti vsx, l|bov·| vsemjrnoe tvoe 
prenesen·e prisnw slavxÃ»x. 

 
I n»ny, bog‚ po glasu. 

Troparq, glasq g”: 
 ^udo Ývivsx i½vyÃen·x, dyl» vo½s·xlq esi dobrodyteleiˆ b`”·ihq: mona{estvu|Ãihq liki 
Ípaslq esi, arh·ereîskax sydaliÃa i½~istilq esi: eret·~eskagw `e napaden·x ne Ísumnyvsx, cr”kvi 
hrs‚tov» vo½dviglq esi, prepodobne Jlar·wne, Ímerq Ýkw spx: tylo `e tvoe cylo i netlynno 



sobl|deno b»st}, i podaetq cyl}b» bolxÃ»mq Ï ra½li~n»hq nedugq, i demwn» progonxetq: segw 
radi molimq tx moli spastisx du{amq na{»mq. 

 
Na Ítreni po a”-mq st·hoslov·i sydalenq, glasq d”:   

 Bg”u wsvxtulq esi tvo| `i½n} vsebl”`enne, b»vq i½rxdenq svxÃennodyîstvennikq 
voistinnu hrs‚tovq svxÃenie. tym`e po mnogihq potyhq i boly½nehq raduxsx kq 
neveÃestvenn»mq prestavilsx esi selen·emq, n»ny isto~ae{i namq strui iscylen·î.  

      Dva`d». Bog‚:  
 Dv”o vseneporo~nax, presuÃnago bg”a ro`d{ax so v}½plotn»mi togo neprestannw moli, 
wstavlen·e pregry{en·î, i ispravlen·e `itjx dati namq pre`de konca, vyro| i l|bov·| po|Ã»mq 
tx po dolgu, edina vsepytax.  

 
Po v”-mq st·hoslov·i sydalenq, glasq i”:   

 Sle½n»mi struxmi strasteî v½»gran·x neustavnax potopilq esi: pu~ina b»st} 
dolgoterpyn·x prpdbne, kq ti{iny ved»î dolgoterpyn·x. 

      Dva`d». Bog‚: 
 Pa~e estestva i slova vld~ce, vsyhq pitatelx rodila esi, i pitae{i Ï soscu tvoe|, vo 
vremx gotovxÃa trape½u. ego`e prily`i{ pre~s‚tax, w nasq moli. 

 
Po polÅelei sydalenq, glasq i”:  

Velikimq dobrodytelemq porevnovalq esi Jlar·wne, simq poslydux vo½der`an·emq 
prepodobne, verhovenq Ývilsx esi, i stado vowbra`enoe, pot» vo½der`atel}n»mi Ípaslq esi, Ígl·e 
vraga nevyr·x strylami slovesq pogasilq esi, i eret·~eskax {atan·x.                                   

Dva`d».                 
Slava, i n»ny, bg”orodi~enq:  

 W teby raduetsx bl”godatnax, vsxkax tvar}, agg”l}}sk·i‰ soborq, i ~elovy~esk·î rodq. 
wsvxÃenn»î hrame, i ra| slovesn»î, dyvstvennax pohvalo, i½' nex`e bg”q voplotisx, i mladenecq 
b»st} pre`de vykq s»î bg”q na{q. lo`esna bo tvox prestolq sotvori, i ~revo tvoe prostrannye 
nb”sq sodyla. w teby raduetsx bl”godatnax, vsxkax tvar}, slava teby.  

 
Stepenna, a” ant·fwnq d”-gw glasa.   

Prokjmenq: ^estna pred'  gs‚demq smert} prepodobn»hq egw.  
Stjhq: ^to vo½damq gs‚dvi w vsyhq: EÅg‚l·e Jwanna Za~‚ l’Á. Êalomq i”.   

St·hira, glasq v”:  
 Î |nosti w~”e, imyx sover{ennu| mudrost}, i vo½lo`ivq na sx igo hrs‚tovo, `it·| 
porevnovalq esi st”»hq wc”q, ravn»mi myrilw dobrodyteli podobxsx, Ísu{ilq esi plot} 
ska~uÃu, Ýkw dol`no by du{i pokorilq esi postnoe te~en·e sover{iti, bl”`enne w~”e, pamxt} tvo| 
sover{a|Ã»mq prosi  w~iÃen·x gryhwvq, i vel·x milosti. 

 
Kanwnq bdc» so jrmosomq na Á”: i st”agw na i”,   

egw`e kraegranes·e: Vnimaiˆ w ~ervlen»hq slovesyhq. Glasq d”. 
Pysn} a”. 

Jrmosq: Îver½u Ísta mox, i napolnxtsx dh”a, i slovo Ïr»gnu cr”icy mt”ri, i Ývl|sx svytlw tor`estvux, 
i vospo| raduxsx tox ~udesa. 
 Povelyn·emq vldki tvoegw podobxsx jerar{e, krotokq i smirenq Jlar·wne, b»lq esi, i 
Ïs|du Íbl”`aem»hq ~inu b»ti spodobilsx esi. tym`e  dnes} preslavnoe tvoe prenesen·e po~itaemq. 
 Bl”go~estivagw korene presvytlax preslavnw pro½xbe Ïrasl}, arh·eree Jlar·wne, vq 
dobrodyteli sover{ennw po`ivq, i sosudq ~istq dh”a st”agw w~”e, b»lq esi. 
 Üdovit»hq starsteî vo½gorynjx, ly~}bo| postni~estva wblo`enq, i½su{ilq esi 
prisnoslov»i.                                                                           Bog‚:                   
 Vo½s·x sl”nce i½' tebe mt”i prisnodv”o, i`e Ï wc”a pre`de vykq nevidim»î, i vidim} 
preslavnw wpisuetsx tylesemq, blago~est·x svytomq ~elovyki prosvyti.     



  
Katavas·a: Îver½u Ísta mox:  

 
Pysn} g”. 

 Jrmosq: Tvox pysnoslovc» bdce, `iv»iˆ i ne½avistn»iˆ isto~ni~e, likq seby  sovokupl}{»x dh”ovnw 
Ítverdi, vq b ”̀estvennyiˆ tvoeiˆ slavy vyncevq slav» spodob».  
 Bl”gosloven·emq tvoimq vsx vo½moglq esi, Íkryplx|Ãu hrs‚tu tx w~”e, wlxdenyv{»x 
inogda l|deî bra½d» du{evn»x, premudr»mi tvoimi Í~en}mi jerar{e, w~istilq esi, i 
plodonosn» sotvorilq esi.  
 Far·seîskoe ki~en·e Ï |nosti w~”e, vo½nenavidyvq, m»tarevu `e smiren·| porevnovavq, 
krotokq i smirenq w~”e, ko vsymq b»lq esi: segw radi tx vsi, Ýkw vinu i wbra½q bl”gihq 
po~itaemq.  
 Ispolni radosti i vesel·x, tebe prisnw jerar{e Jlar·wne, l|bxÃ»x, i tor`estvennax tvoemu 
~estnomu prenesen·|, vq pysnehq vsegda po|Ã»x.  

        Bog‚: 
 Tx ½astuplen·e nebla½neno bg”omati, stx`ahomq, nade`du na tx vo½laga|Ãe spasaemsx, i kq 
teby pribyga|Ãe sohranxemsx.  

 
Sydalenq, glasq d”.  Podobenq: Vo½nes»iˆsx:   

 Ml”tvamq i milost»nxmq arh·eree Jlar·wne, prisnw priradyvq, milostivq kq 
trebu|Ã»mq, w~”e, ne½avistenq b»lq esi. tym`e tx po~ita|Ã»x Ï soprotivn»hq Áwlq 
i½bavlxiˆ, da vsi tvoe prenesen·e l|bov·| po~itaemq.                                                                                              

                                                                                                                   Dva`d». 
Slava, i n»ny, bgorodi~enq:  

 Svytq ro`d{i pre~estn»î, Ï wc”a vo½s·xv{·î pre`de vykq, prosvyti wtrokovice, du{u 
mo| i Ímq, dale~e Í mene ÍgonxÃi tmu strasteî, da tx Íbl”`a| prisnobl”`ennu|, vyen»hq 
Ípovan·e.    

 
Pysn} d”.  

Jrmosq: Sydxiˆ vo slavy, na prestoly b`”estva, vo wblacy legcy pr·ide Ji”sq preb`”estvenn»iˆ, netlynno| 
dlan·|, i spase ½ovuÃ»x: slava hrs‚te, sily tvoeiˆ.         

Epjskopa tx meglinskax strana, preslavnw arh·eree Jlar·wne, stx`av{i, tobo| krasuetsx, 
sq knx½i i arh·ereî, i sovsenarodn»mq mno`estvomq hrs‚ta vospyvaetq, simq prisnw tebe 
darovav{ago.  
 Vsex meglisk·x ½emli pervoprestol}nikq, arh·eree Jlar·wne, b»lq esi, i vsx tvoimq 
Í~en·emq prosvytilq esi. tymq pamxt} tvo| po~itaemq, i prenesen·e tvoe po~ita|Ãe vop·emq: 
moli w vsyhq po|Ãihq tx. 
 Prinesq darq bg”u tobo|, mno`estvo spasaem»hq, tvoemu Í~en·| prisnw poslydu|Ãihq, i 
hrs‚ta vo hvalen·i vospyva|Ãihq, tebe vsymq darovav{ago. 

        Bg”orodi~enq:  
 Krypkoe tx wru`·e na vragi predlagaemq, i skorbeiˆ vsxkihq i l|t»hq wbstoxn·iˆ 
Ïryvaemq vredq, i eretj~askagw vo½muÃen·x i½bygaemq, mt”i b`”·x.  

 
Pysn} e”.  

Jrmosq: Ì`aso{asx vsx~eskax w b ”̀estvennyiˆ slavy tvoeiˆ: t» vo neiskusobra~nax dv”o, imyla esi vo 
уtroby nad' vsymi bg”a, i rodila esi be½lytnago sn”a, vsymq vospyva|Ã»mq tx, mirq podava|Ãax.   
 Mnogogry{nagw nerodyn·emq i`div{agw `it·e ne vo½gnu{aiˆsx arh·eree, no tvoimi 
molitvami w~isti, tvoe prenesen·e pysn}mi trudol|bnw slavxÃa. 
 Pahwm·a ag’gl}skomu vidyn·| spodobl}{asx, segw pravilu nav»kq, mnoga`d» be½' sna vq 
molitvy vs| noÃ} preb»lq esi: Ï wnudu`e spodobilsx esi gornxgw ½van·x. 
 Smirenq nravq, i v»soko e`e po bg”u `it·e stx`alq esi ·erar{e. tym`e vse vidxÃee wko 
vidyvq tvoe dobroe proi½volen·e, slavna tx vsymq koncemq poka½a hrs‚tosq sp”sq na{q.   

        Bg”orodi~enq: 



 Edinu tx vseneporo~nax, Ï rodwvq pre~s‚tu| wbrytq, vselisx vq tx i ~elovyki wbo`i. 
tym`e Ýkw maternee der½noven·e kq nemu stx`av{i, moli w i`e vyro| bdcu imenu|Ãihq tx. 

 
Pysn} Á”. 

Jrmosq: B`”estvennoe s·e i vse~estnoe sover{a|Ãe pra½dnestvo, bg”omudr·i bg”omatere, pr·idite rukami 
vospleÃimq, Ï nex ro`dagosx bg”a slavimq.    
 Na smiren·e nasq sv»{e milostivnw na½irax, vyrnw tebe prisnw slavxÃihq, molisx vsxk·x 
skorbi i½baviti, tebe tepla predstatelx kq bg”u stx`av{ihq.  
 Selen·e Ývilsx esi prekrasnoe dh”a st”agw, bg”odohnovenn»mi Í~enmi tvoimi, wbil}nw pitax 
slovesnax tvox ~ada: Ï wnudu`e po prestavlen·i spreb»vae{i, l|bxÃ»mq tx jerar{e.  
 Vo½s·xvq Ýkw fjn·Çq procvylq esi, vq cr”kvi vsebl”`enne bg”omudre, plodwvq sladost·| 
vyrn»x veselxx.  

        Bog‚:  
 Neiskusomu`nax dv”o rodila esi, i preb»vae{i dv”a, Ývlxe{i istinnagw b ”̀estva, sn”a i bg”a 
tvoegw wbra½».  

 
Kondakq, glasq g”. Podobenq: Dv”a dnesq:   

 Ükw svytonosna Ývisx arh·eree, pamxt} tvox, tmu ra½ru{i Ín»n·x, i svytq wblista 
darwvq nebesn»hq, vsx so½»va|Ãi na radost}: Ï bg”a bo Jlar·wne,  blgdt} wbrylq esi, i monahwvq 
b»lq esi stepen}.  

 
Jkosq:  

 Î |nosti b`”estvennoe tvoe `it·e jerar{e, dobry ispravivq, i vnimatel}n»mq wkomq 
vsegda kq v»{nimq ½rx, i tamo{nihq neprestannw `elax, Ïn|du`e velik·x radi dobrodyteli, i 
premudrosti x½»ka, arh·reîstva sanomq Íkra{enq b»vq, cr”kovq i l|di tvoimi Í~en·i   
wbogatilq esi: tym`e te~en·e blago~estw sover{ivq, kq bg”u preslavnw   dh”omq pre{elq esi, namq 
~estn»x moÃi vq pamxt} wstavivq. ih`e n»ny ~estnoe prenesen·e pra½dnu|Ãe, molimsx 
povyditel}nax na vragi vyrnomu jmperatoru darovati, Ýkw da vq ti{iny bg”oudnw po`iv{e,  
teby radostno| du{e|, blagodarnw vospoemq glagol|Ãe: raduîsx, w~”e  Jlar·wne, arh·ereevq vsex 
rwssjisk·x ½emli Ídobren¶e, i monahwvq b»lq esi stepen}.  

 
Pysn} ½”.  

Jrmosq: Ne poslu`i{a tvari bg”omudr·i pa~e so½dav{agw: no wgnennoe preÃen·e, mu`eski poprav{e, 
radovahusx po|Ãe: prepyt»î wc”evq gs‚d} i bg”q bl”goslovenq esi.    
 Sv»{e Ï bg”a darq te½oimenit»î gradu, i vseiˆ ½emli danq b»st}, arh·eree Jlar·wne, 
Ídivlxx Í~en·emq vsx hrs‚tu vop·|Ã»x: prepyt»î wc”evq gs‚d} i bg”q bl”goslovenq esi.    
 Arh·ereevq presvytlax dobrota w~”e, preb»lq esi, i  hrs‚tov»  cr”kve stolpq i Ítver`den·e. 
tym`e pominaî ~estnoe tvoe prenesen·e slavxÃ»x preslavne.   
 Krs‚tomq ½namenuxsx hrs‚tov»mq preb»lq esi nevre`denq, suetnw pokusiv{usx demwnskomu 
sverypstvu na tx bg”omudre: vyst} bo v»{n·î bg”q sobl|dati Ígodniki svox.  

        Bg”orodi~enq:  
 Wblakq dv”a, tx pravd» solnce rodi, debel}stvu ploti priwbÃiv{asx, ~elovyka b»v{a ½a 
blagoutrob·e i sni½ho`den·e: ego`e poimq Ýkw preproslavlena. 

 
Pysn} i”.  

Jrmosq: Wtroki bl”go~estiv»x vq peÃi, r`s‚tvo bg*orodi~o spaslo est}, togda Íbwwbra½uemoe, n»ny `e 
dyiˆstvuemoe, vselennu| vs| vo½dvi½aetq pyti teby: gs‚da poiˆte dyla, i prevo½nosite ego vo vsx vyki.   
 B`*estvennoe preb»van·e st*agw dh*a w~*e, b»lq esi tym`e i vq `it·i semq, Ýkw vny mjra 
b»vq kq tamw{nimq ra~en·e imyx. tym`e i vsx nau~ilq esi hrs‚tu vopiti: dyti bl*goslovite 
svxÃennic» poîte, i  prevo½nosite ego vo vyki. 
 Po b½*y ½astupnika tx prevelika arh·eree, dh*wvnax tvox ~ada stx`av{e, vsxk·x 
soprotivn»x veÃi tobo| da i½bavimsx, i vq ti{iny po`iv{e, hrs‚tu vospoimq: bl*goslovite vsx 
dyla gs‚dnx gs‚da.  



 Kolesnica tainstvennax nosxÃi imx gs‚dne, Ývilsx esi st*itel| svytlost·| dylq, i ~udesq 
Ývlenjemq, i ~istoto| `it·x, v½»vax: svxÃennic» poîte, i prevo½nosite ego vo vyki.  

Bg*orodi~enq: 
 MÅro Ímnoe istoÃennoe pre~s‚tax dv*o imenuema, sn*a rodila esi, blagovon·emq b`s‚tva vs| 
½eml| blagovonstvu|Ãa, i Ï tli i½bavlx|Ãa po|Ã»x: svxÃennic» poiˆte, i prevo½nosite ego vo 
vyki.  

 
Pysnq É*.  

Jrmosq: Vsxkq ½emnorodn»iˆ da v½»graetsx dh*omq prosvyÃaem}, da tor`estvuetq `e be½plotn»hq Ímwvq 
estestvo, po~ita|Ãee sÃ*ennoe tor`estvo bg*omatere, i da vop·etq: raduiˆsa vsebl*`ennax   bdce ~istax prisno 
dv*o.       
 Svytl»î svxÃenn»î pra½dnikq prestavlen·x tvoegw, arh·eree  Jlar·wne, svytlye `e 
prenesen·e tvoe, ego`e slavxÃe tebe veli~aemq.  
 Isto~nikq blago~est·x Ývilsx esi arh·eree, cr*kwvnax tvox ~ada napoxe{i. tymq 
so{ed{esx blago~estnw, vo svxÃennoe tvoe prenesen·e l|bov·| tx po~itaemq. 
 St*»hq `iliÃa prohoditi spodobilsx esi, `it·e sover{ivq prepodobne, svxto, Ýkw suÃu 
ti pravednu, teby presvytl»iˆ vo½s·x svytq,  i togw soprugq vesel·e pr·xlq esi.  

Bg*orodi~enq:  
 Plot·| i½' tebe vseneporo~nax, wdyxvsx, i vq mjry Ýkw ~elovykq po`ivq, drevle vsx 
mu~aÃago b`*estvenno| silo| ni½lo`i.  

