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АКРОС ТИХОВИ ПРОЧИ ТИ В СЛУ ЖЕБЕН МИНЕЙ
ЗА ФЕВРУАРИ ПО Н АЙ-С ТАРИ ТЕ ЗАП АЗЕНИ РУСКИ
ПРЕПИСИ 1
Грета Стоянова
READING THE ACROSTIC IN THE FEBRUARY MONTHLY
CHURCH BOOK OF THE OLDEST PRESERVED RUSSIAN
TRANSCRIPT
Greta Stoyanova, Shumen University, Bulgaria
Abstract: The article explores acrostic interpretations as a part of the canons translated
in the Old Bulgarian language in February services (in State Historical Museum (SHM
164), The Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA 103 and RGADA 104), which lead
to some preliminary conclusions. In the canons presented, collective translation work
has been recorded. The acrostic signatures of famous hymnographers stand out, such as
Naum, Sava, Boyan. There are also previously unknown names that are yet to be confirmed
by other monuments as possible hymnographers from the era of the First Bulgarian
Kingdom – such as Iovi, Zotos, Teodosi, Atita/Atiya, Konon. There are likewise signatures
of hymnographers that prove the findings of V. Panayotov – Irnik, Simon, Scipio, Sisin/
Siso. A part of the signatures is either a filigree or is accompanied by a filigree-figure,
which is either thematically in relation with the acrostic or testifies to the bias of the
hymnographers in a certain sense.
Keywords: hymnography, acrostic reading, State Historical Museum (SHM164), The
Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA 103 and RGADA 104), First Bulgarian
Kingdom

Химнографските текстове са една огромна част от старобългарското книжовно наследство и все още са непълноценно изследвани. Едновременно с литургичната си функция те поддържат жива християнската вяра и памет, като възпяват подвига на определена свята личност или
празник в точно определен ден от църковната година. За съвременните
изследователи медиевисти химнографските текстове са и памет за самите книжовници. Спецификата на химнографското писане, в което особена
функция има и акростихът, дава възможност химнографските текстове да
се разглеждат и като пазители на имената на своите създатели, преводачи и меценати.
Натрупването на изследвания върху химнографското старобългарско наследство на редица учени, както и теоретичните постановки, които
1

Темата е разработена по Национална научна програма „Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на
образованието и науката.
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формулира Веселин Панайотов въз основа на многогодишни изследвания
на химнографските текстове в славянските ръкописи и старопечатни издания, дават уникална възможност да се погледне на химнографията като
на извор за сведения, които представят творческия свят на средновековния книжовник по-непосредствено. Методологията, въведена от проф. В.
Панaйотов чрез редица статии (Panayotov, 2012; Panayotov, 2008, pp. 79-141;
Panayotov, 2011, pp. 26-37; Panayotov, 2018, pp. 217-241, etc.) за четене на акропространството в каноните, провокира интереса и опита да се погледне
от тази гледна точка на най-старите запазени химнографски славянски
ръкописи. Конкретно тук се спирам на служебния миней за м. февруари и
ще предложа възможни прочити в някои канони от службите в него.
Основно работя с дигиталните копия на най-древните славянски
служебни минеи за месец февруари, стигнали до нас чрез ръкописите от
XI – XII век: ГИМ 164, РГАДА 103 и РГАДА 104 (тъй като РГАДА 103 е непълен – липсват листите за първите дати, използва се и РГАДА 104, който е
по-късен, но е много близък до ГИМ 164 по предварителни наблюдения).
ГИМ 164 е датиран ХII век. Ръкописът е достъпен в електронен вариант на страницата на Държавния исторически музей2 – Москва. ГИМ
164 е издаден с паралелен гръцки текст в немското издание на Ханс Роте
и Дагмар Кристиянс (Rothe, Christians, 2009)3, но поради факта, че не разполагам с цялото издание (а само с текста на службата за 29 февруари), го
цитирам само като едиционен факт.
РГАДА 103 – ръкописът се пази в Руския държавен архив за древни
актове, Фонд 381. Представлява Служебен миней за февруари, № 103, ХIХII век, достъпен в електронен вариант на страницата на Руския държавен архив за древни актове4.
РГАДА 104 – ръкописът се пази в Руския държавен архив за древни
актове, Фонд 381. Представлява Служебен миней за февруари, № 104, ХII век5.
За прегледност ще систематизирам четенията в каноновите модели за м. февруари по дати.
3 ФЕВРУАРИ
В Службата за Симеон Богоприимец по ГИМ 164 за 3 февруари канонът е за глас 3 и в него могат да се разчетат поне две имена.
2

Государственный Исторический Музей – Москва, в Синодальное славянское собрание
рукописей - http://catalog.shm.ru/entity/ALBUM/622494765.
3
Изказвам най-сърдечна благодарност на доц. д-р Ценка Досева, която ми даде възможност
да ползвам част от това издание, а именно отнасящата се до 29 февруари!
4
http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=1.
5
Ръкописът е достъпен в електронен вариант на станицата на Руския държавен архив за
древни актове (Государственный Исторический Музей - Москва), в Синодальное Славянское
собрание рукописей -http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=1.
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Първото инициално четене, което може да се забележи, е в рамките
на първите тропари (цитирам по ГИМ 164) от 1, 3, 4 и 5 песeн и има вида
ЯВВЯ, ето началата на тропарите, които го образуват:
1 песен, 1 тропар: Яко закону господь законьныи испълни•
3 песен, 1 тропар: Весели сѧ Сyмеоне• 
4 песен, 1 тропар: Въ цьркъвь принесе богородица•
5 песен, 1 тропар: Яже въ законэ съмотрени¬•
Тази комбинация най-безпроблемно се разчита като авва6 – названието на почитан отец учител. Това понятие изисква след себе си и
име, което може да се разчете от инициалите в обратен ред на цялата 6-та
песен, включително и ирмоса – СЯ В Я – което ни дава името на познатия вече от изследванията на В. Панайотов (Panayotov 2005a, pp. 133-143;
Panayotov, 2017, pp. 199-210) книжовник преводач на химнографски текстове – Сава:
6 песен, 3 тропар: Съ¬диним сѧпо ¬стьству•
6 песен, 2 тропар: Яже по закону выше закона•
6 песен, 1 тропар: Величия твоя дэвице•
6 песен, ирмос:

Яже на коньчи <

Цялостното разчитане на смисловите комбинации от инициалите
в рамките на 1, 3, 4, 5, и 6 песeн ни представя фразов акротекст авва Сава.
Има обаче още възможности за акростихово разчитане в рамките
на останалите песни от канона. В акропространството на 3-тите и 4-тите
тропари от 7, 8 и 9 песeн може да се прочете СИСО – Сисо. Ето инициалите,
с които е изградено името Сисо:
7 песен, 3 тропар: Сyмеwне свѧтыи старьце• или
				

7 песен, 4 тропар: Супругъ яви сѧ богозъванъ•

8 песен, 3 тропар: Извольшааго плътию•
9 песен, 3 тропар: Сьмеwны старць раду¬ть сѧ•
9 песен, 4 тропар: Отъвьрзэте сѧ цьркъви прэдъдвьрия•
Тук прави впечатление, че първата буква С може да се види и във втори вариант. Дублирана е и втората сричка от името, което може да се прочете
и в комбинация със сричково четене в рамките на 9 песен, 3 тропар – Сь. В
този вариант на разчитане (комбинация от инициално и сричково) се получава името СИСь – Сись, което може да се приеме за вариант на Сисо.
6

За правилата, отнасящи се до буквените замени в славянския акростих, едното от които
се отнася до замяна на А с Я и обратно, вж. Panayotov, 2011, p. 33. В следващите четения тези
правила ще се прилагат, без да се обясняват излишно.
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7 песен, 3 тропар: Сyмеwне свѧтыи старьце• или
				

7 песен, 4 тропар: Супругъ яви сѧ богозъванъ•

8 песен, 3 тропар: Извольшааго плътию•
9 песен, 3 тропар: Сьмеwны старць раду¬ть сѧ•
Това потвърждава четенето на името. Налице е практика, която се
оказва нерядка, подписът да се изписва по повече от един различен начин
в рамките на един канонов модел7.
Ето една от възможните комбинации в Службата за Симеон Богоприимец при разчитането на името Сисин8, в които участват и ирмосите
на 8 и 9 песeн, в конкретния случай четенето започва от 9 песен, 3 тропар
– СИСИН:
9 песен, 3 тропар: Сьмеwны старць раду¬ть сѧ•
8 песен, 3 тропар: Извольшааго плътию•
7 песен, 3 тропар: Сyмеwне свѧтыи старьце•
8 песен, ирмос:

