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„Житието на Алекси, Божи човек“ е агиографски паметник, преведен от гръцки език, който е разпространен в книжнината на старите
славянски народи – българи, сърби, руси, украинци, чехи. Традицията
на преписването на „Пространното житие на Алекси, Божи човек“ и в
гръцка, и в славянска езикова среда не е напълно изяснена.
Житийният текст е посветен на християнския отшелник Алексей, който е живял според църковното предание в края на ІV и началото на V век, по времето на императорите Аркадий и Онорий и при
папа Инокентий.
Житийното повествование проследява съдбата на Алексей –
единствен син на богатите римски патриции Евтимиан и Аглаида, получил високо образование и благочестиво възпитание. Той бил сгоден
за девойка от царско потекло, но поради смирение и готовност за
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християнски подвиг £ върнал годежния пръстен. След това тайно напуснал Рим и отпътувал за Месопотамия, за да се поклони на неръкотворния образ на Иисус Христос, а впоследствие се обрекъл на
доброволна нищета: раздал цялото си богатство на бедните, препитавал се от подаяния и пребивавал в молитви при църковните двери.
Неговата святост е разкрита от пономаря (парамонаря) – клирика,
който обгрижвал свещения храм.
След седемнадесет години на богоугоден живот той се превърнал в легенда и се опитвал да се спаси от хорското внимание, бягайки;
по волята Божия се озовал в Рим, в дома на собствените си родители.
Неразпознат от никого, там той се хранил заедно с бедняците и търпял подигравките и униженията на собствените си слуги. Така преживял последните седемнадесет години от живота си и едва след неговата смърт истината излязла наяве, а светостта му се разпространила по
много земи.
Най-старият славянски препис на анонимния житиен преводен
текст е запазен в пергаментов ръкописен „Златоструй“ от ХІІ в., съдържащ откъси от Житието, съхраняван в Москва, в ГПБ, под сигнатура F.n. I. 46 (Адрианова-Перетц 1917: 82 – 99). В науката отдавна се
смята за установено, че този превод е направен в южнославянска среда вероятно още през Х – ХІ век, откъдето е пренесен в Русия (Иванова 1986: 642). Традиционно тази редакция се нарича „редакция на Златоструя“, понеже е регистрирана в преписите на сборника „Златоструй“ (Фомина 1993).
Най-ранните по-цялостно запазени руски и български преписи
са от ХІV век. Руският препис от ХІV век се съхранява в ГБЛ, във
фонда на Троицко-Сергиевската лавра, под сигнатура № 9. Той отразява друга редакция – „Троицка“, в която най-старият текст е поправен и допълнен щателно съобразно с друг, по-пространен гръцки оригинал.
Българският препис на Житието от ХІV век се съхранява в ръкописен Сборник със слова, заведен под сигнатура № 676 в сбирката
на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София (Цонев
1923: 187 – 188).
През XV – XVI в. това преводно житие е широко разпространено в чети-минейните сборници под дата 17 март. Позната е и трета
редакция на житийния текст – „чети-минейна“, която е включена във
Великите чети-минеи, дело на новгородския митрополит Макарий
(МЧМ изд. 1998: 789 – 796). Преписи на Житието от тази епоха се откриват в два ръкописни паметника, съхранявани в НБКМ, София: в
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Апокрифен сборник от ХV – ХVІ век (№ 308), в Апокрифен сборник
(Беляковски) от ІІ половина на ХVІ в. (№ 309).
В по-късните векове житийният текст е регистриран в редица
сборници със смесено съдържание и в дамаскинови преписи, където
текстът е предаден съобразно с особеностите на говоримия български
език. По-цялостни или по-съкратени текстови варианти са запазени в:
Сборник с жития и слова от средата на ХVІІ век (НБКМ, № 1050),
Дамаскин от ІІ половина на ХVІІ век (ЦИАИ, № 503), Сборник от жития и слова от 1758 – 1760 г. (РМ, № 4/9 (60), Сборник от жития и
слова от 1761 г. (НБКМ, № 338), Сборник от слова и жития от 1767 г.
(НБКМ, № 436), Сборник от 1778 г. (НБКМ, № 1001), Дамаскин от ІІ
половина на ХVІІІ в. (РМ, № 4/13), Дамаскин от края на ХVІІІ в.
(НБКМ, № 1073), Сборник от жития и слова от края на ХVІІІ в.
(НБКМ, № 747), Сборник от слова от ХVІІІ – ХІХ в. (НБКМ, № 1001);
ръкопис от ХІХ век (НБКМ, № 735); също така и в редица известни
паметници като: Тихонравовския дамаскин от ХVІІ век, Аврамовия
сборник от 1674 г., Кувалначкия дамаскин от 1796 г., Костенечкия
дамаскин, Белградския дамаскин № 106, в Сборничето на даскал Тодор Пирдопски от ХІХ в. и други.
По данните от досегашните изследвания се посочват общо пет
редакции на текста, като е наложена тезата за голяма близост между
тях
(цитирано
по:
Encyclopaedia
Slavica
Sanctorum
–
http://www.eslavsanct.net).
При по-детайлно проучване на отделните редакции тази теза
може да бъде подложена на ревизия. Ранните по-цялостно запазени
преписи от ХІV век показват не само текстови различия помежду си,
но и доста сериозни текстологично-лексикални различия от т. нар.
„чети-минейна редакция“, както и от по-късните – от ХVІІ век, които
можем да определим като „ранна дамаскинова редакция“ (отразена в
Тихонравовския дамаскин и Аврамовия сборник – вж. Тончева 2013).
По данни от дамаскинови преписи и сборници със смесено съдържание от края на ХVІІІ и ХІХ век може да се опише още една редакция
на житийния текст – „късна редакция“, която, освен че е поразширена, вероятно превеждана от други гръцки източници, в лексикално отношение се характеризира с изобилие от чуждици, предимно
турцизми и гърцизми. Необходими са задълбочени проучвания, които
да прецизират това становище и да изнесат подробни данни за характерните особености на всяка редакция.
