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ПРоДГОВОРЪ 

Прtдлаганата книга с пръвъ опитъ да се обди рятъ, да 
се обнародватъ наедно и пояснятъ по-важнитt книжовни и 
устни произведения на богомилството . Тия произведения 
иматъ двояко значение. Прi;ди всичко, тt ни разкри ватъ 
литературното съкровище на богомиJ1ското общество, на него 

вит·h духовни ну)J(ди. и тежнения; тt ни даватъ обиленъ мате
риалъ за обяснение на литературното общение между Азия и 
Европа,  особено въ областьта на апuкрифитt, н-Ькои отъ 
които еж запазени само въ българската имъ версия. Не по 
малка е и истор!'{ческата цtна на тиs1 произведения. Т-Вхното 
използуване ще помогне да се оправятъ досега шнитt едно
странчиви гледища за богомилството, градени прtдимно върху 
извори, идещи оrъ противницитt на това учение. Сега, когато 
броятъ на тия извори се увелич и  значително, та се налага 
една прiюцtнка на старит·\; мнtния, нашиятъ приносъ, надt
ваме се, ще допринесе да се даде по-вtрна и ясна картина 
за духовния и нравственъ ликъ на учението, което раздрусва 
в-Вкове наредъ черквата и държавата на България, Византия,  
Сърбия, Босна, Италия, Франция и др.  Въ увода на тая книга 
ние даваме само скица на тая картина на богомилството , 
колкото е необходимо да се . "проумtятъ по-лесно неговитt 
литературни паметници. Въ друго наше съчинение, ако усло
вията ни позволятъ, ще изложимъ по- обстойно учението и 
историята на богомилството и ще добавимъ съотв-Втнитi> 
български и другоезически доку менти. 

София, 24. 11. 1925. 

Йор. Ивановъ 
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УВОДНИ· ДУМИ 

Книгата на именития български учен проф. 
Йордан Иванов "Богом илски книги и легенди�. излязла през 
1925 г., е първият опит да бъдат издирени, систематизирани и 
обнародвани главните произведения с богомилски характер или 
такива творби, които са били близки по дух на богомилските 
схващания. Задачата на автора е била да подбере преди всичко 
българските, домашните паметници за богомилството, ноито 
разкриват най-пъпно и пряко произхода, същината и историята 
на това важно религиозно и социално учение в средновековна 
България. Съобразно с това повечето от поместе ните в книгата 
му произь�дення имат местен произход и са на старобългарски 
език. По изключение обаче проф. Й. Иванов е включил в сво� 
труд и някои други, съставени извън нашата страна паметници, 
като например Катарскня требник, една гръцка и една боснен
ска легенда за сътворението на света и др. Така се е нарушил 
до известна  степен възприетият от автора принцип, но съще
временно това дава възможност за една по-пълна преценка на 
богомилското учение . и за изясняване на неговата голяма роля 
на Балканския полуо с т ров и в Западна Европа през среднове
ковната епоха. 

При подреждането н а  подбрания изворов материал проф. 
Й. Иванов е разгран ичил две групи : първата група, означена 
под наслов "Главни произведения•, е представена от такива 
паметници, които са свърза н и  най-пряко с богомилската идео
логия и с ор'ганизацията на богомилите. На първо място тук 
идва известният богомилски апокриф . йоановото евангелие• 
(или "Тайната книга"), където са изложен и  главните космого
н ични и есхатопогични вярвания на богомилите, отразени през 
призмата на умерено дуалистичния им светоглед. След това идва 
споменатият ве че "Катарски требник ", който е написан на про
вансалски език и е служил на катарите в Южна Франция, но 
чийто оригинал, както отбелязва' й. Иванов, е въан1-1кна.11 ве- · 

роятно в нашата страна. Между главните богомилски произве
дения е поместен и апокрифът "Видение Исаево• в една негова 
по-късна латинска версия, направена, както изглежда, въз ос-
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нова на по-ста р, недошъл до нас славянски първообра�. Апо
крифъ'r .Виден ие Исаево• е бил създаден векове преди поя
вата на  богомилството и по своето цялостно съдържание не
може да бъде причислен към кръга на  еретнческата, богомил
ска литература. Независимо от това обаче прокараните в не
го дуа.пистично-гностически схващания са направи.пи от това 

съчинение, както убедително е посочи.п авторът, една от най
предпочитаtUtте и разпростра нени богомилски книги. Поради това 
включването му в отде.па .Г.павни произведения• се явява 
оправдано. 

Във втория дя.п на кн игата си ,  означен с името „Второ
степенни  п роизведения ", проф. Й. Иванов е поместил редица 
творби на средновековната апокрифна книжнина, като • Енох •, 
„Варух",· .Детство Исусово• , .Адам и Ева• и др. По произ
ход това не са богом илски съчинения, а апокрифи със сюжети 
от Стария и Новия за вет, някои от които са  възникна.пи още 
преди появата на християнството, а други - през първите сто
.петия с.пед създаването м у. Тези про1tзведения са би.пи .пюбимо 
четиво на десетки поколения в пределите на Римската и мпе-

. рия и впоследствие във Византия, а с.пед покръстването на бъл
гарите започна.пи да се разпространяват и в нашата страна. 
Дош.пи от съседна Византия, те би.пи п реведени от гръцки на 
български би.по дос.повно, би.по с някои добавки и изменения, 
направени от българския съставител и преводач. С течение на 
времето тези а покрифи би.пи вк.пючени в кръга на богомилската 
книжнина, тъй като съдържа.пи такива възгледи и образи, които 
би.пи подходящи за популяризира не на богоми.пското учение. 

В отде.па . Второстепенн� произведения" проф. Й Иванов 
е поместил и един друг вид творби , които са възникна.пи вече 
по-късно, след появата на богомилството , като пряко отраже
ние от неговото в)Jияние върху съзнанието на хората. На първо 
място· тук идва тъй наречената „ Тивериадска легенда • , еди н 
дуалистичен апокриф за сътворението на вселената като съв
местно де.по на Бог и Сатанаип. Този апокриф е възникнал в 
средновековна България, а впоследствие н амери.п добра почва 
за разпространение и в руските земи. Към тази група творби 
е отнесъл проф. Й. Иванов двете споменати вече .пегенди -
за сътворението на света - гръцка и босненска, които отра
зяват дуалистичните схващания на еретиците във Византия и 
Босна. Тук е. поместе н  и известният „ Бъ.пгареi<И апокрифен ле
топис• (възникна.п към средата на XI в.), който, без да бъде 
изцяло боrоми.пски по своя характер, разкрив а  някои възгледи, 

характерни за богомилската идеология (главно аскетичните на
строения и ненавистта срещу войните). 
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Във втората част на книгата си проф. Йор. Иванов е под
брал 16 български дуалистични легенди, които са възникнал и 
след п9явата на богомилството и свидетелству ват за сипната 
му ропя в народното творчество. Това са  разкази за сътворе
нието на света и за борбата между бога и дявола, която за
вършва обикновено с победа на бога. Те са създаден и  сле
дователно в духа на умерен ия дуализъм, който е бил господ
ствуващ сред бъл гарските богомили. Подбран •1 ят от Йор. Ива
нов материал от народни дуалистични легенди си остава и до
сега нашият най-пъпен и добре систематизиран източник за 
проучване на богомилското влияние върху народния фолклор. 

Както се вижда от каза ното, книгата н а  проф. Йор. Ива
нов представлява един богат по съдържа ние сборн ик с наА
важн.и .книжовни богомилски или близки до богомилското уче
ние творби. Това не е обаче един обикн.ов�н сборник с про
сто подреждане на текстовете, както в една . христоматия, а 
задълбочено изследване  върху техния произход, характер и 
значение. Всеки един от разглежданите богомилски па

.
метници 

е подJ1пжен на п рецизен научноизследователски а н ализ, при 
който бележитият наw учен е проявил голямата си е рудиция 
на славянсr<и филолог, исторнк и л итературовед. По такъв на
чина са изяснени редица несигу рни и спорни въпроси около 
възниква нето. и същи ната на отделни богомилски творби, из
тъкната е тяхната взаимна  връзка, проучен и  са взаимоотно
шенияrа между български западни дуалистичн и творби и пр. 
Специално внима ние в това отноше ние заслужават проучва
нията на проф. Йор. Иванов върху "Тайната книгам, " Ката р
ския требник • и "Видение Исаево• , които са направени с го
пяма научна вещина. Благодарение на тези проучвания е дока
зано убедително силното впияние, което богомилството е оказало 
за формирането на катаризма в Италия и Франция. Така чрез 
своята книга проф. Йор. Иванов е допринесъл да се утвърди 
�:жредставата за голямата ропя на това наше забепежитеп но ре
л игиозно и социал но движение, която то е изи грало през епо
хата на средновековието. 

Наред с така добре подбравий и внимателно проучен из
воров материал трудът на проф. Йордан Иванов съдържа и 
един� увод, който има за предмет произхода и характера на 
богомилското у чение и неговото разпростра нение в Бъ.11гария 
и други страни. В основни пинии. този yвolt поставя в прием
лива, научно обоснована светлина н ай-важните въпроси около 
идеологията и историята на богомилството и свидетелствува за 
голямата е рудиция на автора. Добре е подчертано обстоятелст
вото, че като религиозно-философско учение богомилството е 
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бипо С'ЬЗдадено под непосредственото въздействие на стари 
дуапистични ереси, които водят начапото си от манихейството. 
Поради това в увода е отдепено специапно място за разгпеж
дане на ереси;rе на манихеи, павликяни и масалиани, които ав
торът счита с право за предходници на нашите богомили. Добре 
е обосновал по-нататък в своето изложение проф. Йор. Иванов 
становището си, че богомилството се заражда в нашата страна 
през Х век по времето на цар Петър. Верни  мисли са изказани 
по въпроса за двата вида дуализъм на богомилите - уме

рен и абсопютен,  като е подчертано, че гпавният разпростра
нитеп на  богомипското учение, поп Богомил, е бип поспедова
теп на уме�ения дуализъм. Това гпедище на Йордан Иванов 
намира подкрепа в най-новите проучвания по този въпрос. 

Спирайки се на въпроса за корените на богомипството в 
България, авторът с основание счита, че бпагоприятна почва 
за пораждане на тази ерес са бипи все още неизживените ези
чески настроения, запазипи се в нашата страна и спед по
кръстването. Прнемпиво звучи и твърдението му, че важна при
чина за успеха на богомилството е бипа и покварата сред ду
ховенството и монашеството, коят9 се набпюдава по време на 
царуването на Петър и е отразена в известната „Беседа • на 
презвитер Козма. Разбира се, с това факторите за. поражда
нето на богомилското учение не се изчерпват, но независимо 
от това казаното от автора по този въпрос заспужава пъпно 
внимание. 

В изпожението е отдепено необходимото място за дей
ността и ропята на чоп Богомип, когото Йордан Иванов пре
ценява като гпавен проповедник и организатор на богомип
ското учение. Справедпиво е подчертап авторът, че този скро
мен, мапко известен бъпгарски свещеник е С'ЬЗдап едно дей
ствитепно забепежитепно, изпъпнено с ярки общочовешки прин
ципи учение, което е направипо препок в умовете на хората 
през средновековната епоха . •  Поп Богомип - заключава своите 
разсъждения по този въпрос Йордан Иванов -- добавип в 
cвosrra система рядкото за онова време хуманно гпеди ще за 
социалното nопожение на човека . . .  • , „ Поп Богомип дръзнап 
да пише на знамето си онова искане, което се е таепо в ду
шите на потисканите, но което никой не се е осмепявап да 
заяви високо. В това отношение бъпгарският поп е изпрева
рип с векове благородните проповедници на по-новите времена 
за социапна правда." 

По-нататък в увода е направен прегпед на основните кос
могонични и есхатопогични вярвания на богомилите, съдържащи 
се о техните гпавни съчинения и най-вече „ Тайната книга". 
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Спед това проф. Йордан Иванов се спира по-специапно на 
социапните възгпеди в богомипското учение и на неговата 
насоченост срещу потисниците в пицето на царя и боля
рите. Това критично отношение на богомипите спрямо пред

ставитепите на властта, каrсто отбелязва авторът, "идепо от 
желание за човещина и равенство в обществото, но не било 
бунтарство с цел да съсипят държавния институт•. Тази ми
съп на Йорда н Иванов заслужава  особено внима ние. С нея име
нитият учен сё противопоставя открито на господствуващото 

по негово време схващане, възприето и в учебници по история, 
че богомипите били причина за разстройството на българската 
държава и за нейното падане под виза нтийска и турска власт. 
В случая се дава кратък, но справедлив отпор срещу подобни 
обвинения. 

Последната част от увода има за предмет разпростра нението 
на богомилството в България през X-XIV век, както и него
вото проникване във Византия, Русия, Сърбия, Босна и За

падн а  Европа. По- специапно се е спрял авторът на последиците 
от влиянието на богомилството в Италия и Франция и на го
лямата популярност на името " българи• в теdи страни в сми

съл на еретици-дуалисти. 
·
закпючитепната част от увода представлява по същество 

една оценка на историческата роля на богомилството и на лич
ността на поп Богомип. Тук отново е подчерта н о  поло)Китеп

ното становище на проф. Йордан Ива нов към това гопямо и 
аначитепно репигиозно и социапно движение, в което се застъ[)\о 

ват ярки хуманни и общочовешки при нципи. Отново звучи въз
торженото отношение към депото на създатепя на богомип
ското учение: "Името на поп Богомип - отбелязва Йордан 
Иванов - трябва да се впише в аналите на историята на лично 
място между другите благодетепи на човечеството • (с. 47). А 
за ропята на самото богомипство се прави спедният извод: • Впия
нието, което упражни богомипството върху духовния и отчасти 
попитическия живот на Западна Европа, е ознаменувано с ня
копко събития от епохапно историческо значение. Казваме епо· 
хапи�, защото богомипството раздвижи умовете на среднове
ковння човек.• Тези преценк" на Йордан Иванов за поп Богомип 
и за богомипското движение са плод на дъпбоко вътрешно 
убеждение, изградено у един гопям учен, който познава отпично 
историческите факти, и у един ппаменен родопюбец, който из
питва заспужеuа гордост от бепежитите духовни ценности, С'ЬЗ· 
дадени от бъпгарския народ по време на хилядопетната му 
история. 

Естествено краткият увод, направен в книгата на проф. Йор-



дан Иванов, не е могъл да засегне всички страни nколо произ
хода, същината и разпространението на богомилството. При 
това отделни констатации и мисли в него са·вече остарели, тъй 
като от времето на написването му до наши дни бяха открити 
нови сведения за богомилското учение и бе обърнато внима
ние на  такива проблеми, които не са стояли пред погледа на 
именития наш учен. Обърнато бе пр�ди всичко сериозно вни
мание на обществено-икономическата обстановка, при която е 
възникнало богомилството, и бе подчертано, че то се явява 
главно плод на противоре чията сред българското общество 
през Х век, породени  от установява нето на феодалните отно
шения. По времето, когато Йордан Иванов е писал своята книга, 
тези въпроси са били още съвсем слабо разработени и тенден
цията е била да се вижда в богомилството едно учение, поро
дено главно в резултат на въздействието на външни фактори 
и на ра.iвалата сред духовен ството. На това гледище не е мо
гъл да остане чужд Йордан Иванов и то е отразено в значи
телна степен в неговия увод. Макар и да приема и вътрешни 
причини за появата на богомилското учение, той все пак не под
чертава достатъчно връзката между това учение и конкретната 
обществено-икономическа и политическа обстановка в средно
вековна Бълга рия. Този недоста:гък проличава и при краткия 
преглед на историята на  богомилството в българските земи, 
при който конкрет ните факти са изложени някак самоцелно и 
изолира но. Слабост в изложението е и това, че не се прави 
разграничение между възгледите, живота и метод ите на дей
ствие на теорети ците на богомилското учение (тъй наре чените 
.съвършени•) и живота и поведението на обикновените негови 
п ривърженици. Този въпрос за различието между догмата и 
нейното отраже ние в самата действител ност изобщо не е съ
ществувал нито за Йордан Иванов, нито за всичкн други из
следвачи върху богомилството по негово време, а и по-късно. 
А това е въпрос твърде важен, който ни помага да си изяс
ним редица моменти във връзка със същината и ролята на бо:.. 
гомилството и да разберем и преценим правилно срещащите 
се в това движение характерни противоречия. 

В заключение трябва да се подчертае, че книгата на проф. 
Йордан Иванов независимо от неизбежното остаряване, което спо
хожда всеки научен· труд, колкото и съвършен да е той, пред
ставлява едно крупно научно постижение.  Основната И. стой
ност се свежда в това, че в нея са подбра н и, систематизирани 
и обнародванн с необходимата прецизност най-важните бого
мил ски произведения, които ни разкриват произхода, ха рактера 
и историческата роля на богомилството. За учения специалист, 
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който работи по въпросите на  богомилското учение, трудът на 
Йордан Иванов и досега има качествата на  основен труд, към 
който той трябва да се обръща нееднократно и да използува 
съдържащите се в него обилни данн и. При това стойността 
на  труда на бележития български учен не се изчерпва само в 
доку менталния  материал, който н и  се п редлага, но и в обстой
ните, н аучно издържани и твърде полезни  филологи чески 

·
и ли

тературно·исторически и нтерпретации към отделните текстове. 
Тези иl't!енно  тълкувания и анализи, направе н и  от вещата рък� 
на един  отличен славянски филолог, историк и литературовед, 
правят от книгата на проф. Йордан Иванов произведен иt', което 
далеч надхвърля рамките на сборник от материали  и го пре
връща в едно задълбоче но и сери озно изследване по въпроса 
за основните произведения  и н а  богомилската книжнина  Като 
се прибави към това и ясният, добре замислен  и в главн и  ли
н и и  поставен на правилни позиции увод, изпъква голямото зна
чение н а труда на проф. Йордан Иванов за нашето съвремие. 
Това е труд, който продЪлжава да пази и досега с воята научна 
стойност и който е едно от най-ценните произведения  на на
шето научно наследство. 

Д. А НГЕЛОВ 



Уводъ. 

ПоrлеАъ върху дуалистичнитi» учения прtди 
боrомилството. 

Между разнитt вtрски системи, каквито еж пантеизмътъ , 
политеизмътъ, монотеизмътъ, фетишизмътъ, шаманизмътъ 
и др. , видно мtсто нtкога е заемалъ дуализмътъ и произ
теклото отъ него прtзъ срtднитt вtкове богомилство , или 
така наричаната отъ западнитt народи „б'ЬJlгарска ересь• 
(haeresis Bulgarorum). За да си уяснимъ по ·добрt послtднята, 
нека направимъ кратъкъ прtгледъ на прtдходещитt я други 
дуалистични учения . 

Дуализмътъ е прtдставенъ най -изразно въ религията на 
старитt иранци, т .  е .  въ учението на Заратустра (Зороастра), 
иначе наричано учение на магитt, или маздеизъмъ. Тоя дуа
лизъмъ е билъ проведенъ както въ философията, така и въ 
областьта на религията и нравственостьта на иранскитt народи 
перен и меди . Свtтътъ, споредъ това учение , произхожда 
отъ двt начала, отъ двt божества : доброто, наречено Ахура
Мазда (Ормуздъ), и злото, наречено Ахриманъ (духъ раэру
шитель), които еж независими и равноправни. Ахура-Мазда 
е творецъ на всичко добро въ свtта, на свtтлината и исти
ната, а Ахриманъ - на всичко зло, на мрака и лъжата. Тия 
двt начала влизатъ въ борба, която въ края на крайщата 
ще се свърши съ надмощие и побtда на доброто. На това 
дуалистично философско r ледище се крtпи и вtрското и 
морално учение на маздеиститt : въ борба съ злото, човtкъ, 
чрtзъ добритt си думи, добритt си дtла и чрtзъ очище
нието, достига до нравствено съвършенство и душата му 
отива въ обиталището на Ахура-Мазда . Основатель на маз
деизма, споредъ Нilй-старитt ирански легенди, се смtта За
ратустра, който, подобно на Исуса, се ражда отъ дtвица и, 
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подобно на Мойсея, приема отъ Ахура-Мазда свещенитi> книги , 
познати съ името Зендъ-Авеста. Науката не си е уяснипа 
още, дали Заратустра е историческа личность или леrеhдарна 
фикция ; не се знае еж.що кога точно бlf'ли положени основитi> 
на иранския дуализъмъ, дали при раздt.пата на иранци отъ 
индийци или по-късно. Едно е положително : несъмнt.нитt. 
допирни точки между маздеизма отъ една страна и юдео
християнството отъ друга, както и ·въздt.йствието на маздеизма 
при формирането на манихейството . 

=�\Jra1·v се разширило персийското могжщество на за
падъ и когато, при Александра Македонски и неговитt. диа
доси, както и при римското владичество въ Мала-Азия и Си
рия,  народитt. отъ изтокъ и западъ дошли въ общение, то
гава се засилили и духовно-културнит-t връзки между тtхъ 
и станали по-трайни и по-дълбоки. Древниятъ Иранъ, чрtзъ 
Персия и Вавилония, разшири на западъ една отрасъпь на 
своя маздеизъмъ, именно култа на Митра, а слtдъ това, 
прt.зъ III в. ,  даде животъ на религията на Мани, - мани
хейството. Отъ тия двt. източни вi>рски влияния, митраиз
мътъ заглъхна въ римската империя единъ вtкъ слt.дъ про
r ласяване на християнството за държавна религия ; манихей
ството обаче тъкмо тогава засили своята .мощь и се простр'h 
изъ цt.лия древенъ миръ: отъ Вавилонъ та до Испания и по 
сt.верна Африка, въ срtдня Азия и• Китай то ширtше своето 
учение, като на мt.ста стана държавна религия и дъпго врtме 
застрашаваше да измtсти християнството и да стане мирова 
вtра. Мани, основательтъ на манихейството (III в.) ,  персиецъ 
по произходъ, се родилъ и отрасналъ въ Вавилония, въ тая 
именно страна, дtто съжителствували,  заедно съ халдео-вави
лонскитt прtдания, персийскиятъ дуализъмъ, гностицизмътъ, 
мандаитската религия и християнството и дtто долитали вtя
нията на будизма. Мани, слi>дъ много четене, пжтувания и 
изучвания, недоволенъ отъ тео· философията на своитt съ· 
врtменници, основалъ своя религиозна система, станалъ пръвъ 
неинъ проповi>дникъ, обявилъ се за божи· пратеникъ, как
вито били Буда, Заратустра, Исусъ и др. Неговата религия 
била синкретична : въ нея вл'ЪЗJIИ възгледи и елементи на 
другитt древни религии и прtдания, които той свързалъ въ 
една система - манихейството. За разпросrранение на своето 
учение Мани си пос.11ужилъ съ живо слово, съ съчинения и 
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съ пжтуване. За поприще на дtйностьта си той избралъ Пер
сия, дtто се явилъ като прtобразитепь на Заратустровия дуа 
лизъмъ. Слtдъ извtстенъ успtхъ въ Персия, той билъ изго
ненъ отъ царь Сапора и продъпжипъ своето апостолство изъ 
Индия , Китай и срtдня Азия. Слtдъ смъртьта на Сапора, 
Мани се върналъ въ Персия, но тамъ билъ обявенъ за ере
тикъ отъ магитt, живъ одранъ и кожата му напълнена съ 
слама, 275 г. Манихейството не загинало съ погубването на 
неговия основатель . Ученицитt му заякчили новото учение 
и го пръснали бързо и дал�че изъ Азия, Африка и Европа . 
Едва се били изминали 20 години отъ смър1ьта на Мани, 
неговата религия дотамъ проникнала въ римската империя, 
че Диоклетианъ заповtдалъ въ 296 г. на проконсула въ 
Африка да изтрtби съ огънь и мечъ привърженицитt на 
новата вtра. Редъ документи отъ IV вtкъ и по-сетнt ни 
говорятъ за манихеи въ самия Римъ, въ Италия, въ Сицилия, 
Египетъ, сtв�рна Африка, Испания, южна Франция, Дал 
мация, Мала-Азия. Месопотамия, Сирия и Палестина. Ма
нихеи е имало най-много въ Месопотамия, Сирия и Египетъ. 
Св. Августинъ, прtди да стане великъ учитель на християн
ството, деветь години наредъ билъ разпаленъ манихеецъ. 
Прtслi>дването на маннхейството, горенето на книгитt му, 
особено при Теодосия и Юстинияна 1, сломили въ римската 
империя новата религия, която сл1щъ VI в. вече замрtла въ 
Европа. Но затова пъкъ тя проширила своитt завоевания въ 
Азия. Отъ своето отечество, · въ Вавилония, манихейството 
проникнало на изтокъ и на сtверъ и прtзъ VIII в . станало 
господарствена религия въ голtмата империя. на уйгуритt. 
Неотколi> намi>рениятъ надписъ въ Карабалгасунъ (Монголия) 
и множеството манихейски ржкописи, открити въ Турфанъ , 
Туенъ-Хуангъ и други мi>ста, най -убtдително говорятъ за 
голtмия успЪхъ на манихейството въ срi>дня Азия и Китай 
н за неговото траяне, въ по-широка мtра, до края на Х в. и, 
въ по-малка, дори до ХШ в., особено у независимитt старо
турски племена и държави. Паметницитi> на тамошната мани 
хейска питература еж написани на разни езици: ирански 
нарi>чия, китайски, турски 1). 