Избезначальна <

9 песен, ирмос:

На Синаистяи <

Видимо е, че ирмосът на 9 песен, с който завършва четенето на Сисин, може да се прочете отново и като дублиращ инициалното четене, но
анаграматично, като четенето е концентрично в рамките на Синаистяи –
на Си-на-истяи: при следната последователност: първа сричка, трета сричка (обратно четена и в същото време огледална по отношение на първата сричка Си – ис), втора сричка. Колкото и проблемно да изглежда това
четене, не може да се отрече видимата връзка с предходното разчитане
на С И С И Н . Това само потвърждава подписа на Сисин и показва умението на книжовника да използва възможностите на конкретния текст, да
организира буквите и да подбира думите, в които влага или подчертава
допълнителен смисъл според предпочитанията си.
Следващите разчитания са по-малко сигурни. В рамките на 1-те и
2-те тропари от 8 и 9 песeн може да се предположи съкратеното изписване
на думата презвитер – ПрЗВ чрез комбинацията от инициално и сричково
четене:
8 песен, 1 тропар: Проотъвьрзъшааго бога•
9 песен, 1 тропар: Законъ съвьрши въ заповэди•
9 песен, 2 тропар: Волею обнища богатыи•
7

Виж статията на Д. Иванова и В. Панайотов „Акронимите в ръкопис № 316 ЦИАИ“ (Ivanova,
Panayotov, 2019, pp. 211-212).
8
Този книжовник като преводач на химнографски текстове е открит от Веселин Панайотов
(Panayotov, 2011, pp. 21-24).
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Това четене може да ни даде информация за презвитерски сан на
книжовника Сисин. Друго разчитане на тази поредица ПрЗВ предлага
В. Панайотов – прозъва, при което първата сричка участва пълноценно с
включената гласна о – Про (от 1 тропар на 8 песен – Проотъвьрзъшааго бога•). В
този случай четенето се променя и придобива вида: прозъва Сисин.
В тази акрозона от службата за 3 февруари може да се предположи още едно разчитане. Двата преписа в рамките на коментирания канон
по ГИМ 164 и по РГАДА 104 съвпадат с едно изключение – в началото на
ирмоса към 7 песен по РГАДА 104 е прибавено Яко. Поради тази добавка
вариантът на канона по преписа от ГРАДА 104 (л. 19об) дава възможност
за допълнително четене, но в обратен ред на ПЯ – пя:
7 песен, 1 тропар: По закону и выше закона яко закону законодавьца ...
7 песен, ирмос9:

Яко злато въ гърни <

По-вероятно е обаче 1 тропар от 7 песен да е част от изписването
на ПоП – поп, чрез включването и на 1 тропар от 8 песен, който вече беше
обхванат от друго четене – на презвитер/прозва:
7 песен, 1 тропар: По закону и выше закона яко закону законодавьца ...
8 песен, 1 тропар: Проотъвьрзъшааго бога•
В зоната на 7, 8 и 9 песeн остават обаче два инициала Ц и Д, за които предвид плътното обхващане на останалите инициали в акростихови
четения, следва да се предположи, че също могат да имат някакво смислово разчитане или значение. За тяхното разгадаване проф. В. Панайотов
предлага възприемането им като число – 904. То може да се осмисли като
година, въпреки че практиката за изписване на години в паметниците от
този период засега ни дава примери предимно чрез началния момент от
Сътворението на света, а не от Рождество Христово. Едно от възможните
обяснения за използваното тук датиране с отправен момент Рождество
Христово е ограничението по принцип на акропространството в каноновия модел, което поставя ограничение и на възможностите за изписване.
Тъй като изписването на година според Сътворението на света би изисквало четири инициала, а от Рождество Христово в случая изисква само
два, вероятно затова е предпочетен по-краткият вариант. Разбира се, това
може да се оспори, но могат да се приведат и още обяснения, като например трудността да се измисли подходяща дума в старобългарския превод, която да започва със S (годината би трябвало да има евентуално вида
sЃ.yЃ.¶Ѓв), и да се отбележи евентуално и знакът за хилядните – # .
Така акрозоната на 7, 8 и 9 песен ни дава следния възможен смислов акротекст: „пя в 904 презвитер Сисин“. Всъщност тази година следва
да се отнася и до времето, в което е творил и авва Савва. За книжовника
9

Ирмосът по ГИМ 164 започва така: злато въ гър <
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Сава В. Панайотов е констатирал вече практиката да вписва в акростиховия модел на канона и година (става въпрос за годината 907 в Канона за св.
Ахил Ларински) (Panayotov, 2005a, pp. 135-140). Приемането на разчитането
на инициалите Ц и Д като годината 90410 в канона за Симеон Богоприимец
може да потвърди предположението за периода на творчеството на Сава
– първите години от Х век и по-точно – засвидетелствания засега период 904-907 г. Възможното изписване на годината в акропространството
на канона за 3 февруари, вероятно преведен от авва Сава и от презвитер
Сисин, може да свидетелства за времето, през което са творили двамата
книжовници, вече известни от публикациите на В. Панайотов.
В каноновия модел от Службата за Симеон Богоприимец по ГИМ
164 може да се забележи в рамките на 1 - 5 песен и филигран-фигура, която
представлява кръг или осмоъгълник, изграден от двойки еднакви симетрично разположени по вертикала инициали – О y, Я, Ч, О от ирмосите и
първите три тропара. Вижда се също, че ЯВВЯ – разчетено като авва погоре, е вписано в горната част на фигурата. Другите вписани инициали – Г
и С – се повтарят и извън фигурата на кръга/осмоъгълника в 4 песен, 4 и
5 тропар вероятно преднамерено11, но засега не мога да предложа логично
четене. В рамките на 3 песен при обратно четене по вертикала коментираният инициал Г завършва четенето на думата БОГ, която обаче засега
10

Ако приемем разчитането на инициалите като годината 904, то следва да потърсим и
вероятна допълнителна причина, освен лична, за отбелязването на тази година. Оказва се, че
тази година съвсем не е безпаметна, а е значима в историята на Първото българско царство.
В управлението на цар Симеон I тази година се свързва със събитие, което е увековечено в
датиран надпис – става въпрос за известния Наръшки надпис от Х век (български граничен
надпис на гръцки език), чийто превод гласи:
Лето 6412 [904 г.] от сътворението на света, индиктион 7.
Граница на ромеи и българи
при Симеон, архонт от Бога на българите,
при Теодор Олгу таркан и
при Дристър комита – Вж. Наръшки надпис – http://debozman.blogspot.com/2012_03_01_archive.

html; Виж също и https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%88%
D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81.
Този надпис, който днес се съхранява в Археологическия музей в Истанбул, е ценен извор за
българо-византийските взаимоотношения и за границата между България и Византия през Х
век, конкретно за границата, която преминава на 20 километра северно от Солун. (По-подробно
за това виж: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%
BD_I) Важността на събитието е била голяма, защото надписът е намерен в три екземпляра!
Виж за това сведенията на Станислав Вълев в статията му от 21 август 2017 г. – „Интригуващата
история на цар Симеоновите стълбове в близост до Солун от 904 г. – откриване, публикуване,
значение!“ – „Надписът е намерен в три екземпляра – два намерени при с. Наръш, днешна
Неа Филаделфия, която се намира на 22 км. северно от Солун и един в с. Вардаровци, днешно
Аксиохорион, на 32 км. северно от Солун. От трите сведения за надписите, последното не е
сигурно. От тях налице е само един, който се намира в Археологическия музей в Истанбул.“
(Valev, 2017). Виж и Nikolov, 2014, pp. 825-836.
11
За повтарянето на инициалите Г и С във филигран-фигурата и извън нея Николай Николов
предлага разглеждането им във връзка с предходния празник на 2 февруари – Сретение
Господне, с който е обвързано и честването на Симеон Богоприимец на 3 февруари, т. е. Г и С
да се възприемат като инициални означения на празника.
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трудно се обвързва в смислов акротекст с останалите инициали от каноновия модел. Ето тропарите от 3 песен:
3 песен, 4 тропар: Безмужьная чистая.
3 песен, 3 тропар: Оцэщении по закону.
3 песен, 2 тропар: Готови сѧ Сyмеоне.
Ето как изглежда каноновият модел, съдържащ коментираната фигура и предложените дотук четения:
I
песен

III
песен

ирмос

Ф

Оy

Оy

К

Я

З/Я

И

Н

1 тропар

Я

В

В

Я

В

По

П

З

2 тропар

Ч

Г

С

Ч

Я

Ц

Д

В

3 тропар

Ц

О

О

Н

С

С

И

Сь

Б

С

К

4 тропар

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

С

ХI
песен

О

Г

5 тропар
Богор. тр.