Покрай пълния житиен текст на южнославянска почва са били
преведени и проложни памети, като някои от тях се срещат в мартен11
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ската част на Пролога (на 17 март), а други – в Стишния пролог. Датите за честване на паметта на светеца са: на изток 17 март повсеместно, на запад на 17 юли, а в сирийската традиция – на 3 ноември.
Особена популярност житийният текст придобива през ХVІІ
век, по време на царуването на Алексей Михайлович, на когото Св.
Алексей се смятал за небесен патрон. Ф. М. Достоевски е използвал
мотиви от Житието в „Братя Карамазови“.
В последно време е открито и описано неизвестно досега химнографско произведение на св. Климент Охридски за св. Алекси, Божи човек (Савова 2003).
Тук се публикува за пръв път в палеославистичната литература
текстът на една от най-ранните цялостно запазени славянски редакции на житието – „Троицката редакция“ по ръкопис № 9 от ТроицкоСергиевската лавра от ХІV век. Изборът на руския препис е продиктуван от предположението ми, че той притежава по-архаични особености в сравнение с българския, направен през същото столетие. Съпоставителният анализ на двата преписа отхвърли хипотезата за тяхната текстова близост и доведе до извода, че българският препис на
Житието е нов превод, а не е просто препис от „Троицката редакция“.
В българския препис има редица пропуснати или добавени по-големи
текстови фрагменти, които внасят допълнителна информация към известното вече повествование, лексикалните различия са съществени.
По тези причини не е възможно да бъдат отбелязвани разночетения
под линия, необходимо е самостоятелно проучване и публикуване на
българския препис.
Диакритичните знаци в руския житиен текст са доста нередовни, за разлика от тези в българския, което също е архаичен белег, използвани са надредната единична точка над знаците за вокали и надредното двоеточие – предимно над знаците за [о] и [е] в началословна
и поствокална позиция. Вътрешноредовата точка е средна. Вместо
диграфа ¹ е изписвана последователно само графемата y (с малки изключения). На лл. 148б и 149а е писала и друга ръка, която употребява лигатурата ó и други надредни знаци, напр. спиритус ленис.
В текста е отразена руска фонетична редакция на старобългарския език, в която на етимологичните места на голямата носовка откриваме навсякъде графичните заместители y, þ, а графемата за малка
носовка е запазена, с фонетична стойност [’а]. На етимологичните
места на старобългарското съчетание æä (от *dj) се употребява æ,
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напр: ìåæþ, âîæü (âì. âîæäü), ñâîáîæþ, ïðåæå. Освен непоследователната
диакритика, срещат се още множество други архаични черти, които
дават основание да се предположи, че при преписването е използван
доста архаичен антиграф. Например запазени са синтетични императивни форми за 3 л. ед. ч., срв. è áyäè áЃú ìåæþ ìíîþ è òîáîþ 149 б; за 1
л. дв. ч., срв. ìîëèâý áЃà 150 а. Дуалните форми при съществителните
имена, числителните имена, местоименията, също и при глаголите
съвсем редовно се употребяват, както и конструкциите с дателен самостоятелен (Dativus absolutus).
По-задълбоченото проучване на тази редакция ще спомогне за
конкретизиране на специфичните особености на житийния превод и
отношението им към по-късното агиографско книжовно наследство.
Всички морфеми или думи, поставени в квадратни скоби в компютърния набор, са дописвани от същата ръка надредно. Очевидно
житийният текст е сравняван впоследствие с друг апограф и книжовникът се е опитвал да нанесе някои поправки, но този апограф е различен от българския от ХІV век. Многоточията са поставяни на местата, които са неразчитаеми или изтривани в ръкописа.
Ръкопис № 9 (Троицко–Сергиевска лавра, л. 148 б – 152б)
Æèòèå ñòЃãî ÷ëЃâêà áЃèÿ àëåêñèÿ . ãT¡è áëãT¡âè .
Áý ÷ëЃâêú â ðèìú ìyæü áëЃãî÷òT¡âú, ¸ìåíåìú „Åôèì¥àíú è æåíà å„ãî ,
à„ãëàè‘äà ïðè w„íî‘ðèè è„ à„ðêà‘äèè ñëà‘âí¥ìà öðT¡ìà ðè‘ìüñê¥ìà! âåëèêú á¥âú
........ çýëî áõy æå ¹ íåãî .............wòðîê¥ .......... ñú ...........çëàòî
.................äðàã¥ ðèç¥ íîñùå . íå áý æå åìy ÷àäà çàíåæå áýæå æåíà 2ãî
íåïëîäüíà è èæå áëãî÷åñòüåìú æ¥â¥ è„ çàïîâýäè á‚è òâîðøå àëêàøå æå
òàêîâ¥è ìyæü ïî âñ ä‚íè, äî äåâòàãî ÷àT¡, èˆ ãЌ, òðàïåç¥ ïîñòàâëøå â
äîìy ñâîåìú, ïî âñ ä‚íè . 2äèíy ñèðîòàìú è„ âäîâèöàìú . àˆ äðyãyþ
ñòðàíí¥ìú, è„ ìèìîõîäùèìú è„ áîëùèìú . à òðåòèþ ñåáý ñàì æå âú, »Ќ, ÷àT¡
(изтрито) ñú ñòðàíüí¥ì èˆ ........ è„ ñ íèùèìè ÿäøå õëýáú ñâîè . pãäà æå
èäùå â ïîëàòy ..... ìëT¡òûíþ äàÿøå íèùèìú ïðåäú ñîáîþ ã‚ë, ÿêî íýñìü
äîñòîèíú õîäèòè ïî çåìëè á‚èè . òýìæå èˆ ïîðDyæüå 2ãî àãëàèäà æåíà
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[áëãî]âýðíà çýëî áîÿùèT¡ á‚à . ïî âñ äíè çàïîâýäè 2¨ãî òâîðùè è„ ìîëùè è„
ãëЃùè ïîìíè ì ãЃè íåäîñòîèíyþ ðàáy ñâîþ . è„ äàè æå ìè ïëwD § ìyæà è„
äà áyäåòü ìè ñ‚íú . è äà áyäåòü ìè âîæü ñòàðîñòè . íà ¹ñïýõú ä‚øè ìîåè .