1) Разкопкитt и издирванията на ред'Ь мисии В'Ь централна Азия и В'Ь 
Китая, мисии руска, германска, ан1·лиАска, френска, японска, възкр"Ьсиха мно
жество съчинения на манихеАството. Само въ Бритиш"Ь-Музеум"Ь бtха прtне-
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Широкото разпространение на манихейството и неговото 
дълго траяне, въпрtки че било прtспtдвано отъ християн
ството, мохамеданството, отъ будизма и отъ свtтската впасть, 
се обяснява съ синкретичния характеръ на неговото учение 
и опростена обредность, както и съ приспособимостьта на 
неговит·h проповtдници къмъ мtстнитt условия : въ запад
нитt страни маннхеецътъ се издава за християнинъ, въ из
точнитt минава за реформиранъ маздеисть, за бу,дисrъ и пр . 

Кои еж бипи прочее тия разнородни елементи, влtзпи въ ма
ню1 . ... ;�ското учение, които го направили дtйствително сборна 
религия, бързо разпространена, въпрtки несгоднитt ус.'lовия, 
въ които е била поставена? Въ манихейството еж се отразили 
най-много гностицизмътъ и дуализмътъ. Гностицизмътъ бtше 
онова учение, сложено отъ прtдстави на юдаизма, платонизма. 
вавилонизма, маздеизма и християнството, което почна да се 
шири въ врtмето на Христа, отъ Египетъ до Вавилония, главно 
срtдъ книжовнитt срtди и у мечтателнитt натури. Гности
цитt се занимаваха особено съ тайнитt въпроси за потеклото 
на свtта и човtка , за падението на човtка и за онова от· 
кровение, онова знание (yvwat�), което сочи пжтя па чов-Вш
ката душа за нейното въздигане и щастие. Това съкровено 
знание се разкрива на человtцитt отъ божественото Слово 
(Л6уо�). носители на което се явяватъ боговдъхновени. лич
ности, какъвто е билъ и Исусъ. Голtма часть отъ християн· 
скитt и дуалистични прtдстави на манихейството идатъ отъ 
гностицитt, които сжщо така Cli\. били дуалисти . Силно влия· 
ние върху манихейството е упражнила гностичната група на 
мандаитит-В, въ чието учение Мани бипъ посветенъ още отъ 
младини. А още по-значително било въздtйствието на гно
сти ка и дуалиста Маркионъ (11 в.), който не признавалъ юдей
скитt, ветхозавtтнитt книги, а отъ новозавtтнитt приемалъ 
Павловитt послания и особено Евангелието на Лука. Отчасти 
чрtзъ гностицитt, отчасти чрtзъ вавилонскитt nрtдания ми -

сени в ъ  1907 г .  около 5000 манихеl!ски рж.кописа. По-главната часть отъ 
текстоветt бидоха обнародвани отъ Запеманна (С. Salemann), прtзъ 1907, 
1 908, 1912 г., въ изданията на Руската Акад. на Наукитt ; отъ Радпова (Rad· 
loff), прtзъ 1 899, 1911, 1912 г., въ сж.щитt издания; отъ F. W. К. Miiller, прtзъ 
1904 и 19 13  г., въ изданията на Берлинската Акад. на Наукитt ; отъ А. von 
Le Coq, прtзъ 1908, 1909, 1912 г ,  пакъ тамъ ; отъ. Chavannes и Pelliot въ 
Journal Aslatlque за 1911 и 1913 г. 
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напи въ манихейството астрономическиn понятия, както и 
вtрата за участието на седъмьn ппанети върху човtшкия 
животъ. Отъ маздеизма, за реформаторъ на който искапъ да 
се прtдстави Мани въ двора на персийския царь, иде типич
ното учение на манихейството за съперничеството на двtтt 
независими начапа въ природата и у чов'hка - свtтлото и 
мрачното. Християнскитt елементи въ първичния манихеизъмъ 
бипи доста незначителни; n се засилили въ него по-късно , 
при по-близкия ко11тактъ съ християнския миръ. Прtдставитi> 
за прtселението и прtчистването на душата, които еж.що се 
явяватъ въ вторичния манихеизъмъ, се дължатъ на будийско 
влияние. Будизмътъ повпиялъ на манихейството и съ своята 
аскетика и песимизъмъ. 

Манихейството, въ своята доста спожна система, излага 
какво е било прtдвtчното двоАИо битие, какъ билъ съз
даденъ сегашниятъ свtтъ и каква е сждбата на человtка 
тука и въ задгробния миръ'). Отъ тая система извлиЧаме най
главното. Изпърво имало двt начални, противни и независими 
е.цна отъ друга сж.щности, два мира - свtтлината и мракътъ, 
или доброто и злото, първото отъ които било въ властьта 
на Бога, а второто въ властьта на r лавния демонъ. По демо
ново внушение, мракътъ се подигналъ отъ своитi> пропасти 
да прtвземе . свtтлината, и нахлулъ въ нея. За да въз
върне стария р�дъ, Богъ създалъ съ Словото си Майката на 
живота, а тя родила Първия човtкъ, който дошълъ на по
мощь на Бога и се опълчилъ срtщу демона. Въоржженъ съ 
своитi> петь доспtхи - елементи ( прtсниятъ въздухъ, живиятъ 
огънь, прохладниятъ вtтъръ, бистрата вода и свtтлиятъ 
духъ), Първиятъ човtкъ почналъ борбата, но на края изгу-

1) По-главни извори и изспt.авания по манихейството: ffegsmonius, 
Acta Archelai . Изд. Beeson. Berlin 1906. По-старо издание В'Ь Patrologia graeca, 
Х. 1405-1528. - Св. Августин&, Съчинения. Разни издания. - О. Fl/Jgel, 
Mani , selne Lehre und seine Schriften. Leipzig 1862. - К. Kessler, Мапl. 

Porschungen · iiber die manicЫilsche ReHgion. Erster Band. Voruntersuchungen 
und Quellen. Berlin 1889. - Е. Rochat, Essai sur Manl et sa doctrine. Oen�ve 
1897. - W. Bousset, HauptproЫeme der Gnosis. Gottingen 1907. - Fr. Cu
mont, Recherches sur le manicbli�me. 3 ки. Bruxelles 1908, 1912. - Ет. 
de Stoop, Essai sur la diffusion du manicheisme dans l 'Empire romain. Gand 
1909. - Р. Al/aric, Les ecritures manichCennes. 2 ки. Paris 1918. - За иеот
копt открититt манихейски рж.кописи и тtхинтt издания срв . бtлtжката 
на стр. 3-4. 
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билъ петото си ·ор.жжие - свtтлия духъ, и попадналъ въ 
плtнъ на демона. Тогава настж.пило пълно смtwение между 
цвtт'h прtдвtчни сж.щности - свtтлината и мракътъ. Богъ про· 
дължилъ обаче борбата, и проводилъ втора своя еманация -
Живия духъ. Живиятъ духъ, съ помощьта на своитt петь 
другари (синове), нападналъ врага и, като го побtдилъ, спа
силъ Първия човtкъ и го издигналъ въ висшитt сфери на 
битието. Той убилъ началницит'h (демони) на мрака и отъ 
т'hхнитt тtла направилъ свtта : небеса, земя, звtзди, стихии 
атмосферни. Небесата, които били десеть на брой, се образу : 

вали отъ опънатитt кожи на началницитt на мрака и били 
подпрtни отъ петь блtскави богове (имащи въ себе си ча
стици отъ свtтлина); земята била подпрtна отъ Носача (Ат
ласъ, Омофоръ). Отъ тtлата на демонитt, които съдържали 
части отъ свtтлина, погълната при смtwението на двtтt сж.щ
ности, Живиятъ духъ (Демиургъ) направилъ небеснитt свt.
тила : слънце, луна и звtзди ; послt създалъ и стихиитt. Двtт-5 
главни свtтила, слънцето и луната , които съдържали най
много свtтлина въ себе си, били отредени да притеr лятъ свtт
литt части отъ смtсената природа и .ir.a ги прtнасятъ, като 
плаваещи небесни кораби, въ обиталището на Бога. Тогава 
Богъ изпратилъ своя трети пратеникъ, който, придруженъ 
отъ дванадесеть дtви добродtтели, настанилъ сtдалището си 
на слънцето. На тоя пратеникъ било възложено да уреди от
лжчването на свtтлитt части отъ природата и, чрtзъ луната 
и слънцето, да ги отпраща къмъ върховнитt божествени 
сфери . Почнало се движението на небеснитt тtла и свtтила, 
почнало се и лж.чеизпускането. Това очищение обаче на смt
сената природа било отново нарушено. (Тукъ манихейството 
прибtгнало до помощьта на мита за прtлъщението) . Въ не
бесното пространство взело да се забtлtзва едно андрогинно 
(двуполово) видtние, което споредъ едни легенди било са
миятъ сияенъ трети пратеникъ , а споредъ други - двана
десетьтt дtви добродtтели.  Тоя фантомъ се вtстявалъ ту 
като красивъ юноша,  ту като плtнителна дtвойка, и съ при
влtкателната си голота възпламенявалъ мж.жкитt и женски 
демони , обърнати на звtзди отъ Живия духъ. Възбуденитt 
демони, въ своя устремъ да уловятъ прtлестното видtние, 
почнали да отлж.чватъ порочни части отъ своето тtло, части 
съдържащи свtтли и мрачни елементи, които, поради нечи-
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стотата си, не възлизали въ върховни&Ь сфери, а падали на 
земята като пороенъ дъждъ, придруженъ съ трtсъци&Ь на 
гърмотевицата. Споредъ друга легенда, женскитt демони, би 
дейки раздрусани отъ мировото въртение или пъкъ съблаз
нени отъ свtтлия небесенъ юноша, почнали да отпжчватъ 
отъ свои&Ь похотни органи частици, които еж.що падали на 
земята . Отъ демонското сtме се народили по земята изроди 
и разни животни и растения. Синътъ на мрака (Асаклунъ въ 
сирийскитt паметници, ��хЛ� въ гръцкитt) изtлъ женски&Ь из
роди, а другарката му Намраелъ (това име подсtща за исполина 
Немродъ въ асиро-вавилонски&Ь митове) погълнала мжжкитt 
изроди, па, като се съвукупили, родили първи&Ь человtци на 
земята - Адама и Ева. Така, полуалегорично, полунатура
листично разказано, било създадено челов'hчеството съ двояко 
естество, съдържаще мрачни (демонски) и св'hтли (божествени) 
елементи, включени въ тtлата на демониn-зв'hзди още при 
борбата на двtт'h начала и т'hхното см'hшение. 

И тъй, борбата, почната между свtтлото и тъмно начало, 
между доброто и злото, завърШила съ прtвtсь на второто: 
душата на челов'hка, произлизаща отъ божествената св'hтлина. 
била затворена въ тtлото, което е отъ тъмното начало . 
Тогава билъ изпратенъ Исусъ да научи Адама и Ева да се 
пазятъ отъ злото. Той особено пр'hдупр'hдилъ Адама да се 
не дов'hрява на . женската пр'hлесть и да не се приближава до 
Ева .  Адамъ послушалъ изпърво . Ева обаче народила поко 
л'hние отъ сношенията си съ главния демонъ, сетн'h съ Каина 
и най·сетн'h и съ Адама. Посл'hденъ божи пратеникъ, който 
дошълъ на земята , за да изведе гр'hшното челов'hчесrво на 
правия пжть и спасение, билъ Мани. За своята мисия Мани 
така говори въ началото на книгата си Сабураканъ, която 
билъ пр'hдстави.'lъ на персийския царь Сапора : „ Мждростьта 
и добрит'h дtла еж бивали откривани на земята послtдва
телно, пр'hзъ вр'hмената, отъ божит'h пратеници (пророци). 
Така,  откровението бt занесено нtкога въ Индия отъ прате 
ника, нареченъ Буда, въ Персия го занесе Заратустра, на 
западъ го прtдаде Исусъ, и , най-сетнt сега, въ най-ново 
врtме, откровението доАде и пророчеството бt обявено отъ 
менъ, Мани, пратеникъ на истиннаго Бога, въ земята на Вави 
лонъ-. Мани се наричалъ божи пратеникъ, уrtшитель на 
человtчеството, параклетъ, и се позовавалъ на думитt на 
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Исуса, който говорtлъ за него (Йоанъ XIV, 25) : .А Утi>ши 
тельтъ, Духъ Свети , когото Отецъ ще изпрати въ мое име, 
той ще ви научи на всичко и ще ви напомни за всичко, що 
съмъ ви говорилъ". 

Черковната и нравствена страна на манихейството била 
слtднята. При живt на Мани, основательтъ на новата религия 
билъ върховенъ глава на черквата ; подобно на Исуса, той 
ималъ и дванадесеть свои ученици, апостоли .  Тая традиция 
се продължила и по-нататъкъ. Слtдъ смъртьта на Мани , 
неговъ замtстникъ станалъ първиятъ му ученикъ Сисъ или 
Сисини. Черковната йерархия се състояла отъ дякони, све
щеници и епископи. Единъ отъ епископитi>, замtстникъ на 
Мани, прtдставялъ върховната власть. Манихейскитi> храмове 
били обикновени молитвени домове, съ проста обстановка, 
безъ образи , които, като знакове на идолопоклонство, били 
изхвърлени. Самъ Мани билъ вtщъ художникъ-живописецъ 
и илюстровалъ съчиненията си съ чудни орнаменти, но не и 
съ божествени и ангелски ликове . У източнитt манихейци, 
въ срtдня Азия и Китай, имало манихейски монастири, въ 
които живtли съвършенитt отъ сектата. Избранитi> манихейци 
водtли светъ и строгъ аскетиченъ животъ, отговарящъ на 
догмитt на сектата : тt отбtгвали до край плътскитt сгоди 
и наслади, за да прtчистятъ съ това душата си и да я при 
готвятъ да се приобщи до Бога, отдtто е произтекла. Tt не 
се женtли, не вкусвали месо и вино, постi>ли, не работi>пи , 
не притежавали нищо свое, и оскждната храна, която прие
мали, била имъ донасяна отъ обикновенитt манихеи , слуша
телитt. Съвършениятъ манихей не е смtелъ да убие каквато 
и да било жива тварь или да откжсне нtкое растение, за да 
не би по тоя начинъ да посегне на оная жизнена божествена 
частица, която се крие въ всtко създа ние. Слtдъ смъртьта , 
душата на избрани� манихей. бивала възнесена отъ свtтлитt 
ангели, чрtзъ луната и слънцето, които я прtчиствали съвър 
шено и прtдавали въ божественото обиталище. Манихеитi> 
не вtрвали въ възкресението на тtлата, плодъ на мрачното 
естество. Докато въ групата на избранитt влизали малцина 
см-h.ли поборници, а такива имало и жени и дори дtца, мно 
зинството манихеи се задоволявали съ степеньта на слуша
телитi>. Tt се стараепи да подражаватъ поне отчасти на 
избранитi>, постtли, молtли се и ограничавали тi>леснитt си 
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пощtвки. Наистина , тt се женtли, но избtгвали многожен· 
ството, г педали да нtматъ дtца ипи да иматъ малко, та съ 
това да намалятъ поколtнието и страждущитt души, затво
рени въ демонската плъть. Tt се хранtпи и съ �есо, пиели 
вино, работtли и трупали имотъ, както и другитt иновtрци. 
Тtхната душа не отивала право на небето, а трtбвало, спо
редъ степеньта на прtгрt шенията си, да страдае и,  слtдъ 
смъртьта, да броди изъ разни животни и растения, да се 
прtражда и прtчиства и, най-сетнt, чрtзъ нtкое растение, 
да мине като храна у нtкой иэбранъ манихей, съ спасението 
на когото да намtри изгубения рай. Учението за метемпси 
хозата било слабо развито въ началното манихейство ; то се 
засилило по-късно, подъ влиянието на будизма . Що се отнася 
до гол-hмиn грtшници, тtхнитt души били обречени на 
вtчно мжчение. Най-сетнt, слtдъ дълги вtкове, земята ще 
би.де изпусната отъ своя Носачъ (Атласъ) , който я к рtпи , за 
да падне въ пропастъта и бжде обхваната отъ страшенъ 
пожаръ, който ще трае 1 468 години и ще изгори всичко по 
нея . Тогава всичката земя ще бжде погълната отъ вtчния 
огънь - пъклото, въ срtдата на което ще останатъ демонитt .  
Душитt на голtмитt грtшници, поради това че съдържатъ 
що-годt частици отъ небесната свtтлина, ще останатъ на 
повръхнината на пъклото и ще служатъ като ограда между 
двата възстановени нtкогашни мира - свtтлото небе и 
мрачния пъкълъ . 

По такъвъ начинъ, прочее, д уалистичната система на 
Мани разрtшава проблемата за сжществуването на злото въ 
природата и въ човtка. Мани намира, че при, монотеизма на 
юдейството и на християнството сжщест�уването на злото се 
явява несъвмtстимо съ идеята за всеблагъ и всемогжщъ Богъ; 
злото, споредъ него, е дtло и.а друго, независимо и противно 
божество, чиито прояви биятъ на очи въ цtлата природа и 
животъ. Смtлата дуалистична система на Мани, изпълнена съ 
драматизъмъ и изложена въ митични легенди и фантастични 
картини, е могла да уясни загадкитt, за които, при круше 
нието на древнитt ци�илизации, се дирtли задоволителни 
отговори . Но затова пъкъ тя е проникната съ страшенъ песи 
мизъмъ, по-1·розенъ може-би отъ будийския па нтеизъмъ : 
живо11»тъ на човtка е безкрайна трагедия,  отъ която само 
иалцина избраници ще бждатъ честити скоро да се избавятъ; 
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голtмата часть на человtчеството е осждена на хилядилtтно 
бродение и мж.ки, докато се добере до изгубения рай, а мно 
зинството - великитt грtшници, поставени между двата 
мира на свtтлината и мрака , еж осждени да прtбж.дватъ. 
безъ утtха и милость, въ страдание прtзъ вtчнитt вtкове. 

Манихейското учение прtдопрiщtли отчасти и по-ната
тъшната своя сж.дба . Неговиятъ песимистиченъ погледъ върху 
свtта и чоutка, неговиятъ суровъ аскетизъмъ и пълно отри
чане отъ благата на живота не можеха да послужатъ за ос 
нова на една широко призната религия . Закрtпването, отъ 
друга страна, на християнството и мохамеданството като дър
жавни религии, отъ централна Азия и Индия та  до Атланти · 
ческия океанъ, не позволи на манихейството да шири свободно 
своето учение. Само едно реформирано манихейство, прибли
жено до госпоцствуещитt вtри, можеше да се надtва на из
вtстенъ успtхъ. И наистина,  приспособеното новоманихей
ство, познато съ разни имена - павликянство, масалиянство, 
богомилство, фундаитство и др„ можа да продължи сж.ще 
ствуването на дуализма още нtколко столtтия . и дори да му 
даде моменти на жизненость и прtуспtване. 

Павликянството, 1) чийто произходъ се свързва отъ са
митt павликяни съ името на апостолъ Павла, а византийскитt 
извори го изкарватъ отъ Павла Самосатски ( 111 в.) или отъ 
Павла и Йоана, синове на манихейката Калиника отъ Само 
сатъ (край на Vll в.) и пр., се явява на историческата сцен а 
въ Армения едва прtзъ VIll в .  и особено въ началото на IX в .  
То е прtобразувано манихейство, доближено до християн
ството . Павликянството запазва манихейската строга дуали -

1 ) Извори и пнтература за павпикянството срв. у Karapet Ter-Mkrt
tschian, Die Paulikianer im byzantinischen Kaiserrciche und verwandte ketztrische 
Erschelnungen in Armenien. Lelpzlg 1 893, и особено у Cdnybeare, The key 
of truth. А manual of the Paulician rhurch of Armenia. Oxford 1 898. За 1 1авп н 
кянството въ Бъпrарня : Е. Fermendt.in, Acta Bulgariae ecclesiastica. ZagraЫae 
1887. - А. Теодоров&, Бъпrарнтii катопнци въ Свнщовско и nхната чер 
ковна борба (Л'l>топись на Б. Ки. Др., 11 1 900- 1 901 r.) . - Д. Е. Такела, Н1> 
коrаwнит1> павпикяии и сеrаwиит11 катопици въ Пповдивско (Мсб. XJ, 1894 г.) .

Л. MUAemu1t&, Наwитi> павпикянн tМсб. Х!Х, 1903 г.) .  - С,кщи, Нови до
кументи по минапото на наwнn павпнкяни (Мсб. XXI, 1 955 r . ) .  - С..11щи , 
Павпикянското нар'l>чие (Мсб. XXVl , 19 12  r ) . - Йор. Иваное&, Пронзходъ 
на павпикянит1> споредъ два бъпrарскн р.жкописа (СпБАН., XXIV, 1 922 r.)-
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етична основа, но вече се издава за сжщинско християнство, и 
неговиn послiщватели се наричатъ християни.  Православ
ниn едвамъ го признаватъ за християнска секта, а араб
скиятъ писатель Масуди го зове .Байлаки (павликяни), секта, 
която стои по срiщата между християнството и маздеизма • .  