IV
песен

И

Б

Ц

О

Р

Я

В

Д

Логично е инициалите С да преобладават в канона поради името
на светеца – Симеон, но в конкретния случай в целия канонов модел само
два инициала С – от 7 песен, 3 тропар и от 9 песен, 3 тропар, са начални
букви от предаването на името на св. Симеон Богоприимец. Точно тези
инициали са включени и в изграждането на името на книжовника Сисин/
Сисо.
4 ФЕВРУАРИ
В Службата за свети Исидор на 4 февруари по ГИМ 164 в канона на
глас 6 се разчита в рамките на 1-те и 2-те тропари от 7 и 8 песен в комбинация
от инициално и анаграматично изписване името на НАУмъ – Наум. Ето
как изглеждат началата на тропарите, оформящи името и позицията им в
каноновия модел:
7 песен, 1 тропар: На тверди12 вэры положитѧ•
8 песен, 1 тропар: Яко словесьную жьртву вьсе жити¬ сво¬•
8 песен, 2 тропар: Умъножа¬ши богатьство и посъмьрти си•

12

Трите последни букви от тверди са почти заличени в ГИМ 164 и се възстановяват по РГАДА
104.
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I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

ХI
песен

ирмос

Я

Н

Х

Б

Ж

Х

И

Б

1 тропар

С

Р

Н

М

С

Н

Я

Я

2 тропар

Т

М

П

Б

Б

С

Оyмъ

В

3 тропар

К

В

Б

Х

Оy

О

Богор. тр.

И

З

Я

В

К

Т

Н

Н

Подписът на Наум се потвърждава и в по-късния препис на службата за св. Исидор по РГАДА 104. Този начин на изписване е отдавна известен (Ivanova, 2012, pp. 57-64; Panayotov 2016, pp. 243-253; Gercheva, 2017,
pp. 220-222; Stoyanova, 2018, pp. 270-271) и представеният тук подпис само
потвърждава практиката за подписване на Кирило-Методиевия ученик
Наум и увеличава обема на творчеството му.
В рамките на 9 песен и богородичния тропар от 8 песен при обратно четене по вертикала се чете поредицата ТОВЯ или ТОВЯК, която може
да се осмисли като еврейските имена Това или Товик, но засега тези четения по-трудно могат да се обвържат с имена на вероятни книжовници
преводачи на християнски химнографски текстове. Може би трябва да се
мисли за четене, започващо от богородичния тропар на 8 песен, което
има вида КЯВОТ и което може да се прочете като кивот.
11 ФЕВРУАРИ
В службата за 11 февруари по ГИМ 164, в канона на глас 8 за св.
Власий, епископ Севастийски, може да се предложи разчитане на почти
всички инициали в каноновия модел. В рамките на 1, 3 и 4 песен чрез
обикновено вертикално четене на инициалите се разчита следното:
ПњНИњ ЯТИТА (пеене на Атит):
1 песен, 1 тропар: Пэсньми свэтоносьное и чьстьно¬ ...
1 песен, 2 тропар: њдино въ трьхъ образэхъ исповэдая божьство•
1 песен, 3 тропар: Нощь безбожьную блистании свѧщенааго проповэдания
3 песен, 1 тропар: Иже тьрнии подавлюще сѧ•
3 песен, 2 тропар: њже къ божьствьнууму•
3 песен, 3 тропар: Яко свѧтитель•
3 песен, Богор. тр.: Тѧ молимъ•
4 песен, 1 тропар: Имэя душю бесплътьныимь свэтозари¬мь•
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4 песен, 2 тропар: Таибьникъ свºщеникъ и мученикъ•
4 песен 3 тропар: Агньца словесьныя паслъ ¬си преподобьне•
Името Атита е известно от Библията (Ездра 5:28) и според Речника
на библейските имена Атита означава ровещ или разкриващ (Rechnik na
bibleyskite imena).
Другият вариант на разчитане, при който не участва богородичният тропар от 3 песен и четенето става в обратен ред в рамките на следния
обхват (4 песен, 3 тропар; 4 песен, 2 тропар; 4 песен, 1 тропар и 3 песен, 3
тропар) до думата пение, предлага друго име – женско – АТИЯ (Атия)13, което на територията на съвременна България е и топоним на полуостров,
западно от Созопол. Трудно е да се предположи дали това четене трябва
да се свърже с топонима, или да се приеме като лично женско име. Преобладаващите случаи на акростиховите четения обаче предлагат имена
на книжовници, затова засега приемам хипотетичното четене на Атия за
лично женско име на вероятна книжовничка.
Следващо смислово разчитане в Канона за Власий, епископ Севастийски, се образува от първите тропари на 6, 7 и 8 песен при комбинирано
сричково и инициално четене – СъПЯ (изпя):
6 песен, 1 тропар: Съпострадати ликъ•
7 песен, 1 тропар: Просвэщения божьствьнааго испълнь•
8 песен, 1 тропар: Яко овьнъ вольно•
Инициалите на 8 и 9 песен в същия канон дават възможност за различни комбинации, изразяващи име и глагола пя, представени във вида:
ПЯ КНСТЯН.
Глаголът пя се открива в два идентични варианта – и в 8, и в 9 песен в
рамките на ирмосите и на първите тропари:
8 песен, ирмос:

Покрывая и в <

8 песен, 1 тропар: Яко овьнъ вольно•
или
9 песен, ирмос: Проявленаго <
9 песен, 1 тропар: Яко прэвысокою лэствицею•
Комбинацията КНСТЯН може да се представи като съкратено изписване на името Константин. Ето началата на тропарите, образуващи
четенето:
8 песен, 2 тропар: Каплºми кръвии твоихъ•
13

Според Владимир Георгиев името има тракийски произход и означава цвете (Georgiev, 1957,
p. 68).
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8 песен, 3 тропар: Не отъвьржемъ сѧ господа•
8 песен, богор. тр.: Свѧщено тѧ провъзвэстиша•
9 песен, 2 тропар: Тѧ свэтозарьнааго сълньцѧ•
9 песен, 3 тропар: Яко дьньная свэтьлая звэзда•
9 песен, богор. тр.: Носиши на руку христа•
Поредността на тропарите също изглежда преднамерена поради
повтарянето на модела и в 8 песен, и в 9 песен: 2 тропар, 3 тропар, богородичен тропар. Тази комбинация от тропарите в 8 и 9 песен може да даде
различни варианти според обема и посоката на четене, но най-логично
и обхващащо най-много инициали ми изглежда предположението за съкратен подпис на Константин.
Възможно е и прочитането на името Атанас – ЯТЯН-на-С с включен
богородичен тропар на 8 песен в края (като поддържащ се явява предлогът на в богородичния тропар от 9 песен):
9 песен, 1 тропар: Яко прэвысокою лэствицею•
9 песен, 2 тропар: Тѧ свэтозарьнааго сълньцѧ•
9 песен, 3 тропар: Яко дьньная свэтьлая звэзда•
9 песен, богор. тр.: Носиши на руку христа•
8 песен, богор. тр.: Свѧщено тѧ провъзвэстиша•
Възможно е също и прочитането на инвекивен акростих в името
Сатан (СЯТЯН) в рамките на 8 песен, богородичен тропар и цялата 9 песен без ирмоса, който засега е трудно обясним:
8 песен, богор. тр.: Свѧщено тѧ провъзвэстиша•
9 песен, 1 тропар: Яко прэвысокою лэствицею•
9 песен, 2 тропар: Тѧ свэтозарьнааго сълньцѧ•
9 песен, 3 тропар: Яко дьньная свэтьлая звэзда•
9 песен, богор. тр.: Носиши на руку христа•
Наличието обаче на инициалите К и Н в 2 и 3 тропар на 8 и 9 песен
според мен насочват по-скоро към четене, което ни представя името Константин, затова засега приемам като най-вероятен варианта за четене на
това име.
Всъщност този канон може би ни дава имената на двама книжовници – Атита (или химнографката Атия) и Константин.
В други известни минеи, включващи служби на 11 феруари за св.
Власий, е поместен друг канон, както е в Драготиния миней. В изданието
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му Искра Христова-Шомова не използва ГИМ 164 за сравнение в рамките
на Службата за св. Власий (Hristova-Shomova, 2018, p. 331-343) именно защото канонът е друг.
В рамките на каноновия модел дотук бяха разгледани инициалните четения от 1 до 4 песен включително и на 8 и 9 песен, но зоната на 5, 6
и 7 песен предлага още възможности за четене. В тази зона на каноновия
модел се забелязва филигран-фигура във формата на ипсилон – Y, оформен от местоположението на инициала П. Ще предложа вариант на четене
заедно с придружаващите го инициали.
I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

V
I
песен

V I I
песен

VIII
песен

IX
песен

ирмос

П

Оy

И

М

О

Ха

П

П

1 тропар

П

И

И

П

С

П

Я

Я

2 тропар

ś

ś

Т

Н

Оy

К

К

Т

3 тропар

Н

Я

А

Б

П

Н

Н

Я

П

П

Д

С

Н

Г

4 пропар
Богор. тр.