è ïîìíy þ á‚ú ïî ìëòT¡íìú 2ˆÿ . è˜ çà÷àòú âî âðåì òî è ðîäè ñíú . è âîçâåñåëè ñ ìyæü 2¨ÿ w¨ áçý è êðòT¡èøà åãî è˜ íàðåêîøà èì 2¨ìy àëåêñýè . è å¨ãäà
æå á¥T¡ "¤Ќ" ëýòú w¨òðî÷à " è äàøà è âïåðâîå¨ ¹÷åíèå¨ " è íà¹÷è ñ âñåè ãðàìîòý . öðЃêâüíîìy ¹ñòðîåíüþ " ÿêîæå è ìàëî âðåì ïî¹÷èâúT¡ è ïðåìyäðú
á¥T¡ " pãäà æå á¥T¡ ïî çàêîíy âúçðàñòúøþ åì¹ âðåì w¨æåíèòè pãî è˜ ã‚ëà
2¨ôèìüÿíú " êú æåíý ñâîåè " è˜ ñòâîðèâý áðàêú ñí‚‚y ñâîåìy " è˜ âîçâåñåëè ñ
æåíà w ñëîâåñè ì¹æà ñâî2¨ãî " è˜ òåêøè ïàäå ïðåä íîãàìà 2¨ãî " ãëЃùè äà
óñòàâè£¡ ázú ñëîâî òâî2¨ pæå ãЃëà " ñòâîðèâý áðàêú ëþáèìîìy íàþ ÷àäy è˜ äà
âèæþ è˜ " äà ðàäy2ò ñ äЃõú ìîè è˜ äyøà ìîÿ è˜ 2¨ùå ïîìîùü ñòâîðþ
¹áîãèìú è˜ íèùèìú " ïî çàïîâýäè áЃà ìîåãî è˜ w¨áðó÷èøà 2ìy [íåâýñòy]
w¨òðîêîâèöþ ðîäà öðêT¡àãî è˜ ñòâîðèøà åì¹ áðàêú è˜ ¹âçîøà è˜ ¹êðàñèøà
÷åðòîãú " öðЃêâú ñòãî âîíèôàíòüÿ " ÷òíT¡¥ìè ñòT¡... è˜ âúâåäîøà è˜ âú [ñ íåâýñòîè] изтрито è˜ á¥øà âåñü äЃíü âåñåëùåT¡ äîæå (!) è˜ äî íîùè " è˜ ãЃëà
åˆôèìèÿíú êú ñЃíy ñâîåìy " âëýçè ÷àäî è˜ âèæü íåâýñòy ñâîþ " è˜ ïîçíàè
ïîäðyæüå ñâîå " è˜ âëýçå â ÷åðòîãú ñâîè " è˜ w¨áðýòå ñýäùþ íà ïðD¡òëý çëàòý
" è˜ âçåìú ïðñòåíü ñâîè çëàò¥ " è˜ w¨áèòú è˜ âú êðåïèíy áàãðíy " è˜ äàñòü è˜
w¨áðy÷åíèöý ñâîåè è˜ ãЃëà 2˜è âçåìøè [ñèp] è ñõðàíè " è˜ áyäè áЃú ìåæþ ìíîþ è
òîáîþ " äîíäåæå áëЃãîâîëè£¡ áЃú äýëåñà íàþ " èçâýùà ê íåè íýêè ... ëèí¥ è˜
2ëèêà ñëîâåñà " è˜ §èäå " èçëýçúøþ æå åìy èùå ... ãà ñâîåãî " è˜ âøåäú â
ðèçüíèöþ ñâîþ " è˜ âçåìú § áЃàòüñòâà ñâîåãî è˜ è˜çèäå íîùèþ w¨òàè è˜ç ðèìà è˜
âëýçý â êîðàáëü " è˜ äîèäå ïëîâûè ãðàäà ëàwäèêèÿ ñyðüñêèÿ " èçëýçúøþ
æå 2˜ìy è˜ñ êîðàáë " è ïîìîëè ñ ãЃy è˜ ðåc¡ áЃå ñòâîðèâ¥è íЃáî è˜ çåìëþ " ñïЃñ¥è
ì è-ùðåâà ìð£¡å ìîå ñïЃñè ì è˜ í¥í § ñyå¨òíàãî æèòèÿ ñåãî " è˜ ñïîäîáè ì
w¨ äåñíyþ òåáå ñòàòè " ñú âñýìè ïðàâåäí¥ìè yãîäèâøèìè òåáý " ÿ˜êî ò¥
14
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2¨ñè [áú] ìëòèâú è˜ ñïЃñàÿ " è˜ òåáý ñëàây âúñ¥ëàå¨ìú " è˜ âúñòàâú âú òú ÷àT¡ "
è˜ ñðýòå w˜ñåëíèêè " è˜ äåñíèìè äîèäå [æå] ñòðàí¥ ñyðüñêè è˜äýæå ëåæèòü
wáðàçú áЃà íàøåãî èñЃà õЃà è˜æå äàäå àâúãàðåâè öЃðþ âú æèâîòý ñåìú " âúøåäøþ æå 2¨ìy âú ãðàäú " ïðîäà âñå pæå èìý · ðàçäàñòú è˜ íèùèìú " è˜
wáëå÷å ñ â õyäy ðèçy " è˜ ñýäý àêè [íèùèè] ïðîñèòåëü " âú ïðèòâîðý
öðЃêâíýìü âëЃä÷öý íàøåÿ áЃöà " ïîñò ñ ïðèëýæíî § íåäýë äî íåäýëå
ïðè÷àùàøå ñ ñò¥a òàèíú " è ÿ˜äùå ìàëî õëýáà è˜ ìàëî âîä¥ ïèÿùå " âî
âñåìü æèòüè ñâîå¨ìú " íå ñïàøå âñþ íîùü " à p˜æå å¨ìy äàÿõy " òî âñå äàÿøå
íèùèìú ìëòT¡èþ " è˜ ïîèñêàâøå æå [ñúâëà÷åìú] pãî âú ãðàäý ðèìüñòýìü " è˜
íå w¨áðýòîøà 2ãî " è˜ ïîñëà wЃöü pãî "òz" w¨òðîêú èñêàòú å¨ãî " è˜ ïðèøåäøå æå
âú päåñêè ãðàäú âú ìåñîïîòàìèþ " äàøà 2˜ìy ìëòT¡èþ ñâîþ pìy w¨òðîöè è˜
[íå] ïîçíàøà 2¨ãî " âèäýâ æå ÿ ÷ëЃâêú áЃè è˜ ïîçíà èõú " è˜ ïðîñëàâè áЃà è˜ ðåc¡