Подобно на манихеиn , тБ вtрвали въ единъ Богъ власти
тель на небесния миръ, и въ другъ - творецъ на земния миръ. 
Подъ влияние на християнството, тt приели учението за Св. 
Тройца, съставена отъ Отца, Сина и Св. Духа , но си я прtд
ставяли само като еманация на едноличния Богъ Отецъ. За 
да избави падналото человtчество, Богъ Отецъ изпратилъ 
Исуса. Рождението на Исуса отъ Дtва Мария било привидно : 
с.жщинската му майка обаче билъ небесниятъ Йерусалимъ. 
Павликянитh си служели съ християнскитh новозавtтни книги 
и особено съ Павловитh послания. Посланията на апостолъ 
Петра , който се отричалъ отъ Христа, отхвърляли . Отхвър
ляли еж.що и старозавtтниm книги и пророцитh, които тt 
смtтали за лъжци . Черковната имъ служба и духовна :йерар
хия били много опростени. Tt не уважавали св .  Богродица, 
светцитt, кръста, иконитt, християнскиm таинства. По аске
тизъмъ и въздържание тi> се различавали отъ манихеитh и 
се приближавали до християнитi> ; яли блажно, пиели вино,  
женi>ли се и дори, въ полово отношение, изпадали въ без
чинство и извратености. Павликянството се проширило най · 
много въ западноарменскитi> области и въ сi>верна Сирия и 
ста�ало държавна религия на нtколко арменски племена. Ар
менцитi> павликяни имали своя войска, крi>пости и играли 
важна роля въ армено-византийскитh и арабо - арменски отно
шения, особено прtзъ IX в. Прtселенитi> пъкъ арменски ко
лонисти въ Тракия повлияли много, както ще видимъ, за прt
насянето на дуалистичнитh възгледи и срtдъ българитt. Съ 
завоеванието на Армения отъ византийцитt и послt отъ ара
битh и турциm, тамъ замрtло и павликянството ; то продъл
жило обаче своя животъ въ новото си отечество, въ Бълга · 
рия, дtто, споредъ българската легенда за произхода на па
вJJ.Икяниn, се били прtселили ужъ самитt основатели на тая 
секта : И ·  щ1:kндостд к'  fiA"h.rдpi.cкoн з1млн w Кдпддокн , и nрilтко
рнш1  си н .\\1нд дiiАскд Пдкм�., lwднi. ,  и ovч.irl.4 А1Одi1 w .  кннs-k, дд 
ко1rо Ч�Кд l.4&ic11нw1 ,  W H H  IMl.4 з.�к-: 11piИMAAXl.4 i н тнзн •'IОДН Идрн
ЧIТ с• ПдкАнк-kш .  Павликянитi> въ Пловдивъ и окопностыа 
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играли значителна роля прtзъ редъ вtкове . Както ще посо
чимъ по-нататъкъ, тt вземали живо участие въ политическит'h 
събития прtзъ XI-XIII в .  и, въ повечето СJJучаи, вървtли соли
дарно съ българскитt тежнения, въ ущърбъ на византийскитt. 
Tt прострtли своето вtрско ВJJияние и въ крайдунавскитt 
български области, било чрtзъ проповtдници, било чрtзъ 
прtселение на голtми групи свои едновtрци . Прtзъ 1 366 г . 
намираме павликянско население въ Видинската область, въ 
държавата на Ивана Срацимира . При врtменното завладtване 
на тоя край отъ маджаритt, голtма часть отъ православното 
българско население, а еж.що и отъ павликянитt (partim ех 

Paulicianis) били насилени да приематъ католичество. Слtдъ 
оттеглянето обаче на маджаритt, населението ще се · е  вър· 
нало въ старата си вtра. Документи отъ XVI и началото на 
XVl l в. свидtтелствуватъ, че въ Кипровци напр. (Видинска 
область) и въ Никополско още живtли павликяни (n4&AHh4H H ,  
Paul ini), които говорtли български, имали и черкви, но от
хвърляли кръста и пр . Т-Б били обърнати тогава въ католи
чество отъ мисионери францисканци, дошли главно изъ Босна. 
Въ еж.щото врtме били покатоличени и павликянитt въ Плов
дивско. Докато обаче крайдунавскиrh павликяни обичатъ да 
се зоватъ . българи католици , rhхнит-Б пловдивски събратя 
и до день днешенъ пазятъ старото си име . павликяни • .  Въ 
града Пловдивъ сж.щt'ствува „ Павликянска махала" ,  и нtкол
кото българокатолишки села въ Пловдивско още се нари · 
чатъ павликянски и жителитt имъ - павликяни. Въ сtверна 
България имената на нtколко села, като Павликени (Търнов
ско), Горно-Павликени, Долно-Павликени (Ловешко), напоr-
нятъ нtкогаwнитt павликяни . Поменатиrh села еж. съ бъл
гарско православно население .  Въ околностьта на Горно-Па
вликени има стари гробища, съ безкръстни плочи, а това 
може да бж.де бtлtгъ за старо неправославно, богомилско 
или павликянско население. Както въ България, павликенст
вото изчезнало и въ началното си отечество - Армения. По
СJJtдниrВ арменски общини, които изповtдвали доста промt
нено павликянство, се намирали въ сtверна Армения. Tt па
зtли своята вtра до прtди сто години .  Горtпоменатиятъ ан
глийски ученъ Conybeare обнародва текста на тtхното вtрую 
въ книгата си The key of truth . Византийскитt писатели, които 
говорятъ за павликянитt, ги зоватъ ту павликяни, ту мани-
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хеи, по традиция, при все че сжщинското манихейство да не 
сжществуваwе вече прtзъ срt.дата на срtднитt. вtкове въ 
Византия и въ съсtднитt. И области . 

Друга секта съ дуалистично-гностико християнски еле
менти, така нареченото масалиянство, се явила въ Сирия, 
станала добрt извtстна прtзъ IV ·в . и продължила своето 
сжществуване, късно слtдъ това, въ Сирия, Армения, Мала
Азия и Балканския полуостровъ. Масалиянитt (на сирийски 
„молещи се - )  били извtстни у гърцитt и съ прозвището e6xt'tixt , 
т. е. молещи се , както старитt българи ги наричали мо· 
Антк11. н н цн ,  защото моленето, молитвата съставявала най-сж
ществената тt.хна външна особеность . Tt се издавали за хри
стияни и намирали привърженици въ монастиритt главно, 
между монашеския свtтъ, и по-малко срtдъ народа . Като 
дуалисти , тt. учели, че въ човtка, по наслtдство отъ прадtдо 
Адама, съжителствуватъ Духъ Свети и сатана. По-нататъкъ 
обаче тtхното учение прtдставява нtщо обособено. Tt твър 
дtли, че нито кръщението, нито другитt таинства на право
славната черква еж въ състояние да пропждятъ сатаната , 
който постоянно тика човtка къмъ злодtяние и пороци . Един
ствено продължителната молитва може да изгони бtсоветt и 
тtхното дtйствие, да очисти човtка и · да направи тt.лото му 
обиталище на Духа Светаго. Така прtчистената душа изпа
дала въ видtние и м,огла да види Св. Духъ и Св . Тройца . 
Поради тая мистическа пракrика , масалиянитt били наричани 
owe ентусиясти и мечтатели. Въ своята срtда тt приби
рали всички, които продавали или раздавали имота си, които 
напускали брачнитt си връзки , както и ония роби , които 
избtгвали отъ господаритt си ; тt ги приемали при себе си, 
обличали ги въ калугерско расо и посвещавали на своитt. 
мистерии и видtния. Масалиянитt. прtзирали ржчния трудъ, 
нtкои отъ тtхъ се скопявали, св. Богородица не почитали, 
кръста хулt.ли и пр. Тtзи, които били извънъ монастиритt, 
живtели на групи, често и по улицитt. и, мислtйки, че де· 
монитt живtятъ не само въ човt.ка, но че и въздухъrъ е 
изпълненъ отъ тt.хъ, плюели постоянно и се секнt.ли, за да 
се отърватъ отъ демон·итt, молtли се, изпадали въ съзерца
ния и прор()чествували . Съ такива особености, на кратко ка
зано, ги описватъ писателитt. до VIII в. Въ по-къснитt из-
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в'Встия, отъ XI в. насетнi>, на масалиянитi> се приписва и уче
нието за Сатанаила, което намираме и у богомилитi>. Тtхната 
Св. Тройца се състояла отъ Бога Отца, който владi>е само 
на надмировитt н'Вща ('t!X ompx.6aµLoc µ6voc), отъ старшия му 
синъ Сатанаила, който в.rraдi>e земнитi> ('tii>v iyxoaµCoov 'tb xpd't�), 
и отъ младшия му синъ Исуса , комуто еж подвластни небес
нитi> ('t!X oi}pcivtrz). Поради това имъ гледище,  едни почитали 
особено и старшия синъ Сатанаила, властитеJJЬ на земята, отъ 
когото се боели да имъ не напакости . Сатанизмътъ на тия 
масалияни много дразнtлъ тtхнитi> полемисти християни, 
които приписвали на сектантитi> най-невi>роятни нел'Впости и 
мърсотии . За разпространението на масалиянството въ Тракия 
прt.зъ XI в. ни подdща съчинението на видния византийски 
писатель Михаилъ Пселъ „За дt.йствието на демонитi> • .  Ке
дринъ разказва, че прогоненитi> отъ Сирия масалияни изпърво 
въ Памфилия {Мала-Азия) , въ негово врi>ме {Xl-Xll в.) били 
се пръснали въ по-голi>мата часть на западновизантийскитi> 
области т. е. на Балканския полуостровъ. Той прибавя, че 
масалиянитi> тогава били познати и съ името „богомили • .  

Боrомипство. 1 1 
Условия за поя вата на богомилството . - Сi>мената 

на дуализма, хвърлени на българска почва прtзъ IX в., не 
закъснi>ха да дадатъ плодове. Прi>зъ врt.ме на царь Симеона 

1) По-rлавни извори и нзслt.двання по боrомнлството : Н. М. Петров 
скiй, П исьмо патрlарха Константинопольскаrо 8еофияакта царю Болrарlи 
Петру. Спб. 1914 (отпечатъкъ отъ Извt.стiя отд. русскаrо яз.  и елов. Имп.  
Ак. Наукъ, т .  XVIII, rод. 1 9 1 3, ки. 3). - Св.  Козмы Пресвитера Слово на 
еретики и поученlе отъ божественныхъ кииrъ. Изд. М.  Г.  Попруженко. Сnб. 
1 907. - М. Г. Попруженко, Козма Пресвитеръ (Извt.стlя Русскаrо Арх. 
И нститута въ Константиноnолt., т. XV, 1 91 1  r.) - Посланието ('E11:uno):ljJ 
на Евтимия от& Акмония до своитt съотечественици въ Акмонската епархия 
(ОпсикиАска тема, западна М.-Азия), първа половина на XI в. Обна
родвано у О. Ficker, Dle Phttпdagiagiteп. Leipzig 1 908. - Евтими Зигавин& 
(Зигадинъ), Изложение nротивъ боrомилитt (Kor:tli. Bo1ojМA.wY ипи ·Е�вао" apl 

� lltfp'°"8\; 'tli'IY По-rор.�ЛюУ), отъ нач. на XII в .  Издания : Qieseler, Euthymius 
Zigadentis, Narratio de Bogomllis.  Gбttlngen 1842 ; Migne, Patrologla Oraeca, 
СХХХ, 1 289 - 1 33 1 ; ново издание, съ нi>кон отклонения въ текста, у Fick er, 
89 -1 1 1 .  - Тайната книга, наричана още Faux Evanglle ипи Liber apocry
phus Sancti Johannls, отъ Xll в. За изданията срв. по-долу при сх.щня над
словъ. - М. Г. Попруженко, С инодикъ царя Бориса. Одесса 1899. -
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дуалиститt имаха вече свои послtдватели въ България, а 
при неговия наслtдникъ Петра, прtзъ втората четвърть на 
Х в., официално се знаеше за тtхното разпространение, поз-· 
на ти вече съ ново име " богомили " .  Богомилството се явява, 
ще рече, тогава именно, когато българската държава владtеше 
по-голtмата t�асть отъ Балканския полуостровъ, и Византия 
И плащаше данъкъ ; когато християнството тамъ бtше станало 
rосподарствена религия ; когато българската литература бtше 
вече прtживtла една отъ най-мощнитt си епохи при единъ 
общенароденъ книжовенъ езикъ ; когато, най-сетнt, бtха поло
жени основитt на българско национално съзнание и единство. 
Какъ да се обясни прочее появяването, тъкмо по онова врtме, 
на учение, което носtше раздtление въ религиозния и обще
ственъ битъ на българитt, което бtше протестъ срtщу офи
циалното християнство и срtщу свtтската и духовна власть ? 

Отъ условията , които спомогнаха да се развие туй чуждо 
сt.ме на българска земя, на първо мi>сто трtбва да поста-

Послание на патриархъ Германа ( 1 222 - 1 24') г.) до цариrраждани ср1>шу 
боrомилитt. (ПрЬ' -iou(; Av Kcovctt«v"t�voult6A.1� xcti xcttli Boтoµ.!A.wv), обнародвано 
у Ficker, 1 1 5 - 1 25. - Reinerius Sacchoni, Summa de  Catl1aris et Leonistls 
(Thesaurus поvа anecdotorum, т. V) . - Moneta , Adversu� Catl1aros et Wal
denses. Romae 1743. - Житие на Теодосия Търновски отъ патриархъ 
Калиста. Обнародвано отъ В. Н. Златарски, Житit н ЖНЗНh np1noдoв
н.sro отц.s н.sш1rо 0•wдocid . София 1 904. - Житие на Илариона Мъг
ленски отъ патриархъ Евтнмия .  Обнародвано отъ Е. Kaluzniacki, Werke des 
Patriarcheп vоп Bulgarleп Euthymlus. Wieп 1 901 , стр. 27 - 58. - Thalloczy, 
Beltriige zur Keппtпiss der Bogomi leпlehre (Wissenscl 1 .  Mitthei luпgen aus Воsпiеп 
uпd der Hercegoviпa, т. IJI , 1 895 г., стр. 360 - 37 1 ) .  

J. Chr. Wolf, Hlstorla Bogomilorum, qua potissi mum е х  Paпoplia  dogma
tica Euthymi i  Zigabeпi el11sque cod lce graeco поп edito eorum fata, doctriпae 
et mores ita exponuпtur. Vitembergae 17 12. - J. О. V. Engelhardt. Кircheп
geschicht l icl1e Abhaпdluпgeп.  Erlaпge11 1 83'2, стр . 1 5 1 -206 :  Oie Bogom i leп . -
С. Schmidt, Н istoire et doctriпe de la secte des Cathares ou AIЫgeols. Paris 
1 848-1 849, 2 книги .  - Б. Петрановиh, Богомили. Црьква Босаиьска и 
крьстяни. Задар 1 867. - В. Левицкifl, Богомильство, болгарская ересь 
X-XIV в.  (Христiанское Чтенlе, 1 870 г.) . - Fr. Ra"fki, Bogoml l i  i Patareпi 
( Rad Vl l ,  Vlll, Х, 1869 - 1 870 г.) . - Ra"fki, Pri lozi za povjest bosanskih Раtа-
1епа (Starine J, 1 869 г.). - Р. Каролевъ, За богомилството (Периодическо 
списание, 1 870 г.). - Кипрiанови•t ъ, Жизнь и ученiе богомиловъ (Право
славное Обозр\нlе, 1875 г.). - Al. Lombard, Pau\icieпs, Bulgares et Bons
Hommes en Orleпt et еп Occldeпt. Geпeve et ВА!е 1879 . - Douais, . Les АIЫ · 

geols, leurs orlglnes . Paris 1879. - J. Dollinger, Beitriige zur Sekteпgschlchte
des Mittelalters. Milncheп 1 890, 2 части . - Dr-. Prohaska. Das kroatisch
serЫsche Schrifttum ln Воsпlеп uпd der Herzegowiпa.  Zagreb 1 9 1  l , на стр. 
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вимъ религиозната колебливость, която бt настанала спtдъ 
неотколtшното смtняване на езнчество съ християнство отъ 
князь Бориса. Вtковниrt. традиции на езичеството не можеха 
лесно да се забравятъ. Бунтътъ на Борисовитt. боляри и от
мtтането на Борисовия синъ Владимира отъ новата вtра еж 
отчасти доказателства за това . Йоанъ Екзархъ, съврtменникъ на 
царь Симеона, изрично споменава за останали още некръстени 
славяни въ българската земя. Св . Иванъ Рилски, който жи
вtе прtзъ царь Петрово врtме, съвtтва въ своя завtтъ уче
ницитt си да упжтватъ своитt. сънародници въ правата вtра 
и да ги отклоняватъ отъ езическитt. обичаи, каквито тt. дър
жели и слtдъ кръщението. Въ Родопитt имало некръстени 
българи дори и прtзъ XI в. ,  които, както се говори въ жи
тието на св. Георгия Иверски, още се кланяли на своитt 
кумири. Съ други думи, дълго врtме слtдъ приемане на хри
стиянството, българитt. пазtли свои езически обичаи и жи
вtели въ вtрска неустановеность. Пъкъ не е било само ре-

1 8-55. - Н. П. Благоев&, Правни и социални възгледи на богомилнтt. 
София 1 9 1 2. - М. Weingart, Poi!atky bogomllstvl (Slovansky Pfehled, 19 1 3 , 
i!fslo 1 ). - Н. П. Благоев&, Бесе11ата на пресвитер Козма против 
богомипите (Годишник на Соф. Университет, кн.  ХVШ, 1923 г.). - Ю. Три
фонов&, Беdlдата на Козма Пресвитеръ и неАииятъ авторъ (Списание на 
Бълг. Ак. на Наукитl>, ки.  XXIX, 1923 г.). - J. А. /lid, Dle Bogomi\eп iп 
ihrer geschlchtllchen Entwickl uпg. Sr. Karlovcl 1 923. - Най-обемната книга 
върху богомипството (838 стр.), на lsidor Jе1ап, Secta Pateren/1 ln Balca ni fi 
Jn Dacla-TralanA. Bucure1t1 1 9 1 2, е чиста фантазия ! 

За богомипството еж дадени по-кжси или по-дъпги бtлtжки и въ 
нtкои общи исторически съчинения : Дриновъ, Исторически прегледъ на 
българска-та цьрква. Вlенна 1869 ; Осокинъ, Исторiя АпьбигоАцевъ. Казань 
1869 ; Голубинскi/J, КраткlА очеркъ исторiи православныхъ церквеА. Москва 
187 1 ; Гильфердингъ, Сочиненlя, т. 1 ;  Иреrсекъ, Исторlя Болгаръ. Одесса 1 878 ; 
О. Успенскi/J, Очерки по истор1и визант1Аскоli образоваиности. Спб. 1 89 1 ; 
Радrсенко, Репигiозиое и питературиое движенiе въ Бопгарlи въ эпоху передъ 
турецкимъ завоеванlемъ. Кiевъ 1 898 ; Лебедевъ, Историческiе очерки. Изд. 
2-ое. Москва 1901; Цухлевъ. История на българската църква. София 1 9 1 1 ,  
и др. Богомилското учение занимава въ ново врtме и редъ български публи· 
цисти. Е11ии отъ тl>хъ смtтатъ богомипството за разрушитепенъ епемеи rь въ 
срtдневtковна Бъпгария и го порицаватъ ; други го изучаватъ съ пюбовь и 
темперамевть и се опнтватъ да прозратъ эадъ оскждвнтl> често пжтн научни 
данни и да възсъэдадатъ свtтпи страници въ быгарското мииапо : Панrсев&, 
Богомипнтt (въ Библиотека на Слав.  Бесtда, 1 907 г.) ; Д. Мишева, Бъпгария 
въ миналото. София 1 9 1 5 ; В. Петкова, България - носктепка на рефор· 
мацни, култура и цивипизация.  София 19 19 ; А. Страшимиров, Пубпични 
беседи. София 1921  г. ; Хр. Варгова, Ревопюциоиери_. София 1924, и др. 
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.лигиозното двоевtрие, което е могло да улесни зараждането 
на богомилството . Съ проникването на християнството се за
силвало византийското влияние въ правово и аграрно отно
шение. Заедно съ промtнитt, които били направени въ пле
менния битъ и нравственость, и съ засилване на свtтското и 
черковно крtпостничество се породили негодувания, изразени 
въ явни бунтове и въ спотаено неприязнено настроение на на
рода срtщу новия редъ на нtщата. Духовенството и то не 
могло да привлtче къмъ себе си довtрието и сърдцето на 
населението : картината, която рисува пресвитеръ Козма за 
покварата на монашеството и на духовнитt наставници на 
българския народъ въ царь Петрова врtме, е съвсtмъ неу
тtшителна. 

Това състояние на България прtдставяло твърдt при
годна почва, на която еж могли да вирtятъ ония учения, 
които родиха богомилството. А сtячи на това учение не лип
свали въ българската земя : едни били дошли за това нарочно, 
а други отдавна вече живtели тамъ като колонисти, оста
нали отъ врtмето на византийското владичество, прtди ца рь 
Симеона. Така , още въ първитt години на покръстването на 
князь Бориса, павпикянитt отъ арменския градъ Тефрика, 
или Тебрика, миспtли да проводятъ. своя религиозна мисия 
въ България. Това разказва Петъръ Сицилийски, който билъ 
пратенъ отъ византийския императоръ Василия 1 въ Тефрика 
прt.зъ 868 г .  да прt.говаря за прt.даване на плi>нници. Градъ 
Тефрика (Нахръ-Аврикъ въ срtдневt.ковнитt сирийски па
метници) на р. Чалта-Чай, горенъ притокъ на Ефратъ, билъ 
въ онова врt.ме политически центъръ на павликянитt. Била 
ли е изпълнена павликянската мисия до князь Бориса , не 
знаемъ, но Петъръ Сицилийски, за да я осуети , писаJiъ писмо 
до българския архиепископъ, придружено съ единъ трактатъ 
за павликянското учение, сега единъ отъ главнитt извори за 
проучване на сектата. Може би за подобна армено-павликян
ска мисия въ България се отнасятъ думитt и на папа Нико
лая до князь Бориса отъ 866 г.: .Въ отечеството Ви еж дошли 
отъ различни мt.ста християни, т. е. гърци, арменци и други 
отъ други мt.ста ; тt, както имъ се ще, разправятъ много и 
различни нtща" . Твърдt. е възможно , тукъ да става дума не 
за арменци павликяни, а за обикновени арменци монофизити. 
Имаме обаче друго по-надеждно посочване за проповiщване 
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на манихейство (nавликянство) срtдъ българитt въ онова 
врtме, 11менно писмото на Стипияна до папа Стефана, отъ 
870 год. 

Зараждането на богомилството било особено улеснено 
отъ арменскитt и сирийски колонисти, които Византия на
станява на нtколко пжти въ Тракия и въ Пловдивско. Още 
при царь Симеона часть отъ тtхъ останаха въ прtдtлитt на 
българската държава. Едни отъ тия прtселенци били моно
физити , а други павликяни , масалияни и разпалени иконо· 
оuрци. Така, на деветата година слtдъ опустошенията на чу
мата въ Тракия (746-747 г.), т. е .  въ 755 г., казва Теофанъ, 
„ императоръ Константинъ (Копронимъ) прtсели въ Тракия 
сирийци и арменци , които докара отъ Теодосиополъ (Ерзе
румъ) и отъ Мелитина (Малатия) и отъ които се разпространи 
ересьта на павликянитi> " .  Наслi>дникътъ на Копронима, Лъвъ IV 
Хазаринътl>, докаралъ прtзъ 778 г. нови колонисти изъ Гер· 
маникия (сtверна Сирия) въ Тракия. Павликяни имало и 
въ самия Цариградъ. Прi>зъ 8 13  г. , когато Крумъ опустоша
ваше Тракия и се насочваше къмъ византийската столица, 
тамошнитt павликяни се бtха одързостили да дигнатъ бунтъ 
противъ православното духовенство и да се гаврятъ съ ико· 
ната на св . Богородица. По-късно, императоръ Йоанъ Ци
мисхи (969-976 г.), който бi>ше отъ арменски родъ, прi>сели 
свои сънародници павликяни изъ областитi> на Ефратъ въ 
Пловдивско. Антиохийскиятъ патриархъ Теодоръ, разказва за 
това Кедри нъ, убi>дилъ Цимисхия, „ щото манихеитi> · (т. е. 
павликянитt), .които се бtха пръснали по цtлия И3токъ и съ 
своята мръсна вtра заразяваха населението, да ги засели на 
западъ въ нi>коя пуста крайна страна, което и извърши им
ператорътъ, като ги прi>сели въ Пловдивъ" .  Ана Комнина, 
която е прtбивавала въ Пловдивъ и познавала павликянитt, 
като говори за еж.щото събитие, добавя, че павликянитt били 
заселени въ околноститi>, „ около Пловдивъ • . Въ много отъ 
историческитi> събития, които станали въ Пловдивско прi>зъ 
Xl, ХП, XIII в., като нападенията на печенi>зитi>, застояването 
на кръстоносцитi> на Фридрих а 1 прtзъ 1 1 89 г. въ Пловдивъ, 
военнитt операции на царь Калояна и пр., павликянитi> взе
матъ дtятелно участие и въ повечето случаи въ сговоръ съ 
българитt. Арменски монофизитски общини имало и въ други 
български области. Tt си ималн свои черкви и свещеници 
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въ Софийско и Дtвопско пр tзъ XI-Xll в . ,  както се знае 
отъ писмата на Теофипакта Охридски ; въ Пповдивъ прtзъ 
XII в. имали и свой монастирь ; въ Мъгленско жив-Вели ар
менци монофизити и павпикяни и пр. Срiщнев-Вковнитh па
метници и грамоти поменаватъ често арменски селища и от
д-Впни арменски с-Вмейства по разни български крайща : с. Ар 
мtнохоръ въ  Битопско, м-Встность Армtница въ  Рила и др . 
И сега еж. познати сепата : Ерменово, Ерменско (въ Леринско ), 
Ерменпуй (Никополско), Арменитh (Габровско), Армtнковци 
(Дрtновско), Ерменлий (Добришко). Сирийско-арменскитh ко
лонисти бипи носитепи, освtнъ на павликянство и монофи
зитство, още и на масалиянство. За масапияни въ Тракия 
прtзъ XI в. говорятъ, както поменахме, Михаилъ Псепъ и 
Кедринъ. Кизическиятъ пъкъ митрополитъ Димитри е пър 
виятъ по врtме писатель (Х в.), който сбпижава масалиянство 
съ богомипство .  

