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Обект на изследване в настоящия доклад ще бъде „Житие на Геор-

ги Софийски“. То е написано от поп Пейо скоро след смъртта на мъче-
ника на 11 февруари 1515 година и спада към мъченическия тип жития, 
което определя и специфичната му композиция. В него има едно същес-
твено събитие, а именно – мъченическата смърт на героя. Авторът не се 
спира подробно на живота на светеца до момента, в който той е изпра-
вен пред турския съдия. Разбираме, че Георги е златар от Кратово. Ро-
дителите му се казват Димитър и Сара и след смъртта им той се премес-
тва в София, където живее в дома на поп Пейо. 

                                                            
1 Изследването е финансирано от Българска академия на науките по програма за 
подпомагане на младите учени и докторантите в БАН. Изразявам своята благо-
дарност към програмата. 
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Подобно на останалите творби на Софийската книжовна школа, 
разглежданото тук житие, от една страна, пази традициите на Търнов-
ската книжовна школа, а от друга, добавя нови и специфични реалии, 
характерни за XVI век. Доказателство за това откриваме и в употреба-
та на собствени имена. Използваните в творбата антропоними са об-
що 36. С четиринадесет от тях са назовани библейски персонажи: 
Ной, Христос, Адам, Ева, Авраам, Мойсей, апостол Павел, Соломон, 
Дева Мария, Йов, Йаков, Юда, първомъченик Стефан, мъченица Ма-
рина, а с останалите 22 имена – реални исторически личности: деспот 
Стефан, Иван и Георги Бранкович; епископ Антим; патриарх Нифон; 
презвитер Стефан (йеромонах Софроний); Радул войвода; Димитър; 
Сара; презвитер Иван; митрополит Панкратий; княз Лазар; Мурад; 
Стефан Милутин; Баязид; Мехмед; Мохамед; Селим; Георги Софийс-
ки; Юлиан Отстъпник; Никодим, Стефан Нови. В този доклад ще 
обърнем внимание на техните правописно-фонетични и словообразу-
вателни особености и произхода им. От друга страна, ще опитаме да 
отговорим на въпроса: „Защо точно тези имена са споменати и каква 
информация ни дават те?“. 

 
Правописно-фонетични данни 

Собствените имена, които посочихме по-горе, са засвидетелст-
вани с техните произносителни особености в периода на написване на 
житието. Процесът на изследване на използваните от Софийската 
книжовна школа антропоними е едва в начален стадий и този факт не 
ни позволява да правим заключения за ясни правописни норми, а са-
мо за проявени тенденции в употребата на буквени знаци.  

Всички антропоними са изписани с малък ер без значение на 
етимологическата дистрибуция (пример: Ëàçàðü вм. Ëàçàðú, Ñòåôàíü 

вм. Ñòåôàíú, Õðèñòîñü вм. Õðèñòîñú). Не откриваме имена, в които ерова-

та гласна да е в силна позиция, т.е. тя във всички случаи е в краесло-
вие или пред сричка, която съдържа гласна, различна от „ü“ или „ú“ 

(Ãåѡðüãїå, Èꙋëїàíü, Äàâèäü). По любопитен начин е изписано името 

Мехмед: Ìåõåìåäü. След задноезичната съгласна „х“ бихме очаквали 

да открием вокал „ú“, но вместо това срещаме предна гласна „å“. Поя-

вата ѝ би могла да се обясни с процес на изясняване на „ü“ в “å“ (про-

цес, който е протичал, когато ü се е намирал в силна позиция). За жа-
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лост, не откриваме това име в нито една от останалите творби на ав-
торите от Софийската книжовна школа и не можем да твърдим дали 
този начин на изписване е бил изключение, или се е използвал сис-
темно.  