õâàëþ ò ãЃè " ÿ˜êî ñïîäèë (!) ì 2ñè ìëT¡òíþ ïðèÿòè § ñâîèõú äîìà÷àäåöü
è˜ìåíè òâîåãî ðàäè " w¨áðàòèøà æå ñ [èñ ïòü] w¨òðîöè [èäîøà] â ðèìú è
âúçâýñòèøà ãíD¡y ñâîå¨ìy ãëЃùå ÿêî íå w¨áðýòîõîìú 2ãî " ìЃòè æå 2¨ãî § òîãî
÷àT¡ áðà÷íàãî p¨ãäà èñêàâøå 2ãî è˜ íå w¨áðýòîøà " âøîäøè (!) â ëîæíèöþ ñâîþ
è˜ à˜âý ñè w¨ êîíöå è˜ ïîñòàâøè âðåòèùå " [è ãëàây] ïîïåëîìú ïîñ¥ïà " ìîëøå
ñ ãЃâè ãëЃùè " íå è˜ìàìú âúñòàòè §ñþäy " äîíäåæå ¹âýäàþ w ñíЃy ñâîåìü
p˜äèíî÷àäýìú êàìî ñ åñòü äýëú " wЃöü æå pãî §íåëýæå ñ ðîäè ñЃíú pãî " è˜
íå ïðèëýïè ñ êú æåíý ñâîå¨è . è˜ ãЃëà ê íåè ìîëèâý áЃà " äà ïîùàäèò í¥
äýòèùå ñå p˜æå íàìà ïîäàñòü " ñòâîðøþ æå 2¨ìy "çЃ¶" ëý£¡ â ïàïåðòý ñòЃ¥ÿ áЃöà
" è˜ ¹ãîäè áãЃâè " è˜ ÿ˜âè ñòЃàÿ áЃöà ïîíàìîðþ âî ñíý ãëЃùè " âúâåäè ÷ëЃâêà
áЃèÿ âú öðЃêâü ìîþ " ÿêî äîñòîèíú 2¨ñòú öðòT¡âèþ íáíT¡ìy " ÿêî áî ìèðî
äîáð¥ÿ âîí ìëЃòâà 2¨ãî 2¨ñòü ÿˆêî âýíåöü íà ãëàâý öðT¡þ, òàêî ïî÷èâàpòü
äЃõú ñòЃ¥ íà íåìü . ÿêî ñëЃíöå ñèÿ2¨òü â ìèðý " òàêî ïðîñèÿ æèòè2¨ pãî âú
âñåìü ìèðý " ïðåäú áãЃìú è˜ ïðåäú àíЃãë¥ áЃèè[ìè] " è˜çèäå æå ïîíàìàðü "
èùà òàêîâàãî ÷ëЃâêà è íå w¨áðýòå 2¨ãî " ìîëøå æå ñ ñòЃýè áЃöè äà ÿâèòü
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2¨¨ìy ÷ëЃâêà áЃæèÿ " è ÿâè ñ 2¨ìy ïàêè ñòЃàÿ áЃöà âòîðîå¨ ãëЃùå p¨ìy " ¹áîãèè
ñýäè ïðåD äâåðìè öðЃêâí¥ìè " òî“ 2ˆñòü ÷ëâЃêú áЃèè " èçèäå " ïîíàìàðü è
wáðýòå ñåãî " è pìú 2¨¨ãî çà ðyêy è âúâåäå è âú öðЃêâü è §òîëý ÷òíT¡î
ñëyæàøå pìy " âåëìè æå ïðîñë¥ ñëîâî w¨ íåìü âî âñåìü ãðàäý òîìú " âèäýâú
æå ÷ëâЃêú áЃèè " ÿêî è˜ òy ïîçíàøà è " è §áýæå § ãðàäà òîãî " è˜ âëýçý â
êîðàáëü " è âúñõîòý è˜òè âú ôàðñèèñêyþ êàòàëèþ äà íå ïîçíàþòü pãî òàìî "
âîëå¨þ æå áèЃ2þ èçàãíàíú á¥T¡ êîðàáëü âýòðàìú áyðí¥ìú è ïðèäå â ðèìú " è
èçúëýçú èñ êîðàáë " è˜ ðå÷å â ñåáý æèâú ãüT¡ áЃú ìîè è íå áyäy òæåêú
èíîìy íèêîìyæå " íî âú äîìú wѓöà ñâî2¨ãî ïîèäy " ÿêî è òy íåçíàpìü 2¨ñìü
" è è˜ñøåäú ñòðýòå wЃöà ñâîpãî è˜äyùà § ïîëàò¥ öðЃâ¥ âú âðåì w¨áýäíåå "
è˜ ïîêëîíè ñ pìy ãëЃ " ðàáå áèЃè ïîìèëyè ì íèùà è ñòðàííà , ñòâîðè ìåíå â
äîìy òâî2¨ìü " äà è àçú íàñ¥ùþ ñ ñ ðàá¥ òâîèìè " § êðyïèöü ïàäàþùèõú § òðàïåç¥ òâî¬ÿ " è áЃú òâîè äà áëâT¡òü ëýòà òâîÿ " è˜ äà ¹˜ïðàâèòü íà
çåìëè æèòü2¨ òâî¬ " è äà òè ïîäàñòü öðòT¡âî íáíT¡î¬ " ñë¥øàâ æå wЃöü ¬ãî ÿ˜êî
§ ñòðàíí¥õú ¬ñòü " è ðàäú á¥T¡ " è ïîâåëý ïðèâåñòè ¬ãî â äîìú ñâîè " è ðå÷å
êî wòðîêîìú ñâîèìú " êîòîð¥è § âàñú õîùåòü ïîñëyæèòè ¬ìy " äà à˜ùå ¬ìy
¹˜ãîäèòü, æèâú ãЃü áЃú ìîè " ÿ˜êî ñâîáîæþ ¬˜ãî " è ¹÷àñòü¬ èìàòü â äîìy
ìî¬ìü " íî âú ïàïåðòý âõîäà ìî¬ãî " ñòâîðèòå ¬ìy õëýáèíèöþ ìàëy " äàäèòå æå ¬ìy è ÿäü § ìî¬ÿ òðàïåç¥ " áý æå ¬ìy w¨òðîêú òú“ ïðèÿòåíú "
ìЃòè æå ¬˜ì¹ è˜ìyùè ñýòîâàíè¬ è ïå÷àëü " è˜ íå èçõîæäàøå èç ëîæíèöà
ñâî¬ÿ " à ñíîõà ¬ÿ òàêî æå ðå÷å íå è˜çèäy §ñåëý äî ñìЃðòè ìî¬ÿ " íî ãîðëèöè ¬äèíîìyæíî è ïyñò¥íîëþáèö¹ ïîäîáëþ ñ " äîíäåæå ¹âèæþ w¨ ìyæè