За  закрiшването на  дуапизма �ъ Бъпгария, н-Вкои учени, 
както напр. В. Г. Васипевски, привеждатъ и впиянието на 
печенtзитh, които прtзъ XI в. проникнаха въ българскитh 
и византийски земи, и групи отъ тhхъ бидоха заселени въ 
Софийско, Нишко, Щипско и Мъгленско. Васипе-вски основа
ваше своето прtдпопожение' на възможното проникване на 
манихейството у печенtзитh отъ сроднитh тhмъ турски пле
мена, като напр. уйгуритh, които, както поменахме, еж изпо
вtдвали прtзъ VIII в. репигията на Мани. Сега можемъ да 
си поспужимъ обаче и съ едно по-изрично свидtтелство за 
вtрата на печенtзитh, чиито обитапища прtзъ IX-X в. дости
гаха до допния Дунавъ и които прtзъ XI в. нахпуха въ Ви
зантия и въ Маджарско . Това свидtтепсrво, приведено у араб
ския писатепь Апъ-Бекри (XI в.), разказва, че изпърво пече
нtзитh държапи вtрата на магитt, т. е. Заратустровия дуа 
лизъмъ, а по-късно едни тhхни ппемена приели мохамедан
ство, водили война съ друrитt. племена дуалисти и ги наси
липи да приематъ исляма. А че манихейството е било про
никнало у нtкои фино-турански племена, обитаващи нtкога 
въ сегашнитh руски юго-източни обпасти, за това можемъ да 
сж.димъ отъ персийски дуалистични заемки у тия племена. 
Така напр . маджаритh, които, прtди да се настанятъ въ се
гашното си отечество, жив-Веха край Вопга и по-сети-В въ южна 
Русия, пазятъ и сега въ своя езикъ и фолклоръ останки отъ 
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дуалистична терминология и обре.11и. Т'kзи елементи тh еж. 
могли да заематъ, при странствуванията си изъ Русия, отъ 
нi>кои турски племена, като печенi>зитk, часть отъ които 
нахлу въ маджарската земя и остана тамъ. Употрtбяванитh 
у маджаритh имена Isten (Ищенъ, Богъ), lJrdiJg (ьордьогъ, 
дявопъ), mand (мано , б'kсъ, духъ) и др. 1) не еж. домашни, а 
иматъ персийски произходъ : издан:ь, ердеК6, .мана. 

Отъ гор'kизложеното става ясно, че още прtзъ Х в. въ 
българската земя еж. сж.ществували редъ условия, за да се яви 
и ТёtмЪ дуалиэъмъ въ една или друга форма. И дtйствително, 
той се явилъ. пусналъ корени и далъ плодове - така наре
ченото богомилство. 

Поява на б оrомилството. - Проповtдитh на горtпо
менатитh мисионери дуалисти въ България прtзъ втората по
ловина на IX в. , при князь Бориса, както и учението на па· 
вликянитh и масапияниn , останали при царь Симеона въ 
бъпгарскиn държавни граници, не ще да еж останали безъ 
впияние върху българското население. Още въ това врtме 
дуализмътъ ще да е билъ спечелилъ свои български послtд
ватели. Йоанъ Екзархъ Български, съврtменникъ на царь 
Симеона (893-927 г .), укорява на нtколко м'hста въ съчине . 
нията си манихеиn и славяниn езичници, останали такива 
и слtдъ кръщението на Бориса. Той дори изтъква една 
оrъ характернитt особености на бждещето бог омилско уче
ние за сатаната, смtтан·ь за старши синъ на Бога : д• е1 
cp&MA-klOT'I\ orso К�.сн ПОШНGIННН И CKKp"hH1 НИ М 4 И И f 1 И И КСН 
11 о „ " и и и с А о & -k и • . . . то Ж• Н1 CT"htДIT0 е• д и lil к о А " „�IOqlt 
с т " р -k н ш "  с li "  (т. е .  отъ Исуса). Това показва, че бого
милството, като смtсица отъ манихейство, павликянство и 
масалиянство,  е било захванало да се оформява доста рано 
въ България и че за него еж. знаели писатели, като Йоана 
Екзарха. Бtлtжката на Йоана Екзарха се явява като най
старо свидtтелство за умtренъ дуализъмъ, д·hто дяволътъ, 
творецъ на видимия свtтъ,. не е равноначаленъ и равнопра
венъ на Бога Отца, а неговъ синъ и по-късно и врагъ. Прtзъ 

'J За думата Господь тt имать Ypr., за Господь-Богь - Урr.-Ищена. 
за сатана - Шатавъ (Satan). Срв. турското wайтавъ т. е. сатана, дяво.n.. 

За н11кои отъ тия заемки срв. Н. VdmЬel)I, Der Urspmng .der Magyaren. Lelp· 
zig 1 882, стр. 344 сп. 
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втората четвърть на Х в. ,  при царь Петра, дуализмътъ въ 
Бъпгария се билъ доста проширилъ и станалъ застрашителенъ . 
Царь Петъръ, като узнапъ за т<»Jа, на два пжти се обръщалъ 
за съвtти до цариградския патриархъ Теофилакта , който му 
билъ близъкъ сродникъ, защото царица Мария. жена на царь 
Петра, била негова сестра. Второто поспание-отговоръ на 
Теофилакта до Петра, открито неотдавна въ Амброзиянската 
бибJIИотека въ Милано, е най-ранното по· подробно свидtтел
ство за появата на дуализма срtдъ българитt. То не е дату
вано, но неговото написване ще трtбва да се постави въ 
термина на Теофилактовото патриаршество, т. е. между 
933 и 956 г., когато е властвувалъ и царь Петъръ (927-969 г . ) . 
Въ това поспание става дума вече за крайно дуалистично уче
ние, признаваще двtтt начала - добро и зло, двама творци :  
единъ създатель на свtтлината и на ангелитt, а другъ на ви
димия свtтъ, на человtка и животнитt. Ересьта била, 'казва 
Теофилактъ, смtсь на манихейство съ павликянство (µa:vtxixr
aµO� ydp icnt 1ta:ul..t11vtap.ф GIJl.LJ.Lt'Y��), Нейнитt привърженици не 
били само нtколко отдtлни личности или чужди проповtд
ници, а групи отметнали се отъ православието българи заедно 
съ свещеницитt си . Имало и такива, които спохождали ере
тицитt, безъ да оставятъ православието си. Патриархъ Тео
филактъ съвtтва царь Петра какъ да 'постжпи съ прови
нилитh се и какви наказания да имъ наложи, на едни епи
тимия,  а на други анатема. По-строги наказания патриархътъ 
не прtпоржчl!а. Тtзи мtрки не спр-Ъли ересьта : тя продъл
жила своя животъ, развивала се и, още при сжщия царь 
Петра, тя се явипа съ свой водитель, попъ Богомилъ. Бъл
гарскиятъ писатель Козма (втората поповина на Х в.), който 
пръвъ говори за попъ Богомиповото учение, прtдставя го 
като особена вtрска система, съ умtрено дуалистично г ле
дищР., неподходеще напъпно ни на манихейството, ни на па
вликянството, ни на масапиянството. Ще рече, първитt до
машни в-Бети говорятъ за сжществуването на дуапистично 
учение въ Бъnrария, въ царь Симеоново и царь Петрово 
врtме, и то въ двата му вида, крайно и умtрено. Крайното 
крило, за което става дума въ Теофипактовото поспание , 
бипо твърдt бпизу до памикянството ; то се отдtлило въ 
особена черква, позната съ прозвището Драговищка. Драго
вищитt намtрипи прибtжище гпавно въ Македония и Тра-
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кия, а ум'hреното крипо, с.ж.щинскит'h боrомипи - пр'hдимно 
въ dверна Бъпrария. Въ западноевропейскит'h документи 
първото е познато съ името. Драговищки орденъ, а второто, 
ум'hреното, съ името Бъпгарски ордеRъ. 

Богомипството ипи Бъпгарскиятъ орденъ, наспроти уче
нието на драговищит'h, пр'hдставя по-нова, по-еволюирала и 
по-приближена до правоспавието система. Неговиятъ осно
ватель или по-добр'h органиэаторъ, попъ Богомилъ, отхвър
лилъ гледището за пр'hдв'hчното, успоредно сжществуване 
на двtт'h начала - на свtтлината и мрака, доброто и 
злото, Богъ и сатаната, и приелъ само едного Бога за пър
вично начало ; дуализмътъ наст.ж.пва по-сети-В, когато Сата
наилъ се отмtта отъ Бога Отца и става неговъ врагъ и тво
рецъ на видимия свtтъ и на човtка . Тоя дуализъмъ е вр'h
мененъ, защото Сатанаилъ ще бжде поб'hденъ и свtтътъ му 
разрушенъ. Попъ Богомипъ прибавилъ и социални епементи 
въ своята система, която бипа прогласена за християнска, а 
правоспавнит'h я нарекли, по негово име, богомипство, бого
милска ересь. 1) 

Миналото не ни е оставило нtкои обстойни данни за 
личностьта на попъ Богомила, за неговия животъ и д'hйность, 
осв'hнъ краткит'h фрази на неговит'h противници : И ..ако ж1 еА\ 

еА5ЧИ к BOAl'4peт1i ЗIМАИ , к Ail:T4 пр4кокirрН41'0 цji.,a П1т11•, Rhle'r„ 
llOП'li HMIHIM'li liOl'OMHA"lt., 4 по нетн ш lify NI МИА"h, ИЖI Н4Ч4 

n1рко1 5чнтi 1р1е„ в з1мАи воАr4рет1i. Това свид'hтелство на 
пресвитеръ Козма, който е билъ по-мпадъ съврtменникъ на 
попъ Богомила, явно сочи кога е живtлъ основатепьтъ на 
ересьта , именно въ царь Петрова вр'hме (927-969 г.) .  И въ 
единъ по-късенъ, по-официапенъ паметникъ, - въ Синодика 
на царь Борила ( 121 1 г.), се твърди за поп• lifwмнA4, иж1 при 

П1трt: •\РИ BA'1t.1'4\1t1'ir мi. к"henpi1мw4ro м•ннr1некж.т. еiж 1p1ei. и 

к'I\ EA"hr.tpe„t:н з1мАн 11•зeil:.tкw4ro . • .  Се въ сжщия Синодикъ 
се поменаватъ имена на попъ Богомипови ученици и видни 
послtдватели, които се анатемосватъ : Tp"lt.KAA\T4ro Sоrомн"" 

1) Личното име Богомил'Ь е било познато у б'Ьлгариrt. и пр1>ан царь 
Петрово вр1>ме. 8'Ь Чивнаалското Евангелие, межау запнсанитl> пр1>з'Ь 869 г. 
българи , ср'l>щаме и женското име Богомила. Богомилиrt., сл1;двателно, били 
наречени така по името на своя учитель, а не, както нtкои прtаполагаn, 
on това, че уж'Ь послtдвателиrt. на новото учение се смtтали за . мил и 
на Бога • . 
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и ·  AIHIAHA4 оvч1никА 1ro, и 81wдо"" и До111'k н Gт1$АНА и К•еи

Аi• н Пет"" и n"очАА 1roвw оvч1иик111 и 1ди иом&др„иик111 . . . 
Анц1мА. Въ други извори, както ще видимъ, попъ Богоми.11ъ 
е посоченъ и като писате.11ь. Това е всичко, кое·rо е поме
нато прtко за бъпrарския реформаторъ. За неговия идеенъ 
ск.11адъ и замисли остава да сждимъ отъ учението му. Отъ 
това, което знаемъ за репиrиознитt системи и обществено
по.11итическия животъ прtзъ Х в. и което намираме въ уче
нието на боrоми.11ството, трtбва да признаемъ, че попъ Бо 
rоммъ не е бИJ1ъ обикновенъ че.11овtкъ, а твърдt буденъ и 
см-h.11ъ умъ, който се издига надъ своята срtда, зав.11адtва я 
съ своя духъ и повежда по нови пжтища. Той ше е би.11ъ 
изпърво правоспавенъ свещеникъ и се е нахожда.11ъ по-бпизу 
до народния животъ и тежнения, откоJIКото прt.11ставитепитt 
на черното духовенство, на монашеството. Попъ Боrомилъ е 
билъ недоволенъ отъ официа.11ното християнство, отдалечено 
отъ своята първонача.11На простота и отрупано съ търже
ствени обредности, задъ които едва се е съзирало и разбира.110 
отъ народа д'h.11ото на Христа. Той не е могълъ да одобри 
религиозния и държавенъ строй, д'hто въ робство и крtпост
ничество страдае.11ъ обезправенъ гопi>мъ д'hпъ отъ народа 
по бо.11tрски и монастирски имtния и домове, и замисли.11ъ 
да стане проповtдникъ на истинско християнство, което да 
бжде близко до разбирането на народа и да му даде чов'hшка 
правда и душевно спасение. Чисто в'hрскиn е.11ементи на своята 
система той зае.11ъ отъ пр'hдставиn, които ималъ за първо
битното християнство, както и отъ учението на манихеи, 
павликяни и масалияни. И ако той е усвонпъ повечето гледи
щето на· дуалистит'h, то е защото не е могъпъ да припише 
сжществуването на злото въ тоя свtтъ и у човtка на единъ 
всеб.11агъ и всемощенъ Богъ. Дуалистичниn заемки въ систе
мата на попъ Богомнпа не се дъ.11жатъ на домашно спавянско 
влияние, както това пр'hдпопагаха мнозина отъ изсп'hдвачиn 
на богомипството. Сега въ науката е извtстно, че вtрата на 
езическиn южни славяни не е била дуалист;. чна и че вtстиn 
за Бtлъ Богъ и Черенъ Богъ у nхъ еж. късни, .11итературни 
добавки. За славянски религиозни впияния може да се говори 
не при дуапистичниn прiщстави на богомилството, а при не
говото учение за б'hсовеn (демони, духове), които съпровож
датъ човtка въ неговия животъ. Това пов'hрие, характерно 



24 Боrомипство. 

за масалиянското учение, е било добрt извtстно и на ела· 
вянската митология, и неговото теоретично заемане изъ маса· 
лиянството е било практически закрtпено у богомилитt, за· 
щото е вече лежало въ душата на старитt българи. Туй, коетu 
е особено характерно за догматиката на богомилството и 
което издава религиозно-метафизическия духъ на попъ Бого
мила, както и неговата съобразителность и практичность, то 
е умtреното становище, което той заема въ схващането на 
дуализма. Въ случая той се противопоставя на крайния дуа
лизъмъ на манихеитt и павликянитt и се приближава до 
християнското гледище за божествена монократия, за моно
теизъмъ. Злото начало, Сатанаилъ, е божи синъ или падналъ 
ангелъ, който създава по-сетнt видимия свtтъ, дtто царува 
добро и зло и дi>то управлява Сатанаилъ. Съ тая реформа 
попъ Богомилъ показва еволюиралъ и практиченъ умъ, задо
воляващъ догмата за произхода на злото и приближаващъ 
се до православието, което се е намирало подъ закрилата на 
държавата и отъ което е очаквалъ да отдtли послtдватели . 
Попъ Богомилъ е прокаралъ и извtстна цtлесъобразность 
въ учението си за човtка. Създаденъ отъ Сатанаила и ожи
венъ отъ божия Духъ, человtкъ, подъ влияние на плътското 
демонско тtло, е изложенъ да върши лошавини, но за 
това пъкъ той е надаренъ съ свободна воля за борба, само
опрtдtление и спасение . У крайнитt дуалисти прtобладава 
детерминизъмъ, а у богомилитt индетерминизъмъ, подобенъ 
на православнохристиянския. Най-сетнt, попъ Богомилъ до 
бавилъ въ своята система рtдкото за онова врtме хуманно 
гледище за социалното положение на човtка. Нtщо повече, 
това гледище у него е изразено не като просто благопоже
лание, а въ видъ на протестъ противъ социалнитt неправди 
надъ беззащитнитt, противъ институцията на робството, бо 
л-tрството и монархията. Попъ Богомилъ е дръзналъ да пише 
на знамето си онова искане, което се е таело винаги въ ду

шитt на потъпканитt, но което никой не се е осмtлявалъ 
да заяви високо. Въ това отношение, българскиятъ попъ е 
изпрiшарилъ съ вtкове благороднитt проповtдници на но
витt врtмена за социална правда. 

Учен ие и нрави. - Взето въ главни черти, безъ всички 
подробности и особености, относещи се до нtкои групи на 
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сектата, богомилското учение ни се прiщставя въ спtднята 
обща картина . .  Изпърво не сжществувапъ сегашниятъ свtтъ . 

Имало само единъ изконенъ, прtдвtченъ миръ, съ седъмь 
небеса, надъ които прtб.ждвалъ Богъ Отецъ и подъ които 
се намирала бездната и скритата въ водитt неустроена земя. 
На Бога услужвали мирияди ангели съ тtхния началникъ 
Самаилъ (или Сатанаилъ),1) който билъ и строитель на сти
хиитt. Споредъ друга версия, Сатанаилъ билъ синъ на Бога 
Отца и братъ на Исуса. 2) Сатаиаилъ, при своята служба, като 
слизалъ до долнитt пластове на мира и възлизалъ до прt
стола на Бога Отца, се възхитилъ отъ величието на мировия 
господарь и поревновалъ да постави сtдалището си надъ 
облацитt и да стане равенъ на Всевишния. Богъ Отецъ 
тогава го лишилъ, него и неговитt съмишленици ангели, отъ 
небесното достоинство и обиталище. Сатанаилъ, като билъ 
съборенъ съ своитt ангели на небесната твърдь (сводъ), т. е. 
на видимото небе надъ земята, понеже съхранявалъ творчес
ката си мощь, рекълъ да ос.жществи своята замисъль и да 
създаде сегашния видимъ свtтъ, въ противовtсь на прtд

вtчния миръ на Бога Отца . И въ седъмь деня, които еж 
седъмь вt.ка, той създалъ свt.та : покритата съ вода земя 
издигналъ на сухо, отдtлилъ по нея моретата отъ сушата, 
направилъ слънцето, мi>сечината и звt.здитt, накаралъ земята 
да произведе животни и растения и, най-сетнt, направилъ 
човi>ка. Адамъ и Ева били направени отъ безжизнена пръсть 
и одухотворени посрtдствомъ двама отъ падналитt ангели 
(демони), които се поселипи въ тtлата на първитt человtци. 
Споредъ вt.рването на малоазийскитt богомили, дяволътъ 

1) Името Самаилъ се ср11ща още въ талмудската литература и въ 
еврейскит11 апокрифи. Самаилъ (Сама-елъ, т. е. отрова божия,  отрова вър· 
ховиа), �илъ изпърво 11ървииТ'Ь ОТ'Ь иебесиит11 ангели, иаричаки . пр11стопи • ,  
а сстн11 - rлаватарь н а  демоиит11 ипи аиrепъ н а  смъртьта. Сатана ще рече 
• враrъ • ,  а Сатана-епъ • враrъ божи" .  Още въ старитt;, пр11дбоrомилски и 
иачапнн бо1·0111илски легенди Самаилъ се см11сва съ Сатаиаипа. Въ християн
ската питература Сатана се см11сва съ гръцкото име .дявопъ • (&Lttliol°'), което 
иде ОТ'Ь &Lc&�ciAЛai (прt.хвърлимъ, пр11м11тамъ, измамвамъ, клевети) и означава 
.пъстецъ • ,  .клеветиикъ • . ДивопъТ'Ь, подобно на сатаната, минава за rлавенъ 
демоиъ (б\съ, духъ). Въ мохамеданската терминологии .wайтанъ· (дявопъ) 
иде отъ сатана. 

2) Споредъ в11стит11 на Йоана Екзарха, Михаила Пеела и Евтимия 
Зиrавина , Сатаиаилъ бипъ старши синъ на Бо1·а Отца, а споредъ 11ресвитеръ 
Козма - младши синъ. 
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откраднапъ душата отъ .Бога И съ гоп'hма мжка можапъ да 
я затвори въ т'hпото на Адама и да го оживи. Споредъ трети 
версия, Сатанаипъ се опитапъ самъ да оживи първозданния 
Адама, като му вдъхнапъ своето дихание, но, понеже то 
изп'hзпо отъ палеца на десния кракъ и станапо змия, той 
помопипъ Бога Отца да му сътрудничи и да даде душа на 
Адама. Богъ се смипипъ и даJiъ животъ на първия чов'hкъ, 
отъ реброТо на когото бипа направена сетн'h и Ева. И по 
трит'h тия версии, въ пръстеното и разрушимо т'hпо на чов'hка 
обитава божи духъ, идещъ било направо отъ Бога, бипо отъ 
паднапит'h ангепи, които оживипи Ад�ма и Ева. Посп'h Сата 
наипъ ималъ сношения съ Ева, и тя родипа синъ Каинъ и 
дъщеря Каломепа. Отъ сношението пъкъ на Адама съ Ева 
се родилъ J\вепъ, но той: бипъ убитъ отъ Каина. Народеното 
отъ пр'hстжппение гр'hшно чов'hчество се умножипо, и Сата
наипъ останапъ да впаствува и урежда създадения отъ него 
св'hтъ. За да · държи чеповiщит'h въ зависимость, Сатанаипъ 
дапъ на Мойсея законъ и го проводипъ да имъ пропов'hдва 
да обожаватъ създатепя на св'hта (т. е . Сатанаипа) и да му 
се покоряватъ. Съ подобна пъжовна мисия се явипъ по-късно 
и пророкъ Ипия. Малцина бипи челов'hцит'h, които еж усп'h
вали, изподъ страстит'h на т'hлото и демонското навождение, 
да прозратъ божествената правда и да се удостоятъ съ не
бесна милость ; мнозинството отивапо въ царството на гиб'hльта. 

Най-сетн'h, Богъ Отецъ вид'hпъ, че бипъ измаменъ отъ 
Сатанаипа. Той се смилилъ надъ забпуденото чепов'hчество 
и, въ 5500 r. сп'hдъ създанието на сегашния (Сатанаиповъ) 
св'hтъ , той отпж.чипъ отъ сърдцето си своя синъ, Сповото, 
наричано още Исусъ, и го пратипъ на земята да спасява, съ 
своето учение, Адамовото покол'hние. Пр'hди да сл'hзе Исусъ, 
Богъ проводилъ на земята своя ангепъ Мария, който да приеме 
Исуса. Сповото (Исусъ) впi>зпо въ Д'hва Мария пр'hзъ ухото 
и изп'hзпо оттамъ, като приепо чепов'hческа ппъть, но плъть 
призрачна, невеществена. Исусъ пропов'hдвапъ божията истина, 
която е изпожена въ Евангепието и чр'hзъ която чепов'hче
ството тр'hбвапо да се освободи отъ веригит'h на Сатанаила 
и да се спаси. Сатанаипъ, като узналъ, че ще спиза Исусъ, 
повелъ борба ср'hщу него. ТоА изпратилъ на земята своя 
демонъ Илия, който е Йоанъ Кръститепь, да кръщава народа 
съ вода и така да го откпонява отъ истинското спасително 
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кръщение, чрtзъ Духа Светаго. Поспt Сатанаипъ уповипъ 
Исуса, чрtзъ евреитt, разпънапъ го· на кръстъ и помиспипъ, 
че го е умъртвипъ, но се изпъгалъ, защото Словото не се 
убива, а Исусъ страдапъ и умрtлъ само привидно. Исусъ 
оставилъ .Словото на человtцитt, за да познаятъ истината 
и да се самоопрtдtлятъ. Когато ще се свършатъ седъмьтt 
вtка, Исусъ ще дойде втори п.жть да сжди человtчеството : 
той ще възведе душитt на праведницитt въ обиталището на 
Бога Отца (споредъ друга версия : полуправеднитt ще се 
добератъ до спасение слtдъ дъпго странствуване и прtраж
дане на душитt имъ), а грtwнитt ще б.11Utатъ хвърлени въ 
вtчната огнена мжка заедно съ свързания въ вериги Сата
наилъ. Тогава Сатанаилъ ще б.жде лишенъ отъ божественото 
си достоинСтво, частицата -илъ (ел:о) ще бжде отнета о�ъ 
името му, и ще б.жде нареченъ сатана. Споредъ други извори, 
той бипъ нареченъ така още при прtгрtшението си на небето. 
Най-сетнt, създадениятъ отъ Сатанаила свtтъ ще загине : 
небеснитt ct:. »типа ще помрачеятъ и ще паднатъ, земята и 
всичко по h�я ще изгори и ще бжде погубено. Ще остане 
отново само прtдвtчниятъ миръ. Такъво било богомипското 
учение за космогонията, за създанието на човtка и за него
вата с.ждба. 