В

Т

С

От възможните четения ще коментирам основно две.
Първото е по-малко вероятно – четенето да има вид на палиндрома ПОСОП, т.е. посоп, което според Речника на Дал (в старобългарските
речници не открих регистрирана такава лексема, което не означава, че
не е съществувала) означава „специален хляб, зърно, жито, с които се е
плащал данък“14.
Друго възможно четене, което според мен е по-вероятно в случая, е
ПОСОХа, което означава жезъл – знак за църковна власт и символ на този,
който управлява манастир15. В Старобългарския речник лексемата посоха
(Starobulgarski rechnik, 2009, p. 1328) е от ж. род и е дадена със значение
„тояга, сопа, прът“, регистрирана в Супрасълския сборник (в Житието
на Кодрат, л. 112, 3-6: ... и ископати ровъ. и вьвэсити и вь нь вь крэтишти. и
битии. посохами. многу же часу мин©въшу... (Zaimov, Kapaldo, 1982, p. 243).
Лексемата е отбелязана в Речника на БАН като изчезнала, но запазена
в диалектите. В по-късните паметници обаче думата се среща като вече
се употребява в контекст, където означава свещенически жезъл – знак за
14

„ссыпка хлеба (посыпать) и подать с него зернов, хлебом же; крестьяне на посопе, на
хлебном оброке. Посопный, к сему относящийся. И посопного хлеба на нас сбирати есьмя не
велели. Посопное село, платящее подати или оброк не деньгами, а хлебом. Попы посопное
собирают, новину, ругу, известную долюхлеба.“ (Dal, 1863-1866).
15
„По́сох, жезл – знак церковной власти епископа и управляющего монастырем. <...> древняя
форма, восходящая к VI веку в виде перекладины с рожками, напоминающим перевернутый
якорь. Теперь такие посохи вручаются наместникам, настоятелям и игумениям монастырей...“
– https://ru.wikipedia.org/wiki/

83

Грета Стоянова - Акростихови прочити...

църковна власт на епископа и на управляващия манастир, което показва
пренасочена употреба с по-тясно и специализирано значение (Sreznevski,
1989, p. 1252). Явно думата не е изчезнала, а е преминала към специализираната църковна лексика.
Ето инициалите, образуващи четенето, като последният елемент е
сричката Ха, а пълният вид на четенето става ПОСОХа:
6 песен, 3 тропар: Погрузивъше лукавыихъ•
6 песен, 2 тропар: Оyкрэпи сѧ немощьно¬•
6 песен, 1 тропар: Съпострадати ликъ•
6 песен, ирмос:

Оцэсти мѧс <

7 песен, ирмос:

Халадэиская <

Четенето се потвърждава и от следното наблюдение: ако се
свържат всички симетрични повтарящи се инициали ( П, О/Оy и С) в
коментираните 5 -7 песен, което включва и по-голямата част от четенето
на ПОСОХа, ще се получи и филигран-фигура, която вероятно изобразява
именно такъв жезъл.
V песен

VI песен

VII песен

ирмос

М

О

Ха

1 тропар

П

С

П

2 тропар

Н

Оy

К

3 тропар

Б

П

Н

богор. тр.

П

П

Д

Четенето може да се допълни и с инициално и сричково прочитане
на ПоП (поп) в рамките на 3 тропар и богородичния тропар от 6 песен:
6 песен, 3 тропар: Погрузивъше лукавыихъ•
6 песен, богор. тр.: Прэстолъ божии•
Това четене в основата („дръжката“) на филигран-фигурата жезъл
смислово може да се свърже и с инициалното четене от фигурата ПОСОХа
и да се представят като посоха поп, т.е. да се осмислят като връзка между
жезъл и поп.
Разбира се, този символ на епископската власт може да се свърже
контекстово с вероятния подпис на Константин от 8 и 9 песен, при което
ще се получи комбинацията поп Константин. Така може да се обвърже
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и жезълът като идентифицираща принадлежност на Константин и като
символ на църковна власт. Задълбочаването на разсъжденията към конкретизация на това за кой Константин става въпрос, в този случай без
повече допълнителна информация на сегашния етап може да доведе само
до грешни или недоказуеми изводи.
Могат да се посочат и още разчитания в каноновия модел от
Службата за св. Власий, например в рамките на ирмосите от 1 до 7 песен
включително се вижда поредица от инициалите ПОИМ О Ха, като тук
ирмосът от 7 песен се включва в четенето отново сричково (7 песен,
ирмос: Халадэиская<) и се възприема като изписване на името на Христос
под титла ХЃа, т.е. пеем за Христос.
21 ФЕВРУАРИ
В службата за 21 февруари по ГИМ 164 има два канона, първият от
които е за глас 8, посветен е на чудотвореца Тимотей и започва на л. 150. В
каноновия модел се забелязват интересни акростихови формации, които
могат да се осмислят по следния начин: в рамките на 7 песен и богородичния тропар от 6 песен може да се прочете в обратен ред името БОАН – Боян:
7 песен, 2 тропар: Блаженьства божьствьнааго•
7 песен, 1 тропар: Оyгасивъ страстии•
7 песен, ирмос: АнгЃлмь отро <
6 песен, богор. тр.: На рамэхъ херовимьскыихъ•
Другото четене в първия канон за 21 февруари е по-интересно като
начин на изписване. То обхваща 4, 5, 6, 7 и 8 песен и е изградено във филигран-фигура с формата на П със скъсени хасти. Хоризонталната част от
П (изградена от инициалите ТОДОС) се пресича по средата от вертикално
четената чрез инициали дума поп (6 песен), едното П от които е изписано
именно чрез пространственото разположение на инициалите, съставящи
името ТЕОДОСЯ – Теодоси. Така всъщност се получава цялостен филигран-подпис във вид на глаголическото А – Ŕ.
I
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
песен

VII
песен

Ирмос

П

У

И

М

О

А

П

Б

1 тропар

Т

У

Т

Оy

Д

Оy

С

С

2 тропар

И

У

Е

П

П

Б

Я

Х

У

Т

Н

И

Я

3 тропар
Богор.
тропар

Н

Ч

М

В

VIII
песен

IX
песен

О
њ

Г
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Това са началата на тропарите, образуващи името ТЕОДОСЯ (Теодоси):
4 песен, 1 тропар: Ты молитвами си утвьрженъ присно•
4 песен, 2 тропар: Еже къ намъ христова съмотрения•
5 песен, 1 тропар: Оyмъмь очищенъмь•
6 песен, 1 тропар: Добрэ сво¬ съблюдая•
7 песен, 1 тропар: Оyгасивъ страстии•
8 песен, 1 тропар: Страстоубииць бысть•
8 песен, 2 тропар: Яко кадило преподобьне•
Ето и тропарите от 6 песен, образуващи думата поп:
6 песен, 2 тропар: Пристанищю разумьнууму•
6 песен, ирмос:

Оцэсти мѧ сЃпс<

или 6 песен, 3 тропар: Оyдалилъ ¬си пэсньно филигран-фигура П, образувано от подписа на Теодоси.
Всъщност думата поп може да се потвърди и чрез още един вариант
на четене, образувано от инициалите на 2 и 3 тропар от 6 песен и 2 тропар
от 5 песен:
6 песен, 2 тропар: Пристанищю разумьнууму•
6 песен, 3 тропар: Оyдалилъ ¬си пэсньно•
5 песен, 2 тропар: Плъть въздьржани¬мь•
Прочитането на филигран-подписа може да се допълни, ако глаголическото А (Ŕ) се прочете не само като фигура, но и във варианта с наименованието на буквата Азъ. Така филигран-подписът на Теодоси може да се
разгърне като: „Аз поп Теодоси“.
В зоната на 4-8 песен от каноновия модел, в рамките на коментирания вече филигран-подпис на Теодоси, може да се види и допълнителна вписана фигура на равностранен триъгълник. Тази триъгълна фигура
има за център инициала П на 2 тропар от 6 песен, от който започва четенето на поп; трите ъгъла на триъгълника се бележат от инициалите Оy/О,
двата от които участват в изписването на името Теодоси, а третият инициал е изграждащият думата поп. Символиката на триъгълника е достатъчно ясна в християнски аспект – Светата Троица.