 
Svytilenq, podobenq: @en» Ísl»{ite:  

 Arh·eree Jlar·wne, voistinnu te½oimenite, dostoînw ½van·e Ï dylq pr·imq, dann»i teby 
talantq dobry Ímno`ivq, i vnutr} ~ertoga b»vq, idy`e so svxÃenn»mi `ive{i, pomxni tvoe 
prenesen·e slavxÃ»x. 

Dva`d». Bog‚:  
 Pri½ri ~s‚tax, na dostoxn·e tvoe, i nepobydimo s·e sobl|di ½astuplen·emq, crs‚tv·x Ípravi 
siptrq i Ítverdi, x½»ki Íkroti, i½leî mirq vq konc» mjra. 

 
Na hvalitehq sthr» na d*. Pod: Dalq esi ½namen·e: 

 @it·e neskverno, terpyn·e, krotost}, i l|bov} nelicemyrnu, vo½der`an·e be½myrnoe, 
vsenoÃnoe stoxn·e Ímilen·e b`*estvennoe, vyru i nade`du istinnu sq milovan·emq w~*e, stx`avq, 
Ýkw ag‘glq po`ilq esi na ½emli sq tylomq, Jlar·wne bl*`enne, molitveni~e w du{ahq na{ihq. 

Dva`d».  
 ¼emn»i‰ ag’glq, nbs‚n»î ~elovykq b»lq esi st*itel|, isto~nikq Ímilen·x, pu~ina ~udesq, 
gry{nikwmq poru~nikq, maslina voistinnu b`*·x plodovita, eleemq trudwvq tvoihq Ímasti 
lice, Jlar·wne ~udne, vyrnw voshvalx|Ã»mq tx.  
 Ìmertvilq esi b`*esvenn»mi ra½umyn·i plot}, tylesn»hq starsteî prev»{e b»lq esi, 
smy{enq sq dol}n»mi, na~ertan·e i½wbra`ax, vq seby b`*estvenn»x dobrot». po½nanq b»lq esi, 
ves} svytovidenq dyîstvomq st*agw dh*a, Jlar·wne w~*e na{q, mona{estvu|Ãihq Íkra{en·e.  

 
Slava, glasq Á*:  

 EÃe Ï |na vo½rasta bg*u wsvxÃenq b»lq esi arh·eree, mudrosti ra~itel|: tym`e potÃalsx 
esi tlynn»mi vy~nu|Ãax stx`ati, vo½der`an·x bro½dami sebe wblo`ivq, plot} dhu povinulq 
esi: tym`e i po ~estnymq tvoemq prestavlen·i, sovokuplxxsx sq nbs‚n»mi likostoxn·i, ih`e  
`it·| vo ploti porevnovalq esi, hrs‚ta, emu`e Ï |nosti poslu`ilq esi, moli  spastisx vsymq, 
~estnoe tvoe prenesen·e prisnw slavxÃ»mq pysn}mi. 

 
I n»ny Bog‚: Bdce, t» esi lo½a: 

Slavoslov·e velikoe. I Îpustq. 
*     *     * 

 Na l·turgji slu`ba st*itel}skax. 



 
КУЛТОТ КОН СВЕТИТЕЛИТЕ И ПРАЗНИЦИТЕ ОДРАЗЕНИ ВО 

ОРИГИНАЛНИТЕ ХИМНОГРАФСКИ СОСТАВИ НА ПРАЗНИЧНИОТ  
МИНЕЈ НА ДОБРЕ РАДОВ ОД СЕЛО КАЛУЃЕРЕЦ 

 
 

 Во верско-ритуалниот систем на христијанството како религија централните богослужбени 
дејства се насочени кон празниците и прославувањата. Станува збор за празнување и 
прославување на одделни христијански светители или почитувани верски настани. Тие се 
систематизирани во структурата на црковниот календар, којшто во средновековниот период 
почнувал од 1 септември, а завршувал со 31 август. Сепак, годишниот богослужбен циклус реално 
почнува со празникот Воскресение Христово, а од самата Пасха произлегува целокупното 
православно литургиско служење. Реализацијата на богослужбената функција мотивира градење 
на книжевни содржини со различни структурни рамништа. Станува збор за литургиски текстови 
што ги интегрираат најтесните врски меѓу црквата и книжевноста, религијата и естетиката.1 Секој 
литургиски текст има посебни диференцијални признаци во однос на содржината и на 
структурната форма, при што и се типологизираат повеќе литургиски жанрови. Литургиските 
зборници содржат химнографски и други состави во кои се изложени службите на јавното и на 
личното богослужење и богомолење. Меѓу литургиските зборници спаѓа и минејот, чиишто 
состави се посветени на канонизирани светители и на црковни празници. Тие се распоредени во 
календарски ред според црковната година од септември до август, а го исполнуваат пофално-
воспевниот карактер во богослужбената практика. Според структурниот принцип минејот 
претрпува внатрешна поджанровска класификација, според која се дели на: службен или месечен, 
празничен и општ. Трите наведени структурни типови на минејот биле присутни во 
средновековната македонска ракописна традиција.  
 Предмет на ова наше истражување е Празничниот минеј на книжевникот Добре Радов од 
последната четвртина на XIV век, што се чува во Москва - ДИМ, Хлудов бр.164. Претходно овој 
ракопис се наоѓал во збирката на А.Гилфердинг, а бил заведен под инв. бр.4. Станува збор за тип 
на минеј што содржи служби посветени на поголемите (господови и богородични) празници и на 
празниците посветени на поважните христијански светители. Ракописот е своевидна 
химнографска антологија, со избор на состави од службениот минеј и подредени по деновите од 
месеците за цела година. Текстот на Празничниот минеј е на л.1а-170б, а на крајот од ракописот 
(до л.184б) во XIX век бил подврзан фрагмент од Цветен триод.2 Според содржината на записот од 
раката на самиот книжевник (л.170б) се гледа дека ракописот го пишувал како дијак во периодот 
од владеењето на кралот Марко (1371-1395 г.) за црквата во село Калугерец, кај Македонски Брод. 
Толкувањето на дел од наведениот запис води и кон претпоставката дека дијак Добре бил роден во 
село Маргари, кај Прилеп.3 Меѓутоа, фразата во записот nedos‚Õn} nareÃi sx rab} hs‚Í. Dobre diÝk} 
radov} sn‘} Ï Margarita ps‚pa stankov} brat}. ... упатува и на друго толкување, што се насочува кон 
роднинска поврзаност со поп Маргарит.4  
 Она што го прави истакнат овој препис на Празничен минеј меѓу останатите македонски и 
други јужнословенски преписи е неговата содржинска структура. Текстуалната структура на 
застапените служби за празниците од неподвижниот календар е според Студискиот типик, при 
што повеќето од нив се со архаични состави. Но, најважно е што неговата содржина изобилува со 
преписи на повеќе оригинални словенски химнографски творби. Токму и тие творби се предмет на 
нашата истражувачка опсервација. 
 Култот кон христијанските празници и кон светителите се ширел и се развивал преку 
повеќе облици: духовен, книжевен, уметнички (сликарството и музиката) и фолклорен. Сите тие 
се поттикнувале еден со друг и ги надградувале своите структурни и содржински манифестации. 
Во конкретниот случај ги имаме предвид големите христијански празници и светители што се 

                                                 
1 Илија Велев, Македонскиот книжевен XIV век, Скопје 1996, стр.124. 
2 Svetlina Nikolova, Mari/ Jov~eva, Tan/ Popova i Lora Taseva, Bxlgarskoto srednovekovno kulturno 
nasledstvo v sbirkata na Aleksej Hludov v Dr`avni/ istori~eski muzej vo Moskva. Katalog. Sofi/ 
1999, str.46-47. 
3 М.Пурковић, Попис села у средњовековној Србији, Годишњак Скопског филозофског факултета, IV, 2, 
1939-1940, Скопље 1940, стр.116; Илија Велев, Македонскиот книжевен XIV век, стр.74.  
4 Илија Велев, Цитирано дело, стр.74. 



манифестираат во оригиналните химнографски состави на Празничниот минеј од Добре Радов. 
Станува збор за химнографски творби од жанровските форми: стихири, канони и служби. Нивната 
застапеност во содржината на овој литургиски зборник ги одразува духовниот, книжевниот и 
музичкиот облик на култна презентација. Духовниот облик го исполнува богослужбениот чин, а 
додека пак книжевниот и музичкиот облик ги нагласуваат  поетските креации и пејачките 
импресии, што заедно го доведуваат верникот до повисок степен на богољубно доживување. 
Секако дека овие творби вршеле свое влијание и во народната традиција, според кои таа се 
надградувала при народните празнувања и при формирањето на обичаите.  
 Треба да напоменеме дека во овој препис на Празничен минеј преовладуваат преведените 
химнографски состави посветени на определени празници и светители од неподвижниот календар, 
а чии автори се познати ранохристијански и средновековни црковни и византиски писатели. 
Корпусот на застапени преписи со оригинални словенски химнографски творби во овој Минеј на 
Добре Радов го сочинуваат стихири и канони за големите Господови и Богородични празници, 
како и канони и служби за општохристијански и словенски светители чиишто култови биле 
популарни во тој период и на тие простори.  
 Повеќето главни празници се пропратени од претпразненства и попразненства. Таков е 
случајот и со празникот за Раѓањето Христово, во народната традиција познат како Божик. Во 
споменатиот Празничен минеј се застапени преписи од оригинални химнографски творби за 
претпразненството на Раѓањето Христово и за самиот празник на Раѓањето Христово. Така, на 
л.84а-89б е застапен преписот на Циклусот азбучни стихири (трипеснеци) за претпразненство на 
Раѓањето Христово составен од св. Климент Охридски. Ова химнографско дело на св. Климент 
Охридски било напишано по образецот на Ангелските стихири од Роман Слаткопевец. Тој е 
поместен во службите од 19 до 24 декември (по стар стил) меѓу песните на други канони, а 
иницијалните букви на неговите тропари образуваат фразов акростих со името на авторот св. 
Климент: KLIMENTA PÜSNI. PRÜD(Q)PRA¼D(Q)NA HR(Q)STOVÌ RO¼(])STVÌ TRIPÜSN(])NA 
OSMOGLAS... (Песни на Климент. Претпразнични трипеснеци за Раѓањето Христово по редоследот 
на осмогласието)5. Акростихот покажува дека циклусот е напишан по осмогласниот систем. 
Нецелосното оформување на акростихот го илустрира фактот дека сè уште не се идентификувани 
трипеснеците за последните два гласа (седми и осми глас). Најстар препис на овие химнографски 
состави е регистриран во Скопскиот празничен минеј од XIII век, а од првата половина на XIV век 
е преписот во Осоговскиот празничен минеј од Хлудовата збирка бр.166.  
 На л.94б-99а, под 25 декември (стар стил), е поместен преписот на Канонот за Раѓањето 
Христово. Оваа химнографска творба со тајнописно поетско послание ја составил 
кирилометодиевиот ученик Константин Презвитер. Во официјалната богослужбена практика на 
православната црква е вообичаено за овој голем празник да се исполнуваат каноните на двајцата 
истакнати византиски писатели Козма Мајумски и Јоан Дамаскин. Во утринската служба на 
наведениот датум се поместени два канона посветени на празникот за Раѓањето Христово. Првиот 
е творбата на византискиот писател Козма Мајумски, а на местото од канонот што го составил за 
истиот празник авторот Јоан Дамаскин е оригиналната словенска творечка варијанта на 
Константин Презвитер. Во палеославистиката оваа оригинална словенска варијанта прв ја откри 
бугарскиот медијавист Георги Попов, научно елаборирајќи ја во два наврата.6 Веднаш ќе 
истакнеме дека не станува збор за преводна варијанта на канонот од Јоан Дамаскин, туку во 
прашање е нова химнографска творба посветена на истиот празник. Секако дека ритмичко-
мелодиската структура и текстуално инспиративниот образец на ова оригинално дело лежат во 
основата на творбата од Јоан Дамаскин. Во содржинските структури на македонските и на другите 
јужнословенски и руски празнични минеи се среќаваат и преписи со буквален превод на канонот 
за Раѓањето Христово од Јоан Дамаскин. Тоа сведочи дека истоимениот канон на Константин 
Презвитер имал свој книжевен и празничен интегритет со посебното застапување во 
препишувачката практика и во богослужбениот чин. Оригиналноста на оваа творба ја согледуваме 
и преку стремежот творечки да се реализира надворешната структура со илустрација на 
                                                 
5 Georgi Popov, Novootkriti himnografski proizvedeni/ na Kliment Ohridski i Konstantin 
Preslavski, Bxlgarski ezik, kn.1, Sofi/ 1982, str.8-9; Ѓорги Поп-Атанасов, Поглед врз химнографското 
творештво на св.Климент Охридски, Годишен зборник на Богословски факултет “Свети Климент 
Охридски”, книга 5-6, Скопје 1999-2000, стр.180. 
6 Georgi Popov, Novootkrit kanon na Konstantin Preslavski s tajnopisno poeti~esko poslanie, 
Starobxlgaristika, kn.4, Sofi/ 1997, str.3-17; Istiot, Kanon za Ro`destvo Hristovo ot Konstantin 
Preslavski, Starobxlgaristika, kn.4, Sofi/ 1998, str.3-26. 



воспоставен акростих. Тешки биле буквалните преводни реализации на оригиналните византиски 
акростихови, па затоа се преминувало кон чинот на составување нови словенски творби. Канонот 
за Раѓањето Христово на Константин Презвитер има акростих што е формиран од првите букви на 
тропарите без ирмосите. Со тоа тој се квалификува како единствен досега познат оригинален 
химнографски состав чијшто акростих е формиран од внатрешната стиховна структура на 
тропарите. Содржината на акростихот се пренесува преку почетните букви на 120 стихови и таа 
гласи:  
 KANON NA RO@DSTVO HRSTOVO  

STVOREN KONSTANTINOM POPOM 
 HRSTA RO@DENA HVALITE SLOVENI VSI 
 ÜKO SNIDE N(A) SPASENIE NA([)E 
 EGO@E ROD ISTAÜ OPLOT(A NA[A).7  

Акростихот почнува со насловот во којшто се наведува посветата на празникот заедно со 
името на авторот и неговиот свештенски чин. Натаму следи Кратко поетско послание кон 
Словените, со религиозно-просветителски карактер сообразен според изворните идеи на 
Моравската мисија. Исто така и Канонот посветен на истиот празник од Јоан Дамаскин содржи 
акростих со тематика за спасителната мисија на Исус Христос.8  
 Меѓу дванаесетте главни христијански празници спаѓа и оној за Богојавлението, што се 
слави на 6 јануари (стар стил). Овој празник го слави крштевањето на Исус Христос од Јоан 
Крстител во водите на реката Јордан. Оттаму празникот се нарекува и Јордановден, а во народната 
традиција е познат и како Водици. При крштевањето небото се отворило и Светиот дух слегол над 
Христос во вид на гулаб, а од небото се разнел глас: „Тој е Мојот возљубен Син, во Кого е Моето 
благоволство“. Затоа и празникот се нарекува Богојавление. Во подготвителниот период се слави 
претпразненството на Богојавлението. Празничниот минеј на Добре Радов во својот состав содржи 
преписи од оригинални химнографски творби поврзани со овој празник, што му се припишуваат 
на св. Климент Охридски. Имено, станува збор за Циклусот азбучни стихири (трипеснеци) за 
претпразненството на Богојавлението, што се поместени на л.105а, како и Канонот за 
Богојавлението на л.110а-113а. Споменатите стихири се пишувани според образецот на 
Ангелските стихири од Роман Слаткопевец. Во содржината има делумно сочуван анонимен 
акростих: TROICE SVXTA PROSVÜTI MX SVÜTOM... SVÜTO¼ARNO PÜTI. Исто така и Канонот за 
Богојавлението има анонимен акростих кој гласи: BOGOÜVLENIE TI POÖ[TE HRISTE SLAVIM. 
Обично за овој празник  во минеите се поместуваат каноните на двајцата црковни писатели Козма 
Мајумски и Јоан Дамаскин, но како што беше примерот со Канонот за Раѓањето Христово се 
создал и оригинален химнографски состав. Тој го заменува истоимениот состав на Јоан Дамаскин, 
со којшто изразува и блискост во стилски и музичко-структурен однос.  
 Во Празничниот минеј на Добре Радов се застапени уште два оригинални словенски твоби, 
но овојпат посветени на големите богородични празници - Воведението и Успението Богородично. 
Празникот Воведение на Пресвета Богородица е воспоставен во спомен и слава на воведувањето 
на тригодишната Марија во храмот, зашто пред да се роди нејзините родители ја измолиле со 
ветување да му служи на Бога. Воведението Богородично се празнува на 21 ноември (стар стил), 
под којшто датум - на л.50а-53б е поместен и преписот на Канонот за овој празник во споменатиот 
ракопис. Деветте песни на овој оригинален химнографски состав содржат 35 тропари, а нивните 
почетни иницијални букви формираат фразов акростих: PRIIMI PRÜ^ISTA PÜNIE PRINESENIÜ 
TVOEGO. Досега се евидентирани повеќе преписи од ова оригинално химнографско дело, при што 
се забележува извесното нарушување во текстот на акростихот.9 Сосема е убедливо тврдењето на 
Ѓорги Поп-Атанасов дека споменатиот Канон проникнал во Охридската книжевна школа во IX-X 
век, периодот кога таму се применувала глаголицата како нормативен ортографски систем во 
писменоста.10  Канонот за Успението Богородично го составил св. Климент Охридски, а неговиот 
препис во Празничниот минеј на Добре Радов е поместен под 15 август (стар стил), на л.166а-168б. 
Таму тој се препишал како составен дел на Службата за Успението Богородично, а ист е случајот и 
                                                 
7 Ibidem. 
8 Georgi Popov, Kanon za Ro`destvo Hristovo ot Konstantin Preslavski, Starobxlgaristika, kn.4, 
Sofi/ 1998, str.8. 
9 Ѓорги Поп-Атанасов, Оригинално литературно дело од IX-X век, Спектар, бр.9, Скопје 1987, стр.15-52; 
Stefan Ko`uharov, Preslavski kanon za Vxvedenie Bogorodi~no, Starobxlgaristika, kn.4, Sofi/ 1991, 
str.28-38. 
10 Ѓорги Поп-Атанасов, Оригинално литературно дело од IX-X век, стр.22. 