Какъ се е било отразипо това credo въ черковния и 
общественъ животъ ? Поспtдвателитt на богомипското уче
ние еж образували едно общество, една черква. Тая черква 
тt наричали .християнска • ,  а чпеноветt И - „християни• , 
за раЗJJика отъ · православната черква, която въ тtхни очи 
минавала за еретична, лъжовно християнска. Членоветt на 
богомилската черква се дtлtли на два степена, на съвършени 
(избрани, посветени) и на обикновени (слушатели, вtруещи). 
Първитt били малко на брой, а вторитt съставяпи мнозин
ството на богомипскитt общини. Съвършенитt - носитепи 
на богомилския идеалъ, между които имало и жени, водtли 
най-строгъ аскетиченъ животъ и се отдавали всецtло на 
духовно прtбивание и проповtдь. Tt се намирапи въ по
стоянна борба противъ тtлото, което смtтали за дtло на 
лошото начало, и всtкакъ се стараели да очистятъ, да въз
висятъ своята душа - частица на божествения Духъ - и да 
я приготвятъ да се присъедини къмъ своя първоизточникъ. 
�атова т$ прtкарвали въ безбрачие (нtкои се и скопявали) 



28 Богом и.nство. 

и не угаждали на плътскитt. си пощtвки ; храната имъ била 
вегетариянска : никога не яли месо, масло, млtко, сирене, яйца, 
съ изключение на риба, понеже тя се била размножавала 
безъ съвъкупление. Вино не пиели. Обличали се въ черни 
калугерски раса, съ низко нахлюпена качулка, изподъ която 
едва се вижда.110 блtдното имъ и изпито лице. Tt отбtгвали 
рж.чния трудъ и прtбивавапи въ пъпно нестежание. Оскж.д
ната растителна храна, която приемапи, имъ бивала доставяна 
отъ обикновенитt. богомили. Съвършениятъ богомилъ не е 
смtялъ да посегне на живота на никое растение, животно 
или гадинка, за да не би съ това да уврtди оная божествена , 
жизнена частица, която прt.бивава въ създанието и която 
може да е странствуващата душа на нt.кой грt.шникъ . Грt.хътъ, 
сторенъ при пожънване на житнитt. класове или при откж.с
ване на зеленчукъ, служещи за храна на съвършения боrо
милъ, падалъ върху обикновения вt.руещъ, който работи . 

Така живущиятъ чистъ богомилъ е билъ носитепь на Пуха 
Светаго, който се прt.дава отъ Исуса на апостолитt. и на 
тtхнитt. ученици до свършъка на свt.та. Ето защо избранитt 
богомипи бивали наричани теотоки (богородици), т. е. които 
носятъ въ себе си Духа, Словото Исуса, и го раждатъ, като 
го прtдаватъ на други .  Слtдъ смъртьта, душата на избрания 
богомилъ се присъединява къмъ своя изворъ, Бога. 

Обикновенитt богомили, проститt. вtруещи, се стараели 
да се добпижатъ що-годt. до идеалния животъ на своитt. избра
ници, безъ да сподt.пятъ всички строгости на тt.хния аскетизъмъ. 
Tt. живtели въ обществото, работtли, имали имоти, женtли 
се, но многоженството имъ би.110 забранено, разрtшено имъ 
било да се хранятъ като православнитt, като спазватъ обаче 
основнитt. положения на богомилското учение и обрецность . 
Постtли вdки вторникъ, четвъртъкъ и петъкъ, а нtкои и 
въ недtпя ; въ недtля тt работt.ли. Съвършенитt богомили 
постt.ли цt.лъ животъ, и въ отредени дни и не вкусвали 
нищо. Обикновенитt. богомили ставали войници и дори водtли 
възстания и войни. Богомилитt. имали и общи имоти, при
надлежащи на тt.хната вt.рска община и служещи за подпо
магане на бtднитt, немощнитt и съвършенитt. на сектата. 
При тежка или ненадеждна болесть, обикновениятъ богомилъ, 
ако е искалъ да попучи спасение, подпагалъ се е на строго 
въздържание и постъ, отказвапъ се е отъ всичко земно, отъ 
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жена, дiща и имотъ, и е приемапъ духовно кръщение, т. е. 
Св. Духъ, чрtзъ попагане на ржцt отъ страна на съвършенитt. 
Ако останtпъ живъ, той е трtбва.110 да живtе вече като 
съвършенъ, споредъ своя оброкъ. Често пжти такивато 
болни, за да се спасятъ, прибtгвапи до самоубийство или 
пъкъ еж бивали удушвани на смъртното си легло съ натруп
ване на покривки и възглавници . Прtживtпитt бопестьта 
маподушници,  неустояли на своя оброкъ, еж бивали смtтани 
за · най-голtми грtшници . Обикновенитt богомили почитали 
своитt избрани като сжщински светци, имали въ тtхъ пъпна 
вtра и ни С'hнка отъ подозрtние. Затова пъкъ приемането 
въ разреда на съвършенитt е ставало само слtдъ строга 
подготовка и изпитание . 

Съобразявайки се съ новозавtтниn книги, дtто е речено, 
че Всевишниятъ не обитава въ ржкотворни храмове (Дtя
ния Vlll, 48), а на небесата, богомипитt нtмапи храмове и 
не признавапи правоспавнитt черкви, които бипи свъртапище 
на демонитt ; въ Йерусалимския храмъ обитавалъ самиятъ 
Сатанаилъ, а спtдъ разтурянето му, той се посепипъ въ 
цариградската Св. София. А понеже у Матея (XXI, 1 3) е 
казано : .Домътъ ми ще се нарече мопитвенъ домъ• ,  тt се 
мопtпи въ кжщитt си ипи пъкъ на открито, по пж.тища и 
кръстопжтища. Монастири и монашество нtмапи . Тtхното 
богослужение бипо твърдt просто : четене и обяснение на 
Евангелието и единствена молитва • Отче нашъ" ,  съ която 
почвали всtко начинание и хранене . Мопtпи се съ поклони, 
по четири пжти денемъ и по толкова нощемъ. Цариградскитt 
богомили се мопtпи по-често : седъмь пж.ти на день и петь 
пжти на нощь. Ко1·ато приемали нtкого въ сектата ипи посве
щавапи обикновенъ богомипъ въ съвършенъ, както и когато 
помtпи и раздавали светия хлtбъ (тtхната комка), службата 
имъ бивала по-тържествена, при много запалени свtщи, про
повtди и обредности, за които ще се каже по-нататъкъ. 
Току-речи винаги при тия служби четtли началото на Йоа
новото Евангепие : Въ началt бt Слово и пр. При свършъкъ 
на мопението, тt се сбогували, като се цtлували мж.же съ 
мж.же, жени съ жени ; мжжеn се сбогували съ женитt съ 
допиране на лактtтt си. 

Богомилската черква, която се смtтала за наслtдница 
на апостопската, признавала само три духовни чина - дяконъ, 
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пресвитеръ и епископъ, които бивали заемани само отъ избра
нитt, съвършени богомили . Другата черковна йерархия, въве
дена по-сетн-1» отъ християнитt - папи, патриарси, митро
полити, архиепископи, архимандрити и пр., не била признавана 
отъ богомилиn. Епископътъ у бъпгарскиn богомили се 
наричалъ А ir.t. „, А irд1..ц„ , както и сега го зоватъ бъ11гарнn -
дtдо владика. Дtдото ималъ и свой помощникъ или замt
стникъ (старши синъ, fil ius major). За свещеникъ и дяконъ 
не знаемъ дали еж. бивали употрtбявани други названия, 
каквито еж. имали иапр. боснеискиn патарени, у които чети 
ритt чина еж носtли СJ1авянски имена : д irд„, roeтh., ет.tр.щ�. , 
строи ннк„ и които отговарятъ на episcopus, filius major, filius 
miпor, diacoпus у западниn дуалисти. За главата на цариград
скитt богомили, Василия, знаемъ, че той, по подражение на 
Исуса и ,  подобно на учителя на манихейството - Мани, ималъ 
дванадесеть ученика-аПОСТО.'IИ. Сж.щото нtщо срtшаме И у 
западнитt дуалисти прtзъ XII-XIII в. На чело на българ
скитt богомилски епископи стоялъ единъ върховенъ епископъ, 
когото западноевропейскитt документи наричатъ „ папа • . При 
гоненията, на каквито богомилската черква често е бивала 
излагана, реченитt чинове еж. могли да бж.датъ заемани и отъ 
старtйшинитt на сектата. 

Като носители на възгледа на началното християнско 
общество за братство и равенство, богомилитt се отнасяли 
съ неприязънь къмъ съврtменния nмъ политически и рели
гиозенъ строй. Войнитt, убийствата, насилията надъ бtднит-Б 
и надъ лишенитt отъ права и защита, социалното неравен
ство, узаконено отъ държава и черква, никакъ не подхож
дали на богомилския идеалъ за християнско общество. И като 
схващали цtльта на живота като борба срtщу злото начало, 
богомилитt не само хулtли богатитt, ругаели старtйшинитt, 
укорявали болtритt, ненавиждали царя (вариантъ : властитt), 
но подбуждали робитt и крtпостнитt да не работятъ на 
своитt господари· и обявявали за омразни ония, които рабо
тtли на царя ; тt дори прибираJJИ въ своята срtда избtга
литt отъ господаря си роби. Това имъ поведение идtло отъ 
желание за човtщина и равенство въ обществото, но не било 
бунтарство съ utль да съсипятъ държавния институтъ. Ето 
защо, когато се засилили тtхнитt общини или когато царетt 
се отнаясяли благо къмъ тtхъ, тt се явяв·али добри родо-
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любци и бранители на народнитt правдини ср-hщу посега
телството на чужденци или на мощни областни властелини и 
гол-hми землевпад-hлци . Ненавистьта имъ ср-hщу византийския · 
строй се поср-hщала съ общебългарската неприязънь къмъ 
Византия изобщо. Пр-hзъ XI -XII в. т-h взематъ участие въ 
бъпгарскит-h възстанически движения противъ Византия, бо
рятъ се съ оржжие въ ржка ср-hщу норманитt, които опусто
шавали българскит-h области, а богомипскит-h села опожаря
вали и населението избивали. Пр-hзъ XIII в., при Калояна, 
т-hхнит-h близки по в-hра павликяни се борятъ, заедно съ 
българит-h, противъ гърци и франки.  При Ас-hня II богомилитi; 
се ползуватъ дори съ закрилата на държавата. 

И ако въ отношенията си къмъ държавата богомилит-h 
държали двояко поведение, съобразно съ обстоятелствата, 
спр-hмо православната черква т-h д-hйствували винаги като 
врагове : отричали изобщо православието, неговото духовен
ство, организация, таинства, обреди и култови пр-hдмети. T-h не 
признавали храмовет-h - обиталища на демонит-h ; литургията 
и молитвит-h на православнит-Б за т-hхъ еж непотр-hбно мно
гог лаголание ; кръщението съ вода не освобождава чов-hка 
отъ първородния гр'hхъ, нито пъкъ причастието достига 
н-hкоя ц-hль, защото комката си остава обикновенъ хлi>бъ и 
вино, а не плъть и кръвь Христо ви ; почитането на кр�ста 
е дори прi>стжпно, защото на това орждие е билъ мжченъ 
Исусъ, и ако се кланяме на кръста и го цi>луваме, казва попъ 
Богомилъ, сжщото би трi>бвапо да правимъ и съ осела, за
щото Христосъ е яздилъ на оселъ ; цi>луването и почитането 
на иконит-h е елински обичай и идолопоклонство ; тi>лата на 
умрi>лит-h и мощит-h на светцит-h еж материя, творение на 
Сатанаила, и въ гробовет-h живi>ятъ демони ; Исусъ не е пра
вилъ чудеса, и тi> трi>бва да се разбиратъ въ духовенъ, прi>
носенъ смисълъ ; самъ Исусъ дори,  казватъ нtкои богомили, 
не е живi>лъ, защото сжщинскиятъ Исусъ е билъ Словото, 
пратено на земята за назидание и спасение на человi>че
ството ; св. Богородица и светцит-h не бива да се почитатъ ; 
човtшкит-h т-hпа еж. материя, тя не възкръсва, и пр. 

Това поведение на богомилит-h е опрi>дi>ляло и държа
нието на правоспавната държавна черква спрi>мо тi>хъ. Съ
бори, полемики, конфискуване на имотит-h, наказания и из
гнание - всичко било употрtбено, за да се изкорени опас-
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ната ересь. Открититt богомили бивали поставени извънъ 
законит'Б ; затова пъкъ тt се криели и живtели . като тайна 
секта. Само при вtротърпики царе, т'Б издавали глава. По
ставени при такива неблагоприятни условия, богомипитt се 
прtпорж.чвали за православни, отивали въ черква, цtлували 
кръста и иконитt и пр . ;  въ Мала-Азия даже градtли черкви, 
но всичко туй вършели колкото за очи и извинявали своето 
притворство съ думитt на ЕвангеJ1ието (Мат . XXIII ,  3) : „Всичко, 
що ви кажатъ да пазите, пазете и вършете, но не постжп
вайте споредъ дtлата имъ, защото тt говорятъ, а не вър· 
шатъ • . Поради тая имъ прикритость, богомилит'Б бивали на 
падани постоянно като лъжци и лицемtри . Обвинявали ги, 
често пж.ти и неоснователно, че се обличали въ монашеско 
расо, за да намиратъ дост.жпъ прtдъ народа ; че били блiщни 
отъ лицемtренъ постъ ; че постtли,  но ако ги поканtлъ нt
кой на тра пезата, наяждали се и се напивали като слонове ; 
че се събирали ужъ на молитва, па вършели безчинства и пр . 
Въ желанието си да очернятъ богомилитt, нtкои тtхни 
противници ги обвинявали въ най-невtроятни прtст.жпления, 
както напр. Пселъ приписвалъ на тракийскитt масалияни 
обичая да ядатъ човtшки нечистотии и др. Въ едно еж съ
гласни всички неприятели на богомилитt : т'Б признаватъ го
лtмата т'Бхна начетеность и ловкостьта имъ да използуватъ 
при прtнията си текстоветt на св. Писание ; тt съвtтватъ 
православнитt да се не захващатъ съ тtхъ на състезание и 
въ всtки случай да ги избtгватъ, защото били опасни съ
бесtдници. 

Богомилството прtдставя и една отличителна особе
ность - липсата на строго единство въ догматично и нрав
ствено отношение. Причината на това се крие въ сектантския 
характеръ на богомилството, лишено отъ онова едноо�разие 
и спойка, възможни само при религия, която живtе подъ 
общъ контролъ и свобода. Прtслtдванията и изолиранитt 
често п.111.ти една отъ друга богомилски области и общини еж. 
докарали нарушение на единството въ тtхното учение, осо
бено по вторdстепенни въпроси . Така напр. малоазийскит'Б 
богомили, ако · и да еж. заявявали, че почитатъ Бога Отца и 
Св. Тройца, скришома т'Б били поклонници и на сатаната , 
твореца на видимия свtтъ. Цариградскитt богомили с.жщо 
почитали демонитt и имъ се покланяли, за да не ги разсър-



Разпространение у българнтt. 33 

дятъ, защото злиn духове имали надъ хората власть, която 
и Богъ не могълъ да прtмахне. Тоя сатанизъмъ илt1 луцифе
риянство се приписва отъ Псепа и на тракийскитt масалиянн . 
Не е чудно, спtдватепно, дtто, прtзъ една и еж.ща епоха, въ 
разлнчннтt области богомнлнn ct: явяватъ съ нееднакви въз 
гледи и съ особености, както туй се вижда отъ съuтвtтниn 
свидtтелства . Съ течение на врtмето тия различия еж. щtпи 
да се увеличатъ още повече, ако да не наддtлtло влиянието 
на християнството . Богомилството Jiека-полека губtло своята 
първична индивидуалность, еволюирало, прtобразявало се, 
ставали прtливания отъ една група въ друга и особено по 
посока на държавната религия, православието. Още прtзъ 
XI в. срtщаме богомилствуещи монаси да живtятъ и да ра 
ботятъ въ правослаRнитt монастири. Богомилиn прtзъ XIV в . 
тъй се били приближили до официалната черква, че дори 
въ центра на монашеството, въ Светата Атонска гора, тt 
намирали подслонъ въ монастириn като монаси. Само буд
ното око на ортодоксалния ревнитель е могло да ги открие 
и да подигне прtслtдване противъ натрапнициn. Нtщо по 
добно виждаме и при другиn секти. Масалиянитt, конто 
прtзъ VIII в. пазtли още своята индивидуалность, прtзъ XI в. 
ги намираме въ Тракия доста промi>нени, а по-късно вече 
слtни съ богомилитi> или съ православннn. Павликянитt въ 
Пловдивско прtзъ XVI-XVII в .  едвамъ били запазили поло
вината отъ своята начална догматика. Нtкои отъ торбешитi> 
въ Македония и особено криптохристияниn въ Албания, подъ 
влиянието на мохамеданството, и досега съхраняватъ чудна 
смtсица отъ двоевtрие. Заимствуванията и прtливането на 
дуалнстичнитt учения намtрипи отразъ твърдt рано и въ из
вориn за тtхъ Хронисти и полемисти, неосвtдомени по
тънко съ догматиката на извtстно учение, а повече запознати 
съ външната му страна, смtсватъ и имената на сектнn. При 
все това,  въ повечето случаи ,  n си служатъ съ общия те!J 
минъ .богомили " , за да означатъ съ него дуалистичнит-Б 
групи у бъпгаритi>. 

Разпространение на богомилството. - Мtркиn, които 
патриархъ Теофилактъ прtпорж.чилъ на царь Петра за изко
ренение на новоявилата се ересь nъ Бъпгария, не помогнали : 
условията за нейното ширене бипи по-силни отъ анатемосва -
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нията . Попъ Богомилъ ,  наистина
·
, бt. реформиралъ дуаnи 

стнчното учение, бt. го приближилъ до православната черква, 
но то си оставало се още далече отъ нея и продължило да 
върви по свой пжть, водено отъ ученицитt. и съмишленицит'h 
н а  Богомила : Михаилъ, Теодоръ, Добре, Стефанъ, Васили, 
Петъръ и др . Прtзъ Х в .  намираме богомили въ Софийско, 
дtто отричатъ светостьта на мощитt на св .  Ивана Рилски и 
заявяватъ, че нtма възкресение на тtлата .  По-късно, въ Со
Фия се настанява и тtхниятъ епископъ - д ii:дi.цi. Gр i�д�.
ч11.tкы н . Богомилството се ширtло и въ юго-западнитt бъл

гарски крайща, въ Македония , пъкъ и въ Албания. Тамъ 
срtщу него се борtли , разказва гръцкото житие на св .  Ивана 
Владимира , " седмочисленицитt • и тtхнитt ученици . 1 ) Царь 
Самуиловата дъщеря и нейниятъ братъ , 1<азва еж.щата легенда , 
били богомили и че ужъ православниятъ Ив.  Владимиръ , 
зеть царь Самуиловъ, билъ убитъ отъ своя шурей въ 1 0 1 5  r .  
отъ реnkгиозна ненависть. Византийското владичество прtзъ 
Xl -XII в . ,  възстанията и нахлуването на печенtзи , кумани , 
нормани и кръстоносци засилили безредието и безвластието 
въ българскитt земи и улеснили разпространението на бого
милството и на сроднитt нему секти. Еретицитt взели дори 
видно участие въ българскитt нъзстания. Арменскитt коло
нисти въ Тракия и Македония , печенtзитt въ Дунавска 
България , въ Софийско , Овчеполско и Мъгленско ширt.ли 
монофизитство и дуализъмъ и улеснявали задачитt на бого
милитt.. Ереситt взели да проникватъ прtзъ XI в. и въ 
православнитt монастири и да подхранватъ редъ апокрифни 
съчинения, повече или по-малко изпъстрени съ дуалистич�и 
тенденции . Охридската архиепископия, подъ чиято духовна 
власть се намирали западнобългарскит'h области, правtла 
всичко възможно, за да прибере въ лоното на православието 
еретическото стадо. И, докато Софийскиятъ и Дtволски 
епископи се борtли въ врtме на Теофилакта Охридски 

1 )  На една стара икрнка, която видt.хме въ Охридската съборна чер
ква Св. Климентъ - Св. Богоро,в;ица и на коя rо сл изобразени чудесата на 

св. Наума, у11еникъ на св. Кирнла и Методня,  светецътъ е прt.дставенъ въ 
еАна планинска мt.стность , прt.слt.дванъ отъ богомнлнтt. - aLlilxa'tci:t 61tb 'tlilv 
Bo1011"1lo" (sic). Н1;ма съмнtние, че тоя епизодъ отъ живота на св. Наума 
е анахроничеиъ и апокрнфенъ,  но неговото изображение показва, че бого
м илството е застрашавало по-късно и Охридската обпасть . 
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( 1084 - 1 108 г.) съ монофизититt арменци въ своитt епархии,  
въ еж.щото врtме императоръ Алекси Комнинъ води рели -
rиозно прtние съ павликянитt въ Пловдивско , воюва съ 
nхъ или пъкъ осжжда на изгаряне въ Цариградъ откритиn 
тамъ богомили . Малко по-късно, застрашителнитt размtри 
на богомилството въ Мъгленско накарали императоръ Мануила 
Комнинъ да подбуди къмъ религиозна ревность тамошния 
епископъ св. Илариона за борба противъ еретицитt. Бъп 
гарскиятъ прологъ отъ XIIl-XIV в .  нарича Илариона кон н-ь 
н д  воr11.мнАн , а по -късно патриархъ Евтими Търновски описва 
подвизитt му срtщу богомили , арменци и манихеи . Ересьта 
обаче се продължавала да вирtе изъ цtла България. Едва-що 
богомипитt били осждени въ 1 2 1 1 г. на Търновския съборъ, 
свиканъ отъ царь Борила , ето че за тtхното сж.ществуване 
бива съобщено и отъ Охридския архиепископъ Димитрия 
Хоматияна ( 1 2 1 7- 1 234 г.). При наслtдника на Борила, Асtня 1 1  
( 1 2 1 8- 1 24 1  г . ) ,  богомилитt живнал и пакъ, защото тоя вtро
търпtливъ царь ги оставилъ на свобода , въ противовtсь на 
западнитt владtтели и на папата, които току-що били при 
вършили своя кръстоносенъ походъ срtщу албигойцитt и 
обърнали въ пепелища села и градове . Папата на нtколко 
пжти се оплаквалъ отъ Асtня, задtто закрилялъ богомилитt , 
които били изпълнили държавата му, и дори на 1 238 г. папа 
Григори IX сполучилъ да наговори маджарския краль Бела IV 
да излtзе на кръстоносенъ походъ срtщу еретицитt и схиз
матици българи. Развилитt се обаче прtзъ слtднята година 
събития, въ полза на Асtня, попрtчили на папскитt намt
рения, и богомилството било оставено на мира. За него се 
сi>тили едва слtдъ сто и п овече години, когато религиозниятъ 
мистицизъмъ, смtсен'-ь съ богомилство и неоплатонизъмъ, бi> 
прtдизвикалъ остри вълнения въ Византия и на Св. Гора и 
когато въ Търново и въ неговитt околности богомили, ада
мити и други волнодумци бtха повели тълпиТ'Ъ .  подирt си . 
Тогава царь Иванъ Александъръ и българското духовенство 
свикали съборъ въ Търново, къмъ срtдата на XIV в., про· 
тивъ тtхъ и ги осждипи, на първо мt.сто еккрh н ноу-�о н вl'о
мр�.зекоу-�о вoroMHACKoy'IO eн pil:qi. M4C4Ai.tн'eKoy"IO •P•Ch,  И настаВНИ
цитt имъ изгонили изъ българскитt прtдtли . Простонарод
ното обаче богомилско население си останало въ държавата 
на Александра . 
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Богомилитt , наричани кудугери и живущи главно въ 
Македония, се поменаватъ дори въ началото на XV в. Солун
скиятъ митрополитъ Симеонъ ( 1 4 1 0- 1 429 г.) говори за т-Вхъ 
(Boy6µuЛot, KouSouyepot xor:Лouµevot) като за единствени още оста 
нали въ него врtме еретици, поселени въ Солунско, които 
били иконоборци и отричали православието, макаръ и да се 
зовtли християни .  Бълrарскитt сегашни села Кутугерци (Кю 
стендилско) и Котугери (Воденско) още напомнятъ тия нtко
гашни богомипскч селища. Въ срtдня Македония обитавали 
богомилитt бабуни, именно мrжду Велесъ и Прилtпъ, по 
склоноветt на Бабуна, д-Вто и сега има село и рtка Бабува , 
както и село Богомила (Велешко). Къмъ богомилската черква 
припадали и торбешитrь (�ouvSor:r.'tott, отъ �ouvSor:, торба), часть 
отъ които приели мохамеданство. Tt живtятъ сега въ Ти к 
вешко, Кичевско, Дебърско, Скопско и въ покраината Г6ра 

(въ Шаръ-Планина). Нtкои отъ сtвероалбанскитt торбеши 
приели католичество и запазили старото си  име „фунда " .  
Крайнитt български дуалисти, които, както казахме, се поя
вили още прtзъ Х в. , останали да живtятъ главно въ Маке
дония ; тt носtли прозвище драгови щи,  по име на едноимен
ното племе драговиiци.  Главното ядро на това племе, познато 
още прtзъ VH в. , обитавало западно отъ Солунъ . Прtзъ XIII в. 
драговищи намираме и въ Тетовско, а по -късно , къмъ XIV
XV в. , тt се поменаватъ и въ съсtдна Тракия, подъ Плов
дивската епархия. 