ñâî¬ìü " êàìî ñ ¬ñòü äýëú " w¨òðîöè æå ïî âå÷åð¥ ïàêîñòè ¬ìy òâîðõy "
wâè ïõàõyòü ¬ãî íîãàìè " à äðyçèè çà¹øà[õ¹]òü ¬ãî " èíèè æå w ïàíèöà
ì¥þùå è ïîì¥ÿìè íà íü âúçëèâàõyòü " âèäýââ æå ÷ëЃâêú áèЃè ÿêî ñè¬
íà¹÷åíü¬ìü á¥T¡ äüÿâîëèìü " w¨í æå ñ ðàäîñòüþ ïðèèìàøå " è âåñåëè¬ìü
òåðïøå " è ïîæèâå â äîìy w¨òü÷è "çЃ¶" ëý£¡ íåçíà¬ìü íèêèìæå " ¬ãäà æå èç16
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âîëè ñ ãâT¡è " ïðåñòàâèòè ñ ÷ëЃâêy áèЃþ " ðå÷å êî wòðîêy ¬æå ¬ìy ñëyæàøå "
ïðèíåñè ìè õàðàòèè " è ÷åðíèëî " è˜ òðîñòü " è ïðèíåñå ¬ìy è˜ âúçåìú è íàïèñà
âñ òàèí¥ " è ÿæå è˜ìý ñú wЃöìü è ñú ìòðüþ " è ÿæå ãЃëà êú w¨áðy÷åíèöè
ñâî¬è êàêî ¬˜è äàñòü ïåðüñòåíü è˜ âüñå æèòè¬ ñâî¬ íàïèñà ÿêî äà ïîçíàþòü è
, ÿêî òî ¬ñòü ñЃíú ¬þ " á¥T¡ æå âú ¬äèíú äíЃü ïî ñêîí÷àíüè˜ ñòЃ¥ÿ ëèòyðãèÿ "
¬˜ùå ñyùåìà öðìT¡à âú öðЃêâè è àðõè¬ïT¡ïy è âñýìú ëþäåìü " ñë¥øàøà ãëàT¡
èçú w¨ëòàð ãëЃùü " ïðèäýòå êî ìíý âñè òðyæàþùå ñ wáðåìåíåíè è˜ àçú ïîêîþ â¥ " è˜ äèâèøà ñ è˜ âñè ¹æàñîøà ñ è˜˜ ïàäîøà íèöè " è âúïèþùå ãëЃùå
ãT¡è ïîìèëyè " è ïàêè âòîðî¬ ãëàT¡ ñë¥øàøà " ïîè„ùåòå ÷ëЃâýêà áЃèÿ , äà ïîìîëèòü ñ çà ìèðú " ñâèòàþùþ áî ïòêy, è˜ñõîäèòü § òåëåñè " è âú ÷åòâåðòîêú
âå÷åðú, ñúáðàøà ñ âú öðêâü ñòЃãî ïåòðà, ìîëùå ñ áЃy " äà ÿ˜âèòü èìú
÷ëЃâêà áЃèÿ " è á¥T¡ ãëàT¡ ãЃë â äîìy ¬ôèìüÿíý " òy ¬ñòü òýëî ¬˜ãî " è
w¨áðàòèøà ñ w¨áà öðT¡ ðåêîñòà 2¨ôèìüÿíy " âú äîìú ñâî¬ìü èìýÿ òàêîâó
áëãD¡òü ïî÷òî íàìú ¬ñè íå ïîâýäàëú " 2ôèìüÿíú æå ðåc¡ æèâú ãT¡ü áЃú ìîè ÿêî
íå ñâýäý " è ïðèçâàâú ñòàðåèøàãî § wòðîêú ñâîèõú " è˜ ðå÷å ¬ìy ñâýñè ëè
ò¥ òàêîâàãî âú êëåâðåòýõú ñâîèõú " w¨íú æå ðå÷å æèâú ãT¡ü áЃú ÿêî íå ñâýìú
" âñè áî ïyñòîøíèöè ñyòü " òîãäà ïîâåëýñòà w¨áà öðT¡ " è˜òè âú äîìú
¬ôèìüÿíü ÿêî äà ïîèùþòü ÷ëЃâêà áèЃÿ " òîãäà ¬ôèìüÿíú ïîâåëý ðàáîìú
ñâîèìú ñòîë¥è ïîñòàâëòè è˜ ïðåñòîë¥ ñú ñâýùàìè è˜ ñ êàíäèë¥ ñúðýñòè ÿ "
è˜ ïðèäîñòà öðЃ è àðõè¬ïT¡ï¥è " è âñè öðЃâè ìyæè " è âøåäøèìú âñýìú è
ñýäùèìú èìú è ìîë÷àíèå¨ âåëèêî á¥T¡ " ìòè æå ¬ãî çàâýñèëà áýøå w¨ êîíöå
çàâýñîþ " äà íå âèäèòü ¬ÿ íèêòîæå " è ðå÷å ÷òî ¬ñòü ìòåæü ñèè ìîëèòâà
âåëèêà " è ÷òî ñyòü ãëЃìàÿ " íåâýñòà æå èa ñòîÿùè íà ïîëàòý ñâî¬è " è
çðøå âñýõú è ïîì¥øëøå " ÷òî ¹áî 2¨ñòü ïîäâèãîñü è ãëЃì¥è " ñëyãà æå
÷ëЃâêà áèЃÿ ðå÷å ãíT¡y ñâî¬ìy ãЃë " ãЃè ¬˜äà ñå ¬˜ñòü ÷ëЃâêú áèЃ è ¹áîãèè w¨íú "
¬ãîæå íýêîãäà ïîðy÷èëú [ìè] ¬ñè âåëèêà áî è ïðåãëàâíà äýëà ¬ãî âèäýõîìú " ÷þäåñà ïðåñëàâíà § íåäýë äî íåäýëå áý ïðè÷àùàÿ ñ áæòT¡âåí¥õú
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òàèíú " è äâý ìýðý õëýáà ÿäøå è äâý ìýðý âîä¥ ïèÿøå " è áý âúçäåðæàÿ ñ ÷ðåB¡ âñþ íåäýëþ " âú âñå âðåì áå ñíà ïðåá¥âàøå íîùèþ " íî èíýöèè § wòðîêú òâîèõú ïàêîñòè ¬ìy òâîðõy " w¨âèè ïõàþùå [åãî] íîãàìè "
à äðyçèè ðyãàþøå ñ ðyêà[ìè] " w¨âè è ïîì¥âëþùå w ïàíèöè " ïîì¥ÿìè