со преписот во Осоговскиот минеј (Хлудов бр.166, л.158а-161а). Интересно е да се напомени 
примерот со преписот на истата Климентова творба во Служебниот минеј од Хлудовата збирка 
бр.156, каде што тој се поместува под 14 август во Службата за претпразненество на Успението 
Богородично. Во деветата песна од Канонот  се расчитува акростих со скратена форма на 
авторовиот потпис: KLIM. Во народната традиција овој празник е познат под називот Голема 
Богородица, а истиот е поврзан со смртта и воскресението на Божјата мајка. 
 Натаму во Празничниот минеј на Добре Радов се среќаваат уште преписи на оригинални 
канони, но тие се посветени за празнувањата на неколку светители: Симеон Богопримател, 
св.Димитар Солунски и св.Ахил Лариски.  
 Канонот за Симеон Богопримател му се припишува на св. Климент Охридски. Тој бил 
свештеникот кој го примил во храмот новородениот Исус Христос, а во православната црква се 
слави на 3 февруари (стар стил). Фрагмент од неговиот канон е препишан во Празничниот минеј, 
на л.128б-129б. Во споменатиов ракопис постои и препис на Канонот за св. Димитар Солунски, 
што се наоѓа на л.16б-18а под 26 октомври (стар стил). Станува збор за оригинално химнографско 
дело што му се припишува на св. Методиј Солунски. Според содржината во деветата песна, каде 
што се опишуваат настани од Моравската мисија на св. Кирил и св. Методиј, се смета дека оваа 
творба настанала во Моравија. Овој мироточец и свет великомаченик за христовата вера бил убиен 
во Солунскиот затвор во 306 година. Солунчани го прифатиле како покровител на градот Солун, а 
во народната традиција неговото прославување се именува како Митровден (Димитровден). Исто 
така на л.143а-144а од Празничниот минеј на Добре Радов, под 15 мај, е застапен препис на 
Канонот за св. Ахил Лариски. Тој бил епископ и учесник на Првиот вселенски собор, при што 
стекнал култ во духовната и во книжевната традиција. За овој светител се составени два канона 
коишто се вклучуваат во неговата служба. Уште во IX век Јосиф Химнограф го составил стариот 
канон за св. Ахил, а во средината на XIV век архиепископот на Лариса Антониј составил уште 
еден канон. Под 29 јуни е поместен и Канонот за апостолите Петар и Павле, што е познат уште 
од најстарите словенски минеи во глаголски препис. Култот на двајцата апостоли во народната 
традиција проникнал преку празнувањето на Петровден и на Павловден. 
 Во химнографскиот зборник на Добре Радов за одбележување се и двата преписа од 
служби посветени на словенски светители. Станува збор за Службата на св. Кирил Филозоф и за 
Службата на св. Петка.  
 Службата за св. Кирил Филозоф се вбројува меѓу најстарите оригинални химнографски 
творби во средновековната книжевност. Се смета дека нејзиното пишување почнало уште во 
Моравија, а не се исклучува можноста нејзин автор да бил св. Климент Охридски. Нејзината 
текстуална структура е кратка и е градена според Студискиот типик. Единствени промени се 
забележуваат во три тропари, кои настанале во јужнословенската средина. Во Празничниот минеј 
на Добре Радов нејзиниот препис се наоѓа на л.131а-132б, под 14 февруари. Начелно тој не се 
разликува од досега евидентираните 25 други преписи. Негово научно проследување и објавување 
изврши бугарскиот палеославист Бојка Мирчева.11 Преписот на Службата за св. Петка се наоѓа на 
л.33а-35б под 14 октомври (стар стил), а неговата содржина ја одразува најстарата редакција. 
Непосреден повод за проникнувањето на оваа химнографска творба за св. Петка Трновска е чинот 
на пренесување моштите во Трново, што се случило во времето на бугарскиот владетел  Иван II 
Асен. Пред тоа прославата на нејзиниот култ се проследувала со Службата за светата маченица 
Параскева. Во XIV век, согласно новите литургиски реформи со воведувањето на Ерусалимскиот 
типик, се напишала нова и поетски повозвишена служба во чест на нејзиното празнување. Се 
претпоставува дека автор на новата творба бил патријархот Ефтимиј. Во народната традиција 
нејзиното празнување се именува како Петковден.  

 
 
 

                                                 
11 Bojka Mir~eva, Prepisxt na Slu`bata za Kiril v rxkopis br.164 ot Sbirkata na A.I.Hludov vo 
Dxr`avni/ istori~eski muzej v Moskva, Starobxlgaristika, kn.4, Sofi/ 1998, str.42-49. 



МАКЕДОНСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ РАКОПИСИ 
ВО ЗБИРКАТА НА АЛЕКСЕЈ ИВАНОВИЧ ХЛУДОВ 

 
 

 Охридската книжевна школа на св. Климент и св. Наум Охридски и другите македонски 
средновековни книжевни центри имале постојани врски со средновековната руска книжевна 
традиција. Првовремено ракописите од охридската книжевна школа станале образец за почетната 
руска ракописна традиција. Натамошните книжевни ситуации наложиле подоцна руските 
текстолошки структури да учествуваат во развојот на македонската средновековна книжевност. 
Низ целиот средновековен период меѓусебните духовни и книжевни врски и влијанија се одвивале 
последователно во двете насоки, а во зависност од степенот на развојот на новите тенденции во 
едната или во другата културна средина. Во славистиката овие процеси веќе се елаборирани и 
истите служат да се пополни претставата за континуитетот на македонско-руските книжевни 
врски. Нагласениве книжевни врски го омасовиле процесот на миграција на ракописите од 
македонска во руска средина и обратно. Уште во времето на цар Самуил (кон крајот на X век) два 
листа од Изборно евангелие - познати како Новгородски ливчиња биле однесени од Македонија во 
Русија, каде што и денес се чуваат во Санкт Петербург (ПБ - F.п. I 58). Во XIX век миграцијата на 
македонските средновековни ракописи се омасовила во насока кон Русија, кога во духот на 
просветителските и словенските преродбенски пројави повеќе руски истражувачи и колекционери 
ги вклучувале во своите збирки. Високите уметнички, книжевни и лингвистички вредности на 
македонските ракописи биле причините тие да се најдат во збирките на голем број руски 
истражувачи и колекционери. Досегашните истражувања идентификуваа македонски ракописи во 
збирките на: В.Григорович (ДБ - Москва и УБ - Одеса), И.И.Срезневски (АН - Санкт Петербург), 
П.Успенски (ПБ - Санкт Петербург, СБ - Москва и Британски музеј - Лондон), В.Мочулски 
(Одеска библиотека „Максим Горки”), Н.Б.Тихомиров (АН - Новосибирск), А.Попов (ДБ - 
Москва), В.М.Ундолски (ДБ - Москва), П.А.Сирку (АН - Санкт Петербург), П.Севастијанов (ДБ - 
Москва) - натаму во: Публичната библиотека во Санкт Петербург во збирките на М.Погодин, 
архим. Амфилохиј, Тишендорф, А.Ф.Гилфердинг, П.П.Вјаземски, А.А.Титов, Ст.Веркович и 
А.Соловјев, како и во Државниот историски музеј во Москва, во збирките на А.С.Уваро, 
А.П.Воскресенски и А.И.Хлудов. 
 Ракописната збирка на Алексеј Иванович Хлудов (1818-1882) била една од побогатите 
колекции во Русија, а дел од ракописите во неа потекнуваат од македонските книжевни и 
скрипторски центри. Нашиот истражувачки интерес кон оваа збирка не е насочен само поради 
бројната застапеност на македонските средновековни ракописи во неа. Таму се сочувани пред сè 
стари и текстолошки мошне интересни македонски ракописи, во чиишто содржини се 
евидентираат и повеќе оригинални словенски творби. Некои од нив се единствени преписи, а 
други пак истакнуваат специфични текстолошки и структурни варијанти. 
 Алексеј Хлудов бил познат трговец не само во Москва, туку и пошироко во Русија.1 Како 
културен мецена и колекционер тој не вршел собирање на ракописите од теренот, туку ги купувал 
од веќе формираните збирки на познати истражувачи или колекционери. Секако дека во ваквата 
дејност тој бил побуден од актуелните струења на просветителските идеи и на словенските 
преродбенски импулси. Својата ракописна збирка тој ја збогатувал главно купувајќи примероци 
од збирките на В.М.Ундолски, А.И.Лобков, А.И.Озерски и А.Ф.Гилфердинг. Уште во 1866 година 
Хлудов подарил еден дел од ракописите на Московската духовна академија. Станува збор за оние 
ракописи што порано им припаѓале на збирката на Ундолски. Но и натаму тој продолжил да ја 
збогатува својата колекција преку купување на нови ракописи. Поголемиот број македонски 
ракописи што се нашле во Хлудовата збирка биле купени од А.Ф.Гилфердинг, кој лично ги 
собирал во Македонија при патувањата по Балканот во 1868 година.2  
 Во 1872 година Хлудовата збирка веќе броела 361 ракопис. Нејзината вредност и 
импозантност го побудила интересот и на славистиката во тоа време, при што истата година 

                                                 
1 За А.И.Хлудов види во: Russkij Biografi~eskij slovar\, t.21, Spb. 1901, str.341-342; M.V.Qepkina i 
G.N.Protas\eva, Sokroviqa drevnej pis\menosti i staroj pe~ati, Moskva 1958, str.40-42. 
2 Kujo M. Kuev, Sxdbata na starobxlgarskata rxkopisna kniga prez vekovete, Vtoro preraboteno i 
dopxlneno izdanie, Sofi/ 1986, str.84-96. 



А.Н.Попов извршил археографска каталогизација на ракописите.3 По три години истиот автор 
извршил нови дополнувања во описот на Хлудовата збирка.4 Во XIX век се извршил уште еден 
археографски опис на ракописите од Хлудовата збирка од страна на Х.М.Лопарев.5 Сè до својата 
смрт Хлудов грижливо ја чувал ракописната колекција, притоа инвестирајќи и во 
преподврзувањето на некои од ракописите.  Збирката ја сметал за лично драгоцено богатство и ја 
завештил на Николскиот манастир кај Москва. По неговата смрт во 1882 година неговата збирка 
била подарена на споменатиот манастир.  Оттаму во два наврата (1917 и 1923 година) Хлудовите 
ракописи биле пренесени на чување во Државниот историски музеј во Москва, каде што и денес 
има посебен каталошки и трезорски идентитет. 
 Во палеославистиката секогаш бил актуелен интересот за проучување на ракописите од 
Хлудовата збирка. За тоа сведочат бројните монографии, студии и други научни прилози со описи, 
текстолошки и лингвистички анализи, објави на одделни состави или записи, и сл. Заедно со 
колегата Ѓорги Поп-Атанасов подолго ја носевме идејата да заминеме во Москва и да извршиме 
истражување на македонските ракописи што се наоѓаат во Хлудовата збирка. Имавме сознание 
дека во нивните содржини се кријат бројни неевидентирани во науката преписи и непознати 
творби од оригиналната макаденска средновековна книжевност. Но, за жал, секогаш се соочувавме 
со недостаток на материјални средства, при што нашето истражувачко љубопитство беше 
ускратувано секоја година. Затоа, пак, една група палеослависти од Бугарија - предводена од 
Светлина Николова, во текот на 1999 година веќе изврши истражувања во споменатата ракописна 
збирка и истата година пред научната јавност објави Каталог со истражувачките резултати.6 
Описот на 98-те ракописи ги потврди нашите очекувања за изобилството од нови преписи и 
откривање на нови творби. Посебно нè радува манифестираната стручност при истражувањата на 
нашите колешки од бугарската палеославистика и за тоа им упатуваме јавни честитки и 
признание. Но, крајно нè разочарува нивниот тенденциозен и веќе стереотипен однос при 
оттуѓувањето на македонското ракописно наследство и негово подредување како бугарско. 
 Досегашните и новите истражувања врз ракописите на Хлудовата збирка во Државниот 
историски музеј во Москва оставија податоци за околу 40-тина книжевни споменици со 
македонска провениенција. Меѓу нив има ракописи од повеќе жанровски структури, но сепак 
доминираат библиските и литургиските текстови.  Најголемиот број се датирани од XIII до XVI 
век. Нивното потекло е од повеќе македонски скрипториуми, а се среќаваат и ракописи пишувани 
од поистакнати македонски книжевни дејци - како што биле Никола Брата, Добре Радов, монах 
Стефан, монах Равул, Никола, Маниш, ѓак Доброслав, поп Лазар Кратовски, Матеј Слепченски, 
Висарион Дебарски, и др. Новите опишувачи на дел од Хлудовите ракописи (меѓу кои повеќето од 
половината писмени споменици се од Македонија) илустрираа евидентирање на десетици 
непознати преписи на оригинални словенски творби од IX и X век, од кои ќе ги наведеме двата 
преписа од XIV век на Канонот за св. Димитар Солунски од св. Методиј Солунски, повеќе преписи 
на слова и химнографски творби од св. Климент Охридски, препис на Службата за св. Кирил од 
XIV век, преписи од анонимни оригинални химнографски дела настанати во IX-X век, бројни 
одбележувања на спомените на македонските и на други јужнословенски светители, и сл. Посебно 
ќе го истакнеме примерот на Марија Јовчева, која прегледувајѓи ги октоисите за првпат откри 
непознати химнографски творби на св. Климент Охридски, а некои од нив во акростихот го 
содржат и името на св. Климент како автор. 
 Во оваа научна пригода ние ќе извршиме преглед на македонските ракописи што се чуваат 
во Хлудовата збирка, при што на идните истражувачи ќе им овозможиме побрз пристап кон 
проучувањето на македонското ракописно наследство. Прегледот го вршиме според текстуалната 
класификација и тоа во две насоки: глобална - според макро-жанровскиот ансамбл и систематска - 
според микро-жанровските видови и родови. 
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 Меѓу корпусот библиски текстови во Хлудовата збирка се евидентираат повеќе 
старозаветни и новозаветни македонски ракописи. Од старозаветните текстови среќаваме два 
македонски преписа. Хлудов (Лобков) паремејник со старозаветни читања - паремии, пишуван меѓу 
1294 и 1320 година од поп Никола Брата, веројатно во Винцевиот манастир - меѓу Скопје и 
Куманово. Станува збор за исклучително важен книжевен споменик што ја одразува македонската 
јазична редакција од крајот на XIII и почетокот на XIV век. Во збирката овој ракопис е 
каталогизиран под инвентарен број 142.  Вториот старозаветен ракопис е преписот на Пророчките 
книги (Хлудов 1), што ги содржи толковните преводи на книгите на 12-те мали и на 4-те големи 
пророци без толкувања и Апокалипсата со толкувањата на Андреј Кесариски. Овој ракопис го 
напишал Матеј во Слепченскиот манастир кај Демир Хисар кон средината на XVI век. Во XVII 
век бил однесен во библиотеката на Лесновскиот манастир, а во специјален запис втората своина 
ја запишал еромонах Константин.  
 Бројот на македонските ракописи во Хлудовата збирка со новозаветни текстови е многу 
поголем во однос на старозаветните. Најпрво ќе го споменеме Карпинскиот кодекс од изборно 
евангелие и изборен апостол (Хлудов 28), првиот од XIII век, а вториот од XIV век. На крајот од 
овој кодекс е подврзан фрагмент од Октоих (л.303а-313б) со блажени тропари за сите 8 гласови. 
Овој ракопис го пронашол А.Гилфердинг во Карпинскиот манастир кај с. Орах - Кумановско во 
1868 година, а во неговата збирка бил заведен под инв. бр.15. Уште на еден ваков кодекс од 
Изборно евангелие и изборен апостол (Хлудов 31) се укажува дека потекнува од Македонија. 
Ракописот е од XIV век, а М.Георгиевски го евидентира како текст со македонска јазична 
редакција и којшто потекнува од Кратовската книжевна школа.7 Истиот & припаѓал на збирката на 
Гилфердинг, под инв. бр.12. Во Хлудовата збирка бр.42 се чува уште еден македонски ракопис со 
кодекс од Евангелие (XIII век) и Апостол (XVI век). Евангелскиот текст е сочуван на 2 листа и е 
дел од месецословот, а апостолот е на 239 листови. Во 1658 година ракописот се наоѓал во 
манастирот „Св.Стефан“ во с. Стрежево - Битолско. Овој ракопис бил донесен од Гилфердинг, а во 
неговата збирка го имал бројот 71. Евидентиравме и 6 македонски Четвороевангелија што се 
чуваат во истата збирка, од кои 4 се од XIV век (Хлудов 12, 15, 16 и 17) и 2 се од XV и XVI век  
(Хлудов 21 и 24). Четвороевангелието бр.12 потекнува од Шишевскиот манастир, а за бр.15 стои 
дека го донел Гилфердинг од Македонија. Четвороевангелието од првата половина на XV век 
(Хлудов 21) потекнува од Карпинскиот манастир, а она од средината на XVI век (Хлудов 24) е 
потпишано од охридскиот архиепископ Прохор и го донел Гилфердинг од с. Крчево. Од 
новозаветните ракописи регистрираме и 3 апостоли со македонска провениенција. Првиот е 
Изборен апостол (Хлудов 36) од третата четвртина на XIV век, а потекнува од Велес. Другите два 
се полни текстови на Апостол. Едниот е од првата половина на XIV век (Хлудов 40), а другиот е 
од крајот на истиот век (Хлудов 39). Последниот ракопис потекнува од Скопско, а од Македонија 
Гилфердинг го однел во Русија заведувајќи го во својата збирка под инв. бр.13. 
 Мошне впечатлива е застапеноста на македонските литургиски ракописи во составот на 
Хлудовата збирка. Не само што се жанровски најбројни, туку нивните состави ги илустрираат 
богатите слоеви на структурни и содржински карактеристики. Во нив се идентификуваат повеќе 
оригинални химнографски творби, од кои поголем број преписи досега не беа познати - а има и 
такви состави за кои до скоро не се знаеше дека се оригинални или дека ги пишувал словенски 
автор (пример со новооткриените творби на св. Климент Охридски во составот на октоихот).8  Во 
Хлудовата збирка ги идентификувавме следните македонски химнографски зборници: октоиси, 
триоди, минеи, типик и други комбинирани богослужбени зборници. 
 Октоихот е важен литургиски зборник без кој не може да се замисли изведувањето на 
црковната богослужба. Токму и еден од октоисите е најстариот сочуван македонски ракопис во 
збирката на Хлудов. Станува збор за Струмичкиот октоих (Хлудов 136) од првата половина на 
XIII век. Него го пронашол Гилфердинг во Струмица и го однел во Русија, продавајќи му го на 
Хлудов. Содржината му е сочувана на 84 пергаментни листови со песнопеењата од 4-ти до 8-ми 
глас, а истата покажува дека овој октоих е параклитик од полн вид.  Во преписот се содржани и 
химнографски творби на св. Климент Охридски. На л.16а-16б се стихирите во спомен на Јоан 
Крстител што се пеат на 5-ти глас. Натаму следат досега неидентификуваните како творби на 
св.Климент: стихири за Јоан Крстител на 6-ти глас (л.49б-50а) и на 8-ми глас (л.71б-72а), како и 
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стихирите за апостолите Петар и Павле на 5-ти глас (л.26а-26б), на 7-ми глас (л.53б-54а) и на 8-ми 
глас (л.79а-79б). Постојат сомневања дека од овој автор се и застапените химнографски творби во 
овој ракопис: стихири за ангелите на 5-ти и на 6-ти глас (л.11б и л.44а-44б) и Канонот за 
пророците, мачениците и светителите на 4-ти глас (л.4б). Преписи на дел од овие творби на св. 
Климент се наоѓаат  и во Октоихот (Хлудов 140) од крајот на XIII век, што е сочуван на 82 
пергаментни листа. Така, на л.12а-12б и л.14б-16б се преписите на стихирите и каноните за Јоан 
Крстител на 5-ти глас, а на л.48а-б и л.51а-54б се истите творби на 6-ти глас. Преписот на 
стихирите за апостолите Петар и Павле на 5-ти глас е на л.22а-б. На л.60б од овој октоих е 
поместен и преписот на досега неидентификуваната химнографска творба на св.Климент - 
стихирите за апостолите Петар и Павле на 6-ти глас. Регистрираме уште еден македонски Октоих 
(Хлудов 129) од крајот на XIV век, сочуван на 99 листови. Го пронашол Гилфердинг во 
Карпинскиот манастир, од каде што го однел во Русија. Содржинската структура ја илустрира 
реформираната светогорска редакција на октоихот. 
 Во Хлудовата збирка евидентиравме и три македонски триоди од XIII и XIV век, а 
интересен е фактот што ги содржат трите типолошки форми на полн, посен и цветен триод. 
Полниот триод (Хлудов 133) е од крајот на XIII век и е пронајден во Марковиот манастир кај 
Скопје од страна на Гилфердинг. Во неговата содржина се среќаваат и преписите на делови од 
великопосните акростишни канони на Константин Презвитер (л.7б и л.22б-23б). Посниот триод 
(Хлудов 138) од втората половина на XIII и средината на XIV век е пронајден од Гилфердинг во 
Карпинскиот манастир, од каде што го однел во Русија. Содржината му е од старата редакција со 
паремејни четива и празнични слова. Застапени се и преписи на химнографски творби од 
св.Климент Охридски и од Константин Презвитер. Укажуваме и на други преписи од творбите на 
св.Климент: Пофалното слово за Воскресението Лазарево (л.182а-183а) и Поуки за неделите на 
Четиридесетница (л.16б-17б, 56б-57б, 79а-б, 99б-100б и 120б-121б). Исто така се регистрираат и 
преписи на делови од великопосните акростишни канони на Константин Презвитер. Цветниот 
триод (Хлудов 134) од 1392 година го пишувал монах Стефан за црквата „Св. Теодор“ над 
с.Водно - Скопско. Книжевникот оставил летописна белешка на л.265а, во којашто се соопштува 
дека на 6 јануари 1392 година Турците го зазеле градот Скопје. Ракописот има нова реформирана 
текстуална структура и се наоѓал во составот на збирката на Гилфердинг. 
 Структурата на химнографските (литургиски) зборници е градена според упатствата на 
црковниот устав - типикот. Во Хлудовата збирка евидентираме и еден македонски Типик (Хлудов 
122) од последната четвртина на XIV век. Него го пронашол Гилфердинг во Марковиот манастир 
кај Скопје, од каде што го однел во Русија. Станува збор за Ерусалимски типик, чиишто упатства 
ги регулирале новите литургиски реформи во XIV век наспрема старите - чија регулатива била 
усогласувана според Студискиот типик. 
 Најбројни и содржински мошне интересни се македонските ракописни минеи. Нив ги 
среќаваме во две типолошки текстуални структури: службен и празничен. Во нашиот преглед ќе 
ги проследиме одделно службените и празничните минеи, а првите ќе се подредуваат според тоа за 
кој месец од годината се однесуваат застапените состави во нив.  
 Службениот минеј за септември-октомври (Хлудов 143) потекнува од втората половина 
на XIV век, од с. Велми - Охридско. Содржи служби и други творби за празниците од 
неподвижниот календар во деновите од 1 септември до крајот на октомври. Службениот минеј за 
октомври со проложни четива (Хлудов 146) е пишуван во 1388 година, а истиот престојувал во 
Шишевскиот манастир кај Скопје. Истиот & припаѓал на збирката на Гилфердинг, каде што бил 
заведен под инв. бр.86. Евидентираме уште еден Службен минеј за октомври (Хлудов 168) од 
средината на XVI век, што Гилфердинг го пронашол во манастирот Трескавец кај Прилеп. 
Ракописот не е целосен и содржи само 79 листови. Сочувани се и два Службени минеја за месец 
декември (Хлудов 147 и 148). Првиот е од третата четвртина на XIV век и потекнува од Марковиот 
манастир кај Скопје. Таму го пронашол Гилфердинг и го однел во Русија. Меѓу записите на 
ракописот е потпишан и македонскиот просветител Кирил Пејчинович. Вториот ракопис е 
напишан од поп Лазар во Лесновскиот скит „Успение на св.Богородица Пиржанска“ во 1571 
година. И него го однел Гилфердинг во Русија, притоа земајќи го од библиотеката на Лесновскиот 
манастир. Службениот минеј за јануари-март (Хлудов 152) се датира од првата половина на XIV 
и од XV век. Него го пронашол Гилфердинг во Лешочкиот манастир кај Тетово и го однел во 
Русија. Во неговата содржина се регистрираат и преписите на Канонот за Ефтимиј Велики и дел од 
Канонот за Симеон Богопримател од св. Климент Охридски, како и на Службата за св. Кирил 
Филозоф. Во Лешочкиот манастир Гилфердинг пронашол уште еден Службен минеј за март-