Омаломощенитt къмъ края на срtднитt вtкове дуали 
стични ереси въ България замрtли съвсtмъ прtзъ врtмето 
на турското робство. Подъ турското безправие и жестокость 
свили вратъ всички немохамедани, отъ �оито мнозина приели 
вtрата на владtтелското племе . Повечето отъ боrомилитt, 
сдушени съ православнит1> при общата неволя, приравнили 
своитt в-Врски различия съ християнскитt и се прибрали 
подъ стрtхата на православието, което единствено се ползу
вало съ извtстни права прtдъ турската власть . Павликянитt, 
които не били минали въ православие или въ мохамеданство, 
запазили най-късно своитt дуалистични вtрвания, ако и доста 
промtнени·, за да попаднатъ въ католичество прtзъ XVI
XVII в . ,  когато на католишката про паганда се дала що-год·Б 
свобода за дtйствие.  И така , дуализмътъ, слtдъ като бt прt
несенъ въ бълrарскитt пр-Вд-Вли още прtзъ VШ в. и слtдъ 
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като прtзъ Х в .  се оформи отъ попъ Богомила въ особена 
българска секта, която прострt далече своето влияние, най
сетнt, слtдъ вtковна неравна борба, изчезна посtепенно прtзъ 
турската епоха, като остави за споменъ, покрай нtкои мtстни 
и племенни имена, редъ религиозни легенди въ простонарод
ната българска словесность . 

Картината, която се опитахме да дадемъ за мошьта и 
разпространението на богомилството и сроднитt му учения 
въ България, би останала незакрж.глена, ако не кажемъ нt
колко думи и за въздtйствието, което упражни богомилството 
извънъ българскитt крайща. А това въздtйствие е било 
силно и далечно . Богомилството бtше чуждица за българ
скитt. земи, то дойде отъ изтокъ, но намtри такава пригодна 
почва въ новото си отечество и даде такива плодове, че тt 
се понравиха не само на чужденцитt отъ сtвернитt и западни 
страни, но и на ония, които се смtтаха за истински прtдста
вители на православието , именно Византия .  Въ тая Византия, 
отъ чиито сиро-арменски области бt донесено сtмето на бо
гомилството, дотамъ се загнtзди прtнесеното изъ България 
учение, че то д

_
ържа вtкове наредъ въ напрежение и страхъ 

черква и господарство. 

Главното условие, което помогна да се разпространи 
богомилството въ Византия, бt подпадането на българскитt 
области подъ гръцка власть, едни въ края на Х, други въ 
началото на XI в. Още тогава българскитt. еретици съумtха 
да проникнатъ въ Византия и да образуватъ свои едно
вt.рски общини. Разпространитель на богомилстJЗото (Фouv
�cxr,;Фv f/'tot BoyoµlЛ(J)v, торбеши или богомили) тамъ станалъ 
нt.кой си Йоанъ Чурила (Т�ощдЛ.�). първа половина на XI в. 
Той училъ въ тракийскитt прtдtли (iv 'to� ,;ii>v 8pcxxii>v µipeatv),1) 
въ Опсикийската тема и nъ Смирненско . Поспtдватели ималъ 
и въ Кивириотската тема, пакъ въ Мала-Азия. Главното му 
свърталище било въ селото Хилии Капни (XlЛtot K0tTTVol), въ 
Опсикийско, дt.то всички жители,  безъ дl"-:етина души, били 
станали еретици. Богомилството , ще рече , пламнало въ 
Византия въ западнитt теми на Мала-Азия, главно въ Опси· 
кия, дtто мнозинството на населението било българско, прt-

Ч Ficker (Die Phundagiagiten, 249) nptдnonara че вм . •  тракийски • трtбва 
да се чете • тракизиАски � ,  т. е. въ Тракизийската тема въ Мала-Азия . 
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сепвано тамъ на нtколко П АПИ отъ византийскитt импера
тори изъ Тракия и изъ Македония. Твърдt е вtроятно, Йоанъ 
Чурила да е билъ бъл гарски богомилъ, дошълъ отъ Балкан · 
ския полуостровъ срtдъ своитt сънародници българи въ 
Опсикия и тамъ да е намt.рилъ най -лесно съмишленици . 1) 
Евтими отъ Акмония ,  който н и  дава подробности за насажда 
нето на богомилството въ Мала-Азия, добавя, какво ерети 

цитh въ Опсикия се зовtли фундаити (торбеши), а въ Киви 
риотската тема и на западъ, въ Балканския полуостровъ -

богомили. Къмъ края на сжщия XI в. дуалистичното учение 
се вtстило и въ Цариградъ . Докато императоръ Алекси Ком
нинъ водtлъ прiшия съ павликянитt по вtрски въпроси или 
воювалъ съ тtхъ въ Пловдивско, въ самата столица Йоанъ 
Итала ширилъ своитh възгледи, смtсени съ богомилство ; той 
билъ осжденъ на събора въ 1 084 г. Още по-голtмо било сму
щението въ Цариградъ, когато тамъ се явилъ стариятъ бо
гомилски глава Васили, придруженъ отъ дванадесеть ученика. 
Изгарянето на Василия на Хиподрома въ стопицата ( 1 1 1 0 или 
1 1 1 9 г .) и затварянето на съмишленицитt му не ослабили ересьта . 

Не помогнала и R Паноплията " на Евтимия Зигавина, напи 
сана по  порж1<а на  пмператоръ Алексия за  опровержение на  
ереситt и на  богомилството, нито „ Съкровището • на Никита 
Хониатъ, нито „Изобличителното писмо • на патриархъ Гер-

' ) Въ полза на мнt.нието за българския произходъ на тоя богомилски 
проповi>двикъ говори може-би и прt.зимето „ Чурила • .  Фикеръ (стр. 195) се 
опита да го обясни съ латинизираната форма на гръцкото K6prJ.:A.o, или съ 
името на тракийския градъ Цoupou:A.6v, сега Чорлу. Намъ се струва, че прозви
щето Чурила е спавяиско, употрi>беио В'Ь значение на „комини • т. е.  кжщи, 
за които се пла ща даиъкъ „димиина" (xa.nvtx6v). Сепото, дt.то Йоаиъ Чурила 
съср�доточилъ своята дi>Яиостi' се казвало X!A.tot 11.a.nvoL т. е. хиляда кжщн 
(комина, чурила), а на старобългарски би било T'h1Cd\ЦJ4 чоурнл.t. Опамъ 
ще е �ош.110 и прi>зимето на Йоана Чурила. Прt.зъ миналия вi>къ въ rра
ницитt. на иi>когашната ОпсикиЯска тема , на езерото Майносъ,  е сжществу
вало село, съ турско име, Бинъ-ЕвлеР"i' т. е. хиляда кжщи. Въ 1 8 1 1  г. тамъ . 

се поселили бt.жаици казаци, и селото биnо наричано и съ второ име - Ка
закли. Срв. Ласкин&, Сочинеиiя К. Багряиородиаго: О еемахъ и о народахъ .  
Москва 1 898, стр. 3 1 .  Селото Бинъ-Евлеръ e1taa ли ще 1ta е старииското
ХD.�оt 11.a.1W0f, защото първото лежи доста далечъ отъ Акмония, въ чиято епар

хия се е намирало второто ; посочихме го обаче, за да изтъкнемъ топони�1 -
ската традиция оть тоя родъ. За множ-еството славянски мi>стии и лични 
имена Чурнло, Чурнлово и под. срв. А. И. Соболевскi/J, Матерiалы и нзслt.
АОВанiя въ области слав. филологiи и археологiи. Спб. 1910, стр. 230 сл. Въ 
бълrарскиn земи срi>щаме : с. Чурилово (Костурско) и с. Чур11лякъ (Кочаиско) 
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мана и др. Богомилството почнапо да �аразява дори епископи 
и монаси . Извtстни еж. шумннтt. процеси прtзъ XII-XllI в .  
противъ писателя Константина Хризомала, противъ еписко 
п·итt Кпимента и Лъва, и особено противъ монаха Нифона . 
Прtзъ XIV в . ,  както видtхме, то проникнало дори въ свето 
горскитt. монастири, а къмъ началото на слtдния XV в. бо
гомилитt. кудугери спокойно си живtели въ околноститt на 
Солунi. По-нататъшнитt вtсти за богомилството въ гръц
китt. земи спиратъ, и ние не знаемъ докога е продължилъ 
тамъ неговиятъ животъ. 

У руситt, които били въ постоянно вtрско и книжовно 
общение съ България, проникнали еж.що така проповtдници 
на българската ересь, при- все че сектата не е могла да 
пусне тамъ дълбоки корени и да вирt.е нар·едъ съ други 
в'hрски отклонения, които характеризиратъ духовния животъ 
на православния сt.веренъ народъ. Никоновскиятъ лtтописъ 
съобщава подъ год. 1 004 за монаха скопецъ Андрианъ, който 
билъ хвърленъ въ тъмница за учението си противъ черков
ни� закони на nравославието, противъ епископитt., свещени · 
цитt. и монаситt. Той билъ смиренъ и кротъкъ. Скопството, 
укоряването на черковната йерархия и на монашеството, сми 
рението и пр.  с� признаци , които даватъ основание на рус
китt учени ,  като Голубински, да виждатъ у тогози Андриана 
послtдватель на богомилството . Другъ единъ .лошъ ере 
тикъ• Димитри, казва сж.щиятъ лtтописъ подъ год. 1 1 23, и 
той билъ хвърленъ въ тъмница. Сводниятъ руски лt.тописъ 
съобщава за влъхви магесници прtзъ XI-XII в . ,  въ Киевъ, 
Ростовъ и Бtпоозеро, и за тt.хнитt разкази, които нацомнятъ 
богомилскитt космогонични прtдстави : Богъ, като си отрилъ 
потното лице, хвърлилъ кърпатf отъ небето на земята -
алюзия за ролята на божествената поть и капки, отъ които се 
създава земята . Сатаната се спрt.чкалъ съ Бога, кой да съ
здаде човtка. Най-сетнt. сатаната направилъ човtка, а Богъ 
му вдъхналъ душа : затова, когато умре чов-tкъ, тt.лото му 
отива въ земята, а душата при Бога. Учението на рускитt сек
танти .стригольники " (XIV n.) еж.що така прtдставя успоре 
дици съ богомилството. Стриголницитt имали дуалистични 
прtдстави за произхода на свtта ; тt отричали черковната 
йерархия ; давали право на всtки тtхенъ съмишленикъ да 
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свещенодtйствува ; не признавапи храмовеn и се мопtли на 
открито ; не вtрвапи въ възкресението на мъртsитt и пр. 
Нtкои руски учени виждать въ тtхното учение западно ВJIИЯ

ние, а други богомипско. Но, ако по поменатитt и други 
вtсти може да се прtдпоJiага само за разпространение на бо
гомилството у руситt, несъмнtнно е впиянието на богомипската 
литература у тtхъ : тt я чели , прtписвапи , прtработвапи , 
както за това свидtтелствуватъ множество руски ржкописи. 

Богомилството проникнало и въ сръбскиn земи. Тамъ 
еретицитt се явяватъ съ имената : богомили , бабуин и куду
гери. Вепикиятъ жупанъ Стефанъ Неманя ги изтрtбипъ и 
книгитt имъ изгорtпъ (Xll в . ) ,  но тt се закрtпипи въ сипни 
общини на западъ, въ Босна и Хума . Срtщу тtхъ воювалъ 
крапь Стефан'В Дечански ; той пратилъ въ 1 328-29 г .  сина си 
Душана съ войска : и n о слд tiro н д  s 1 з в ож н � .т и norд н w t• вдsоуи w .  

А ч е  богомипитt н е  били изчезнали прtзъ XIV-XV в и въ 
собствена Сърбия, личи отъ мtркитt, взети противъ тtхъ въ 
Законника на Душана, както и отъ бtлtжкитt за тtхъ у 
Константина Костенски.  Въ Боен.а богомилството не само че 
взело широки размtри, но тамъ дори станало държавна рели
гия. Тамъ богомилитt се наричали "християни " , а чуждитt 
извори ги зоватъ босненски " патарени " . Въ края на XV в. ,  
слtдъ покорението на Босна отъ турцитt, голtма часть отъ 
босненскитi> патарени, особено едритt землевладtлци, заедно 
съ своитt "рtпостни , минали въ мохамеданство. 

Несравнено по-значителни еж. послi;дицитt отъ влиянието 
на богомилството въ западна Европа. То възобнови умрt 
лото почти и забравено манихейство въ нtкогашната западна 
римска империя, даде му новъ животъ и форма и прtдиз
вика сътресения , 1<оито се отразиха въ репигиозния, полити
ческия и социаленъ животъ на католишкия свtтъ. За прtна · 

сянето тамъ на новодуалистичното учение и особено на бо
гомилството помогнаха главно мисионеритt и колониститt, 
дошли отъ изтокъ. Въ 794 г. импераtоръ Константинъ VI прt 

сепи насилствено множество арменци въ Сицилия. Въ 885 г .  
въ Италия с е  явиха павликянски легиони съ своя водитель 
Дяконица .  Други арменци и павликяни вече отдавна сновtха 
като търговци по срtдиземноморскитt брtгове и особено по 
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пристанищата на  Италия и Франция .  А прtзъ Далмация и Босна 
проникваха проповtдницитt на богомилската и на драговищ
ката черкви . Когато въ 1040 г .  било потъпкано възстанието 
на Петра Деляна въ Македония отъ гърцитt и норманитt , 
часть отъ населението, именно павликяни и македонци, както 
се бtлtжи въ Барскитt анали, избtгали въ Италия. Запад
нитt хроники отъ XI в. вече посочватъ тукъ-тамt въ Италия 
и въ Франция появата на опасни сектанти, като напр .  въ Ве
рона, Торино, Тулуза, Орлеанъ . и др. Tt биватъ наричани 
съ различни имена : манихейци, катари (т. е .  чисти, х1Х&1Хро(), 
българи fBogri , Bugres, Bo lgari , Bulgari) , 1) павликяни (Popeli
cani, PuЫicani, Populicani, Piph li) ,  албигойци (по името на южно
френския rрадъ А\Ы, дtто имало много дуалисти}, еретици, 
патарени и пр . У западнитt дуалисти били застжпени и двtтt 
крила, крайното и умt.реното. Крайнитt се схождали съ уче 

нието на драгови щката и павликянска черкви, а умt.ренитt 

1) От'Ь . .  'ва врtме е ж  останали В'Ь френския език'Ь и до день диешенъ 
Аум и  и изразп идещи отъ името •. българинъ•  (bougre), и употрЪбявани С'Ь 
доста различни значения. Негати вниn значения ще да идат'Ь ОТ'Ь неприяз· 
неното чувство. съ което като.11ицит1; еж гледали нtкога на б'Ь.11гарит1; ере
тици, богомили.  С·ь думата bogrerie, bouguerie тогава еж означавали българ· 
ската ересь, богомилството. Тя е бинапа употрtбя вана и въ смисъль на раз
вратъ, содомитство, педерастия,  ка кто и думит1; bougeron, ж. родъ bouge
ronne еж означавали содомиrь, содомитка, bougeron nt>rie, содомнтство и пр. 
Имало е и глаголъ bougeronner. Въ сегашния френски езикъ и варtчия 
срtщаме : bougre (сжщ. и 11рнлагател но, м и ж. родъ), прокАетни къ, 
обtсник'Ь, лош'Ь ти п'Ь, извратен'Ь ; bougre de bougre (сжщото значение 
засилено) ; bougre de cochon, ужасна свиня (говорейки за чо.вtкъ) ; 
bougre d'idiot, страшенъ глупак11 ; bougre de salaud, мръсникъ ; bougre de 
vache, ужа.:на крава (говорейки за човtкъ) Bougre означава изобщо и 'tl'· 

AOtJIЬK&, както напр.  : ип Ьоп bougre, добър ь човtчецъ, бива си го ; · ип sale 
bo11grt', мръсникъ ; le pauv'bougre, 1·оркиятъ човtкъ, нещастникъ ; il est 
epatant се bougre-ld ! чудесевъ, вепиколtпенъ човtкъ. " молоо.ецъ • 1 Фор · 
мата bougresse е ж. родъ на bougre. Bougre ! като възклицателна дума озна· 
чава .дя волъ да го вземе ! пусто останало 1 бре t •  Въ града Апби, отечеството 
на албигоllцитt, чухме за сжщата дума произношенията bougre ! Нарtчието 
bougrement значи . здравата, тв'Ърд't много, rа'аламъ" (турска дума). То се 
употрtбява и съ произношение bigr.ment, напр. elle et Ьigrement jolie, 
страшно е хубава. Отъ bougre иде rлаrопътъ : rabougrir, израждамъ, разва
л ямъ, se rabougrir , не вирtя ; с&ществите.11ното rabougrissement, неви рtене 
израждане. Въ днешнит1; италиянски нарtчия сжщо така еж запазен и  м ного 
форми и понятия, свързани съ името . българинъ • и означаващи ерети къ, 
развратник» и пр. : buzzt>ron (френското bougeron), bugger, buggerio, bolglra. 
b olgerd и др. 
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и зповtдвали богомилството.  Главното огнище на крайнитt 
било въ Провансъ (южна Франция), а на умtренитt - въ ct· 
верна Италия.  Двtтt. крила живtели обаче въ единение и 
често пжти послtдвателит-Б имъ минавали едни къмъ други . Tt 
признавали , че водятъ началото си отъ българскитt. дуалисти , 

именно отъ • Българската черква• (Ecclesia Bulgariae) и отъ 
„ Драговищката черква " {Ecclesia Drцgometiae). Отъ тtзи .nва 
ордена бивали изпращани често миссионери на западъ, за да 
ржководятъ съборитt, да уясняватъ догмитi> и да разпростра
няватъ своитi> книги . Върховниятъ наставникъ , главата на  

дуалиститt , наричанъ отъ католишкитt. документи „ ерети · 
чески папа " ,  живtелъ въ България , а намt.стникътъ му оби 
тавалъ въ южна Франция. Освt.нъ вi>рскитi> догми, българ
скитt. мисионери занесли на западъ и своето социално гле 
дище.  То намtрило съчувственици между нtкои албигойци, 
които се отказвали да плащатъ десетъкъ на rолtмитi> земле -
владt.лци и дори заграбили нtкои монастирски имоти отъ ка
толицитt. 

Щомъ се появила ересьта въ с-Бверна Франция , дt.то 
била прt.несена чрtзъ Италия , катол ишкото духовенство , 
подпомогнато отъ св-Бтската власть, прибt.гнало до крайни 
мt.рки за изтрi>бването И . По рt.шението на Орлеанския съ
боръ въ 1 022 1· . ,  тринадесеть души еретици били изгорени 
живи и други затворени. Въ южна Франция обаче отпорътъ 
на католичеството билъ по-слабъ, защото тамъ дуализмътъ 
билъ обхваналъ голt.ма часть отъ населението и дори би.пъ 
проникналъ въ дворцитt. на феодалитt. и срi>дъ духовен
ството . Нt.що повече . Сами дуалиститt. се осм-Блили да сви 
катъ свой релиrиозенъ съборъ, на който присж.тствували и 
прt.дставители отъ България и отъ Византия. Едвамъ когато 
папа Инокенти III видtлъ, че ув-Бщания , проповtди и заплаш
вания не помагатъ и че Римската черква рискува да изгуби 
цt.JIИ области и католичеството да се компрометира , орга 
низувалъ въ 1 208 г. кръстоносенъ nоходъ срtщу албигойцитt 
въ южна Франция. Въ похода взели участие, освtнъ духовен
ството и множество жадни за обиръ авантюристи , още и 
френскитt. крале Филипъ Августъ и слi>дъ него Людовикъ VШ. 
съ тtхни феодали. Походътъ ималъ и политическа подкладка, 
защото френскитi> крале искали да си обсебятъ богатитt 
области на Провансъ, които били незазисими и огнище на ере -
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тициn. Походъть захванапъ на сnднята 1 209 г. съ нападе
нието на кр1щостьта Безие, съ избиването на цtпото il насе
nение отъ 15,000 души, съ ограбване на имотиn му и опо
жаряването на града, който биn обърнать на пепеnища. При 
прtвземането на Каркасонъ, насеnението биnо пощадено, 110 
имотиn му разграбени. Провансатж.итt, сПдъ nзи неочак
вани жестокости, почна.ли да се организувать за съпротива, 
и кръстоносниятъ походъ се обърнаn на дъnгогодишна война 
между сtверна и южна Франция, която се завършиnа едва 
сnдъ двадесеть години ( 1 229 г.), съ присъе.в.инение по-го.�rh
м:ия дtnъ на Провансъ къмъ френската корона . Походътъ не 
можаn да потъпка ересьта ; за нейното по-нататьшно неус
пtване и замиране помоrнапи двt нови мtрки : основанието 
на ордена на Доминиканцитt въ Тупуза, въ 1 2 1 5  г. , за борба 
противъ апбигойството, и официапното повсемi>стно учрtдя
ване на Инквизицията съ нейнитi> нечути жестокости. Прtзъ 
Xlll в. апбигоt\'циn намаП.ли много : едни бипи принудени 
.в.а лриемать катопичество, други бипи изгорени ИJJИ избити, 
трети избi>гапи по Пиринеитt иnи въ Итапия. За потушаване 
на апбигойството, на така наричаниn „ бъпгари • (Bulgari ,  

Bogri) въ сtверна и срtдня Франция, особено помогнаn сви 
рtпиять доминиканецъ Роберть Българинъть (Robertus Bugre ), 

който самъ по-рано бипъ еретикъ .бъпгаринъ• (bougre , bugre), 

отдtто и прозвището му. Той не само горtпъ своиn стари съ
мишпеници, но и живи ги заравsmъ. Часть оть поспtднитh 
френски апбигойци намtрипи прибtжище въ Ломбардия, при 
своиn вi>рски събратя, които, благодарение на закрилата на 
феодалиn, тамъ се удържали по-дъпго врtме, до края на 
XIV и началото на XV в . Въ сi>верна Испания и въ Германия 
дуапистиТ'h се запазили отчасти до края на ХШ в .  