Още по-впечатляващо е централното вписване на триъгълника в
коментираното глаголическо А.
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Разбира се, интерпретациите за фигурата могат да се обогатят.
Безспорно е обаче, че до нас достига още едно вероятно име на
книжовник, работил върху превода на минея за м. февруари – поп Теодоси, който вероятно е имал специално отношение към глаголическата азбука, и се е инициирал като знаещ тази азбука.
В този канон се открива свидетелство за съвместна дейност на
химнографите Боян и Теодоси. Боян е вече известен от изследванията на
В. Панайотов, но Теодоси се появява като име на вероятен химнограф от
ранната старобългарска епоха за първи път и засега не е потвърден.
23 ФЕВРУАРИ
В канона за глас 2 от Службата за великомъченик епископ Поликарп
(и по трите запазени най-стари славянски ръкописа – ГИМ 164, РГАДА 103 и
РГАДА 104) се разчита гръцкото име ЗОТОС (Зотос) в рамките само на първите тропари от 5, 6, 7, 8 и 9 песен.
Ето началата на първите тропари, образуващи четенето по ръкопис
РГАДА 103:
5 песен, 1 тропар: Зарею дхЃовьною просвэщаемъ•
6 песен, 1 тропар: ОyмрЃтвивъ сѧ бЃогласе•
7 песен, 1 тропар: Твръдыи съмыслъмь•
8 песен, 1 тропар: ОсвэтиB¡ блЃгочьстивьно•
9 песен, 1 тропар: Свэтоносиваѧ твоѧочЃе•
Трябва да се изключи вероятността за случайна комбинация на
инициалите при прочитането на името Зотос, защото в канона за глас 2 от
Службата за св. Ксенопонт и великомъченик Полит на 30 януари, л. 248об
– ГИМ, № 163, се разчита същото име Зотос, но изписано чрез съчетание
на инициален и сричков акростих в рамките на третите тропари на 3, 4 и
5 песен и богородичния тропар от пета песен - ЗОТоСъ:
3 песен, 3 тропар:

Законъмь въспитанъ владычьньмь•

4 песен, 3 тропар: Отъ бездьны преподобьнии•
5 песен, 3 тропар: Тобою промышля•
5 песен, богор. тр.: Сына безлэтьна•
Вероятно името Зотос може да се приеме за гръцки вариант на името Зот по аналогия с гръцките варианти на Наум – Наумос (Ivanova, 2012,
p. 59) и на Климент – Климос/Климентос (Panayotov, 2005b, pp. 314-326).
Кой е Зотос? Историята засега не дава специални сведения за личност с такова име от българския книжовен живот, но може да се предпо-
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ложи (предвид времето на превеждане на службите – най-вероятно в България през Х век), че той e част от преводачите на Симеоновия книжовен
кръг. Ако се съди по името, е възможно да е и грък, който работи заедно
с българските книжовници. Така към кръга от интернационалните представители (Panayotov, 2018, pp. 217-241) може да се добави и името на книжовника с гръцко име Зотос. Това предположение се основава на факта,
че в канона за 30 януари по ГИМ 163 заедно с името на Зотос се четат и
вероятно имената на Борис и на сина му Симеон 16, което ни дава по-точна
ориентация за времето, за превода и за дейността на Зотос.
Към сведенията за Зотос следващите разчитания по ГИМ 164 могат
да дадат допълнителна информация.
При четене в 8 песен могат да се видят в два варианта чрез инициалното и сричково изписване ЗОВОВъ (Зовов) или С/ЗОТОВъ (З(С)отов)
(вероятно трябва да се възприема като бащино име, като прякор или като
притежателно прилагателно) по следните два начина:
Първият вариант на четене се образува по обратен ред в рамките
на 8 песен, заедно с ирмоса, започвайки от 4 тропар – ЗОВОВъ:
8 песен, 4 тропар: За христа заколенъ•
8 песен, 3 тропар: Оyтврьржая сѧ крьстъмь•
8 песен, 2 тропар: Въ старости прэглубоцэ уношьско¬ мужьство ...
8 песен, 1 тропар: Освэтивъ благочьстивьно•
8 песен, ирмос:

Въ пещь огнь <

Вторият вариант на четене се образува чрез първите тропари от 5 и 6
песен и ирмосите на 6, 7 и 8 песен – ЗОТОВъ:
5 песен, 1 тропар: Зарею духовьною•
6 песен, 1 тропар: Оyмьртвивъ сѧбогогласе вьсему миру•
7 песен, 1 тропар: Твьрдъмь помыслъмь.
7 песен, ирмос:

О тэлэ златэ•

6 песен, ирмос:

Въ бездьнэг<

					

или 8 песен, ирмос: Въ пещь огнь <

Огледално може да се види почти същата комбинация от инициали,
но с отчитане на принципите на заместване на букви (Panayotov, 2011, pp. 2637) – СОТОВъ:
9 песен, 1 тропар: Свэтоносивая ти отьче•
8 песен, 1 тропар: Освэтивъ блЃагочьстивьно•
16

Този канон ще бъде предмет на друго изследване.
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7 песен, 1 тропар: Твьрдъмь помыслъмь.
7 песен, ирмос:

О тэлэ златэ•

8 песен, ирмос:

Въ пещь огнь <

Интересна е филигран-фигурата, която се образува от свързването
на симетрично ориентираните инициали В, О/У и С спрямо центъра на
името Зотос – Т, свързаните инициали представят следната фигура 17 – ,
която прилича на глаголическо М – Ì.
Към тези разчитания е възможно да се прибави още едно в рамките на 3, 4 и богородичен тропари на 9 песен, което се чете в два близки
анаграматични варианта – ПрэВЯ (пръв, първи) или ПрэВьньць (първенец).
Разчитането тук на э като ь/ъ става по правилото за заместването на еровите гласни, които в някои случаи се изпускат (Panayotov, 2011, p. 34). Тук
може или да се предположи ерът за изпуснат, или да се приеме, че е предаден чрез графично подобния знак на ятовата гласна – Э:
Първият вариант е комбинация от сричково (или и инициално) четене – ПрэВЯ (пръв, първи):
9 песен, 3 тропар:

Прэсвѧтыя троица•

9 песен, 4 тропар:

Вэньць носѧщѧ тѧотьче•

или 9 песен, богор. тр.: Яко богородицю тѧдэво•
Вторият вариант е комбинация от сричково и анаграматично четене
и има вида ПрэВэньць (първенец):
9 песен, 3 тропар: Прэсвѧтыя троица•
9 песен, 4 тропар: Вэньць носѧщѧ тѧотьче•
Това разчитане ни дава допълнителна информация, че Зотос се
идентифицира като първенец в някакъв аспект – дали в книжовните занимания, в църковното дело, в политиката, или в някое друго дело, не
може засега да се уточни, но е явно специалното отношение към него.
Възможно е и името на Зотос да е само увековечено в акростиха, без да е
имал някакво конкретно участие в превода на този канон или връзката с
отбелязването на името му е различна от предположените. Споменаването му до вероятните подписи на Борис и Симеон в канона за 30 януари по
ГИМ 163 води до предположението за неговата (на Зотос) обвързаност и в
книжовен, и в политически аспект.
Ето и модела на канона, който представя пространственото разположение на филигран-фигурата и на четенията в канона по ГИМ 164:

17

Тази фигура ми е подсказана от Веселин Панайотов при консултация.
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Интересно е да се помисли върху факта, че филигран-фигурата на
глаголическо М се предшества в каноновия модел от два инициала М на
първите тропари в 3 и 4 песен. Тази посока на разсъждения и наблюдение
отвежда към факта, че в 3 песен първият инициал М от първи тропар може
да се обвърже в своеобразно изписване на подпис (инициален и сричков)
на Наум при обратна посока на четене НаМу – НаУМ – ето тропарите,
изграждащи подписа:
3 песен, 2 тропар: Направивъ прилэжьно богоблажене•
3 песен, ирмос:

Утвьрди насъ<

3 песен, 1 тропар: Маслица пэсньно рещи•
Тъй като този канон ни представя името на Зотос вероятно заедно
с Наум, може би Зотос е още един предполагаем химнограф или личност
от епохата на Кирило-Методиевите ученици.
Каноновият модел предлага и други възможни четения в останалото акропространство, но те засега са по-проблематични.
27 ФЕВРУАРИ
Канонът за глас 6 от Службата за Прокопий Декаполит/Изповедник по ГИМ 164 предлага интересни четения. Инициалите на третите
тропари от 3 и 4 песен, в съчетание с инициалите от 5 песен предлагат
името на известния вече книжовник Боян в словосъчетание с глагола пя
– ПЯ БОЯН:
3 песен, 3 тропар, л. 201: Пострада преподобьне сугубо•
4 песен, 3 тропар, л. 202: Яко мученикъ божьствьнъ истиньныи•
5 песен, л. 202-202об
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Бжи¬мь свэт<