август (Хлудов 156), што се датира од крајот на XIII и почетокот на XIV век. Во овој минеј со 
служби за празниците од летната половина на црковната година е застапен единствениот досега 
познат препис на Втората служба за св. Методиј, како и преписот на Канонот за празникот 
Успение Богородично од св. Климент Охридски - поместен во службата за Претпразненството на 
Успението Богородично за 14 август. Кон збирката на Гилфердинг спаѓал и Службениот минеј за 
мај (Хлудов 158), од каде што Хлудов го купил за својата ракописна колекција. Ракописот бил 
пишуван во 1401 година. Во XVI век се нашол во манастирот „Св.Андреј“ на реката Треска кај 
Скопје, при што на почетокот се додал и преписот на службата за апостол Андреј.  
 Во Хлудовата збирка евидентираме и неколку македонски минеи од типот на 
антологионот, или празничен минеј. Тие ракописи содржат химнографски состави за господовите 
и богородичните празници и за празниците на поважните христијански светители. 
 Празничниот минеј на Добре Радов (Хлудов 164) од периодот меѓу 1371-1395 година е 
еден од најбогатите химнографски зборници, во чијшто состав се застапени повеќе преписи на 
творби од оригиналната средновековна химнографија. Ракописот е пишуван во селото Калугерец 
кај Македонски Брод и ги содржи службите за празниците во целата година. На крајот од 
ракописот (л.171а-184б) е препишан цветен триод. Од богатиот корпус на оригинални словенски 
химнографски дела ќе ги споменеме: Канонот за св. Димитар Солунски што му се припишува на 
св. Методиј Солунски (л.16б-18а), Службата за св. Петка (л.33а-35б), Канонот за Воведение 
Богородично (л.50а-53б), циклусот азбучни стихири за претпразнувањето на Раѓањето Христово 
од св. Климент Охридски (л.84а-89б), Канонот за празникот Раѓање Христово од Константин 
Презвитер (л.94б-99а), циклусот азбучни стихири за претпразнувањето на Богојавлението за 
којшто се претпоставува дека го пишувал св. Климент Охридски (л.105а), Канон за празникот 
Богојавление исто така за којшто се претпоставува дека е од св. Климент Охридски (л.110а-113а), 
дел од Канонот за Симеон Богопримец веројатно од св. Климент Охридски (л.128б-129б), 
Службата за св. Кирил Филозоф (л.131а-132б), Канонот за св. Ахил Лариски (л.143а-144а) и 
Канонот за Успението Богородично од св. Климент Охридски (л.166а-168б). Интересно е да се 
напомене и тоа дека структурата на службите во овој ракопис е според правилата на Студискиот 
типик, што значи дека книжевникот Добре Радов не се прилагодил на новите литургиски реформи 
усогласени според Ерусалимскиот типик. Овој ракопис исто така & припаѓал на збирката на 
Гилфердинг. Од селото Радишани - Скопско потекнува Празничниот минеј за месеците 
септември-декември (Хлудов 163), пропратен со пролози. Ракописот настанал во XIV век. Под 26 
октомври е застапен досега непознат препис на канонот за св. Димитар Солунски, што му се 
припишува како творба на св. Методиј Солунски. Од XIV век е и Празничниот минеј (Хлудов 
165), којшто Гилфердинг го нашол во манастирот Трескавец кај Прилеп. Во него се содржани 
служби за празниците од целата година, а се застапени и преписите на следните оригинални 
химнографски творби: Служба за св. Петка (л.3б-7б), Тропар за св. Јоан Рилски (л.10б), Канон за 
празникот Воведение Богородично (л.23б-26а), Канон за празникот Богојавление од св. Климент 
Охридски (л.58б-64б), како и стихири и тропар посветени на св. Ахил Лариски (л.89а-б). Од 
Осоговскиот манастир Гилфердинг однел во Русија уште еден Празничен минеј (Хлудов 166), што 
се датира од првата половина на XIV век. Ракописот содржи служби за празниците низ целата 
година, а во неговата текстуална структура е застапена уникатна колекција од оригинална 
словенска химнографија: Канон за празникот Воведение Богородично (л.9б-13б), Канон за апостол 
Андреј од св. Наум Охридски (л.14а-18б), циклус Претпразнични трипесници за Раѓањето 
Христово од св. Климент Охридски (л.36а), циклус Азбучни претпразнични стихири за Раѓањето 
Христово (л.36б-51б), Канон за празникот Раѓање Христово од Константин Презвитер (л.53а-55б), 
циклус Азбучни стихири за претпразнување на Богојавлението (л.63б-73б), Канон за празникот 
Богојавление од св. Климент Охридски (л.75а-81б), циклус Стихири за по празнувањето на 
Богојавлението (л.83а-85б), дел од Канонот за Симеон Богопримец од св. Климент Охридски 
(л.95б-97б), Службата за св. Кирил Филозоф (л.100а-102б), Канон за празникот Положување 
ризата и појасот на Богородица од св. Климент Охридски (л.138б-141а), Канон за празникот 
Успение Богородично од св. Климент Охридски (л.158а-161а) и првите три песни од Канон за 
Ефтимиј Велики на св. Климент Охридски приложен кон споменот за св. Јоаким Осоговски 
(л.162б-163б). Од збирката на Гилфердинг бил купен и Празничен минеј за август (Хлудов 171), 
што се датира од крајот на XIV век. На крајот од ракописот, под 31 август е поместен преписот на 
Канонот за празникот Положување ризата и појасот на Богородица од св. Климент Охридски. За 
жал неговата содржина е прекината по третата песна, зашто и недостасува крајот на ракописот. Од 
првата половина на XV век е Празничниот минеј (Хлудов 169), чијашто содржина ги застапува 



службите за празниците преку целата црковна година. На крајот од минејот е поместен препис на 
Служба за св. Јоаким Осоговски (л.314а-320б), што нè тера на констатацијата дека и самиот 
ракопис потекнува од неговиот манастир. Кон ракописот е додаден и преписот на Словото за 
празникот Благовештение од Јоан Дамаскин. 
 Меѓу македонските литургиски ракописи во Хлудовата збирка има и т.н. богослужбени 
зборници, што како кодекси интегрирале повеќе библиски, литургиски и друг вид жанрови.  
 Специјално Хлудов се погрижил да го подврзи Македонскиот богослужбен зборник 
(Хлудов 117), во чијшто кодекс влегле состави од служебникот препишувани во различни периоди 
(крај на XIII и крај на XIV - почеток на XV век). Кон нив бил приопштен и препис на четива од 
Апостолот и Евангелието за целата година, што се датираат од почетокот на XIV век. Мошне 
интерес за текстуална анализа е и Богослужбениот зборник (Хлудов 135), што се датира од првата 
четвртина на XIV век. Тој исто така порано &  припаѓал на ракописната збирка на Гилфердинг. 
Содржинската структура на овој кодекс ја сочинуваат: полн октоих, дел од триод, панегирични 
состави и дел од цветен триод. Во составот на октоихот се наоѓаат и преписи на химнографски 
дела од св. Климент Охридски: Стихири за св. Јоан Крстител на 7-ми глас (л.1б), Канон за св. Јоан 
Крстител на 7-ми глас (л.2а-4а), два Канона за св. Троица на 7-ми (л.5а) и на 8-ми глас (л.31а-б), 
два Канона за апостолите Петар и Павле на 7-ми (л.5б-8а) и на 8-ми глас (л.32а-35а). Во октоихот 
се содржани и преписите на два досега анонимни оригинални Канона за св.Троица на 7-ми (л.54а-
56а) и на 8-ми глас (л.15а-17а). Исто така во овој ракопис е содржан и единствениот познат препис 
на циклусот оригинални анонимни троични стихири со акростих (л.43а-44а). Во делот на 
панегирикот се застапени и две пофални слова од св. Климент Охридски: за Воскресението 
Лазарево (л.86а-87б) и за Цветница (л.87б-89а). Од Вунешкиот манастир кај Скопје потекнува 
Богослужбениот зборник (Хлудов 162), што се датира од крајот на XIV век. Тој е составен од два 
содржински блока. Во првиот е поместен Празничен минеј за февруари-август, во чијшто состав е 
поместен и досега единствениот познат препис на Летописниот расказ за пренесување моштите на 
св. Петка Трновска (л.141б-143а). Вториот содржински блок застапува преписи од слова за 
поголемите празници и некои апокрифни дела. Меѓу нив се среќаваат и преписите на Словото за 
празникот Богојавление од средновековниот бугарски писател Јоан Егзарх (л.206а-208б) и 
Словото за Раѓањето на св. Димитар Солунски (л.224б-228б).  
 Останатите македонски ракописи од составот на Хлудовата збирка содржат хагиографски, 
панегирично-проповедни и други богословски поучни текстови. 
 Проложно-панегиричниот зборник (Хлудов 189) на монах Равул од времето на Кралот 
Марко (1371-1395) исто така е мошне интересен за текстолошка анализа. Најголемиот дел од 
ракописот содржи нестиховен пролог (л.1а-220б). На наредните 30-тина листови се преписи на 
слова и житија од минеен панегирик, каде што на л.231а-235б е преписот на Пофалното слово за 
св. Јоан Крстител од св. Климент Охридски. Последните 32 листа содржат два кондакара за целата 
црковна година. Во Хлудовата збирка под бр.188 се нашол и вториот дел на Стиховниот 
прологот од Марковиот манастир, напишан во 1370 година. Него го напишал дијак Никола и ги 
содржи проложните текстови за месеците март-август. Првиот дел на Стиховниот пролог за 
септември-февруари го напишал дијак Радослав Скопчик во истиот скрипториум и во истата 1370 
година (Загреб, ХАЗУ III в 19). Се претпоставува дека од македонско потекло е и Стиховниот 
пролог за март-август (Хлудов 193) од крајот на XV век. Во истата збирка се нашол и 
Стиховниот прологот на Висарион Дебарски (Хлудов 192), напишан во 1551 година. Во Русија го 
однел Гилфердинг, кој го зел при неговото патување по Македонија. Во содржината на овој 
импозантен пролог се застапени и преписите на проложните житија за некои јужнословенски 
светители: св. Петка, св. Јоан Рилски, Михаил Воин, св. Сава, св. Симеон, како и Расказот за 
пренесувањето моштите на св. Иларион Мегленски. 
 Интересен за текстолошки проучувања е и Панегирикот од минеен тип за месеците 
декември-јуни, што го пишувале Маниш, дијак Доброслав и трет анонимен книжевник кон крајот 
на XIV век. Ракописот потекнува од Марковиот манастир кај Скопје. Меѓу застапените состави се 
наоѓаат и преписи од неколку слова на св. Климент Охридски: за празникот Раѓање Христово 
(л.131б-139б), за Богојавлението (л.185а-191а), за св. Јоан Крстител (л.207а-211а), за Сретението 
Господово (л.273а-274б), Пофалбата за св. Кирил Филозоф (л.295б-297б) и Второто слово за 
Раѓањето на св. Јоан Крстител (л.361а-363б). Гилфердинг однел и препис на Диоптрата од Филип 
Монотроп (Хлудов 66), што го нашол во селото Лешок - Тетовско. Станува збор за препис на 
Матеј Слепченски од 1563 година.  