Всички антропоними са изписани с ꙋ вместо с ѹ: Èꙋëїàíü, 

Ìꙋðàòüáѣãü, Ìꙋõàìѣòü, Ìèëꙋòèíü и т.н. Във всички останали случаи 

наблюдаваме смесена употреба на двата буквени знака (ìѹ  еíїå, но и 

áëàãîꙋõàíїå). Откриваме и смесена употреба на ѡ и о дори и при изпис-

ването на едно и също име (Ìѡѵñåè, но и Ìîèñåè). Единствено името на 

мъченика винаги е изписвано с ѡ вместо с î. Чрез преимуществената 
употреба на тази старинна буква поп Пейо вероятно е искал да отличи 
светеца от останалите споменати от него исторически фигури и биб-
лейски персонажи.  

Винаги в позиция пред гласна е било изписвано десетично ї 
вместо осмично è (Èꙋëїàíü, Íèêîìèäїè, Ñîôðîíїè, Äèìèòðїè). 

 
Произход 

В житието са използвани голям брой имена с еврейски произход – 
общо 12 (Авраам, Адам, Ева, Йаков, Йов, Лазар, Мария, Мойсей, Ной, 
Сара, Соломон, Юда). С голяма част от тях са назовани библейски пер-
сонажи и употребата им е била обусловена от принципа на двойното 
отражение, характерен за поетиката на старобългарската литература. 
Само с две от имената са назовани реални исторически личности – княз 
Лазар (сръбски владетел) и Сара (майката на Георги Софийски). 

Най-много на брой след еврейските са гръцките имена (Нифон, 
Никодим, Георги, Стефан, Антим, Софроний, Димитър и Панкратий). 
Ако изключим Георги, най-често използваното име в житието е Сте-
фан. То е навлязло в българската антропонимна система след приема-
нето на християнството като име на светец2. Стефан Нови, който съ-
що е споменат в разглежданата творба, е бил византийски монах, пос-
традал заради иконопочитането през втората половина на VIII век. 
Появата на името му в житието за Георги Софийски вероятно е била 
продиктувана от факта, че носът и ръцете му са били изгорени с кат-
ран (Георги Софийски е бил изгорен на клада). С останалите антро-

                                                            
2 Стефан – християнски светец от I век, осъден за богохулство и убит с камъни. 
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поними от гръцки произход, които посочихме, са били назовани пре-
димно свещеници, които са били съвременници на поп Пейо. Името 
на автора също трябва да бъде добавено към тази група, защото 
всъщност представлява съкратена и онароднена форма на общохрис-
тиянското име с гръцки произход Петър. То е и типичен пример за 
характерните и широко разпространени в Западна България мъжко-
лични имена, окончаващи на -о или -е (Цибранска 2015). 

Значително по-малко на брой са имената с латински произход. 
Те са три – Павел, Юлиан и Марина. Мъченица Марина (също като 
Стефан Нови) е била измъчвана с огън. Вероятно заради това сходст-
во със съдбата на Георги Софийски тя е била спомената в житието.  

Странен е фактът, че откриваме само едно име със славянски 
произход – Радул. Радул войвода е бил владетел на Влашко. Неговата 
страна се е превърнала в убежище за християни, прогонени от родни-
те си земи от турците. Такава е била и съдбата на йеромонах Софро-
ний, който бил съвременник на поп Пейо и починал в същата година 
като Георги Софийски. Интересно съвпадение е и фактът, че името 
Радул означава: 1. радостен, весел, приветлив; 2. грижещ се, трудещ 
се (Иванова, Радева 2005: 124). То се среща и в двете жития, дело на 
поп Пейо и Матей Граматик. Имената с корен рад- са били особено 
популярни в региона на София през онзи период.  

В „Житие на Георги Софийски“ са използвани и 4 мюсюлмански 
лични имена с арабски произход – Селим, Мехмед, Мохамед, Баязид. 
Мохамед е пророк на Аллах. Мехмед е турско име, производно на 
Мохамед. С него и останалите две имена са назовани трима турски 
султани. 

Всичко, написано до момента по повод на произхода на посоче-
ните по-горе имена, не може да даде отговор на едно съществено пи-
тане: „Защо точно тези имена са били споменати?“. За да отговорим 
правилно на този въпрос обаче, трябва обстойно да разгледаме жити-
ето и от друг аспект, а именно – историческата обстановка по българ-
ските земи по времето, по което е създадено. 