5 песен, 1 тропар: Освѧщена пощеньно исъконьчавъша сѧ•
5 песен, 2 тропар: Явэ претварѧя и вьсе устраяяна лучьше¬•
5 песен, 3 тропар: На плещи възьмъ крьстьное оружье•
По преписа на службата за 27 февруари в ръкопис от РГАДА 103, (л.
46-48), в същия канон на глас 6 се запазват същите акростихови четения:
в рамките на 5 песен е запазено четенето на Боян ( БОťН), което се предхожда от глагола пя ( Пť), изписан чрез инициалите на третите тропари
на 3 и 4 песен (идентични са четенията и по РГАДА, 104).
Може да се обобщи, че в най-древните преписи на Службата за
Прокопий Декаполит от минея за февруари – РГАДА 103, XI – XII век, РГАДА 104 от XII век и ГИМ 164 от XII век, в рамките на канона за 6 глас в
песните 3, 4 и 5 се чете ПЯ БОЯН – пя Боян. Името на този старобългарски химнограф е известно от изследванията на Веселин Панайотов
(Panayotov, 2004, pp. 201-210; Panayotov, 2013, pp. 37-38; Panayotov, 2017, pp.
209-210). Към преводаческото творчеството на Боян може да се прибави и
Служба за Прокопий Декаполит.
ГИМ 164 обаче в рамките на 7, 8 и 9 песен предлага и още едно
четене поради факта, че в 8 песен 2 и 3 тропар са с разменени места. Комбинацията от първите тропари на 7, 8 и 9 песен дава четенето поп – ПОП,
а цялата 8 песен, заедно с ирмоса образува името ИОВИ – Иови. Интересното е, че тези две четения имат общ инициал О, в който се пресичат и
образуват филигран-фигура на кръст. Това са началата, образуващи словосъчетанието поп Иови:
7 песен, 1 тропар, л. 203об: Прэсвэтьло жити¬ тво¬•
8 песен, 1 тропар, л. 204:

Оyмывъ сѧ ти ныи прэже съмьрти явль сѧ•

9 песен, 1 тропар, л. 204об:

Пострадати законьно ясно•

8 песен, ирмос, л. 204:

Ис пламене сЃты <

8 песен, 1 тропар: 		

Оyмывъ сѧ ти ныи прэже съмьрти явль сѧ•

8 песен, 2 тропар: 		

Въоруживъ сѧсилою божьствьнааго духа•

8 песен, 3 тропар: 		

Испълненъ яви сѧ зарѧ вэрьныя•

Ето филигран-фигурата във формата на кръст, образуван от прочетените инициали в рамките на 7, 8 и 9 песен:
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7 песен 8 песен 9 песен
Ирмос
1 тропар

И
П

О

2 тропар

В

3 тропар

И

П

Канонът на 6 глас в Службата за Прокопий Декаполит/Проповедник ни дава две имена на книжовниците Боян и поп Иови.
Още една комбинация от инициалите на 7, 8 и 9 песен може да
предложи смислено разчитане на акроподпис, който ни засвидетелства
трети вероятен книжовник с името Сципио. Това име е предложено от
проф. В. Панайотов18 при коментар на проблемната за четене зона от канона. Редът от инициали, изписващ името Сципио ( СЦИПИО), е следният:
9 песен, 2 тропар: Судии правьдьнуму свэтьло предъстоиши•
7 песен, 2 тропар: Цэломудрия чистотою богогласе•
8 песен, 3 тропар: Испълненъ яви сѧ зарѧ вэрьныя•
7 песен, 1 тропар: Прэсвэтьло жити¬ тво¬•
или 			
8 песен, ирмос:

9 песен, 1 тропар: Пострадати законьно ясно•
Ис пламене стЃы<

8 песен, 1 тропар: Оyмывъ сѧ тиныи прэже съмьрти явль сѧ•
Името Сципио обгражда изписаното име на Иови и пресича изписването на ПОП като образува кръст, чийто пресечен център е отново инициалът О в 1 тропар на 8 песен. Имената на Иови и на Сципио имат и общи
инициали И. Ето как се разполагат пространствено инициалите:
7 песен 8 песен 9 песен
ирмос

И

1 тропар

П

О

П

2 тропар

Ц

В

С

3 тропар

И

Ето как изглежда каноновият модел от Службата за Прокопий Декаполит/Изповедник по ГИМ 164:
18

Името е разчетено и в статията на Десислава Иванова и Веселин Панайотов „Химнографската
памет (ЦИАИ – ръкопис № 316)“ от настоящия сборник.
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Всъщност имаме два интерферирани подписа на Иови и на Сципио
около ПОП, което обвързва и двете имена със сана на свещеника. Разчитането на поп Сципио и в Канона за мъчениците Терентий, Помпий и другите с тях от Служебен миней за м. април – ЦИАИ № 316 дава по-голяма
увереност на настоящото четене. Така екипът, работил върху превода на
канона от Службата за Прокопий Декаполит, включва вероятно трима
книжовници – Боян, Иови и Сципио.
29 ФЕВРУАРИ
Последната служба от ГИМ 164 за 29 февруари е за св. мъченик Теостирикт и всъщност предлага един от интересните за разчитане акростихове.
Службата е издадена по ГИМ 164 на старобългарски и паралелно
на старогръцки език, придружени с разночетения, с коментар и превод
на немски език от Дагмар Кристианс (Rothe, Christians, 2009)19. За гръцките съответствия се посочва, че службата за Теостирикт е поместена на
28 февруари в ръкопис Da (Februarmenäum, Crypt. D. a. XXI), а в ръкописите Sinai 597 (Menäum für Januar und Februar, Sinaiticus graecus nr. 597) и
Sinai 602 (Februarmenäum, ГИМ, Син. Греч. № 181) е поместена под дата
17 февруари (Rothe, Christians, 2009, Teil 3: 20. bis 29). В гръцкия текст на
канона от Службата за Теостирикт е отбелязано наличието на фразов
акростих, четен по вертикала, който обхваща инициалите на тропарите
от всички песни (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9): Wdaîß Qeostërikton ©mnô tòn mégan
(Rothe, Christians, 2009, p. 629). Този акростих не съдържа в себе си името
на автора на канона, а указва предназначението на песнопенията за св.
Теостирикт. Друг отличаващ факт е наличието на запазена втора песен
в структурата на канона единствено в тази служба от целия миней за м.
февруари по ГИМ 164, а и по останалите работни ръкописи – РГАДА 103 и
РГАДА 104, което по принцип се възприема като белег за древност.
19

За съжаление, към момента разполагам само с копие от изданието на листите за 29 февруари.
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Интересен за нас е обаче преводният вариант на канона на старобългарски език, и по-точно решението на старобългарските преводачи
относно предаването на акростиха – те не запазват оригиналния, а вписват своите имена. Трудността20 на тази задача показва още веднъж таланта на старобългарските преводачи.
Личността на Теостирикт се оказа интересна и забулена в липса на
данни и обърквания с други съименници. Досега не открих житиен текст
за него, има само служба, която се среща на различни дати: 29 февруари (в
ранните славянски ръкописи и в гръцки), 17 февруари (в гръцки), а също и
на 28 февруари. Някои източници (Molitvoslov na russkom yazyke) дават информация, че Теостирикт е ученик на свети Никита Изповедник и както
учителят, така и ученикът са пострадали в епохата на иконоборството, защитавайки почитането на светите икони. В богослужебните книги, както
гръцки, така и славянски, името на Теостирикт се изписва преди канона,
който се чете или пее на вечерня във вторник на 8-ми глас. Съществува
устна традиция, че самият монах Теостирикт е страдал от униние, което
го измъчвало много пъти. Затова написаният от него Молебен канон към
св. Богородица помага на онези, които скърбят, угрижени са и са унили от
различни обстоятелства. Четенето на канона помага бързо и лесно да се
излезе от греховното състояние. Други източници (Drevo, 2016) посочват
паметта му на 10 ноември и на 17 февруари (Drevo, 2016), както и на 28 февруари. По време на иконоборството Теостирикт се подвизавал в манастира на Символ в Мала Азия под Олимп и бил защитник на светите икони.
Използван с прякора Символичен (ὁν Συμβόλοις или τν τοῖς Συμβόλοις), топонимът, наред с други неща, може да означава „общи усилия, целият свят,
цялото братство“ и да бъде „второто“ име на манастира или дори група от
манастири. Подобно тълкуване може да подскаже, че това е същият светец като Теостирикт, игумен на манастира Пеликит в Трилия, близо до
Олимп, чиято памет се чества на 29 февруари21. Други синаксари уточняват, че Теостирикт е монах или игумен на манастира във Витиня – Символ
(Sinaksar, 2016).
В Българския православен каталог (Pravoslavieto.com) паметта на
свети мъченик Теостирикт, игумен Пеликитски (VIII в.) се посочва на 29
февруари заедно с паметта на св. преподобни Йоан, наречен Варсанофий
(V в.). За Теостирикт има сведение, че е пострадал за иконопочитанието
при Константин Копроним, като са изгорили носа и ръцете му с катран, и
че е бил участник в страданията на св. Стефан Нови († 767).
Тези сведения за личността на св. Теостирикт са важни в случая,
защото могат да обяснят и донякъде да мотивират превеждането на канона за него на старобългарски език най-вероятно от Кирило-Методиевите
20