 Кон составот на Хлудовата збирка припаѓаат уште три македонски антологиски зборници. 
Првиот од нив е Антологискиот зборник (Хлудов 237) напишан во периодот меѓу 1340 и 1350 
година. Во неговата содржина преовладуваат состави со монашка содржина: 123 раскази од 
Сводниот патерик, повеќе житија на христијански светители, како и други поучни слова од 
познатите црковни писатели. Другиот Антологиски зборник (Хлудов 238) потекнува од 
манастирот „Св. Архангели“ во село Кучевиште на Скопска Црна Гора. Истиот бил напишан во 
1581 година. Ги содржи преписите на Житието за св. Григориј Омиритски, Сказанието за 
христијанската вера и Житието за св. Андреј Јуродиви. Кичевскиот зборник (Хлудов 123) од 
почетокот на XVII век е последниот евидентиран македонски ракопис во збирката на Алексеј 
Хлудов. Во Русија го донел Гилфердинг од село Лешок - Тетовско.  Станува збор за мошне богато 
антологизиран зборник, што содржи повеќе состави поделени во два дела: богослужбен и 
проповеден за читање. 
 Со тоа не се заклучува списокот на македонските ракописи што се наоѓаат во составот на 
Хлудовата збирка. Натамошното проучување ќе го расветли потеклото на уште други ракописи, но 
и ќе ги збогати научните претстави за богатото ракописно наследство создавано во Македонија. 
Збирката на Алексеј Хлудов во Московскиот државен историски музеј  е мошне податлива за 
реализирањето на ваквите истражувачки амбиции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАКЕДОНСКИ ДЕЧАНСКИ ПАРЕНЕСИС 
 
 

 Кога во определен период ќе се раздвижеле теолошко-догматските и филозофските идејни 
тенденции преку нови мисловни и изразни форми, скоро секогаш патристичките текстови ја 
добивале позицијата на мисловен стабилизатор и на главен ориентационен насочувач до која 
граница може да се дижи духовниот креативен чин. Ваков бил случајот и во периодот на XIV век, 
кога на општетствената и на духовната сцена настапиле познатите идеолошки конфронтации како 
одраз на новите филозофски предизвици на времето. Требало да се поткрепи теолошкиот 
догматизам на источно-православната црква, чиишто идејни ориентации станале предмет на 
освојувања од западен духовен протекторат. Патристичките текстови, повторно преведувани и 
препишувани во антологиски зборници и преку посебни авторски презентации, биле главната 
верска и филозофска основа при потврдувањето на традиционалните догматски учења. Значајно 
место во патристичката литература имале и делата на ранохристијанскиот писател од IV век 
Ефрем Сирин (роден во Низибија - Месопотамија 306 година, а умрел во Едеса 373 година). Во 
византиската книжевност, а посредно и во македонската средновековна книжевност, најпопуларно 
негово дело било Паренесисот, што претставува зборник од слова со монашки поуки. Неговата 
посебна жанровска типологизација е прецизно структуирана како аскетско-поучни содржини, 
пренесени во вид на упатства (παραινεσισ - nastavlen·a) за монасите, како да живеат според 
идејниот систем на христијанската вера и како да дојдат до врховното совршенство.1 Суштинската 
содржинска концепција на ова дело го направило неопходно за проповедни и за догматско-
филозофски цели. Затоа и неговиот словенски превод од византискиот прототип се поврзува со 
почетните преводни зафати на светите Кирил и Методиј. Ние безрезервно стоиме зад ставот на 
Иван Гошев дека словата читани при великопосното богослужење треба да се бараат во „книгите 
на отците“, што се споменуваат во опширното житие за св. Методиј Солунски, како негов превод.2 
Сепак, мора да се истакне констатацијата дека при првичното организирање на словенската 
богослужба и проповед се вршело само избор од тие творби. Тоа значи дека првобитно се превел 
само дел на слова од Паренесисот, а подоцна, од XII век наваму се комплетирал целосниот 
словенски состав на овој зборник. Во тој прилог наведуваме уште еден аргумент, укажувајќи на 
најстариот евидентиран словенски препис. Имено, станува збор за познатите во палеославистиката 
Македонски (или Рилски) глаголски листови, што се датирани од крајот на X век. Тоа се 8 листови 
откинати од исчезнат глаголски зборник, од кои на 6 од нив се застапени фрагментарни содржини 
од словата на Паренесисот, а последните 2 листа содржат великопосни молитви. 

Словенскиот превод на Паренесисот се стекнал со исклучителна популарност во периодот 
на XIV век, кога неговата содржина била сообразена со исихастичките тенденции за нагласување 
на аскетските егзелтации. Претходно, во XII-XIII век се завршил процесот комплетирање на 
словенскиот превод на овој зборник од Ефрем Сирин, при што во реформаторскиот XIV век 
дошло до дополнувања со нови содржини од книжевното наследство на истиот автор. Во прилог 
на ваквото тврдење се истражувачките искуства кои покажуваат дека ниеден византиско-грчки 
или латински ракопис не соодветствува со словенскиот превод. Тоа ја наметнува и констатацијата 
дека ниеден словенски превод не бил целосно изведен според еден византиски прототип со 
определена редакција, туку се вршеле поправки на словенскиот текст од различни предлошки.3 
Овој аскетско-поучен зборник извонредно се вклопувал во општата догматска доктрина на 
исихастите, при што од XIV век регистрираме бројни сочувани преписи на Паренесисот во 
македонските скрипторски центри. Повеќето од нив се од средината на веков. Како нивни 
препишувачи евидентираме опитни книжевници, како што се на пример авторите на преписите на 
Лесновскиот паренесис монахот Тахота и на Паренесисот од Охридскиот книжевен центар 
монахот Никодим Крапатник, и двата од 1353 година.  
 При најновите истражувања што ги извршивме во Српската народна библиотека во 
Белград во месец октомври 2001 година нашето внимание се задржа врз Македонскиот дечански 
паренесис (исто така од средината на XIV век), за којшто сметаме дека е интересен за проучување 
од повеќе аспекти на проследување. Не е познато местото на неговото настанување и името на 
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3 Irina Ogren, Parenezis Efrema Sirina. K istorii slav/nskogo perevoda, Uppsala 1989; Илија Велев, 
Македонскиот книжевен XIV век, стр.209-210. 



препишувачот, а истиот се нашол на чување во познатиот и богат ракописен трезор на Дечанскиот 
манастир, каде што бил заведен под инвентарен бр.77. Овој ракопис им е познат на археографите и 
пошироко на палеославистите, а него го среќаваме евидентиран во повеќе научни прилози. 
Поводот што нè натера да го задржиме нашето истражувачко внимание кон овој препис на 
Паренесисот не е само тоа дека тој е пишуван со македонска јазична редакција. Нашата цел е да ја 
претставиме целосната содржинска реконструкција на овој македонски препис распарчен на 
повеќе делови и да ја идентификуваме неговата целосна структура. 
 Скоро е сигурно дека овој македонски препис на Паренисисот не настанал во Дечанскиот 
скрипторски центар. Тој бил препишан кон средината на XIV век во некој од македонските 
скрипториуми. Во манастирската библиотека на Високи Дечани најверојатно бил однесен уште 
кон крајот на истиот век. Имено, овој манастир бил опустошен по Косовската битка, а веќе во 1397 
година со посебна Повелба на кнегињата Милица бил обновен. Тогаш почнал да се пополнува и да 
се обновува книжевниот фонд во манастирската библиотека со нарачување на ракописни книги.4 
Таму ракописот останал заведен под инв. бр.77 сè до почетокот на 80-те години од XX век. Во 
периодот меѓу 12 и 14 октомври 1981 година српскиот археограф Радоман Станковиќ престојувал 
во првиот наврат во манастирот Високи Дечани и оттаму донел во Српската народна библиотека 
во Белград 108 ракописи на микрофилмирање, конзервација и преподврзување, со напомена во 
неговиот стручен извештај дека по завршениот процес на заштита, ракописите ќе се вратат во 
трезорите на матичниот манастир.5 Во споменатиот Извештај на Станковиќ под реден број 49 е 
наведен Паренесисот бр.77, со 277 пергаментни листови. Сепак, заради познатите воени и 
политички настани во српската покраина Косово, целата Дечанска ракописна збирка (со уште 48 
ракописи и 16 стари печатени книги донесени меѓу 6 и 7 јули 1984 година) остана во 
Археографското одделение при Народната библиотека во Белград, каде што и денес се чува со 
оригиналните инвентарни сигнатури. 
 Првите поанимирани археографски белешки за овој ракописен Паренесис ги презентира 
М.Теодоровиќ-Шакота уште во 1956 година, датирајќи го овој негов дел од средината и крајот на 
XIII век, а определувајќи го дека е напишан на 277 пергаментни листови со македонска јазична 
редакција.6 Истите наведени археографски податоци ги пренесува и Радоман Станковиќ.7 Луција 
Церниќ изврши попрецизна текстолошка атрибуција на овој ракопис.8 Најпрво таа предаде 
исправка во датирањето на ракописниот дел што се чуваше во Дечани бр.77, определувајќи го од 
средината на XIV век. Со помош на атрибуција на писмата таа ги приклучи кон овој ракописен 
кодекс уште следните фрагменти: 4 пергаментни листови и други 7 припоени во октоих (Санкт 
Петербург, Публична библиотека - Гиљфердинг 60 и 20), како и 1 пергаментен лист (Белград, НБ - 
Нова збирка, Рс 426). Изготвувајќи општ преглед на македонското книжевно наследство од XI до 
XVIII век, од овој Паренесис Михајло Георгиевски евидентира само два фрагмента (Белград, НБ 
Рс 426 и Санкт Петербург, ПБ - Гиљфердинг 60), а при тоа не идентификувајќи ја нивната взаемна 
поврзаност.9 Во Основниот хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија Ѓорги Поп-
Атанасов го евидентира Македонскиот паренесис (Дечани бр.77) според археографските белешки 
на М.Т.Шакота, датирајќи го од средината и крајот на XIII век и наведувајќи го кодексот од 277 
пергаментни листови.10 Во истиот Каталог тој ги евидентира и двата фрагмента од збирката на 
Гиљфердинг (бр.20 и 60) како составни делови од единствен кодекс, датирајќи ги според 

                                                 
4 Владимир Р. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа,Београд 1950, стр.87, 
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9 Михајло Георгиевски, Македонското книжевно наследство од XI до XVIII век, Скопје 1979, стр.53 и 57. 
10 Ѓорги Поп-Атанасов, Основен хронолошки каталог на словенски ракописи од Македонија, Спектар, бр.1, 
Скопје 1983, стр.176, бр.72. 



расположивите археографски белешки во литературата од втората четвртина на XIV век. Меѓутоа 
не се предава констатацијата дека тие се составен дел од Паренесисот - Дечани бр.77.11 Поп-
Атанасов посебно го евидентира и Белградскиот фрагмент (НБ - Рс 426), пренесувајќи го 
датирањето од средината на XIV век, според каталожниот опис на Љубица Штављанин.12 
Инвентарско евидентирање на овој Паренесис е извршено и од страна на Димитрие Богдановиќ. 
Основниот дел на ракописот (Дечани бр,77) тој го датира од крајот на XIII век и наведува дека 
содржи 277 пергаментни листови. На истото место наведува дека дел од овој ракопис е и 
Белградскиот фрагмент (НБ Рс 426).13 Во Инвентарот Богдановиќ посебно го евидентира 
наведениот фрагмент како дел од ракописот Дечани бр.77, а него го датира од средината на XIV 
век.14 Очигледно е дека Богдановиќ по инерција ги пренел податоците од расположивите 
археографски белешки во постојната литература, при тоа не водејќи сметка за усогласувањето на 
единственото датирање на ракописот. За одбележување е и тоа што тој не ги наведува другите 
делови од односниот ракопис. Во два наврата Вангелија Десподова предаде извесни археографски 
податоци за овој ракопис, а со посебен акцент врз јазичната анализа на фрагментите од збирката 
на Гиљфердинг.15 Нејзиниот заклучок е дека Дечанскиот паренесис бр.77 со 277 листови, двата 
фрагмента од Збирката на Гиљфердинг (бр.20 и 60), како и фрагментот од 1 лист што се чува во 
Новата збирка на НБ-Белград (Рс 426) се дел од еден кодекс. Како доказ се наведуваат 
аргументите: исто писмо на рацето кои пишувале во сите делови, како и совпаѓањето на 
кодиколошките, палеографските и јазичните црти. Датирањето на ракописот го определи со 
периодот од втората четвртина на XIV век. Организираната истражувачка работа врз нов опис на 
ракописите од Дечанската збирка на Археографското одделение од Белградската народна 
библиотека сè уште не резултирала со објавување на посебна книга. Во 1995 година излезе од 
печат втората книга од овој Проект со филигранолошки албум и кратки каталошки податоци за 
ракописите пишувани на хартија. Нејзини автори се Мирослава Гроздановиќ-Пајиќ и Радоман 
Станковиќ.16 Како што е случајот со останатите пергаментни ракописи, така и Паренесисот бр.77 
се наведува само со основните податоци: називот Слова на Ефрем Сирин и датиран со исправката 
од XIV век. Во еден наврат и ние се задржавме врз овој македонски препис на Паренесисот, 
користејќи ги главно истражувањата на Луција Церниќ врз атрибуцијата на основниот дел со 277 
листови (Дечани бр.77) и дотогаш познатите 3 фрагменти: 1 лист (Белград, НБ Рс 426), 4 листови 
(Спб., ПБ - Гиљфердинг 60) и 7 листови (Спб. ПБ - Гиљфердинг 20).17 Тоа е сè што досега во 
научната литература беше познато за овој ракопис, препишан во средината на XIV век. 
 Како што спомнавме погоре, на 29 октомври 2001 година ја имавме можноста да го 
прегледаме оригиналот на Македонскиот дечански паренесис бр.77 во Народната библиотека во 
Белград. При нашето истражување ни беше љубезно укажано дека постои уште една - втора 
подврзија од истиот ракопис, којашто досега никаде не се споменува во научната литература.. 
Неговата оригинална пагинација почнува со последователниот л.278 на првиот основен дел 
(којшто има 277 листови), а продолжува до л.321. Но и со него овој ракопис е без сочуван крај. Тој 
често бил изложуван на откинување делови, а истите се разнеле на повеќе страни. Имајќи ја 
предвид ваквата состојба, ние ќе се задржиме врз проследувањето на содржинската структура на 
овој препис во двата основни дела и во трите фрагменти. 
 1. Прв основен дел: Дечани бр.77, пергамент 277 листови.  
 Ракописот има посебна подврзија, а е без крај и без почеток. Од почетокот надостасува 
целата прва тетратка (кватернион) од 8 листови. Крајот на овој дел од Македонскиот дечански 
паренесис е до завршувањето на 35-та тетратка. Тоа значи дека овој подврзан дел го содржи 
текстот на преписот од почетокот на 2-та тетратка до крајот на 35-та тетратка, а листовите се 
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пагинирани по подврзувањето од 1 до 277. Според наведените инвентарни белешки се гледа дека 
оваа подврзија на преписот била конзервирана во Белград 1965 година. Секако, по 
конзерваторските интервенции ракописот повторно бил вратен во библиотечниот трезор на 
Дечанскиот манастир во Косово. Како што наведовме и погоре, во октомври 1981 година 
ракописот повторно бил донесен во Белград заедно со целата ракописна збирка од Дечани, а 
причината за тоа секако дека била познатата политичка ситуација на масовни бунтовнички нереди 
во тогашното САП Косово. Ракописот е пишуван на пергамент со убаво полууставно јусово 
писмо. Анализата на јазичните карактеристики во содржината упатуваат на цртите од 
македонската јазична редакција.  Така,  присутна е вокализацијата на доминантниот мал ер (] > е), 
карактеристика за кратовскиот македонски правопис. Во писмото се евидентира и присуство на 
носовките X и Ò, кои во определени позиции се мешаат. Сочуваниот текст почнува со дел од 
содржината на третото слово, што вообичаено се поместува во македонските и во другите 
јужнословенски преписи на Паренесисот од Ефрем Сирин. На л.2б почнува 4-то слово од 
Паренесисот: Naka½‚nie k} novo‚na~xln»m‚ ~r}ncem}. Меѓу листовите 8 и 9 има откинат дел, при што 
по еден дел од 7-то слово следи крајот на 12-то и почетокот на 13-то слово. Содржината на 
последното сочувано последователно слово 90-то во овој дел од преписот почнува на л.276б. 
Истото не е сочувано до крај, зашто во оваа подврзија ракописот го содржи преписот на текстот до 
л.277б.  
 2. Втор основен дел:  Дечани бр.77, пергамент 43 л. 
 Овој втор основен дел од ракописот исто така има посебна подврзија. Во 1981 година кога 
се донел првиот основен дел на Македонскиот дечански паренесис во Белградската народна 
библиотека, оваа посебна подврзија не е евидентирана како постоечка. Од расположивата 
инвентарна документација единствено дознаваме дека овој втор основен дел на ракописот бил 
конзервиран на 15 мај 1968 година во Цетиње. Тоа нè упатува на констатацијата дека сè до 1965 
година не биле идентификувани овие два дела како еден кодекс, зашто во спротивно тогаш во 
Белград и вториот дел би требало да биде конзервиран. Во Археографското одделение ни беше 
речено дека вториот дел бил донесен исто така од Дечани, но во погоре наведената научна 
литература се евидентира само првиот дел со 277-те листови. Дури и во наведената втора книга со 
филигранолошкиот албум и кратките каталошки податоци со датирањето на ракописите од 
Дечанската збирка (Београд 1995) стои евидентиран само делот на ракописот бр.77 со 277-те 
листови. Веројатно при излегувањето од печат на првата книга со опширниот археографски опис 
на Дечанските ракописи ќе се дознае нешто пошироко за историјатот на Вториот основен дел на 
Македонскиот дечански паренесис. Во Археографското одделение при Народната библиотека во 
Белград тој ја носи истата сигнатура - Дечани бр.77. Текстот почнува со почетокот на 37-та 
тетратка. Веќе рековме дека претходниот прв основен дел на ракописот е сочуван до крајот на 35-
тата тетратка од целосниот кодекс. Тоа сведочи дека 8-те листови од 36-та тетратка се откинати и 
не е позната нивната трага. Сепак, листовите од вториот основен дел на овој препис се пагинирани 
последователно со првиот основен дел, почнувајќи од л.278 и завршувајќи со л.321. Но, и во овој 
случај преписот на ракописот е без крај.  Содржината во втората подврзија почнува на л.278а со 
поголемиот дел од 92-то слово. Истото почнувало на последните листови од откинатата и 
исчезната 36-та тетратка. Всушност, во исчезнатите 8 листови меѓу двете подврзија биле 
препишани содржините на крајниот дел од 90-то, целото 91-во и почетокот на 92-то слово. На 
последниот л.321б завршува 96-то слово на Паренесисот. Патем, треба да се напомени дека 
пагинацијата се прекинува меѓу листовите 283 и 285 од оваа подврзија на ракописот. Станува збор 
за листот 284, којшто во науката е познат како фрагмент од овој препис и се чува во Белград (НБ 
Рс 426). Меѓутоа, со оглед на тоа што на споменатиот откинат лист е запишана и номерацијата на 
тетратката .l’i. (38-ма) од вкупниот кодекс, во тој случај заклучивме дека меѓи листовите 283 и 285 
имало откинати уште други 2 листа кои се исчезнати. Претходната 37-ма тетратка е сочувана само 
со 6 листови. Значи, овие два листа биле откинати пред да се изврши пагинирањето на листовите 
од втората подврзија на ракописот и пред да се откине листот на сочуваниот фрагмент. Од таа 
причина фрагментот од 1 лист бил пагиниран последователно со бројот 284. 
 3. Прв фрагмент: Санкт Петербург, Публична библиотека - Гиљфердинг 20, пергамент 7 
л. 