През втората половина на XV и първата половина на XVI век ос-
манските войски превземат Константинопол, Белград, Унгария и дости-
гат до сърцето на Европа – Виена. В това време на разцвет в империята 
са се наблюдавали засилени опити за разпространяване на исляма на 
Балканския полуостров. Това е ставало предимно по мирен път, като 
християните са били подмамвани с възможна кариера във властта и 
други изгоди. Агиографските творби от този период показват, че турци-
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те са правили опити да убедят християните да приемат исляма до мо-
мента на мъченическата им смърт (Цибранска-Костова 2015).  

В този исторически контекст в София се заражда феноменът но-
вомъченичество, който е залегнал в основата на творбите от Софийс-
ката книжовна школа. Те са обединени от един общ мотив – съпроти-
ва срещу опитите на турците да накарат българи да приемат исляма, 
твърдото отстояване на вярата, съпроводено с мъчения и насилствена 
смърт. В петте достигнали до нас произведения са споменати трима 
мъченици – Георги Нови Софийски, Георги Новейши (Най-нови) и 
Никола Нови Софийски. Между тях откриваме редица общи характе-
ристики. Всички те са били млади хора с добро обществено положе-
ние, които отказали да приемат исляма. Духовните им наставници ги 
насърчили публично да защитят вярата си и да получат ново кръще-
ние чрез проливането на кръвта си (Захариаду 1992: 303). 

Появата на тези мъченици изисква и друг вид двойно отражение. 
Сравнението с раннохристиянските мъченици не е достатъчно, защо-
то проблемът за отстояването на вярата през XVI век е представен в 
пряк идеологически сблъсък с друга религия, а именно исляма. Това 
противопоставяне между християни и мюсюлмани в житието е предс-
тавено в исторически и синхронен аспект чрез употребата на антро-
поними, които са носители на родовата и общностната памет. С тях са 
назовани редица „значещи“ мъртъвци3, които общността е разграни-
чила като безсмъртни. От вече споменатите исторически личности пе-
тима са сръбски князе и деспоти: Стефан Милутин, княз Лазар, Сте-
фан, Георги и Иван Бранкович, които водили дългогодишни войни с 
турците по време на нашествието им на Балканския полуостров. Пър-
вият сблъсък между сърби и турци е при Галиполи (1312). Там армия-
та на Стефан Милутин побеждава османците. Едно знаково събитие, 
към което ни насочва житието, е битката при Косово поле (15 юни 
1389 г.). В този паметен сблъсък умира султан Мурад. След него на 
престола се възкачва Баязид, който печели битката и заповядва да 
обезглавят сръбския княз Лазар. Трагична е и съдбата на Стефан 
Бранкович, който бил деспот на Смедеревското деспотство в периода 
1458 – 1459 г. След превземането на Смедерево от Мурад II той е ос-
лепен и остава в историята на Сръбската православна църква като 
свети Стефан Слепи. Иван и Георги Бранкович са последните сръбски 
деспоти. Георги Бранкович взима участие в двата кръстоносни похода 
на Владислав II Ягело. По време на първия са освободени Ниш, Пирот 

                                                            
3 Динева, <http://georgesg.info/belb/doktoranti/dineva/opit_za_letene.htm> 
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и София, но вторият е завършил с разгромна победа на турците при 
Варна. Това събитие окончателно е сложило край на съпротивата 
срещу османското нашествие. Иван Бранкович е управлявал Сремско-
то деспотство до 1502 г. Провел и е няколко успешни операции на те-
риторията на днешна Босна.  