За спецификата при преводите на химнографски текстове и за трудностите и ограниченията,
които старобългарските книжовници трябва да преодоляват, вж. Panayotov, 2009, pр. 4-5.
21
За грешното смесване на светците вж. Sinaksar, 2016.
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ученици, а вероятно и с поръката на св. Методий. (Методий вероятно е
бил в манастира в Мала Азия, а Кирил е делегиран идеологически защитник на иконопочитанието – последовател на мъченика за иконите св.
Теостирикт.)
Първоначално ще коментирам Службата за св. мъченик Теостирикт (29 февруари) от Служебен миней за февруари по препис от РГАДА
103, XI-XII век. Тъй като в ГИМ 164 има объркване в поредността на конкретните листи в началото на канона – първа песен от ирмоса до 2 тропар
включително, ще се работи основно с преписа по РГАДА 103. Подписите,
които могат да се разчетата в канона за глас 2 по РГАДА 103, са няколко,
но ще започна с безспорното четене на думата песен. Тя се чете в акростишното пространство на 7 песен (1, 2 и 3 тропар) и 8 песен (1 и 2 тропар)
– началните инициали образуват думата ПќСњН:
7 песен, 1 тропар: Побэдивыи страсти възиграниѧ мудре•
7 песен, 2 тропар: ťко дэлатель сы• невеществьнаго рая•
7 песен, 3 тропар: Страсти хвЃы подражавъ мудре• (с може да се прочете и в
рамките на ирмоса на 8 песен – съшьдъшаго>$)
8 песен, 1 тропар: њго же рече древле зачьнъ•
8 песен, 2 тропар: Недугующа дЃЃшею• ѧко врачь сы отрT΅амь ‹еостирикте•
Друг вариант на четене е само в рамките на 1 и 2 тропар от 7 и 8 песен,
които дават реда ПќњН. Може да се предположи като думата ПќНIЕ – пение:
7 песен, 1 тропар: Побэдивыи страсти възиграниѧ мудре•
7 песен, 2 тропар: ťко дэлатель сы• невеществьнаго рая•
8 песен, 1 тропар: њго же рече древле зачьнъ•
8 песен, 2 тропар: Недугующа дЃЃшею• ѧ
 ко врачь сы отрT΅амь ‹еостирикте•
Този вариант на четене по-нататък се включва по-безпроблемно (без
обща зона на пресичане) във фразов акростих, който се посочва накрая.
В зоната на третите тропари на 7, 8 и 9 песен и 4 тропар от 9 песен
може да се разчете името Симон (СиМОНъ). Особеното в образуването на
името е, че първата сричка от името – Си – е изписана анаграматично чрез
началния инициал на третия тропар от 7 песен – С – и последната буква от
същата дума – и – Страсти; последната сричка от името – Нъ – се чете сричково. Ето тропарите, които предават името:
7 песен, 3 тропар: Страсти хвЃы подражавъ мудре•
8 песен, 3 тропар: МчO΅скы съподобль сѧ•
9 песен, 3 тропар: Отъврьгъ свсесуеты житиискѧ•
9 песен, 4 тропар: Нынэ § славы въ славу• пришьдъ•
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Логичният въпрос е кой би могъл да се идентифицира като Симон.
Ако приемем, че Симон и Симеон са варианти на едно и също име, то найблизкият отговор е в списъка от Книгата на побратимените монаси от Райхенау (или Поменик от Райхенау), който се пази в Централната библиотека
в Цюрих. Както е известно, в този списък са имената на Методий и на неговите ученици: Игнатий, Лъв, Йоаким, Лазар и Симеон. Другата асоциация е,
разбира се, с името на Борисовия син – цар Симеон Велики.
Акростишното поле на Канона за Теостирикт по РГАДА 103 предлага още възможности за разчитане на акроподписи в рамките на 1, 2 и 3
песен. В рамките на 1-2 песен се разчита (четенето ми бе подсказано от В.
Панайотов) името Ирник 22 (ќРНИК, ЯРНИК (РГАДА 104), което според законите за замяната на буквите може да се представи като IРНИК):
1 песен, 1 тропар: ťко на высотэ бжсЃтвьныихъ добродэтели ...
1 песен, 2 тропар: Раздэливъ море стрT΅аи• жьзломь вэрьнъ имь•
1 песен, 3 тропар: Неусыпающиимъ ума окомь• тьмьнаго кънѧзѧ•
1 песен, 4 тропар: Иковли истинэ рьвьнуş•
2 песен, 1 тропар: КрT΅ъ на раму си• оЃче възьмъ•
В рамките на 2 и 3 песен, 2 и 3 тропар дават името Наум (На1М).
2 песен, 3 тропар: На недвижимэмь вэрьнэмь камене•
3 песен, 2 тропар: 1гасилище23 стT¡рамъ• туча прЃдбне•
3 песен, 3 тропар: Млэкомь въспэтэнъ• мудре вэрьныимъ•
Този начин на акростишното изписване на името на Наум е вече
известен (Ivanova, 2012, pp. 57-64; Stoyanova, 2018, pp. 270-271.) и на практика потвърждава похвата на Наум да се подписва чрез комбинация от
инициален и сричков акростих.
При така посочените възможни четения в пространството на канона от Службата за Теостирикт остава зоната на 4 и 5 песен. Предвид
плътното заемане на останалото акростихово пространство с вписани
имена и думи е логично да се очаква смислено четене и в останалата зона.
Един вариант на анаграматично четене може да образува фразов акростих с името на Наум. Четенето в случая по РГАДА 103 придобива следния
вид – На1М ВоИн Мир:
4 песен, 2 тропар: Воду точа бЃоприѧтьне• очищаищю сьрдьцѧ• ...
4 песен, 3 тропар: Иоанову пустыню• ИлиJ¡ну жизнь• бЃоносе• ...
5 песен, 1 тропар: Мирьскую красоту• и миродьржьца оставль прпбD¡не•
22

Вж. Panayotov, 2018, pp. 218-219; Panayotov, 2011, 26-37.
По препис 104 от РГАДА, Миней за февруари, XII век, инициалът на 3 песен, 2 тропар е Г
(Гасилище), както и в преписа от Син 164.
23
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Ето и пространственото разположение на четенето в 3, 4 и 5 песен:
II песен III песен VI песен V песен
1 тропар