wáëèâàþùå ¬ãî " w¨íú æå ñ ðàäîñòüþ è òåðïýíèåìú ïðèèìàøå " ¬ôèìüÿíú
æå ñë¥øàâú ñè¬ òå÷å ê íåìy " è ïðèøåD õîòè áåñýäîâàòè ê íåìy è íå áøå
ãëàT¡ ¹æå § íåãî íè ñë¥øàíèÿ "è §êð¥âú ëèöå ¬ãî " è âèäý âçîðú ¬ãî
ñâýòùå ñ àêè àíЃãëà áèЃÿ " ÿêî ñêîí÷à ñ " è õàðàòèþ äåðæèòü â ðyöý "
¬ìü æå ¬ôèìüÿíú õàðàòèþ " õîò âçåìú âèäýòè þ " ÷òî ¬ñòü ïèñàíî â íåè
" w¨íú æå íå ïyñòè ¬ìy " è íå âîçìîæå èçòè ¬¬ " ¬ôèìüÿíú æå w¨áðàòèâ ñ
" è˜øåäú ðåc¡ öðT¡ìà " ÿ˜êî ¬ãîæå èùåìú âýðà âàøà w¨áðýòå ñ " è˜ ¹ìåðëú ¬ñòü
è ïîâýäà èìú âñå è˜ñêîíè " ïðåæå "çЃ¶" ëý£¡ ïðèäå êî ìíý è âñå ïîðäy êàêî
æèëú ¹ íåãî " ¬ùå æå è õàðàòèþ äåðæèòü â ðyöý ñâî¬è " è íå äàñòü ìè ¬ÿ
" òîãäà ïîâåëýñòà ñëà[âíà]ÿ öðЃ w¨äðú íàñòëàòè " è ïîëîæèòè íà íåìú
òýëî ñòЃãî ïî ñðåäý " âúñòàâøà æå ñëàâíàÿ öðЃ è àðõèåïïT¡¥ è âñè áîÿðå (!) "
è˜ âñè öðЃâè ìyæè è ñòàøà è ãëЃàñòà öðЃ êú òýëy ñòЃãî " ðàáå áèЃè àùå è˜
ãðýøíà ¬ñâý wáà÷å " íî è öðЃ ¬ñâý " à ñå wЃöü âñåè âñåëåíýè " ïîäàè æå íàìú õàðàòèþ ñâîþ " äè âèäèìú êòî ¬ñè " è ÷òî ¬ñòü íàïèñàíî âú õàðàòèè ñåè
" è àáü¬ §äàñòü õàðàòèþ " öðT¡ìà è àðõèåïïT¡y " è âçåìøå è äàøà þ âèòèþ
õàëòyëàðåâè ïðåñЃò¥ÿ öðЃêâå " ñýäîñòà öðT¡ è àðõè2ïïT¡¥ " è ¬ôèìüÿíú wЃöü
¬ãî " è âñè áîÿðå è ãðàæàíå " è á¥T¡ ìîë÷àíèå âåëèêî â äîìy ¬ôèìüÿíý è
íà÷à õàðàòèþ ÷åñòè õàëòóëàðü " ¬æå áøå íàïèñàíî " è ¬ãäà ïðî÷òå þ "
òîãäà ¬ôèìüÿíú âúñêî÷èâú ñ ïðåñòîëà ñêîðî " è ðàçäðàâú ðèç¥ ñâîÿ " §
ãîð¥ è äî äîëy " è ñýäèí¥ ñâîÿ òåðçàøå " è òåêú ïàäå íà ïåðñåõú ïðàâåäíàãî " ï÷òT¡íàãî òýëà 2˜ãî " è˜ ëþáåçíî öýëîâàøå " ãëЃ " ãîðå ìíý äîìî ¬˜
ïî÷òî ìè ñèöå ñòâîðèëú ¬ñè " è˜ ïå÷àëü äЃøè ìî¬è ïðèíåñå " è˜ëè ïî÷òî ìè ñèöå
í¥íý âúçä¥õàíè2 ñòâîðè w¨ ëþòý ìíý ÷àäî ìî¬ " êîëèêî ëýòú ïyñòú
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á¥õú " ÷àÿ ïîíå ñë¥øàòè ãëàT¡ òâî2ãî è áåñýäy òâîþ " è˜ íå ÿâèë ìè ñ 2ñè
" âèä òàêî ïëà÷þùà ñ â äîìy ðîäèòåëþ ñâî¬þ " w¨ ëþòý ìíý âîæþ ñòàðîñòè ìî¬ÿ " è˜ êàìî ñ èìàìú äýòè " æàëîâàíè¬ ñðDöà ìî¬ãî " §ñåëå ¹æå
äîñòîèò ìè òæêî ïëàêàòè " w¨ ñòðyïëåí¥ÿ ìî¬ÿ äЃøà " ìòЃè æå ¬ãî
ñë¥øàâøè " ÿ˜êî ñЃíú ¬ÿ 2ñòü " §âåðúøè w êîíöå ñâîå " àêè ëâèöà èçëîâà "
èçúëýçúøè èçú äâåðåöü è ðàñòåðçà ðèç¥ ñâîÿ " è âëàñ¥ ðàñïyùåøè " íà íЃáî
ñòðàííî âçèðàþùè " è˜ æàëîñòüíî ãëäàøå ñíЃà ñâî2ãî " íàðîäà æå ìîëùå
ãëЃùè " ¹â¥ ìíý ¹â¥ ìíý äàäèòå ìè ìýñòî äà ¹ëy÷þ íàäåæþ ìîþ "
äàäèòå ìè ìyæè ìýñòî äà ¹çðþ ñè æàëîñòíî âúçëþáëåíàãî ñâî¬ãî ÷àäà "
w¨ ëþòý ìíý áðàòüÿ ìîÿ " w¨ ëþòý ìíý áðàòüÿ ìîÿ äà ¹çðþ ñè
2íDî÷àäàãî ñЃíà ñâî2¨ãî " à˜ãíüöà äЃøà ìî2¨ÿ " ïòåíöü ãíýçäà ìî2ãî " âúçäî¬íè¬ ñåðöþ ìî¬þ " è òåêøè âåðæå ñ íà ïåðñè ïðàâåäíàãî ñàìà íà òýëî
¬ãî " è ëþáåçíî öåëîâàøå âîïèþùè è˜ ãëЃùè " ¹â¥ ìíý ãíT¡å ìîè " ïî÷òî íàìú
ñèöå ñòâîðèëú ¬ñè " è ïå÷àëü äЃøè íàøåè ïðèíåñå " ¹â¥ ìíý ÷àäî ëþáåçíî "
ìî¬ÿ ¹òðîá¥ " ñâýòý ìî¬þ w¨÷èþ ïî÷òî ìè ñèöå ñòâîðèëú ¬ñè êàêú íåïîçíàíú á¥T¡ " òîëèêî ëý£¡ ñ¥ â äîìy ñâî¬ìú " è˜ ïîëàãàøå ðyöý ñâîè íà ëèöå ¬ãî