 Овој фрагмент од Македонскиот дечански паренесис, сочуван на 7 листови, е подврзан на 
почетокот од еден пергаментен Октоих (л.8-179) од крајот на XIII и почетокот на XIV век.18 Во 
1857 година Гилфердинг го зел од манастирот Црна Река („Св. Архангели“) и го однел во Русија. 
Текстот на овој сочуван фрагмент ги содржи првите 7 листови од Паренесисот на Ефрем Сирин, а 
истиот завршува со поголемиот дел од 3-то слово. Крајот на споменатово 3-то слово е на л.1а-2б 
од Првиот основен дел на Македонскиот дечански паренесис бр.77. Значи, фрагментот 
претставува почетокот на овој македонски препис од средината на XIV век. 
 4. Втор фрагмент: Санкт Петербург, Публична библиотека - Гиљфердинг 60, пергамент 
4 л. 
 Во истата 1857 година Гилфердинг го зел и овој фрагмент што му припаѓал на 
Македонскиот дечански паренесис. Но, овојпат него го пронашол во манастирот Гориоч посветен 
на „Св. Никола“. Исто така и овој фрагмент го евидентираме како составен дел на Првиот основен 
дечански ракопис бр.77. На првиот лист е содржината со завршетокот на 7-то слово, а од л.2 
почнува содржината на 8-то слово. Според тоа, овој фрагмент од 4 листови се наоѓал меѓу 
листовите 8 и 9, каде што недостасува дел од содржината за крајот на 7-то до крајот на 12-то 
слово.  
 5. Трет фрагмент: Белград, Народна библиотека - Нова збирка, Рс 426, пергамент 1л. 
 Листот од овој фрагмент е пагиниран со бројот 284, а на а-страната е одбележан 
кватернионот (т.е. тетратката) .l’i.  (38). При овие веќе одбележани податоци не е тешко да се 
евидентира дека фрагментот е составен дел од Македонскиот дечански паренесис бр.77, а 
попрецизно дека му припаѓал на Втората негова подврзија. Впрочем и забележаната 
последователна пагинација одговара на празнината меѓу листовите 283 и 285. Но, како што 
рековме и погоре од истото место имало откинати уште други 2 листа кои се исчезнати. На а-
страната од фрагментот се наоѓа крајот од 92-то слово За покајанието (O pokaÝnii), а по него 
почнува и 93-то слово За спасението на душата и за покајанието (W spaseni d{*x i w pokaani). 
Според описот на Новата збирка на ракописите од Белградската народна библиотека, фрагментот 
бил купен во 1956 година од приватното лице С. Шолевиќ од Белград.19  
 Тоа се досегашните евидентирани составни делови на Македонскиот дечански паренесис 
од средината на XIV век. Претставената состојба на овој значаен препис остава простор во иднина 
да се пронајдат или да се идентификуваат и други фрагменти. За македонската палеославистика, а 
и пошироко за јужнословенската, би било мошне корисно во иднина да се објави расчитаниот 
текст на сите пет делови ов овој кодекс, а при тоа да се изврши и редоследна реконструкција на 
самата содржина. Во таква форма објавен, овој ракопис би послужил како солиден изворен 
материјал за лингвистички и текстолошки анализи. 
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РУСКИТЕ СОБИРАЧИ НА МАКЕДОНСКОТО 
РАКОПИСНО НАСЛЕДСТВО ВО XIX ВЕК 

 
 

 Во палеославистиката веќе и конкретно се елаборирани основите на македонско-руските 
врски и влијанија во текот на средновековниот период. Меѓусебните духовни и книжевни врски и 
влијанија се одвивале последователно во двете насоки во зависност од развојот на степенот на 
новите тенденции во едната или во другата културна средина. На извесен начин се омасовувал 
процесот на миграција на ракописите од македонска во руска средина и обратно.1 Во ваквите 
меѓусебни релации на духовно и културно прелевање веќе во периодот на XIX век два клучни 
фактора ја трасирале само во една насока миграцијата на македонските средновековни ракописи, 
но овојпат писмените споменици се восприемале со статус на книжевно наследство. Првиот 
фактор се потпира врз фактот дека од 20-тите години на XIX век наваму развојот на 
историографските науки создал услови да се воспостават основите на славистиката како посебна 
наука. Појавата на новата научна дисиплина се поистоветувала со поттикнувањето на словенското 
просветителство и преродба, што како духовен и културен процес бил актуелен за тоа време. Затоа 
и се омасовило собирањето на најразличен материјал како словенско културно наследство: 
археолошки, историско-документарен, јазичен, книжевен, етнографски, фолклорен, и сл. Во 
реализацијата на ваквите тенденции славистите пројавиле засилена активност, масовно 
посетувајќи ги манастирите и другите објекти со истражувачка цел. Македонскиот простор, од 
каде што извира врутокот на словенската писменост и каде што се изградиле бројни 
средновековни цркви и манастири, станал масовно посетена средина од патешественици и 
слависти, меѓу кои еден добар дел биле од Русија. Секако најпосетеното место била Света Гора, 
оваа своевидна монашка република на Балканот, што се наоѓа во природните географски граници 
на Македонија. Вториот фактор се идентификува во воено-политичкиот статус на Македонија, 
која не се стекнала со свој државен конгломерат и чии простори постојано биле изложувана на 
востанички превирања и на антимакедонски влијанија однадвор. Во ваквите услови македонското 
духовно и културно наследство било незаштитено и незгрижено, зашто не постоеле национални 
институции да го оргинизираат тоа. 
 Во XIX век за миграцијата на ракописното наследство големо влијание имале 
организираните експедиции за собирање на старински материјали, што се активирале по различни 
поводи - по службен или по приватен (личен) пат. Вниманието се насочувало кон манастирските 
библиотеки (каде што и најмногу се чувале стари писмени споменици), а ракописни книги се 
собирале уште по црквите, но и по приватните лица до кои доаѓале истражувачите од 
експедициите или колекционерите. Во вителот на востаничките премрежија од 1821-1831 година 
светогорските монаси прошириле вест дека грчките поробувачи го ограбувале нивното богатство 
и ги уништувале манастирите. Тоа го скренало вниманието на славистите и колекционерите да ги 
посетуваат светогорските манастири, за да се собере дел од книжевното наследство што останало 
и да не биде уништено или разнесено. Посетителите биле од различни специјалности, а меѓу нив 
имало дури политичари, дипломатски претставници и обични љубопитници. Голем дел од тоа 
писмено наследство се разнесувало низ европските библиотеки, а се складирало и по приватни 
збирки со кои дури и се тргувало. Руските државни и културни институции го стимулирале 
истражувањето и собирањето на словенското духовно и културно наследство, при што и руската 
славистика се стекнала со приматот на водечка позиција. Затоа и не е случајно што руските 
слависти најмногу собирале стари ракописни книги по Македонија и пошироко по останатите 
православни средини. Сосема е нормално да се заклучи дека на тој начин се вршело 
осиромашување на изворното богатство, но не треба да се занемари и фактот дека многу ракописи 
немаше да се сочуваат и немаше да се познати за палеославистиката, доколку истите не беа 
соберени од руските научници и колекционери. Поголемиот дел од нив ќе беа уништени, или ќе 
беа исчезнати. Во втората половина на XIX век Македонија била изложена на најразлични воено-
политички потреси, а веќе сè помасовно почнале да дејствуваат туѓите пропаганди на нејзиниот 
простор, од кои не била поштедена и црквата која сè уште не можела да закрепне заради 
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нефункционирањето на незаконски укинатата Охридска архиепископија пред скоро два века. Затоа 
и немало некој поголем проблем да се земаат старите ракописни книги од манастирските братства, 
а особено кога за нив ќе добиеле извесна сума на пари. Старините почнале да се третираат како 
извор за материјална поткрепа, зашто тоа наследство не се користело во богослужбената и во 
проповедната практика. Дури манастирското братство на ракописите гледало како на непотребна 
изветвена облека, од која би се ослободиле при првиот пригоден случај.2 Патешествениците 
добивале ракописи и како подароци од манастирските библиотеки во знак на почитување, или за 
спомен на воспоставеното пријателство. Илустрација за ваквите случаи дава белешката од 
Карпинскиот манастир на руската кнегиња Долгоруки, која се нашла со скриен идентитет под 
името М.Ф.Карлова во експедицијата за патување во Македонија на Словенското благотворно 
друштво, предводена од Александар Гилфердинг: „Во манастирот имаше некакви три словенски 
ракописи на пергамент. Кога за нив понудивме пари, поп Бојко рече дека за пари не може да ги 
продаде ракописите, но со задоволство ќе ги подари, зашто, иако овие стари книги му се важни, 
сепак дојдените гости од Русија се поважни“.3 Ракописите зе оттуѓувале и со лажно ветување само 
привремено да се позајмат заради проучување, но никогаш не се враќале назад во манастирските 
библиотечни трезори. Имало случаи кога се земале и скришно, без одобрение на манастирските 
или црковни надлежни лица. Дури скришно се откинувале делови од ракописите, на чии листови 
имало добро изработени илиминации, или пак биле препишани оригинални словенски творби, 
записи, и сл. 
 Високите лингвистички, книжевни и уметнички вредности на македонските средновековни 
ракописи биле сериозен предизвик тие да се најдат во збирките на голем број руски колекционери 
и истражувачи. Исто така, тие биле предмет на археографски описи, истражување и пишување на 
научни трудови од страна на најистакнатите руски слависти уште од XIX век, па наваму. 
Досегашните истражувања регистрираа македонски ракописи во збирките на : В. Григорович (ДБ - 
Москва и УБ - Одеса), И.И.Срезневски (АН - Санкт Петербург), П.Успенски (ПБ - Санкт 
Петербург, СБ - Москва и Британски музеј - Лондон), В.Мочулски (Одеска б-ка „Максим Горки“), 
Н.Б.Тихомиров (АН - Новосибирск), А.Попов (ДБ - Москва), В.М.Ундолски (ДБ - Москва), 
П.А.Сирку (АН - Санкт Петербург), П.Севастијанов (ДБ - Москва), па следат при Публичната 
библиотека во Санкт Петербург во збирките на М.Погодин, архим.Амфилохиј, Тишендорф, 
А.Ф.Гилфердинг, П.П.Вјаземски, А.А.Титов и А.Соловјев, како и при Државниот историски музеј 
во Москва во збирките на А.С.Уваров, А.П.Воскресенски и А.И.Хлудов, итн. 
 Меѓу првите руски собирачи на македонското ракописно наследство во XIX век бил 
Виктор Иванович Григорович (1815-1876), професор по словенска филологија на Казањскиот 
универзитет. Познати се неговите стручни патувања „по Европска Турција“ во периодот меѓу 1844 
и 1845 година, за кои објави книга и истата доживеа неколку изданија заради нејзината актуелност 
во славистиката.4 Во периодот од цела година посетил многу манастири, цркви, градови, села и 
приватни лица, а ја посетил и Света Гора. Пред сè тој се интересирал за старите словенски 
ракописи, за состојбите на манастирските библиотеки, како и за односот на монасите кон 
ракописното наследство. Интересно е да се спомене односот кон истражувањата на Григорович на 
тогашниот руски конзул во Солун - Гркот Кустаксиди, кој не само што не му се ставил на 
располагање за помош, туку и му се потсмевал. Веројатно тоа влијаело да доживува и тешки 
моменти при своите патувања, при што кога бил во Битола насила бил симнат од магарето и го 
однеле кај турскиот управител наклеветен како сомнителна личност. Исто така, на патот кон 
манастирот „Св. Наум“ на Охридското Езеро едвај си го спасил животот. При патувањата 
Григорович собрал значаен број словенски ракописи, кои ги однел во Русија како лична 
сопственост. Во палеославистиката е позната т.н. Григоровичева збирка, која подоцна се нашла 
разделена на два дела. Еден дел од ракописите ги предал да се чуваат во Универзитетската 
библиотека во Одеса, откако при основањето на тамошниот Универзитет во 1865 година бил 
назначен за професор по словенска филологија. Таму ракописите останале сè до 1930 година, кога 
биле продадени на Државната библиотека „Максим Горки“ во Одеса. Меѓу ракописите од овој дел 
на Григоровичевата збирка се: Хилендарските листови од првата половина на XI век, Охридскиот 
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глаголски фрагмент со апракосно евангелие, Добријановиот празничен минеј од XIII век, 
Зборникот „Предели“ на Владислав Граматик од 1456 година, и др. Од истата збирка е и 
Зборникот од XVII век, што е сочуван во неколку кватерниони (тетратки), а на првата Григорович 
со молив запишал дека е пронајдена во Битола. Ракописите од Одескиот дел на Григоровичевата 
збирка археографски се опишани од В. Мочулски.5 По смртта на Григорович во 1876 година 
вториот дел од неговата збирка бил однесен во Московскиот и Румјанцев музеј во Москва 
(денешна Државна библиотека), каде што и сега се чува. Археографски е опишана од А. 
Викторов.6 Уште кога бил жив Григорович дел од ракописната збирка подарил на своите 
пријатели и на неколку културни институции (Казањската духовна академија, Московскиот и 
Румјанцев музеј, и др.). Така на пример, од Григорович познатиот руски славист И. Срезневски 
добил два мошне стари фрагмента - еден глаголски лист од XI-XII век и еден лист од познатиот 
Слепченски апостол.  
 Низ Света Гора пропатувал и Порфириј Успенски со световно име Константин 
Александрович (1804-1885), познат руски византолог, археолог и богослов. Бил вклучуван во 
духовни мисии на руската православна црква преку руските дипломатски претставништва. Во тоа 
својство извршил и научни истражувања во врска со ракописното наследство во Далмација, 
Ерусалим, Синајскиот манастир, Египетските светилишта, и сл. Патувал и во Света Гора, првиот 
пат во периодот на 1845 и 1846 година, а вториот пат меѓу 1858 и 1861 година.7 Ракописната 
збирка на Успенски е богата и содржи писмени споменици на словенски, грчки, арапски, грузиски, 
сириски, етиопски и турски јазик. Во 1883 година неговата колекција се нашла во Публичната 
библиотека во Санкт Петербург, каде што и денес се чува во нејзините трезори. 
 Еден од плодните руски собирачи на македонски ракописи бил и Александар Федорович 
Гилфердинг (1831-1872), познат историчар и дипломат. Уште како студент по историја на 
Московскиот универзитет се заинтересирал за словенското ракописно наследство, чие 
љубопитство му се всадило од Виктор Григорович. Ја имал таа привилегија да се запосли во 
руското Министерство за надворешни работи, од каде што во 1857 година заминал во Турција 
како царско-руски конзул во Сараево. Во времето на едногодишниот дипломатски мандат тој 
собрал повеќе ракописи од манастирите и црквите во Босна, Херцеговина и Србија. Ракописите ги 
набавувал со купување или во вид на подароци. При патувањата објаснувал дека ракописите ги 
собира за Петербуршката публична библиотека, какошто и дел од неговото собрано ракописно 
наследство се нашло во споменатава институција. Во врска со својот интерес кон словенското 
ракописно наследство имал честа комуникација со рускиот поданик - бугаринот Најден Геров (кој 
подоцна бил и рускиот вицеконзул во Пловдив меѓу 1857 и 1877 година). Во 1867-'68 година 
станал претседател на новооснованото Словенско благотворно друштво во Петроград. Во тоа 
својство организирал патување на научна експедиција во Македонија, кога собрале и голем број на 
средновековни ракописни книги. Со него во експедицијата била и руската кнегиња Долгоруки, 
која патувала под тајно име М. Карлова. Членовите од експедицијата на Гилфердинг ги посетиле 
манастирите по течението на реката Брегалница, во Кумановско, Штипско, Струмичко, како и 
манастирите Трескавец кај Прилеп, Лешок кај Тетово, Осоговскиот кај Крива Паланка, Рилскиот 
манастир и др. Тогаш тој собрал голем број на значајни македонски средновековни ракописи, кои 
биле однесени во Русија. Од нив најмалку околу 25 Гилфердинг му ги продал на Алексеј Хлудов, 
чија што огромна ракописна збирка се збогатувала уште и со купените ракописи од збирките на 
В.М.Ундолски, А.И.Лобков и А.И.Озерски. Поголемиот дел од ракописите на таа збирка се нашол 
во Московската духовна академија и во Државниот историски музеј во Москва. Токму и 
ракописите купени од Гилфердинг се најдрагоцените македонски писмени и книжевни извори од 
Хлудовата збирка.  
 Интересот за Јужните Словени на Михаил Петрович Погодин (1800-1875) бил поводот тој 
да стане прочуен колекционер на старини во Русија. Овој руски историчар, славист, публицист, 
општественик и поет станал претседател на Словенскиот комитет и редактор на списанието 
Московјанин, што му овозможило да стапи во пријателски односи со повеќе личности од 
јужнословенската просветителска и книжевна бранша, како што биле рускиот вицеконзул во 
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Пловдив Најден Геров и Рајко Жинзифов.  Собрал над 2000 ракописи, купувајќи ракописи од 
познати собирачи и колекционери (П.М.Строев, Н.П.Филатов, И.Лаптев, Т.Ф.Болшаков, Вук 
Караџиќ и др.), а праќал и лица со специјална задача да собираат вакво ракописно наследство. Во 
1852 година неговата ракописна збирка се предала да се чува во Публичната библиотека во Санкт 
Петербург, каде што и сега се наоѓа со посебно назначен идентитет. 
 Богата била и збирката на Вукол Михајлович Ундолски (1815-1864), признат руски 
палеограф и библиограф. Својата научно-истражувачка дејност ја почнал работејќи во 
ракописната збирка на Троицко-Срегиевата лавра. Интересно е да споменеме дека таму го проучил 
ракописот од XII век, во кој за првпат евидентирал преписи од три слова на св. Климент Охридски 
претставувајќи го како оригинален писател. Исто така од Синодалната библиотека во Москва го 
евидентирал и Поучното евангелие на кирилометодиевиот ученик Константин Презвитер. Тој 
имал собрано околу 1348 ракописи, кои во 1866 година ги откупил Московскиот и Румјанцев музеј 
во Москва (сега Државна библиотека). 
 Рускиот црковен археолог и славист Петар Иванович Севастијанов (1811-1867) на неколку 
пати ја посетил Света Гора (1851, 1857 и други години). Под негово раководство во 1859 година 
руската влада организирала истражувачка експедиција во Света Гора, а како резултат на тој 
престој биле изнесени повеќе од 5000 ракописи и друг материјал. Дел од собраните ракописи се 
нашле во Академијата на науките во Санкт Петербург, Уметничката академија во Москва и во 
други места. Во 1862 година Севастијанов ја предал личната збирка со словенски и грчки 
ракописи во Московскиот публичен музеј со право на привремено користење, а по 3 години & ја 
завештил збирката на истата институција. Меѓутоа, по неговата смрт се оспорило сопственичкото 
право врз збирката, па дури во 1874 година таа се потврдила како законска сопственост на 
Музејот. Ова ракописна збирка сега се чува во Државната библиотека во Москва, а археографски 
опис &  изврши И. Викторов.8  
 Со собирањето на средновековни ракописни книги се поврзува и името на Полихрониј 
Агапиевич Сирку (1855-1905), руски славист и професор на Петербургшкиот универзитет. 
Неговите истражувања се одвивале теренски во неколку наврати. Така, во 1878 година патувал низ 
Бугарија и Румелија, во 1884 година во Цариград, Света Гора, Македонија и Србија, а во периодот 
на 1893 и 1894 година ги посетил Србија, Црна Гора, Далмација, Трансилванија, Галиција и 
Буковина. При патувањата собрал повеќе ракописи врз кои и научно се осврнувал, а по неговата 
смрт тие биле откупени во Академијата на науките во Санкт Петербург, каде што и сега се чуваат. 
 Во Македонија престојувал и Антонин Капустин, со световно име Андреј Иванович 
Капустин (1817-1894) - познат руски богослов, археолог и историчар. Поголемиот дел од својот 
зрел творечки живот (од 1850 до смртта 1894 година) го поминал како духовен служител во 
Руската амбасада во Атина и во Цариград, како и во својство на настојник на руската црква во 
Ерусалим. Тоа му овозможувало да патува низ повеќе места и да се запознава со ракописното 
наследство. Во мај 1865 година тој престојувал во Слепченскиот манастир кај Демир Хисар, каде 
што зел два листа од Слепченскиот апостол од XII век, а подоцна ги подарил на Киевската 
духовна академија. Сега се овој фрагмент се чува во Украинската академија на науките, под сигн. 
ДА/П.25. Антонин Капустин ја посетил и Света Гора, каде што се запознал со ракописните збирки 
во неколку светогорски манастирски библиотеки. Својата ракописна збирка ја завештал на 
Публичната библиотека, која ја откупила за 5000 рубљи. 
 Секако, македонските ракописни книги се нашле уште во други збирки прибирани од 
руските слависти и колекционери, а истите претставуваат значаен дел од фондот на 
средновековните словенски ракописи кои служат како изворен материјал за истражување од 
повеќе аспекти на научното интересирање. 
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МОЛИТВЕНИКОТ НА ДИМИТРИЈА МИЛАДИНОВ 