Посочените сръбски владетели на практика са били последните 
защитници на християнската вяра на Балканския полуостров. С тях са 
били свързани последните надежди на българите да съхранят свобо-
дата и вярата си. Поп Пейо е посочил техните имена и за да припомни 
саможертвата им в името на вярата. Подвизите им са посочени като 
път за спасение на душата. Мощите им са източник на чудеса:  

 
È ñëûøàõü ѡò äîñòîâѣðíûèõü ìꙋæ¿è Aêî âüñè ïðèõîäùåè êü íѥìꙋ 

âѣðʼíûå áëàãîꙋõàí¿å ѡò ðꙋêꙋ åãî èñõîæäààøå.  
È àùå íå âѣðѹåùè, ãðåäè ñü ìíîþ è ïîêàæꙋ òè êðàëA Ìèëꙋòèíà, âü 

ãðàäѣ ñåìü ëåæåùàãî, êàêî ïîèâàåòü Aêîæå ꙋñíꙋâè, è Aêîæå ѡò êðèííà 
áëàãîꙋõàíїå èñïꙋùàåòü. 
 
Чрез своята мъченическа смърт Георги Софийски се изравнява 

по героизъм и саможертва с тях. Вярата на жителите на град София е 
била възродена и е бил отблъснат натискът върху местното население 
да приеме исляма. 

Сред всички тези имена на султани и християнски владетели из-
пъква и името на един римски император – Юлиан Отстъпник (360 – 
363). Той е племенник на Константин I Велики4 и е известен като пос-
ледния езически император на Константинопол. Заповядал да разру-
шат много християнски храмове и да убият свещениците. При похода 
си на изток минал през Балканите и там чул, че местните се кланят на 
гроба на свой светец, основател на християнството. Той решил да из-
вади мощите, за да разбере на кого са. Ако бъдели на Йоан Кръстител, 
те трябвало да са без глава. Ако бъдели на Исус Христос, то чрез тях 
той щял да разбие вярата, че е възкръснал и се е възнесъл на небето. 
Мощите били цели и той решил, че са на Христос. Наредил да ги из-
горят, за да няма на какво да се кланят тамошните християни.  

Споменаването на този римски император съвсем не е случайно, 
защото след превземането на Балканския полуостров турците предп-
риемат същите действия. Те изгаряли телата на мъчениците, за да не 
                                                            
4 Провъзгласил християнството за официална религия. 
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остане нищо, на което християните да се кланят. Банският манастир, в 
който са били съхранявани мощите на крал Стефан Милутин, е бил 
опожарен в началото на XV век. След това събитие мощите на светеца 
са били преместени в София. Жителите са се гордеели с този факт, 
защото по този начин градът се е превръщал в пространство, покро-
вителствано от светците. Загиналите на същото място мъченици са 
попивали от тази святост и са прибавяли още чрез своите подвизи.  

Разглежданите от нас собствени имена не ни дават ясна предс-
тава за антропонимията в региона на София през XVI в. Те са по-
скоро признак за започналия процес на формиране и консолидация на 
българската народност, изправена пред заплахата да трябва да се от-
каже от вярата си. 

„Житие на Георги Софийски“ притежава правописни особености, 
типични за безюсовия (ресавски) правопис. Не откриваме носови глас-
ни. Голямата носовка (ѫ) е заменена с ѹ (ìѹåíèêü, вм.   ìѫåíèêú), а 

малката (ѧ) с å (ðàñïåòїå вм. ðàñïѧòüe). В използваните в творбата ант-

ропоними не откриваме следи от носови гласни, но все пак е налице 
друга специфична особеност на този правопис, а именно – употребата 
на само една ерова гласна. Трябва да отбележим, че останалите авто-
ри от Софийската книжовна школа използват и двете ерови гласни. 
Може би в случая поп Пейо е бил повлиян от книжовниците от Кра-
тово, за които знаем, че са употребявали само ь.  

Процесът на изследване на антропонимите, използвани от авто-
рите на Софийската книжовна школа, е едва в начален стадий и не 
могат да се правят генерални изводи за закономерностите при имену-
ването през онази епоха. Предстои да се направи и цялостно сравне-
ние на антропонимите, използвани от поп Пейо и другите двама из-
вестни до момента софийски книжовници. Анализът на творбите и от 
този аспект може би ще ни даде отговор на въпроса за авторството на 
„Похвална беседа за софийските мъченици“. 
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