" òæêî âúçä¥õàøå " w¨÷èìà æå ñëåç¥ òî÷àùè íå ïðåñòàÿøå " è ïî ïåðñåìú
áèþùè ñ " âîïèÿøå ãëЃùè ãðäýòå ñî ìíîþ è ïëà÷ýòå ñ " ÿêî " çЃ¶ " ëý£¡ ñ¥
â äîìy ìî2¨ìú è˜ íåïîçíàíú á¥T¡ íèêèìæå " ÿêî ñíЃú ìîè 2¨äèíî÷àä¥ 2¨ñòü "
êîëêî ëý£¡ ïyñòú pñè á¥ëú â äîìy wЃöà ñâî2¨ãî " è˜ íå ÿâèë ñ pñè ìíý " íî
çà¹øåíèÿ è˜ äîñàæåíèÿ è w¨ïëåâàíèp ïðèèìàøå § ðàáú ñâîèõú, è òåðïøå
êðîòêî " w¨ ãîðå ìíý ÷àäî ìî2¨ ÷òî ñòâîðþ êàìî âúçðþ " Íåâýñòà æå âú
÷åðí¥2 ðèçè wáëýêúøè ñ è òåêøè âåðæå ñ íà ïåðñåõú ïðàâåäíàãî è˜ ÷òíT¡ãî
òýëà " è ïëàêàøå ñ âîïèþùè ãîðå ìíý ïyñò¥íîëþáèâàÿ ãîðüëèöå " êîëèêî
ëý£¡ æåëýõú è˜ ñë¥øàòè õîòùè ãëàT¡ òâîè " èëè áåñýäy òâîþ èëè ñëyõú òâîè
" êàìî ñ 2ñè äýëú è íå ÿâèëú ñ 2ñå ìíý " êîëèêî ëý£¡ ïyñòà á¥õú òåáå
ðàäè " è˜ äíüT¡ ÿâèõ ñ âäîâèöåþ " è˜ íýT¡ ìè íà êîãî âçèðàòè èëè êîãî
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w¨æèäàòè " íå èìàìú ¹æå ãäý òåðïýòè " è §ñåëý âúñïëà÷þ ñ w
ñòðyïëåíàãî ñðDöà ìî2¨ãî " è ¹ÿçâåí¥ÿ ìîpÿ äЃøà " Ëþäèå æå âñè ¹æàñíè
á¥âøå " è˜ òî÷àùà ñëåç¥ íå ïðåñòàÿõy ; òîãäà ïîâåëýñòà ñëàâíàÿ öðЃ è àðõè2ïT¡ïú âçòè w¨äðú è íåñòè è ïîñòàâèòè ïî ñðåäý ãðàäà " è˜ ãëЃõy êú íàðîäîìú " ñå w¨áðýòîõîìú 2ãîæå èñêàõîìú ïî âýðý âàøåè " è˜ âñè ñë¥øàâøå
ãðàæàíå ñòåêîøà ñ " ñòðýñòè ÷òíT¡¥ÿ ìîùè pãî " pëèêî æå áî èõú
íåäyæí¥õú âèäýøà è˜ ñâîáîäèøà ñ § âñêîÿ áîëýçíè " 2ëèêî æå èõú
áîëùèõú ïðèñòyïèøà ê íåìy âñè èñöýëèøà ñ " ãëyñèè ïðîñë¥øàøà "
ñëýïèè ïðîçðýøà ïðîêàæåíèè w¨÷òT¡èøà ñ " áýñè ïðîãíàøà ñ " è˜ âñêà ÿç
÷ëâ÷T¡êà èöýëè ñ ñèÿ æå öðT¡ âèäýøà ÷þäåñà " ñàìà ïîíåñîñòà w¨äðú "
§íþäý ñú 2ïïT¡ìú " äà w¨ñòT
¡ òü ñ ïðèêîñíîâåíèåìú ÷òíT¡¥õú ìîùè ÷ëЃâêà áèЃÿ
" wЃöü æå 2¨ãî äåðäæàøå (!) ÷òíT¡¥ÿ 2¨ãî ìîùè ðyêàìà ñâîèìà " êîëýáë ñ è˜
ñòîí " è áüÿ â ïåðñè ñâîÿ èäùå ìЃòè æå 2¨ãî òàêîæå " è òà äåðæàøå ñþäy
òýëî ñòãT¡î è âëàñ¥ ñâîÿ ïðîñòåðøè íàäú íü è˜ êîëýáàøå ñ " íåâýñòà æå
èìyùè æåëþ è ïëà÷ü " âú ñëýäú w¨äðà èäùå " ïå÷àëíà ð¥äàþùè, è˜ ïëà÷þùè ñ " Ëþäèå æå ãíýòõy ñ ïî w¨äðý 2ãî " è˜ íå ìîæàñòà öðT
¡ è˜ àðõè2¨ïïT¡¥ § íàðîäà íåñòè " òîãäà ïîâåëýñòà ñëàâíàÿ öðT
¡ çëàòî è˜ ñðåáðî
ñ¥ïàòè ìíîãî äà ëþäè2 w¨áðàòò ñ íà íü è˜ âîçìyòü " è äà âîçìîãy£ ïîíåñòè òýëî ÷ëЃâêà áЃèÿ àëåêñýÿ " íî íèêòîæå íåáðåæàøå çëàòà " íî ïàc¡ ëþáåçíî
ãðäyòü âú ñëýäú ÷òT¡í¥õú ìîùè 2¨ãî " ìíîãy æå àãðyäy á¥âøþ " è w¨äâà
íýêîëè âîçìîãîøà äîíåñòè w¨äðú âú öðêЃâü ñòЃãî âíèôàíòüÿ " òy æå ñòâîðèøà ïðàçäíèêú " çЌ " äíè íàäú ÷òíT¡¥ìè 2¨ãî ìîùüìè w¨öЃþ è ìòЃðè pãî
ïðèñýäùèìú è íåâýñòý " áëЃãîâýðí¥ÿ æå öЃð " ïîâåëýñòà ñòâîðèòè êîâ÷åãú
çëàòú [è yêðàñèòè] " è˜ çìàðàãäîâîìú è˜ áèñåðîìú " è˜ ñòâîðèøà òàêî è˜ ïîëîæèøà è˜ â êîâ÷åçý " âú " çЌ " äЃíü ìöT¡à ìàðòà " âú " çЌ¶ " äЃíü ïðè w¨íîðèè àðêàäèè è˜ ñëàâíîþ öðT¡åþ ðèìüñêîþ " è˜ ïðè ìàðêüÿíý 2ïïT¡ý " è pôèìüÿíý wЃöè