Западниn дуалисти вече не сжществували прi>зъ XV в . ,  
н о  затова пъкъ тtхниятъ духъ продължипъ д а  живtе още 
въ сектата на вал.11еАциn. Вапдейцитi>, наречени така по 
името на реформатора Вапдо отъ Лионъ (Xl l  в .), не били 
дуалисти,  но проповtдвали началното, идеално християнство , 
опростено отъ всички добавки и обредности на Римската 
черква. Tt смtтали, че богатството и недостатъчното разпро 
странt>ние на Св. Писание еж г павнитt извори за порочностьта 
у духовенството, за неблагочестието и невtжеството у народа . 
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Тtхнитt послtдватепи били главно сиромаси или нtкогаwни 
богаташи, които, разпапени отъ божествена ревноС'Рь, прода
вали или раздавали имотитt си и се приобщавали къмъ 
новата секта.  Валдейцитt прtвели Библията на народенъ 
езикъ и я пръскапи въ ржкописи изъ населението. Tt не 
признавали католишката духовна йерархия, и всtки отъ тtхъ 
могълъ да стане проповtдникъ на Христовото учение. Сж.що 
така не призна вали католи шката литургия, нито нейнитt 
молитви и обреди къмъ светцитt, къмъ св. Богородица, къмъ 
иконитt ; отхвърляли учението за чистилището и ин11улгенциитt. 
Tt били противъ войнитt и противъ всtко проливане на 
кръвь, и водtли примtренъ и бпагочестивъ животъ. Съ други 
думи, валдейцитt имали много общи нtща съ албигоА
цитt , съ които често пжти бивали и смtсвани.  Римската 
черква ги обявила за еретици, за свои врагове, и ги прt
спtдвала, ако и не така жестоко, както гонtла албигойцитt. 
Тtхнитt общини се запазили до късно врtме въ маподостж.п
нитt край ща на  Алпитt и на  тtхнитt разкпонения. Пропо
вtдницитt имъ били въ връзки съ хусититt, цвинг листитt, 
калвиниститt, пютеранитt и др. сродни отстж.пници отъ като
личеството въ Швейцария, Франция, Германия и другадt. 
Когато слtдъ Възраждането, прtзъ XV-XVI в , настанала 
обнова въ духоветt, литературата и изкуствата, и когато чер
ковната Реформа била призната, валдейцитt се присъединили 
къмъ протестантството. Мнозина учени съ право ги смtтатъ 
за родоначалници на протестантитt. 

Значение на боrомипството. - Богомилството, каквото 
се очертава отъ историческитt вtсти и отъ неговата дог
матика и етика, прtдставя, дtйствително, интересно явление 
въ религиозно-нравствения и .социаленъ животъ на срtдне
вtковна Европа изобщо и на България въ частности. Разг ле 
дано въ своето ш ироконародно приложение и въ сравнение 
съ християнството, юдейството и мохамеданството, богомил
ството се явява прtди всичко носитель на ясно посочени 
духовни интереси, които регулирватъ живота въ сtмейството, 
обществото, черквата и обредитt и го насочватъ къмъ една 
единствена цtль - духовната чистота , която води душата 
къмъ своя първоизточникъ, Бога. Боrомилътъ отхвърля тt
лесната , материалната субстанция и не вtрва въ нейното 
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възкресение ; той отстранява съвсtмъ отъ своята догматика 
чувствено-тi>лесния елементъ, повече или по-малко прока ранъ 
въ другитt религии : еврейството е обзето отъ грижи за 
сегашния земенъ животъ, и прiщставитi> му за задгробния 
миръ еж смжтни и неустановени ; за мохамеданина небесниятъ 
животъ е процължение на земния, съ всичката му тt.лесна 
чувственость, наслада и страдани я ; християнството е аъ недо, 
умi>ние за сждбата на тi>лата въ задгробното битие, слi>д·ь 
тi>хното възкресение, както и за тt.лесно -духовната реставра
ция на човi>шката индивидуалность . Учението на богомилитt 
за в'hчножизненото въ човt.ка - душата, е постройка ясна и 
рационална : душата, еманация отъ Бога , божи я искра, като 
се прi>чисти, удостоява се да се върне и приоб щи съ своя 
първоизточникъ. Съ. приобщението обаче на душата въ Бога 
и разпадането на тi>лото, прi>кращава се оная земна човtшка 
индивидуалность, която, спорелъ християнството, се възстано 
вява въ задгробния миръ, за да блаже.нствува или да страдае . 
Но ако богомилското гледи ще въ това отношение се явява 
по-смислено, по-рационално, едноврi>менно съ това то се ли
шава отъ оня оптимизъмъ или по-добрi> отъ оная примамлива 
индивидуална реставрация, която може да служи за ободри
теленъ елементъ въ една народнорелигиозна система. Отъ 
друга страна, песимистичното гпедище спрtмо земния животъ 
на човtка , дi>то божествената душа робува на материята и 
на нейнитi> чувствени прищi>вки, е негативенъ елементъ за 
една религия, която би мi>рипа да стане общочовi>шка, уни 
версална. Християнското становище в ъ  случая е по-естествено 
и по-оптимистично : едно умi>рено използуване на земнитВ 
блага не бърка на бпагочестивия животъ. Противоестественото 
богомилско въздържание отъ увепичение на човtшкия родъ, 
както и прi>поржчването на крайно вегетариянски животъ 
съставятъ еж.що така негативни ел�менти за обществото и за 
държавата : съ безчадие, съ Zweikiпdersystem и съ вегета
риянство единъ народъ рискува да загине. 

Богомипската черква прtдставя, отъ формално-обредна 
страна, пълно единение съ своята догматична сжщина и се 
отличава съ простота, дtто материапното и чувственото еж. 
намалени до възможната крайность. Безъ храмове, безъ архи
тt-ктурно и безъ декоративно величие, безъ скжпоцtнни 
утвари и богати зпатообшити одежди, безъ позлатени митри ,  
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безъ икони и фрески, безъ блtскави '-Аужби и Процесии, 
безъ химни и музика , богомилското богослужение и обреди 
еж. сведени до послtдня аскетична простота. Въ това отно 

шение ортодоксалната черква · се явява като прtобразеио 
копие на паганизма и на неговата тържественость ; чрtзъ 
богати зракови и слухови възприятия тя увисва въображе
нието на вtруещия къмъ материализувани форми на небесния 
миръ . Богомилската молитвена и обредна обстановка е тъй 
бtдна, проста, дори студена, че не дава никаква храна на 
фантазията ; тя дtйствува не на сърдцето, а на ума, и го 
възвежда съзерцателно въ духовнитt висини на Бога, и съ 
това наумtва , като изключимъ музи ката , протестантската 
черква и обредность . 

Богомилитt, у които духовната страна е вземала прtвtсь 
надъ материалната, се отличавали и съ своя тихъ, кротъкъ, 
благочестивъ Животъ и чистота на нравитt . Това се посочва 
отъ всички обективни свидtтелства за богомилитt и за тtх· 
нитt западни съмишленици . Дори 11ай-ревностнитt имъ про· 
тив ници не отричатъ тtхната кротость и смирение, при все 
че се стараятъ да · подцtнятъ тtэи имъ качества, като rll 
обявятъ за лицемtрсrво и измама. Извратеностит'k, които се 
приписватъ главно на нtкои арменски и павnикянски групи, 
еж. били дотолкова тtхни пороци, колкото еж. били общи и 
на други източни народи. Всички свидtтелства единодушно 
потвърдяватъ дълбоката, непоколебима вtра на богомилитt 
въ правотата на тtхното учение, мж.жественостьта , фанатизма , 
съ които еж прtнасяли гоненията, както и готовностьта, съ 
която мжже и жени еж. отива л и  въ пламъцитt на кос-rеритt. 
Съ такива примtри е изпълнено само началното християнство, 
на което богомилитt се смtтали истински послtдватели . 

Въпрtки своята духовна чиr-rота · въ вtра и животъ, 
боrомилитt еж били рушители на православието и на срtдне
вi>ковния социално-господарственъ строй, както и на държавно
религиозното единство и мощь на българския народъ. Брани
rелитt на това единство еж прtслiщвали богомилитi> като 
врагове, ако и не съ оная жестокость, каквато проявиха спрtмо 
дуалиститt западната черква и държави. При все това, бого
милското учение се отразило донtАдt благодатно и върху 
самата официална черква, върху окопитването и подобрtнието 
на нейното духовенство. Пресвитеръ Козма поставя съ право 
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отпадъка на православното духовенство като главна причина 
за прtуспtването на богомилството ;  той бичува иэпадналитh 
въ JJ"Ьность и пороци български монаси и вtроучитепи и ги 
подканя да се свtстятъ и да эаработятъ за заздравяването 
на репигията у народа . Апбигойското движение на эападъ 
пptзъ XII-Xlll в . докара наисrина съвз�мането на катопи шкото 
духовенство .  

Издигнемъ пи се  обаче надъ в'hрскитt догми и срtдне
р'hковнитh държавни интереси,  въ богомипството отбtл'hзваме 
прояви отъ общечовt wко естество, прояви, които може би 
еж бипи много подранили , но които правятъ честь на рефор
матора Богомила и на неговитh близки съратници въ бъл· 
гареката земя и въ западна Европа.  Велика прозорливость и 
рtдка доблесть е било за срtдниn в-Вкове да се излtзе съ 
пропов'hдь за равенство на чеповtцитt , за борба противъ 
робството и крtпостничеството, противъ съсловната органи
зация на об цеството , освете·ни отъ държава и черква, борба 
противъ потисничеството на господаритh и вепможитt надъ 
несвободния чов'hкъ, обърнатъ на безгласна и безправна 
вещь. И ако новитh врtмена съ право изтъкватъ направенитt 
въ това отеоwение придобивки за бпагото на челов'hчеството, 

толкова повече не трtбва да остане въ забвение св'hтпиятъ 
ликъ на българския попъ Бого:wила и неговиятъ слабъ гласъ 
за чов'hwко равенство и добруване пр'hзъ усилнит'h и мрачни 
срtдни в'hкове . Името на Богомила трtбва да се впише въ 
аналит'h на историята на лично мt.сто между другитt бпаго
д'hтели на челов'hчеството . Позивътъ на Богомила не е могълъ, 
наистина, да осжществи желания прtвратъ въ обществото, 
защото прt.ч китh еж бипи непрtодолими , обаче неговиятъ 
гласъ се пронелъ изъ цtла Европа, заседналъ въ сърдцаrа на 
благородни люде и въ дуwитt на униженит-Б, за да се прtдаде 
на по-новитh поколtния и най-сетнt обърне на дtпо. Така 
бавно и постепенно напрtдва человt.чеството и, надъ коститt на 
своит'h благодtтели, то гради своята бжднина и благоденствие . 

Въ областьта на бъпгарскитt народни вtрвания и лите · 

ратура влиянието на богомипството може да се прослiщи по 
осезателно . Отъ другитt балкански народи българскиятъ ми
нава за най-малко религиозенъ и най-малко проникнатъ отъ 
догмитh на православието. У него царува двоевt.рие или, по
право речено, многовtрие . Неговата вtра е см'hсица отъ все-
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възможни езически и християнски прtживtлици, прtплетени 
въ най-шарена тъкань, въ кояrо се издаватъ и ярки богомил
ски нишки. Тука спадатъ прtди всичко дуалистичнитi> прtд
стави за миросъзданието, за които ще стане дума по -долу. 
Широката роля, която играе дяволътъ и демонитi> въ българ
ския фолклоръ, се  дължи еж.що така отчасти на влиянието 
на богоми11ството. Богомилитt еж способствували особено и 
за разпространение на така нареченитt апокрифни творения 
въ българската литература, творения свои и чужди, нагодени 
повече или по-малко въ дуалистична догматика и цtпи. Ста
рата българска литература и покрай нея сръбската и руската 
дъпжатъ именно на богомилството единъ отъ най-интересниn 
си книжовни дtлове не само прtзъ срtднитt вtкове, 
но дълго врtме и слtдъ това. Богомилскитt книжовници 
иматъ и друга заслуга . Tt еж спомогнали за литературното 
общение между изтокъ и западъ ; тt еж били проводницитi> 
на множество писани и устни легенди, които еж минали отъ 
Азия, прtзъ България, за западна Европа. За единственит'h 
сега извtстни български книжовни творения, прtведени на 
латински езикъ и употрtбявани на западъ, заслугата се пада 
именно на тия богомилски писатели и мисионери . 

Влиянието, което упражни богомилството върху духов
ния и отчасти политическия животь на западна Европа ,  е озна
менувано съ нtколко събития отъ епохално историческо зна
чение. Казваме епохално, зашото богомилството раздвижи 
умоветi> на срtднев'hkовния човtкъ ; то накара католиче�твото 
да се

· 
опомни и да изцtри своята вжтрtшна разпадналость ; 

то прtдизвика продължителния и жестокъ кръстоносенъ 
походъ срtщу албигойциn ; подqини на френската корона 
голtмата провансалска область, различна по нрави, езикъ и 
литература отъ сжщинската, сtверна Франция;  то прtдиэвика 
основанието на грамадния Доминикански орденъ ; то прtд
извика организирането на най-грозното дtло на Римската 
черква - Инквизицията, подъ пепелищата на която се зароди 
реформаторското движение и на свързанитt съ него рели
гиозни и човtшки свободи. 

Тъй мощно и многостранно е бипо, слtдватепно, зна
чението на онова учение, съ чиито книги прtдстои да се 
занимаемъ на слiщващитi> страници. 



Часть първа. 
Богомипски книги. 

Общъ прiirледъ. 
Досегашнитi> изслi>двания по богомилството еж засi>гали 

главно неговата история, догматика и етика ; за неговата 
книжнина не е направено току-речи нищо. Нi>колкото кратки,  
случайни и отчасти погрi>шни литературни бi>лi>жки, които 
придружаватъ изучванията по апокрифитi> и по богомилското 
учение, това е всичко, сторено въ тая область. 1) Причината 
за туй лежи, отъ една страна, въ оскжднитi> вi>сти за бого
милскитi> книги, повечето унищожени при прi>слtдване на 
ересьта, а отъ друга, тя се крие въ смi>сения характеръ на 
запазенитi> отъ тi>хъ. Това послtдно обстоятелство особено 
затруднява историцитt на българската и славянски литера
тури въ желанието имъ да отредятъ и за богомилската книж
нина съотвtтенъ дtлъ въ своитi> трудове. Ето защо тi> раз
г леждатъ богомилскитt творения обикновено съвмi>стно съ 

1 )  Такива бi>пtжки еж. пом1>стени въ слtднит1> трудове : Rafki, Bogo· 
mi l i  i Patareni (Rad, Х, 1 870 r., стр. 230 сл .). - Яги'I&, Исторiя сербско
хорватскоR литературы. Переводъ М. Петровскаго. Казань 1 87 1 ,  стр. 95 сл. 

- Пьтин& и Спасови'I&, Исторiя спавянскихъ литературъ. Т. 1. Спб. 1 879, 

стр. 64 сл. - Галахов&, Исторiя русскоR словесности. Т. 1 .  отд. 1 . Спб. 1 880, 
стр. 1 8 1  сл. - М. Oaster, l lchester lectures on graeco-slavonic l iterature. Lon 
don 1 887, стр. 15 сл. - lvan Broz. Crtlce iz hrvatske knji!evnostl. Sveska 
druga. Zagreb 1 888, стр. 153 сл. - ..4. Теодоров&, Българска литература. 
Плnвдивъ 1896, стр. 103 сл .  - Попруженко, Сииодикъ царя Бориса. Одесса 
1899, стр. 139 сл. - П. В. Владимiров&, Древния руская литература Кiев
скаr� перiода. Кiевъ 1 900, стр. 52 сл. - Пьтин&, Исторiя русскоА литера
туры. Т. 1. Спб. 1 907, стр. 410 сп„ 450 сл. - Murko, Geschichte der a\teren 
siidslawischen Litteraturen. Leipzig 1 908, стр. 82 сл. - Цухлев&, История ва 

бъпгарската църква. Т. 1. София 19 1  J ,  стр. 708 сл. - Pro haska, Das kroatisch 
serblsche Schrifttum in Bosnlen und der Herzegowina. Zagreb 191  J ,  стр. 37 сл. и др. 
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апокрифиn изобщо, безъ да отлжчватъ едни отъ други. За 
да се разведри въпросътъ и да се доАде до неговото разрi>
шение, рускиятъ професоръ К. Радченко се зае да изслi>два 
прiщполагаемитt. произведения на богомилството и да уста
нови кое въ сжщность въ Т'hхъ е богомилско и кое не. Ран
ната смърть обаче ( 1 872-1908 г.) му попрt.чи да завърши 
едва що почнатиn си издирвання.1) Нашата монография, въ 
която е събрано . и проучено най-типичното отъ 

'
богомилското 

кнюкu.�:sьu насл·i>дсrво,  е пръвъ опитъ въ тая область и, като 
такъвъ, ще да е съпроводенъ може би съ недоглеждания и 
непълноти, които бждещитt. открития и изслt.двания ще до
пълнятъ и оправятъ. 

Повечето отъ извtсгнитi> богомилски произведения еж 
анонимни . Попъ Богомилъ ще да е билъ, безъ съмнt.ние, 
единъ отъ първитt. богомилски книжовници . Липсватъ обаче 
вi;сти, отъ които да слt.димъ кои· именно трудове е осгавилъ 
той. Единствено по-надеждно може да смt.таме извmието въ 
единъ руски сборникъ отъ XVI в.,  въ Моск. Син. Библ. ,  въ 
който, слt.дъ изброяването на непризнатиn книги, веднага се 
сочатъ имена на автори на такива книги въ България : ткор' ци 
swш• iр1тич1екнм-.. кннr•• к воА' r•р„екон ЗfМАН : по� Gр1м-kн , ДА 
по0 Б.iмнА-.. и Gндор-.. Фрuнн-.., ко•ц1нцt (Яковъ Ценцалъ 7) 
.$РАЗН8Жt и ннwх множtетsо HMtHW ПНС4Н� r.' КtАнко• M4H4K4HOl(H-k.1) 
Всички осганали съобщения, запазени сё въ руски ржкописи, 
дt.то Богомилъ се поменава ту като учитель, ту като баща 
на попъ Йеремия, ту като авторъ на . Повtстьта за кръстното 
дърво• ,  чийто компилаторъ въ сжщность е билъ Йеремия, 
прt.дставятъ ненадеяtдна късна компиJJация на руска почва ; 
тt. еж били скърпени некритично по по-стари извори, като 
напр. индексътъ въ Погодинския номоканонъ, прt.писиn на 
Бесt.дата на пресвитеръ Козма и др. Дали поlt(енатиятъ Сидоръ 
е билъ авторъ на богомилски книги или на обикновени апо
крифи, не се знае. Прозвището · му ФрАзн н"ll. (вм. Фржзнн„) 

1) Такива еж. веrовиn 61w�tжки : Этюды по боrомипьству (Иэборникъ 
Кiевскiй. Кiевъ 1 904, стр. 29-38). - Зам:tчанiя отвоситепьво отд:tпьвыхъ 
м:tс:rь книги Iоаниа Боrоспова по списку, иэдаиному Дl!ппивrероМ'Ь (Сбор

никъ по спавяиов:tд:tиiю, 1, Спб. 1904). - Этюды о боrомипьств:t. Вид11нiе 
пророка Исаiи въ перескаэахъ катаровъ-боrомнловъ (Кiев. Увив. Иэв. 1 908 
мартъ). 

') А. Гopc1'ilJ и К. Не1оструе11, Оnисавlе спавявскихъ рукоnисей 
Моск. Синод. Бибпiотеки . Отд. 11, ч. 3 (Москва 1862), стр. 641.  
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показва, ч е  той е билъ западнякъ, отъ франкитh, и ,  като такъвъ, 
може би ще да е принадлежапъ на нtкоя отъ западнитh дуа
листични черкви : патаренска, катарска или албигойска и пр. 
Сж.щото може да се прtдположи и за другия франкъ, чието 
име не е ясно.  Дали поменатитh въ Бориловия синодикъ уче
ници и поспtдватели на попъ Богомипа - Михаилъ, Тодоръ, 
Добре, Стефанъ, Васили, Петъръ, еж. били писали нtщо и какво 
именно, сжщо не е извtстно. Само за богомилския епископъ 
(дil:дi.цi.) Назария отъ ХП в .  знаемъ, че той занесълъ отъ 
Бъпгария богомипската • Тайна книга • и я прtдалъ на своитt 
съмишленици въ Ломбардия ; може би самиятъ тоя Назари 
да е направилъ единъ отъ двата прtвода на тая книга на 
латински езикъ, както за това ще видимъ по-долу. Като бъп
гарски писатель на  апокрифни книги по-често се поменава 
съврtменникътъ на попъ Богомила, попъ Йеремия. Извtстната 
обаче негова главна компилация „ Повtсть за кръстното дърво• 
не е богомилско произведение, а обикновенъ апокрифъ. 1) 
Що се отнася до „Сисиниевитt молитви • ,  еж.що така при· 
писвани на попъ Йеремия, и тt не еж. богомилски, ако и да 
се съдържатъ въ тtхъ масалиянски елементи, та поради 
това еж. могли да бж.датъ четени и разпространявани отъ 
богомили или богомилствуещи. Като е дума за авторството 
на богомилскитt книги, да не забравяме и слtдното обстоя
тепство. За да се прида11е по-гоп-Вма вtра на нtкое бого 
милско или изобщо апокрифно произведение, приписвали еж. 
го на нtкоя видна личность отъ библейската история или 
отъ сектата. Такъвъ псев'доавторъ на „ 

Тайната книга" у бого
милитh е посоченъ самъ евангелистъ Йоанъ ; . Вид-Внието 
Исаиево• ,  което се е ползувапо съ голtма почить у дуапиститt 
и у богомилитt, е приписано на пророка Исаия ; сж.щиятъ 
пророкъ Исай става авторъ и на „ Българския апокрифенъ 
пtтописъ• ;  на Сисиния, пръвъ ученикъ и gамtстникъ на Мани, 
основатель на манихейството, се отдава сборника молитви, 
които пр-Вработилъ на бъпгарски попъ Йеремия, и т. н. 

Изучването на богомилската литература се затруднява 
не само отъ анонимностьта на нейнитh писатели ; самата тя е 
още много малко извtстна, тя е незнайна земя, която трtбва 
да се открива. Нито въ единъ отъ познатитh латински, гръцки 

1) Това посочи добр11 М. СокоАов&, Матерlапы и зам11тки по старинноА 
спавянскоА пиtератур11. Вып. 1 .  Москва 1 888. 
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и спавянски индекси на неканонични книги не еж посочени 
произведения, обявени за . богомипски " ,  както туй е сторено 
напр. въ индекса на папа Геласия за нi>кои манихейски книги.  
Сравнитепно по-надеждни въ случая еж славянскитi> индекси, 
които еж компилирани слi>дъ появата на богомилството. 
Такъвъ е напримi>ръ най-стариятъ славянски индексъ въ 
Погодю1ския номоканонъ, прi>водъ отъ гръцки, съ прибавки 
за български еретически съчинения . Той е запазенъ въ руски 
прi>писъ n ....... XIV � . ,  произтичащъ отъ по-старъ български.  
Издаде го А. Пьтинъ въ Лi>топись занятiй Археографической 
коммиссiи, 1 86 1  годъ. Спб.  1 862, стр. 26-27 : 

dоsодикинскдrо cso'1.i П'1дКНАО liA. Мко нн  MH'1hcK-Ыf"lt. с'l\стдк
"' ",..1: 'ir&AMOK'h. ri'il"l'h црккн , ни HIHCП'1.SKAIH'blx KHHГ"lt. Ч'l'l'l'h. , но 
токмо Acn'1дKAIHHU нокдrо и Kl'l'f дro здкirтд . .А нж1 кто АЖ1 ндпи 
сдн-ыu И шнсП'1дКАIN-ЫU кннr-ы noAдrд•l'тi. K'I\ црккн .Ак-ы сf-ы д• 
нзк•'1Ж•тс.-. .а книr-ы дд сож1·оrтс.-. 