 
 

 Дејноста на Димитрија Миладинов (1810-1862) ги трасирала новите развојни насоки на 
македонските просветителски и преродбенски пројави што следеле во втората половина на XIX 
век. Како профилиран народен будител, публицист, поет, преведувач, фолклорист и педагог 
веднаш се издигнал во авторитетен предводник и воспитувач на новата македонска 
просветителска и преродбенска генерација. Од денешнава современа дистанца кон историскиот 
контекст на времето во кое дејствувал овој маркантен македонски преродбеник, како најглавна се 
определува неговата дејност околу заложбата за народна просвета и богослужба на македонски 
народен јазик. Ваквата негова дејност се одвивала перманентно од 30-тите години на XIX век до 
неговото апсење во февруари 1861 година. Собирањето и објавувањето на фолклорниот материјал 
во познатиот Зборник биле последица на веќе развиениот просветителски дух што зрачел во 
целокупната негова творечка активност. 
 Силното чувство за народна просвета и за потребата во македонските христијански 
храмови богослужбата да се одвива на разбирлив за народот јазик, творечки го мотивирало да 
пишува, но и да преведува од грчки јазик слова и молитви. Во досегашните книжевно-историски 
истражувања се евидентирани три негови слова, што подоцна ги преработил и правописно ги 
транслитератизирал неговиот зет од ќерка Кузман Шапкарев.1 Првите две слова се надгробни и се 
пишувани во 1830 и 1833 година. Тоа бил периодот кога Димитрија не го познавал словенското 
писмо, па од таа причина словата ги превел на охридско-струшки народен говор и ги напишал со 
грчки ортографски систем. Впрочем и влијанието на елинското фанариотство во тоа време речиси 
го истиснало словенското писмо и јазикот во школите и во богослужбите на месните цркви. Како 
последица на тоа во книжевното наследство од тој период се евидентира голем број црковно-
просветна литература пишувана на словенски јазик со грчко писмо.2 Третото негово слово тој го 
подготвил во 1860 година кога бил учител во Струга, како отчетно излагање при завршните 
испити на крајот од школската година. При таа пригода словото го прочитал ученикот Стефан 
Атанасович Шаинов. 
 Покрај наведените три слова пошироко во книжевно-историската наука е познат и 
Молитвеникот на Димитрија Миладинов, датиран лично од него од 1 јануари 1841 година.  
 Од самото датирање на Молитвеникот се гледа дека преводот на содржината од грчки 
јазик на струшки народен говор го извршил во времето кога учителствувал во Кукуш, каде што 
бил учител во две школски години - 1840/41 и 1841/42 година. Неговата просветна дејност во 
Кукуш се означува и како почеток на народното будење во овој македонски град. Сето тоа будно 
го следел грчкиот владика Антим, за што почнал да го обвинува и да го прогонува. Така тој бил 
принуден да го напушти Кукуш. Во ваков амбиент тој го превел споменатиот Молитвеник на 
струшки народен говор, а содржината ја запишал со грчко писмо. По враќањето во Струга и 
стапувајќи за учител во Охрид, таму го распространувал Молитвеникот за со него да се служат 
месните свештеници. 
 Еден примерок со фрагмент од Молитвеникот имала неговата ќерка Церевна Миладинова 
(1856-1934), која го добила во 1889 година од струшкиот свештеник Јанче. Инаку Царевна 
Н.П.Алексиева, родена Д. Миладинова, била една од оснивачките на солунската егзархиска 
женска гимназија. Таму таа била директор, помошник-директор и предавач по литература. Исто 
така, таа имала заслуга за отворањето на женското егзархиско училиште во Битола, каде што во 
1889-1891 година и учителствувала. По повод 50 години од смртта на нејзиниот татко, на 9 
јануари 1912 година во Солун таа ја потпишала посветата врз Молитвеникот што го имала кај 
себе дека & го подарува на Народната библиотека во Софија. Како учителка во служба на 
Бугарската егзархија таа била задоена со пропагандата на бугарското влијание во Македонија, па 
од таа причина погрешно сметала дека со овој чин манифестира пригоден јубилеен гест. Записот 
го оставила напишан со ракописно писмо на л.5б, т.е. на крајот од фрагментот на Молитвеникот:  
„Po slu~aj petdesetx-godi[ni/ wbilej na brat/ Miladinovi, otx smxrtxta imx, podar/ vamx 
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na Narodnata biblioteka vx Sofi/ edinx otx molitvennicity, razpraqani otx prisnopam/tnij 
mi baqa Dimitxrx Miladinovx za ~erkvity na Ohritskata eparhi/. Nasto/qi/ fragmentx mi e 
dadenx pryzx 1889 god. otx stru`ski/ svyqenikx papa - ?n~e, zetx otx sestra na dvamata 
brat/.“ Следи потписот и датирањето: „Царевна Н.П. Алексиева родена Д. Миладинова“ - 
„Солунx, 9 ?nuarij 1912 god.“  
 Управата на софиската Народна библиотека со задоволство го примила ваквиот подарок од 
ќерката на Димитрија Миладинов. Веднаш бил ангажиран Георги Стаменов да изврши 
транслитерација на грчкото со словенско писмо, при што тој тоа го сторил уште на 15 јануари 
1912 година, потпишувајќи се на адаптираниот ракописен препис. На 25 јануари 1912 година кон 
правописно-адаптираниот текст на Молитвеникот тој рачно напишал и стручни забелешки. Во 
архивната папка на софиската Народна библиотека, каде што и денес се чува ракописот под инв. 
бр.1178, се приклучени и 8-те ракописни страници напишани од Георги Стаменов. Тоа се големи 
шпартени листови, каде што на стр.1-6 е преписот со транслитерацијата на грчкото со тогашното 
стандардно бугарско писмо. Од половината на 6-та до половината на 8-та страница Стаменов ги 
запишал своите белешки кон ракописот на Димитрија Миладинов, а истите се однесуваат на 
правописот и на изговорот. Конкретно, неговите објаснувања се насочени за спиритусите, 
акцентот врз многусложните и едносложните зборови, за ретката употреба на заглавните букви 
како влијание од старогрчкиот правопис, како и за специфичното запишување на определени 
словенски графеми со грчкиот ортографски систем. На крајот се предава краток речник на туѓите 
зборови во ракописот, т.е. се приопштуваат грчки и турски зборови со бугарско толкување. 
Интересно е да го наведеме фактот дека Стаменов не извршил буквална транслитерација на 
грчкото писмо, туку тој интервенирал според тогашните норми на бугарскиот правописен систем. 
Затоа, пак, во 1918 година Антон П. Стоилов го објавил целиот текст на сочуваниот фрагмент од 
Молитвеникот на Д.Миладинов, притоа водејќи грижа за прецизноста на транслитерацијата на 
грчкото писмо со автентична словенска ортографија.3  
 При нашето истражување врз словенските ракописи во софиската Народна библиотека во 
декември 1999 година лично го проучувавме и фрагментот со Молитевеникот на Димитрија 
Миладинов. Станува збор за откинат дел од тетратка со 10 неокоричени листови. Текстот на 
фрагментот е на првите 5 листови од -а и -б страната, пишуван со црно мастило во ракописна 
форма. Писмото е грчко, а содржината е пишувана на извонредно чист струшки народен говор. 
Содржината на застапените состави е до л.5а, а на л.5б  е од нас погоре наведениот запис на 
Царевна Миладинова. Преостанатите 5 листови се празни. На почетокот од л.1а, во горниот десен 
агол е запишан датумот: 1841 Ιαννuαρα .α. (1841, 1 јануари). Веднаш потоа следи насловот на 
првиот состав: Верувам во единствениот Бог, што е озаглавен на грчки јазик, а содржината се 
пишува со грчко писмо и на струшки народен говор (како што е случајот и со другите застапени 
состави). Секако дека не станува збор за текст на молитва, туку овој прв состав од Молитвеникот 
е содржина од Симболот на верата. Овој состав ги изразува резултатите од првите два Вселенски 
собора во Никеја 325 година и во Цариград 381 година во врска со прашањето дали Светиот дух 
произлегува од Отецот или заедно и од Синот. Симболот на верата  го изразува учењето за 
рамноправноста меѓу Светиот дух со Отецот и Синот, со што и канонски се прецизира  
догматското сфаќање за Светата Троица. На л.1б е молитвата Оче наш, а на истиот лист почнува 
следната молитва Твојата слава што ја покажуваш на светот и завршува на л.2а. Наредната 
молитва е Во царството твое (на л.2б-3а), а последната е Троицо пресуштествена и 
пребожествена (на л.3а-5а).   
 Застапените состави во фрагментот на Молитвеникот од Димитрија Миладинов се мошне 
интересни за текстолошки, преводни, јазични и правописни истражувања. Побудени од потребата 
да го мотивираме идното истражување врз овој мал, но мошне податлив изворен материјал, во 
оваа пригода ние го објавуваме и целокупниот текст на овој ракопис. За поширока комуникација 
со овој изворен материјал објавата ја реализираме со транслитерација на грчкото писмо со 
македонскиот правописен систем. На крајот ги предаваме и факсимилите од оригиналот на самиот 
ракопис. 
 
 
 
                                                 
3 Antonx P. Stoilovx, Dokumenti i b±l±`ki otx minaloto na Bxlgarit± vx Makedoni/, Sbornikx na 
Bxlgarskata akademi/ na naukit±, kniga IX, 6, Sofi/ 1918, str.17-21. 



Прилог на изворниот текст: 
 
      1841. Ιαννuαρ. α. 
      (1841. 1-ви Јануари) 
 

1. (Верувам во еден Бог) 
 

 Вервам на еден Господа, татка , сфедаржител, сасдавачот от небото, и от земјата, и от сиот 
век што се пулет, и от ангелите што се непулет. 
 Вервам и на еден Иисуса Христоса, на синот господоф самородениот, тој што се роди от 
татка прет сфите векои. 
 Вистинскиот господа, што се роди от вистинскио Господа и не се напрај, вервам на 
сфетлото што се роди от светло, заедно што је со татка, тој што сасдаде сфе, 
 тој што поради нашата куртулија, и поради нас љуѓе слезе от небеси, и се затрупи от сфети 
дух, и од  Марија девојка стори чоек. 
 Вервам на тој што се кладе на карст за нас на времето от Понтиа Пилата царот, и пати, и се 
закопа, и се васкарсти на трекиот ден, како што велет светите книги. И кога се качи на небо седит 
от десно татку. И пак со слава ќе доит да отсудит живи и умрени, тој што негоата царштина крај ќе 
немат. 
 Вервам и на сфети дух господарот живодавачот, што от татка излегвит, и заедно со татка и 
со сина му се поклонвиме, и го славиме него, што со устата од пророците сборвеше. 
 Вервам и на една општа и апостолска царква. Приказвам едно карштаане од грехоите. 
Чекам васкарствене од умрените и живот од другиот век. Амин. 
 

2. (Оче наш) 
 

 Татко наш што седиш на небеси. Нека бидит сфетено името твоје со арните работи наши. 
Нека биди сакането твоје, како на небо, така и на земи. Дај ни го денеска катаднешниот леп наш. И 
прости ни грехоите наши, како што и мие проштааме фтесфачите наши. И не донеси нè Господи, 
на пеирасмо. Ами куртулисај нè од лошиот. Амин. 
 

3. (Твојата слава што ја покажуваш на светот) 
 

 Слава тебе Господи, што каза сфетлото. Слава на вишнего господа, и на земи мирлок, и во 
љуѓе арна воља. 
 „Те славиме, те благословиме, ти се поклонвиме, те фалиме, те поштовјаме за големата 
слава твоја. 
 „Цару господи небесни, татко сфедаржител, господи сину самороден, Иисуса Христе, и 
сфетаго духа. 
 „Господи Христосе, јагне господоо, синот татков што крена грехот от векоф, помилој нас 
ти што расипвиш грехот от векоф. 
 „Ти што седиш на десно татку, держај ни молбата наша; и помилој нам! 
 „Зашто ти си сам сфетен, ти си сам Госпот, Иисус Христос, за слава господу татку. Амин. 
 „Катаден ќе те благословја, и ќе ти фаљам името твоје до века, и век по века. 
 „Господи достојне на денешниоф ден, негрешни да се чуваме. 
 „Благословен си ти Господи, Господи от таткоите наши, и је фалено, славено името твоје 
до века. Амин. 
 „Господи нека доит милоста твоја при нас, како и мие на тебе надеж имаме. 
 „Благословен си ти Господи, научи ми правинето твои. (трипати) 
 „Господи, ни се стори куртулиа от сој по сој. Јас рекоф Господи помилој ме, ислекви ми 
душава моја, оти сум ти грешил. 
 „Господи, при тебе побегнаф, научи ме за да чинам сакането твоје, оти ти ми си Госпот. 
 „Оти ти ни си животна чешма, со сфетлото твоје, ќе видиме сфетло. 
 „Харизај ни милоста твоја, што те познааме тебе. 
 „Сфети Господи, сфети крепки, сфети бесмартни помилој нас. (трипати) 
 „Слава отцу и сину, и сфетому духу, и сега и секога, и дур до века. Амин. 
 „Сфети Господи, сфети крепки, сфети бессмртни, помилој нас.  



  
4. (Во царството твое) 

 
 „Во царштината твоја спомени ме Господе, кога ќе дојдиш во царШтината твоја. 
 „Благодарни се сиромасите на духот, оти нихна је царштината небесна. 
 „Благодарни се тие што плачит, оти тие ќе се расгоорет. 
 „Благодарни се питомите, оти ќе стечет земјата. 
 „Благодарни се тие што глатвет, и што жедвет правината, оти тие ќе се наситет. 
 „Благодарни се помиловиачите, оти тие ќе се помилоет. 
 „Благодарни се чистите на сарце, оти тие Господа ќе го видет. 
 „Благодарни се мирочинаците, оти тие синои Господои ќе се викнет. 
 „Благодарни се тие, што се истерани поради правината, оти нихна је царштината небесна. 
 „Благодарни сте вие, што кога дави, искарает, и да ви истерает, и секакоф сбор лош да ви 
речет со мамене, поради мене. 
 „Радвите се и веселите се, оти хакот ваш је голем на небеси. 

От водици молитвите требит пополека да се велит, 
 со висок глас, и со .... голема. 