2ãî " è˜ àãëàèäý ìòЃðè pãî " áèЃpþ æå áëãЃòüþ è˜ñêèïý è˜ñ êîâ÷åãà ìyðî äîáðüÿ
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âîí " è òîìy ÷þäåñè á¥âøþ " âñè íåäyæíèè ñîáðàâøå è âçèìàõy è ìàçàõy
ñ " ñëàâùå è õâàëùå wЃöà è ñЃíà [è ñòãî] äõà 2äèíîãî áà èñòèííàãî è˜ àùå
êòî âçèìàøå § ìyðà òîãî " 2¨ãîæå àùå ïðîñøå " òî äàðîâà[øå] 2ìy áЃú "
ÿêî òîìy ïîäîáàåòü âñêà ñëàâà " ÷òT¡ü è˜ ïîêëàííèå wЃöþ è˜ ñЃíy è˜ ñòЃìy äõЃy
è˜ í¥íý è˜ ïðèñíî âýêè âýêîìú àìèíú <
В заключение накратко може да се обобщи следното. Руският
препис на „Житието на Алекси, Божи човек“ от ХІV век е запазил
множество архаични черти, които навеждат на предположението за
използване на доста стар антиграф. В редица случаи в българския
препис от ХІV век архаичните особености са заменени с по-нови: дуалните форми и синтактичните конструкции с дателен самостоятелен са избегнати.
След съпоставителния анализ на двата преписа на Житието (руския и българския) може да се твърди със сигурност, че те не принадлежат към една и съща редакция. През ХІV век на българска почва е бил
направен нов превод на Житието на Алекси от гръцки източник (източници), който показва съществени отлики от т. нар. „Троицка редакция“
– не само лексикални, но и текстови. В резултат на по-задълбочени съпоставителни проучвания би могло да се установи не само каква е била
съдбата на българския превод на Житието, но и в какви взаимоотношения влиза с по-късните редакции (от ХVІІ в. нататък).
ЛИТЕРАТУРА
Адрианова-Перетц 1917: Адрианова-Перетц, В. П. Житие Алексея человека божия в древней русской литературе и народной словесности. Петроград, 1917.
Енциклопедия: Encyclopaedia Slavica Sanctorum: http://www.eslavsanct.net.
Иванова 1986: Иванова, К. Стара българска литература. Житиеписни
творби. София: Български писател, 1986.
МЧМ, изд. 1998: Die grossen Lesemenäen des Mitropoliten Makarij.
Uspenskij spisok. Weiher-Freiburg I. Br. (2) 12 – 25 März, 1998.
Савова 2003: Савова, В. Непознато химнографско произведение на св.
Климент Охридски за св. Алексий Човек Божи (предварителни бележки).
// Palaeobulgarica, 27, 2003, № 2, 2 – 12.
Тончева 2014: Тончева, Хр. Аврамовият препис на Житието на Алекси,
Божи човек. // Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“, том 51, кн.
1, сб. A, 2013 – Филология. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2014,
183 – 194.

21

Христина Тончева

Фомина 1993: Фомина, М. С. Древнейшие списки сборника Златоструй в
ранней славянской письменности (ХІ – ХІІ вв.). // Труды Отдела древнерусской литературы. ХLVII (т. 47). Санкт Петербург, 1993, 34 – 53.
Цонев 1923: Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги на
Народната библиотека в София. Т. II, София, 1923.

22