Мир

2 тропар
3 тропар

На

1

Во

М

Ин

Разчитането на воин като вариант ми бе предложено от В. Панайотов по време на обсъждане на проблемните зони в каноновия модел.
Друго възможно четене на акротекст в рамките на инициалите от
началата на тропарите в 4 и 5 песен може да се представи в следния вид –
БВИМБВ:
4 песен, 1 тропар: БЃовэщаныи ѧ
 зыкъ твои• ...
4 песен, 2 тропар: Воду точа бЃоприѧтьне• ...
4 песен, 3 тропар: Иоанову пустыню• ИлиJ¡ну жизнь• бЃоносе• ...
5 песен, 1 тропар: Мирьскую красоту• и миродьржьца оставль прпбD¡не•
5 песен, 2 тропар: БжЃиею вэрою• умъ утврьдивъ• ...
5 песен, 3 тропар: Всь удиви сѧ бЃу• ...
Тази поредица БВИМБВ може да предизвика различни четения, но
при всички положения трябва да се изключи случайността в подредбата,
защото е факт, че инициалите от първи и втори тропар от 4 песен се повтарят във втори и трети тропар от 5 песен – Б и В, и освен това ограждат
инициалите И и М от последния 3 тропар на 4 песен и първия тропар от 5
песен. Още по-интересното е, че инициалите И и М са дублирани в началата на вторите синтагми от съдържащите ги тропари, което няма как да
се приеме за случайност. Това поставя проблема как да се развържат тези
инициали И и М в рамките на останалите – БВИМБВ.
Възможно четене на тази поредица може да се предложи чрез комбинирането на инициално и анаграматично четене, което придобива
следния вид:
БЃВИМ БжЃиею Всь.
Тук БВИМ е съкратено изписано, а четенето може да се предаде
като ‘да благославяме Божественото цяло/всички’ или друго синонимно
четене. Може да се приеме сегментация на думите, при която М се откроява като единичен инициал вероятно на личност с име, започващо с М, а
останалите комбинации се разчитат като ‘благослови М благослов’ – БВИ
М БВ. Разира се, тук предложените варианти на разчитане остават в сферата на предположенията и засега няма основания да се подкрепи някое
от тях с по-голяма сигурност, а са възможни и други.
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В рамките на 9 песен по ГИМ 164 (този препис е най-пълен като
състав на тропарите) инициалите К и Н в 1 и 2 тропар (в разночетене 1
тропар от 9 песен в този препис започва не с предлога Въ, а с предлога Къ
– често срещана замяна в различните преписи) могат да се разчетат чрез
комбиниране на сричково и инициално четене като КъНОН.
9 песен, 1 тропар: Къ тишинэ вышьнии.
9 песен, 2 тропар: На землю пришьствовавъ.
9 песен, 3 тропар: Отъвьргъ сѧ вьсея•
9 песен, 4 тропар: Нынэ отъ славы въ славу•
Така четенето от 9 песен може да се обвърже във фразов акростих в
рамките на 7, 8 и 9 песен – ПќНIЕ КъНОН СиМОН. Всъщност изписванията
на Симон и Кънон се пресичат (интерферирани според въведената терминология от В. Панайотов) в използването на общ завършек ОН – това
се обяснява по принцип безпроблемно с ограниченото акротекстовото
пространство на канона.
В схематичен вид четенето по ГИМ 164 изглежда така:
VII песен VIII песен IX песен
1 тропар

П

њ

Къ

2 тропар

Я

Н

Н

3 тропар

Си

М

О

4 тропар

Н

В 6 песен24 от същия канон чрез обратно четене може да се види изписването на ПРВО (първо), с участието на ирмосите на 6 и 7 песен:
6 песен, 2 тропар: Паче всѧкого дрэвьнѧго озлоблениѧ•
6 песен, 1 тропар: Разумьнаго бЃо¹ханиş кадило•
24

В 6-та песен немското издание на ГИМ 164 обаче не отбелязва наличието на допълнителния
тропар след първия, който е явна компилация между началната половина на последния
тропар от 6-та песен и втората половина от първия тропар от същата 6-та песен. Прилагам
тук текста на допълнителния тропар в ГИМ 164, който няма гръцко съответствие, но е
комбинация от двата съществуващи в 6-та песен и на практика допълва броя на тропарите
спрямо останалите песни в канона - ГИМ 164, л. 215об:
Паче вьсşкого дрэвьнѧаго озълобления• иже Христа ради претьрпэвъ подъялъ ¬си” вонѧ животьны бывъ• чьтущиимъ тѧ любъвию блажене >$
Този пропуск в изданието няма решаващо значение
за предложените тук четения на акростишното
пространство. Прилагам снимка на въпросната
страница от ръкописа:
ГИМ, Миней за февруари, № 164, л. 215об – 216 (http://catalog.shm.ru/entity/ALBUM/622494765)
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6 песен, ирмос: Въ бездьн <
7 песен, ирмос: О тэлэ зла <
Това разчитане образува фразов акростих с предложеното четене за
7, 8 и 9 песен от канона (по препис ГИМ 164), което може да се представи
като: ‚Първо пеене на Симон‘. В това разчитане обаче е проблемно включването на КъНОН.
При идентифицирането на Симон като име няма съмнение, но
при определянето на думата КъНОН могат да се предположат поне два
варианта: в единия може да се приеме, че се назовава самата жанрова
форма в службата, при другата интерпретация КъНОН може да се обвърже с личното име Конон, което е известно мъжко лично име, например
св. мъченик Конон Исаврийски. Може да се предположи, че книжовник с
името КъНОН (Конон) се е подписал заедно със СиМОН (Симон/Симеон).
И двата подписа си приличат по стила на съставяне – първата гласна
или липсва, или е изразена чрез поддържаща буква. Подобен подпис
може да се предположи и в канона на глас 2 за 25 февруари – в рамките
на 8 и 9 песен: КаНОН от същия ръкопис – ГИМ 164. Това може да предопредели хипотезата за ново име в старобългарската химнография –
името на книжовника Конон (изписано като Канон/Кънон). Наблюдава
се и още едно съвпадение между двата канона, съдържащи вероятния
подписа на Конон – и двата канона са за глас 2, което хипотетично може
да насочи към определена ангажираност на книжовника с превода на
канони за 2 глас.
Разчитането в схематичен вид по ГИМ 164 изглежда така:
VII песен VII песен VIII песен IX песен
Ирмос

В

О

1 тропар

Р

П

2 тропар

П

3 тропар
4 тропар

њ

Къ

Я

Н

Н

Си

М

О
Н

Така почти цялото пространство на Канона за Теостирикт по
ръкопис РГАДА 103 е изпълнено с имената на вероятните преводачи на
старобългарски език – Ирник, Симон, Наум и Конон (инициалите след
слежа са разликите по ръкопис 164 ГИМ).
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I
песен

II
песен

III
песен

IV
песен

V
песен

VI
песен

VII
песен

VIII
песен

IX
песен

Ирмос

В

В

У

У

С

В

О

С

И

1 тропар

ť

К

Б

Б

М

Р

П

њ

В/Къ

2 тропар

Р

Б

1/Г

Во

Б

П

ť

Не

Н

3 тропар

Н

На

М

И

В

Ø/П

Си

М

О

4 тропар

И

Богор.
тропар

Б

Н
Б

Т

М

Х

Н

Н

О

П

Този случай, когато в един канон се подписват няколко преводачи, не е прецедент, а по-скоро практика. Хронологическите граници на
творчството на Наум и на Ирник са вече посочени в изследванията на
В. Панайотов. За името на Симон също могат да се посочат вече открити
подписи. Интересното е тук вероятното уточнение към Симон, че това е
първият му песенен труд, както вероятно и на Конон, чийто вероятен подпис е интерфериран с този на Симон. Към тези факти трябва да отбележим и още няколко: личността на Теостирикт и желанието тези четирима
книжовници да се подпишат в канона за него – това може да се обвърже
с живота, убежденията и творчеството на Теостирикт – Молебния канон
за Богородица, който се пее при случаи на преодоляване на униние сред
монашеските общества... Освен това Теостирикт е пострадал в защита на
иконопочитанието, което също може да се свърже с подписите на книжовниците, които по този начин вероятно декларират своите възгледи по
отношението на почитането на иконите. Като се има предвид Пространното житие на Кирил, няма как да не се направи връзка и с представения
там спор на Константин – Кирил Философ с последния представител на
противниците на иконопочитанието. Тези обстоятелства водят до извода
за обвързването на Симон и Ирник, а вероятно и на Конон, с Кирило-Методиевите ученици, съратници и последователи, а наличието на подписа
на Наум заедно с тях донякъде потвърждава това.
Предложените акростихови прочити на част от каноните в службите за м. февруари по ГИМ 164, РГАДА 103 и РГАДА 104 дават възможност
за някои първоначални изводи.
Поне в половината от представените канони е засвидетелствано
съавторство или колективна преводаческа работа. От разгледаните акростихове в каноновите модели на част от службите за м. февруари се
открояват акроподписите на известните химнографи Наум, Сава, Боян.
Има и нови имена, които предстои да се потвърдят от други паметници като химнографи от епохата на Първото българско царство – това са
имената на Иови, Зотос, Теодоси, Атита/Атия, Конон. Има и подписи на
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химнографи, които потвърждават откритията на В. Панайотов – Ирник,
Симон, Сципио, Сисин/Сисо. Присъства, макар и с непълно четене, възможен прочит на името Константин.
Интересен е и фактът, че част от подписите са филигранни или
са съпроводени от филигран-фигура, която или е тематично обвързана с
акростиха, или свидетелства за пристрастието на химнографите в определена насока. Всичко това разкрива практика на колективната работа,
която вероятно трябва да свидетелства и за дейността на развита в преводаческото изкуство на химнографски текстове школа, а разнообразният
маниер на подписване представя индивидуалния почерк на книжовници
с изградени поетически умения.
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