 
5. (Троицо, пресуштествена и пребожествена) 

 
 Сфета Троица, преголема, преарна, вишни Госпот, сфекуветлиа, сфекаде што се пулиш, 
невиден от љуѓе, незнаен, што сасдаде ангелите и љуѓето харнината твоја, светло неприблизано, 
што сфетит секој чоек што се рождат на векоф, Господи света Троицо осфети ме и мене грешен и 
недостоен хисмиќар твој. Освети ми очиве душовни, за да бидам кадар да ти славам големото арно 
и кувет твој. Господи, де земи ми молбата за овај сабор што стоит окулу. Господи да не запрет 
грехоите мои за да доит и овде сфети дух. Ами прости ме Господи преарен за да викам бес греа, и 
да вељам сега. Те славиме Господи вечни цару превекни, сфедаржител. Те славиме тебе што 
напрај сиот век. Те славиме тебе бес татко от мајка, и бес мајка от татка. Зашто на понапрежниот 
празник Божик руците ти видофме, ама на денешниоф текмил те гледаме тебе Господи наш, што 
от текмил текмил ни се каза. Зашто денеска времето от празникот ни дојде и ангелите заедно со 
нас се.  И ангелите со нас љуѓе даржет празник, зашто денеска дарот от сфети дух како голап дојде 
на воѓето. Денеска незаеденото санце ни угреа, и векот со сфетлото господоо се сфетит. Денеска 
месечината заедно со векот сфетит со убоо сфетло. Денеска ѕвесдите со големо сфетло личеет на 
векоф. Денеска облаците от небеси росат на љуѓето роса праведна. Денеска ненапраениот, от 
чоека со сакане се карштаат. Денеска пророкот сфети Јоан Продром при стопанот се приблизвит, 
ама со страф стоит прет него, гледаештем големата милост господоа на нас. Денеска воѓето от 
реката Јордан со иденето господоо се престорвет. Денеска со скришни воѓе векоф се вадит. 
Денеска грхоите от љуѓето со водата Јорданоа се ресфет. Денеска рајот се отвори на љуѓето, и 
санцето от праветнината н& греит. Денеска водата, што била горка на Евреите на времето от 
Мојсија, се чинит блага со иденето господоо. Денеска от фетвото плачене се куртулисафме, и како 
нови Исдраил се сосафме. Денеска от темницата се отпуштивме и со сфетлото от богопознајната 
се осфетвиме. Денеска со иденето христосоо маглата от векот се креват. Денеска от небо сфетит 
сфиот век. Денеска скитането се расипа, и иденето христосоо пат от куртулиа ни напраи. Денеска 
ангелите небесни со земните љуѓепразницвет заедно и земјата со небото се ставиат. Денеска 
сфетеното и големогласниот празник хрисјански се ратвит. Денеска стопанот се терат на 
карштаане, за да и качит на небо сфите љуѓе. Денеска ненаведениот Госпот на својот хисмеќар се 
наветвит, са да не куртулисат от ропстото. Денеска  царштина небесна си купифме. И царштината 
господоа крај никогаш немат. Денеска земјата и морето си делет радоста от векот, и векот је полн 
со радост. Те видоа Господи воѓето, те виодоа воѓето и се уплашиа. Реката Јордан се врати назат, 
кога виде огнот от богоштината, каде влегвит со труп и слегвит от небеси нат Христоса. Јорданис 
реката се врати назот, кога виде сфети дух како голап да слегвит от небеси и да летат окуло тебе. 
Јордан реката се врати назот гледаештим невидениот Господа да се видит, сасдавачот да се 
затрупит, и стопанот како хисмеќар да стоит. Реката Јордан се врати назат, и планинето скокнаа 
гледаештим Господа со труп, и облаците глас дадоа и се чудеа за христоса што дојде на земи, 
сфетлото от сфетло, вистинскиот Господа от вистински Господа. Госпоски панаѓур денеска 
гледаештим во реката Јордана, и смарта от непочувјането, и сато заскитвене, и варзајнците от 
пеколот , во Јордана реката & удаи, и карштиане от куртулиа на векоф хариза. За тоа и јас грешен 



и недостоен хисмеќар твој, приказвеештем големите чудесии твои, и со страх голем, и со си сарце 
ти викам. (Голем си Господи, и чудесни се работите твои, и никоја уста не је достоена да ти славит 
чудесијте твои) - εκ τριτu (припати). Зашто ти со сакане от ништо сасдаде сфиот век, со поељата 
твоја даржиш сасдаането, и со умништината твоја поелвиш века того. Ти Господи от четири 
стихиа го ујдиса века того и со четири времина венча годината. Ти имает страх сфите ангели. Те 
фалит санцето, те славит месечината, ти сборвет ѕвездите, те послушвит сфетлото, ти имает страх 
морината, ти чинет хисмет изворите. Ти го спростри небото како кожа. Ти го опколиса морето со 
песок, ти го тури ветрот за да поземает душа љуѓето. Ангелите ти литургисфет. Архангелите ти се 
поклонвет. Многу очливите ангели Херувим, и шестокрилиа серафим окуло тебе стоеештем и 
летаештем, имает страх от недоблизаната слава твоја. Зашто ти си Госпот недоказан, без 
зафештане, и незнаен от нам, дојде на земи, зеде лице хисмеќарско, и како чоечко лице се стори. 
Зашто не претарпи Господи со милоста твоја, да пулиш народот чоечки да се мачит от ѓаволот, 
ами дојде на земи и нè куртулиса. Те сполавјаме, ти приказваме милоста твоја, не крием 
добротиата твоја. Рождането от сојот наш ни куртулиса. Осфети девоичинето сарце со рождането 
твоје. Сфиот век те пофали кога се виде на земи. Зашто ти Господи наш на земи сè виде, и со 
љуѓето се конуштиса. Ти и воѓето от Јордана и освети, кога пушти духот от небеси и им скарши 
глаите от ламиите што имаа седело тамо. Ега ти человекољубен цару, дојди овде и сега со иденето 
от сфети дух твој, и осфети ја оваа вода (трипати). И дај е дарот от куртулисфенето, блаосоот от 
Јордана. Стори ја оваа вода чешма нерасипана, пештес от осфетване, да отпуштит грехои, да 
истерат болести, да не видит ѓаволи, и да не се приблизвет лошотии, оти је полна водава со 
ангелски кувет. И сфите што чарпеет и земеет от оваа сфета вода, да им исчистит душите и 
трупоите, да им ислеквит лошото,  да осфетит куки, и да сторит секакво фајде. Зашто ти си ни 
Госпот наш, што со вода и со сфети дух ни основи сојот наш, што се исфетви от грехои Адамои. 
Ти си Госпот наш што со вода на времето от Ноета, потоми грехот. Ти си Госпот наш, што низ 
море куртулиса сојот еврејски от славиата фараоноа со Мојсиа. Ти си Госпот наш што раскина 
каменот во пустелиа, и затекоа чешми, и со водолици се понесоа, и главниот сабор го насити. Ти 
си Госпот наш, што со вода и со огон, со пророкот Илија куртулиса Израил от планосфенето ваал. 
Ти и сега Господи осфети ја оваа вода, со сфетаго духа твој (трипати). Даим на сите, што фаштает, 
што се мачкает, и земает агиасма, даим блаософ, чистотиа, и сдравие + и сосај Господи 
хисмеќарите твои, верните цареи (трипати). И чувај ним со мирлок Господи пот покриването 
твоје. Запоељај пот ноѕете нихни секој душман. Хариза им сакането за куртулиа, и живот вечна. 
Спомени Господи и владиката наш,  и сфети старци, и хисмеќари христосои, и сфета божевна 
тагма, спомени Господи и овој сабор што стоит окулу, и тие што не дошле овде за некоја маана, и 
помилој ним и нам, како си мошне милостиф. За да ти славет и стихија, и ангели и љуѓе што се 
пулет и што се не пулет, да  ти славет прес сфетото име твоје, от татка, и от сина, и от сфетаго 
духа, сега и секогаш и во векоите вечни. Амин.      

Транслитерација на грчкото писмо 
 со македонски правопис го изведоа: 

                                                                                                                    д-р Маја А. Панова и д-р Илија Велев. 
 

 



ФОЛКЛОРОТ И ФОЛКЛОРИСТИКАТА 
- ТРАДИЦИЈА ИЛИ СОВРЕМЕНОСТ 

 
 

Идентитетот на кој и да е народ не е само општа социолошка категорија, туку 
неговото потврдување подлежи на потемелни откривања на автентични духовни и 
културни препознавања. Националниот идентитет доаѓа до израз пред сè и над сè во 
духовните вредности на една заедница од луѓе, која има белег на колективно творечко 
достигнување. Севкупното народно знаење и мудроста го иницирале народното 
творештво, кое во екот на просветителските и на романтичарските пројави кон крајот на 
XVIII и првата половина на XIX век се идентификува како фолклор. Токму и ваквата 
„освестена“ идентификација ги подотворила вратите за типологизација на научната 
дисциплина фолклористика. Колку и да се конвенционално поставени термините фолклор 
и фолклористика во определениот и орамен социолошки систем, сепак тие 
профункционирале како жива илустрација за идентитетот, битот, па дури и за митовите на 
определен народ за да опстои како самостоен. Токму затоа фолклорот се прифаќа и како 
синоним за етничка самобитност и припадност. Ако излеземе од границите на 
социолошките восприемања за фолклорот и за фолклористиката и се префрлиме на 
културолошкото тло, тогаш во современа рамка овој вид на творечко доживување и 
импресија ќе треба да се сфаќа како народна уметност која треба да се негува и да се 
користат нејзините искуства, заради рефлектирање на индивидуалниот (личен) печат за 
себепронаоѓање, национално идентификување, духовно препородување и општо 
афирмирање. Етничките особености во ваквите колективни творечко-изразни и уметнички 
произнесувања во самите проучувања ја наметнале и ангажираната синтагма „национален 
фолклор“. 

На преден план, ако се имаат предвид само уметничките претпоставки за 
фолклорот во контекстот на современите толкувања за културните достигнувања, тогаш 
тие ќе ги наметнат и слободните оценки како за неспецијализирано и непрофесионално 
творештво, што се легитимира како колективно, а кое се издвојува со истакнатиот 
синкретизам и битовност. Но, во тој случај станува збор за недоволно разјаснување на 
овие творечки процеси и на нивното оддалечување од традиционалната и современа 
суштина на духовната идентификација. Формите на творечки манифестации човекот 
почнал да ги афирмира уште со самото свое постоење. Со самиот тек на времето 
настанале различни видови и форми на усно и ритуално творештво, па дури и појавата на 
писменоста не успеала да ги истисне усните творечки манифестации и да ги замени преку 
литературната изразна форма. Колку и да се оквалификувал овој вид на творештво како 
„просто“ и „неуметничко“, историските искуства покажаа дека низ вековите кај сите 
народи преовладувал фолклорниот тип на творечко произнесување. Главните 
карактеристики му биле: усноста, традиционалноста, непосредната народност, директниот 
контакт на творецот или манифестантот со масата која восприемала, како и колективноста 
на творечкото создавање и распространување.  

За да биде појасна претставката како треба да се сфаќа комплексот фолклор во 
класична и во современа форма, треба да се има предвид неговата напластеност од повеќе 
видови духовни и творечки слоеви. Најпрво, фолклорот како народна уметност ги 
координира творечките постапки во музиката, танцот, поезијата, раскажувањето, 
орнаментот, дрворезот, архитектурата, драматургијата, и сл. Потоа следат извесни 
манифестации кои не успеале да се профилираат во определен вид или жанр на творечка 
рамка. Такви се обредите и обичаите (лазарување, коледување, василичарење, додолење, и 
сл.), кои до извесен степен вклучуваат сцени или театролошки моменти во корелација со 
песни, ора, инструментални исполнувања, при што манифестацијата балансира меѓу 
уметноста и обредноста. Но, фолклорниот духовен набој се доближува и до границите на 



патријархалните обреди без уметнички страни во нив, а такви се верувањата, суеверијата 
или воопшто народната митологија. 

Присутни се колебања во врска со тоа дали предмет на фолклористиката може да е 
севкупната народна духовна и материјална култура, со оглед на фактот дека сè што се 
поместува во фолклорот истовремено се наоѓа и во основата на етнологијата. Но тоа не 
треба да значи дека терминот фолклор треба да се исклучи од употреба, зашто истиот е 
дел од традиционалната и од современата духовна култура на секој народ. Оттука и 
самата фолклористика е во тесна и непосредна врска со матичната научна дисциплина - 
етнологијата. Во културологијата и во уметноста се оперира и со терминот фолклоризам, 
кој претставува активен творечки процес на освојувања и трансформации на фолклорот во 
општествениот бит, култура и во професионалната уметност. Затоа и ќе среќаваме 
конструктивни толкувања во смисла, фолклорните елементи во книжевноста, во 
современите музички форми, во сликарството, драмата, итн. 

Прашањето поставено во насловот на ова наше истражување звучи мошне 
едноставно: фолклорот и фолклористиката - традиција или современост? Сепак, пред 
ваквото ангажирано прашање се испречува деликатното толкување на самиот одговор. За 
приближно да се почне со разрешницата, во фолклористиката треба да се разликува 
класичниот (историски) од современиот фолклор. Ист е случајот и со уметностите, а тие 
во естетиката добиваат сличен третман. Истовремено, треба да се избегнува 
вулгаризацијата на фолклорот во смисла дека тој е дел од „ниското“ културно наследство, 
што само ќе ги нарушува модерните творечки модели во современата култура. Ваквите 
теории се жртва на претставата за глобализација на културите и на стремежот да се 
достигнат универзалните духовни вредности по цена на обезличување на личниот, или на 
посебниот културен идентитет. Самата фолклористика како посебна специјализирана 
дисциплина за проследување на фолклорните искуства, традиции и современост има свој 
еволутивен развој во толкувачката постапка и во истражувачката практика. Научниот 
интерес кон фолклорот во Европа почнал да заживува со просветителските пројави во 
XVIII век, а неговото проучување вистински се стимулирало со развојот на романтизмот 
низ XIX век. Вкупните творечки процеси што настапиле на општествената сцена набргу ја 
истакнале митолошката школа, а потоа профункционирале уште миграционата, 
антрополошката, етнопсихолошката и историско-географската школа. Во XX век кон 
проследувањето на фолклорот се приопштиле социолошката, психоаналитичката, 
неомитолошката и магично-ритуалната школа. Своевидна конкретна револуција во 
фолклористиката настапи од 1950 година наваму, кога се афирмира структуралистичкиот 
метод на проследување, протежиран од Клод Леви Штрос. Врз неговата методолошка 
основа фолклористиката си отвори нов пат за восприемање и примена на сите современи 
методологии за толкување и проследување на класичниот и на современиот фолклор. 
Овие истражувачки постапки станаа насока за поистоветување на фолклористиката, 
подеднакво да ги премостува традиционалните и современите форми. И тоа, без 
ограничување. Тоа придонесе денешнава состојба во фолклористиката да изнуди 
компаративни историски проучувања на фолклорот и на неговите уметнички стојности во 
заемен однос со современите процеси во областа на народното творештво. 
 Иако во притемнета семантичка смисла, сепак фолклорот како народно творештво со 
колективен дух како да се остава подзаборавен во пазувите на традицијата на националните 
култури. Таму нему му се посветува и најголемото внимание, зашто и самата народна традиција 
претставува збир на обичаи, погледи и верувања кои го поврзуваат народот со минатото, а тој е 
свесен за нивната важност и за нивното неповратно повторување. Фолклорната традиција треба да 
го ангажира ставот на сегашноста кон минатото, а бидејќи тој став во разни епохи и низ разни 
идеологии е променлив и често контраверзен, таа промеливост и таа контраверзност се одразуваат 
во различни вредносни признаци. Сепак, традицијата доживува преобразување во зависност од 
вредносниот систем на актуелното време и на степенот на естетските сфаќања. Приоритетната 
улога на националната традиција во нашево време сè уште е составен дел од културната политика, 
насочена кон националното своеобразие во уметноста. Тоа е така, зашто печатот на националниот 



идентитет на јавната светска сцена не може да се презентира без манифестациите на искуствата 
црпени од фолклорот, од народната митологија и од народниот тип на мислење. Во тоа лежи и 
основата на космополитските идентификации - без сопствениот идентитет не се забележува 
поединецот во универзалниот мозаик. На историски план, фолклорните традиции на балканските 
народи (меѓу кои и на македонскиот) го трасирале не само магистралниот, туку во определени 
периоди и единствениот возможен пат за творечки реализации. Токму фолклорната традиција била 
основниот модел што ги олицетворил карактеристиките на посебните типови национални култури. 
Тоа е творечкиот процес со кој континуирано се водел уметничкиот дијалог. Поинвентивните 
денешни уметнички творци ја примаат фолклорната традиција повеќе како своевидна реплика, 
која им дава повод творечки да ја интерпретираат или да ја пресоздадат. Новаторските творечки 
истражувања на современото уметничко Јас се активира со цел да се реализираат нови естетски 
програми и идеи. Меѓутоа, откако новаторските тенденции ќе добијат признание, тие обично се 
трансформираат во традицијата. Уметникот е во позиција да ја надгради современоста со 
традицијата од далечни, а не од блиски временски дистанци. Така на пример, современиот 
македонски поет или музичар ќе ги надгради своите творечки искуства врз фолклорната 
традиција, не само затоа што начинот на творечкото произнесување се совпаѓа со фолклорниот 
тип на мислење и на изразување, туку и затоа што е синоним на самобитно, неоспорно македонско 
културно наследство. Усвоените традиционални форми ќе се преработуваат единствено во дослух 
со духовните прилагодувања на современоста. 
 На крајот би требало да остане уште дилемата, дали има потреба да се разјасни позицијата 
на современоста наспроти традицијата? Секако дека треба. Современоста е она што се однесува на 
сегашново време, т.е. сегашните духовни расположби и уметнички доживувања. Тие се 
сообразени со идеалите и со сфаќањата на нашево сегашно време, врамени во стремежот на 
уметничката авангарда да биде „апсолутно современа и модерна“. Современоста истовремено 
претставува и актуелизирање на важните животни проблеми, на диховните преокупации и на 
барањето формална смисла да се потврдат поранешните постоења за да се случат новите. Како 
што бил примерот во поранешните културни раздобја, така и нашава културна современост е 
изложена на влијанија од современите тенденции на науката, техниката, филозофијата, 
социологијата и на политиката. Со текот на времето диференцираните истакнати вредности ќе се 
вградат во општиот амбиент на традицијата. Не само современите типизирани уметности, туку и 
колективната духовна свест на народот кој живее во актуелново време е способна да ги 
рефлектира ситуациите или кризите на современиот импулс. Таа и суштински ќе ја наложи 
сопствената современост. Ваквата профилирана современост станува комплексна свест за 
постоечката состојба на расудувањето. Следствено на тоа, современиот творечки ангажман се 
приклонува кон парафразирање на митските визии, кон метафоричко-алегориските симболички 
апстракции на фолклорот во современ фолклор. Современата колективна народна фантазија е 
активно присутна во своето време и прави обид да ги мистифицира или, да ги демистифрицира 
дилемите и грижите на современиот човек. Тоа е само една од можните форми да се изрази 
неодоливата потреба да се манифестираат сопствените расположби и доживувања за својата 
современост на идните генерации. Така и современоста се губи или постепено се кристализира и 
таложи во доменот на масовната култура, духовното наследство и во традицијата. Значи, постои 
непрекинат процес на народно творештво, па дури тоа и да изнашло нови акомодирани форми за 
реализација, како што се вицевите, прераскажувањата, современи обредни демонстрации, ноќни 
седенки, журки, живописни пројави на наивни аматери, итн. Се разбира, нивната современост ги 
ослободува од нижата народна митологија и демонологија, ги исполнува со нови и поинакви 
содржини, но сепак типолошки не можат крајно да се дистанцираат од класичниот фолклор. Затоа, 
модерната фолклористика денес би требало да го поистоветува фолклорот како осовременување 
на народната традицијата, а истовремено и како традиционализација на народната современост. 
Така човекот нема да побегне од времето, а нема ни да се изгуби во минатото. 