Н1нсп'1д&А1н-ыu ж• книr-ы с• соутh. нм1нд нм"lt.. dддм"lt. .  6ноr ... . 
dдMlf"lt.. Пд'1''1Иd'1СН . Мiiткд "Иоси.$01.д. 

ПХ'ми GоАомони . Пiн ДкДв.н . 
"OsдRAIHHiis "ИАиннд. "ОsдкА1 ниu  Gофон11.и нд .  
ОsдкА1ниu Пt'1''10Кд . 

"G)sиrоди .АпХ'тнИ .  
S.&tHдKAI ПОСАднн6. 
&"lt.П&tOCH "IoiнNд Фt&Аоrд еж1 К'1'П'10Шд d&&t•м.i П&t•&Ц• "" ro'1ir 

"l6А1&н-.стi�м. 
Toro ж1 К'1'П'1ОСН K"lt. Гоу сА-ы wн П'1АКtдн-ыА lo•li1. •lж1 •lcтi. 

BACНIM"lt. З.tKOH'I\ • 

.G"lt.П'10CH .G•&t$OAOMl&к-ы K"h IЩи АОЖНдU пне•ниg. 
"'а..,. "' :r. Р "'а..,. • .т.. ф " 
uV'A•I w п.А&'НдК'Ы . uV'•I w ОМ'Ы .  1 1'11'1'НЦН СПНСдАН . 
R.ид i�нн.1 ПАВАА .anI• •iж• епиетоАh•i.О Ам•ноr.Отh.. 
llA'1AAH'10MIH.t "И•i'11MirANд W ПAiiНIHhH Ч'l'О W&'AA САААН K"h 

&.AKНAO H"lt. C"h l"&'AMO'l'0.0 K"lt. "'lt&'IMiiИ . 
Жнти-1 .апI. П•т&t• Ч'l'О &''ЫВ'Ы по eorror fОДНАН .  д i�т�.етко 

Х�о,  что Г .i' &т,оч•т•м П'1ОдАgА'1', &l'ITHK"lt. nнeAA"lt..1) Дк.s и.а 1. 

1) Епизодъть за продаването на дtтето Исуса е отнесенъ norptwнo 
къмъ апокрифа Дtтство Христово ; мtстото му е пo-ropt, при житието ва 
ап. Петра, В'Ь което дtйствитепво се говори за ходене ва риби по сухо, за 
продаване на Исуса и l!P· Срв.  текста на житието В'Ь р.жкоnисъ № 309 (по · 
рано 68) на Соф. Нар. Бибп., обвародванъ оть Архангельскi/J въ Изв. отд. 
р. яз.  и сл. Имп. А. Н. , т. IV ( 1899 r.), ки. l · a, стр. 101  сл. Въ друrи прi;-
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:rdвовАН111• rii•м•u Аilетвиц•. "I1nиeт0Aillil о и'i'А" . По М""1САМ"Ь. хо
женнti IЩн. "Нмtн4 irrAOM"Ь.. П11'kни8 ди 11в0Аt е"Ь. �том"Ь.. Н1д°'s"r"Ь. 
tiетаетвtн"WА еrож• TiJAleABИЦ.SMИ AмtИ°'s"tOTll.. uко Жt B4ttTll. 6111миu 
ПОП"I\ li.OA1·•118'eK"WA.  rii1т11. во wк.t(.t) и' H"WI. еиц1 .  UKO eirд.ai.p°'· 
efoм°'I" oli,io Gиe-kн11.io н.il ro111r Gи н•нетirн , И .iнi"AA Gиx.tAA• Ам1-
Н °'s"нт11.. 6ж1 Н4

" 
еОВА4!1Н1' A\HOЗirM1'. и е1дм11. TiJd\e4KИЦ8' "И11одок"W 

дl.P•l1"W. в.sен11.еткок.tш1 зл"WА Аж• н и  80\f .tлнети . А ни tiди н1' ж1 

w ef"WX'"' е1дмн нм1 нок.tш1 . но t1ДИ Н4 · Аеп11ош11.ш и u  rл.tкor Прт•-

1111&°'1" oyeili.pи . о н1н жt 1<1 кir tieт11. , litкo Фнлипок.s д�.рн sir, .i ш 
"И11одок.t. KtAИK"WA ж1 Gнсirннн  пдт11н.i11f1' Кон стА1нтн нА1 r11•д•. 
к"Ь. екоАr ... tiм°'I" eAoк1eirx ... rii.tшt  енц• .  ш мн нтt "'"' оноrо Gие-k
н и .3 АЖН к� rо. tflOЖI н•пне4 "И•i11 1мн f.t ПОП1', Н l iJAЗ°'s"MH"WM'll. Н4  
СОВА4ЗН'11. , "О д111кir к111стнirМ1' нзк-k111 1 нi8 eT'l\I Jd Tji1,d\. А о I,{ 
Н4Ш1Мh. 1� х� К4КО к ПОП"W eт.tKAt H'll. ТОЖI "Htiptмнf.I 'ITO ен АзоАrд. 

О Gоломони ц}и А о Киток11де1r в.sсни А KOtlJ°'s"H"W. 
"0 eAt(ЖBir ТдА Н"Ь. X�'ll. 'ITO ОПОЗДАIТll. OBirДHIO iJIKШI KiJдTA 

з.tтко11.t1теА1 . А о е1м11. попд KAIH°'s"Tll.. •i111тнк"h. пне.tА"h.. 
G°'l"т11. жt А мliии11111.eк.st.J ел,к1ед к�ико еклдд1нд ш т.tко мко 

ЖI о TOM'I\ и ети н.t AtЖИTll. . f.tкo и l' twprшiкo А\liии6 iJtKШI w Д.t

ди.\\Н4  мli н11. в.М. 

Ннкнти но M°'s"ttiн иti Ам1 н°'1"1О1.РИМ1' tiro f.tкo цjiк1' eii11. tiжt 
'11" 

Н1 81'1 Т4КО. 
"6ot,-n.tти tiкo мli и шi . 

Климент.t 't1нrи11keк.tro, н Aнirr"' м11oзirf"'h. 
G°'l"т11. ж• Aoж11.н.tlil пиед н и �а .  u ко е• Х'°'�"д""н ей номок.t н о н ци ,  

°'!" ПОПОК1', п о  мiiтк1 н иком·11.. и /\ЖНК1'1А MiiTK1'1 tiЖ• о Tl)d\CAKИЦ4X"'ll.. 
,,, � ./\ " ..:. .-с-"рtти 1,и B'll.J.\H nСКАЗИ/\И п111ддни�а Cтf"h. 401\.... . ПИШIОt.рt Н4 

еовААЗ Н"h. rp°'s"B1'1M"I\ ложн.sf.1 слокtс.t. Нми eBOiJ"h. oв1'1cK.sA"'h. А 
Аt.рИСТИ/\1' А ПiJOK/\Al/\"111. . 1) 

писи на инnекситt, напр. въ Рилския (Cnepllнcкia, Мелкlе старинные тексты . 
Москва 1 9 1 0, стр. 8), въ Кириловата книга и np., тая погрi>шка не личи. Тъй 
че правото четене на I Iогоnинския инnексъ би било : Житие .in�.t П1т11•, 
'ITO 111'181'1 ПО CoV"X'°'s" fОДИ/\И , 'ITO l,д' OTl)O'lдTIM'll. ПiJOДдf.JA'll.1 6111� 
т11к11. пиc.tA"lt. . д irтkетко Хко. 

1) За други славянски списъци на апокр„фнитt книги срв. В'Ь горi>· 
поменатата статия на Пьтина, сетнi> у ЯцимирскiQ, Мелкlе тексты и за
мi>тки.  Вып. : 1. Спб. 1 908, стр. 1 48 сл., у СперанскiQ, Мелкlе стариниые тек
сты. Москва 1910, стр. б сл . Досега не е иам-tренъ ни единъ чисто юго
славянски списъкъ на апокрифитi>. Двата обнародвани tогославянски спис-ька 
еж прtписъ отъ руски. 
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Току-що приведениятъ списъкъ съдържа имената на нi>
колко книги, употрi>бявани у богомилитt, но за тtхното 
отпж.чване трi>бва да се прибi>гне до случайнитt посочвания 
на стари писатели и полемисти, които еж се занимавали съ 
учението на богомилството. Въ тая задача ще ни улесни още 
повече научното проучване на апокрифитt изобщо съ ог ледъ 
къмъ богомилскитt елементи въ тtхъ. Слiщвайки по тоя пжть, 
дохождаме до заключение, че богомилското литературно на
сп1>дство, съхранено до наше врtме, е доста ограничено както 
по броя на произведенията си, така и по обширность въ изло
жението. Нtма съмнtние, че едно учение, което е просжще
ствувало столtтия, ще е имало повече и по-обемни книжовни 
дtла ; положението обаче на богомилството на неофициална 
и прtспtдвана секта е докарало изчезването на голi>ма часть 
отъ неговата литература. Тукъ трtбва да се иматъ прtдъ 
вuъ и СЛ'hднитt факти. Съкровенитt книги на богомилството 
еж били достояние само на избранитt отъ сектата и, спtд
ватеJIНо, тt еж се пазi>ли въ ограниченъ брой ржкописи. 
Об.икновенитt вtруещи се задоволявали, казва Евтими отъ 
Акмония, само съ Евангелието и съ ПаВJiовитt поспания и 
главно съ притчи (параболи, .басни •). Съкровениn книги еж 
бивали разнасяни прикрито, четени и тълкувани само отъ 
наставницитt на сектата прtдъ вi>руещитt. Така е бивало 
спотайвано наприnръ особеното Евангелие, отъ което е при
веждалъ цитати цариградскиятъ наставникъ на богомилитt 
Васили въ прi;нията си съ православнитt; въ ржка . обаче той 
е носi>лъ само обикновения евангелски текстъ. Книжката, 
която имага богомилското гледище за сътворението на свtта 
и человtка отъ сатаната и която е била занесена отъ Бъл
г_ария въ Италия за тамошнитt богомили, съ право е била 
наречена • тайна• (secretum) отъ католишкит:h инквизитори. 
Въ единъ актъ на инквизиторската архива се даватъ �що 
така свtдtния за богомилски мисионеръ въ Ломбардия, който 
нос1>пъ .тайно• (occulte) единъ Апокалипсисъ, за да го чете 
и обяснява на съмишленицитt си отъ народа . 

Богомилската литература се състои отъ книги и произ
дения, въ които еж ИSJiожени догмитt и службитt на сек
тата, както и отъ произведения, въ които се прокарватъ, 
повечето пжти прикрито, богомилски гледища и, поради това, 
еж станапи сгодно срtдство за пропаганда и срtдъ право-
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славното общество. Съ други думи,  въ тая литература вли
затъ както основни богомилски книги, така и такива, които 
съдържатъ отчасти богомилски елементи. Богомилскитh кни
жовници и мисионери си служели съ еднитh и съ другитt : 
съ първитt срtдъ своитh послtдватели, съ вторитi> прtдимно 
прiщъ иновtрцитh. Къмъ тая литература, взета въ широкъ 
смисъпъ, трtбва да се придадатъ и редицата устни легенди , 
притчи, така наричанитh „български басни • ,  „богомилски 
баснй •, „бабунски рtчи · ,  чрtзъ които е бивало разпростра
нявано учението особено между простия и некниженъ народъ 
и нtкои отъ които еж. запазени и до день днешенъ въ народ
ната словесность . Съобразно съ елементиti>, които еж. влi>зли 
въ богомилското учение, и неговитi> литературни произве
дения, по своето потекло, отразяватъ една или друга срtда : 
едни еж. заети отъ библейскитi> книги и християнскитh ска
зания ; други отъ гностичнитh и дуалистични легенди ; трети 
еж самостойни трудове или пъкъ прi>работки на богомилски 
книжовници. И въпрtки това свое разнообразие, тhзи произ
ведения прtдставятъ единство откъмъ вложената въ тhхъ 
богомилска тенденция на умi>ре1:1ъ дуализъмъ за произхода 
на видимия свtтъ отъ злото начало, за борбата между боже
ствено - духовното начало и материално - сатанинското и за 
крайното надмощие на божественото. Човtкъ, който е съста
венъ отъ двt начап�, който е микрокозъмъ на дуалистичното 
битие, трtбва да води въ живота си еж.щата борба срtщу 
материалното естество и да у достои своята душа съ �ърховно 
спасение. Тая тенденция е проведена напълно· напр. въ „ Тай
ната книга• , която е като катехизисъ на богомилството. Въ 
така наречения „Катарски трtбникъ•,  който прtдставя запа)Ulа 
версия на съотвtтна българобогомилска книга, постоянно се 
изтъква божествено-духовното на_чало у човtка като срtдство 
за неговото спасение. Новозавtтнитh и ония отъ старозав-Lт
нитh книги, които се приемали отъ богомилитh, бивали винаги 
ТЫIКувани въ прtносенъ, духовенъ смисъпъ, както туй е 
ставало напр. и съ обяснението на думитh „хлtбъ нашъ 
васж.щни• въ Господнята молитва, т. е. не хлtбъ катадневенъ, 
а хпtбъ духовенъ, духовна храна. Тълкувайки по своему 
вовозавtтнитh книги, богомилитh винаги намирали въ тhхъ 
пасажи, които потвърдяватъ дуапистичното нмъ гледище, 
споредъ което сатаната е господарь на земния миръ, а Богъ 
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на небесния. .Вид'hнието Исаиево • ,  което е било любимо 
четиво у богоми.пит'h и другит'h дуалисти, nъкъ отчасти и у 
православнит'h, е пропито изц'h.по съ богомилски пр'hдстави 
за върховния седмонебесенъ миръ, къмъ който се възнася 
духътъ на Исаия, сп'hдъ като бипъ оставилъ т'hпото си на 
земята. Въ групата произведения, които не били строго бого
мипски, но които били приети отъ т'hхъ за прочитъ и пропа 
ганда, богомилски гпедища еж см'hсени съ чужди, апокрифно · 
християнски. Такъвъ е наприм'hръ „Разказътъ за Адама и Ева " ,  
д'hто е вмжкнато дуалистичното схващане за принадпежностьта 
на земята на сатаната, а небето на Бога, както и епизода 
за записа, даденъ отъ Адама на сатаната за увtрение, че 
Адамъ ще бжде дявоповъ чов'hкъ. Богомилски епемент1� ср'h
щаме и въ единъ отъ най-старит'h ап�крифи - .Книга Ено
хова • ,  д'hто дявопътъ е назованъ Сатанаипъ и д'hто редъ 
пр'hдстави за св'hта и Бога еж паралелни на богомипскит'h. 
Апокрифътъ .Откровение Варухово• , kОйто н'hма н'hщо осе
затепно противобогомипско, а напротивъ съдържа епизода за 
саденето отъ Сатанаипа на поза въ рая за да измами чр'hзъ 
нея първит'h чепов'hци, е спадапъ сжщо така въ кржга на 
приеманит'h отъ богомилит'h книги . •  Пр'hнието на Христа съ 
дявопа• е основано на евангепския разказъ за изкушението 
на Исуса отъ сатаната, но дуапизмътъ въ него е доста заси
пенъ и еж прибавени богомилски схващания, като напр. , че 
господарь на земята е дявопътъ, че той има впасть да убива 
т'hпото на чов'hцит'h и на Исуса, че дявопътъ е по-старъ (вар. 
по-сипенъ) отъ Исуса и др. Статията .Разумникъ• , която въ 
изв'hстни индекси се приписва на бъпгарския писатель Йеремия, 
сжщо така е изпъстрена съ прибавки, които издаватъ явни 
или прикрити богомилски тенденции :  дяволътъ, наричанъ 
Самаилъ или Сатанаиnъ, произхожда отъ божията с'hнка ; 
Богъ нарича дявопа „ братъ• и се отнася къмъ него като съ 
другарь ; Сатанаипъ сътрудничи на Бога при садене на рая ; 
небесата еж седъмь и пр. Богомилит'h си служепи и съ н'hкои 
отъ апокрифнит'h Евангелия, като напр. съ туй за Исусовото 
д'hтинство, д'hто еж застжпени нtкои гпедища на гностицит'h 
и дуапиститt. Тамъ не се говори за рождението на Исуса ; 
той се явява вече на петгодишна възрасть и, благодарение 
на своя духъ, почва да се бори съ зпото, олицетворено въ 
пакоститt на дtцата, негови другари. Разказътъ за • Тиве-
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риадското море " ,  сега познатъ само въ руски прiшиси, и той 
е отъ български богомилски произходъ. Той има за прiщметъ 
сътворението на свtта и на човtка ; Сатанаилъ тамъ се явява 
ту сътрудникъ, ту врагъ на Бога. Богомилитt разпространя
вали и други по-далечни на тtхното учение апокрифи, въ 
които се описватъ небесата или се рисува послtдниятъ сж.дъ, 
като напр. „Апокрифниятъ апокалипсисъ" ,  „Видtнието на 
Методия Патарски • ,  .Видtнието Павлово " и др. Богомилитt 
засегнали и нtкои нерелигиозни области на литературата, ка
къвто е наприм'hръ „Българскиятъ апокрифенъ лtтописъ" и др. 

Такъва е в.жтрtшната, идейна страна на богомилската 
литература. Отъ формална страна .тя сподtпя всички особе
ности и качества, прис.жщи изобщо на апокрифитt и на сек
танскитt съчинения. Както самото богомилство се стреми да 
прtдстави стройно сглобена система на християнство и дуа
лизъмъ, така и неговата литература се поставя въ услуга на 
еж.щата цtль - да направи проповtдваното учение прtг ледно 
и понятцо, безъ недомлъвки и съмнtния. Всичко това, което 
е прtмълчано, само загатнато или което буди недоум'hние въ 
християнското учение и което особено е занимавало любо
питството на ср'hдневtковния човtкъ, трtбвало да се уясни 
и да се прiщаде въ форма удобопонятна. Богомилската пите
ратура се наема да задоволи тоя естественъ стремежъ на 
вtруещия и, подобно на древнитt митологии, тя прибtгва 
до помощьта на фантазията и, съ редъ легенди и сектански 
тълкования, прtдставя вtрскитt положения въ ясна и прием
лива форма. Богомилътъ, като упоритъ сектантъ, е ималъ 
ключъ за вс'hко питане и съмнtние : притчитt и баснитt 
идвали на помощь на сухостьта и недоизказаното въ Светото 
писание. Отъ тия богомилски басни се опасявало християн
ското духовенство, затова постоянно съвtтвало вtруещитt 
да ги отбtгватъ, за да не подпадатъ въ устата на изкушението 
и гибtльта. Тая особеность на богомилската литература, -
да прtдстави вtрскитt въпроси въ надлежна яснота и форма, 
задоволяващи любопитството на срiщневtковния човtкъ, е 
спомогнала щото нейнитt произведения и басни да си про
биятъ п.жть не само между съмишленицитt на сектата, но и 
между православнитt, книжни и безкнижни. Нtщо повече. 
Богомилскитt басни, особено тия за миросъзданието, за пър
витt челов'hци, �а ролята на · дявола въ божиитt и човtшки 
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дi>ла и пр., проникнали, по книженъ и устенъ пж.ть, далече 
извънъ българскитi> прi>дi>ли, у сърби, ромъни, руси и др. ,  
дt.то се пазятъ още въ тi>хнитi> ржкописни сборници и .въ 
фолклора . 

Часть отъ богомилскитi> книги, особено ония, които не 
съставявали канона на сектата, а били приети като допълни
телни, второстепенни, прi>дставятъ цi>нни качества, които 
особено ги издигатъ между другитi> произведения на старо
българската литература. Мисъльта и фантазията на християн · 

ския писатель еж били принудени да се движатъ въ строго 
установени рамки, излизането изъ които се е смi>тало за 
паганизъмъ и еретичество. Това ограничение е наложило 
неминуемъ едностранчивъ, вi>рски и схоластиченъ печатъ на 
творенията и на най-даровититi> писатели. Друго-ячt- е при 
богомилскитi> писатели. Богомилитi> разбираха и тълкуваха 
свещенитi> книги не въ прi>къ смисълъ, а въ прi>носенъ ; тi> 
бi>ха усвоили при това любимия у източнитi> народи начинъ 
за обяснение и разказване чрезъ легенди, притчи и· иноска
зания. Благодарение на тая свобода, богомилскиятъ писатель 
или разказвачъ е могълъ да прояви по-голi>мъ полетъ на 
своя духъ, да внесе по-голi>мо разнообразие въ прi>дмета и 
въ неговото изображение. Използуването пъкъ на народнитi> 
легенди, които еж бивали прi>слi>двани отъ официалното 
християнство, сродявало богомилската литература съ народ
ното творчество и поезия. Съ тi>зи си особености богомил
скиятъ апокрифъ се явява по-жизненъ, по-поетиченъ. И ако 
официалната старобългарска книжнина може · Ji.a служи за 
огледало на духовнитi> интереси на нi>когашната грамотна, 
черковна и монашеска България, богомилската и изобщо 
апокрифната литература съ пълно право трi>бва да се смi>та, 
подобно на народната словt>сность, за изразителка на духов
нитi> вкусове, настроения и тежнения на мнозинството на 
българската народна срi>да. Взаимното и дълбоко проникване 
между богомилски творения и народния фолклоръ говори 
достатъчно за широкия народенъ характеръ на богомилството 
у бълrаритi> и за значението на неговата литература. 

Всички пo-ropi> поменати произведения, оригинални, прi>
водни или компилативни, изложени на български езикъ и 
употрi>бявани срi>дъ българитi>, трi>бва да съставятъ ·особенъ, 
богомилски отдi>лъ на българската литература. Ti> еж били, 
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едни повече, други по-малко, дtло на българска мисъль и 
творчество ; съ nхъ· се е хранtла вtкове наредъ българската 
душа ; по nхъ е оформявала тя своя ми рог ледъ ; тt еж дали 
кай-сетнt животъ на редъ поетични народни легенди, запазени 
и до наше врtме. Къмъ тия български произведения трtбва 
да се причислятъ � ония, запазени на чужди езикъ, за които 
има данни, че еж били прtведени отъ български. 

Изслtдването си върху богомилскитt произведения раз· 
11рtдtпихме на два дtпа : въ първия влизатъ сжщинско бого
милскиn книги, канонични, служебни и прочитни, въ които 
еж отразени догмитt и етиката на сектата ; въ втория дtлъ 
поставихме произведенията, които еж били приемани отъ бого · 
милm и които, съ виесенитt въ тtхъ богомилски елементи, 
еж били станали пригодни эа ширене на учението на сектата 
и срiщъ православнитt. Съ врtме, когато се проучи цtлото 
рж.кописио богатство на старата българска литература, ще 
се увеличи броя и на богомилската И група. Дори и измежду 
извi1стнv.� и обнародвани вече старобългарски текстове има 
още иtкои, които ние не сме включили въ богомилскиn, но 
въ които има спtди, че еж били минали подъ перото на бо
гомилски или на богоми.11ствуещи книжовници. Ние, за сега, 
ги оставихме на страна, за да не обременимъ основит,t на 
сградата, която построяваме, съ прtтрупани декоративни части . 

При разработката на събрания материялъ, ние си по
ставихме за задача : да nосочимъ по-важнитt рж.кописни · и 
печатни текстове на богомилскиn книги ; да издадемъ наА
надеждния отъ тtхъ, съ посочване на вариантитt, имащи 
значение за богомилското учение ; да прtдадемъ съдържанието 
на текста и да го придружимъ съ историко-литературни бt
лtжки съ ог ледъ къмъ богомилството. Естествено е, че при 
книгитt на Св. писание, добрt познати всtкиму, трtбваше 
да посочимъ главно тълкованието, което имъ давала боrо
милитt. 



А. Главни произведения. 

Тайната книrа. 

Ржкописи и издания. - Тайната книга, която излага 
гледището на умtренитt дуалисти за Бога, за сътворението 
на свtта и за сждбата на човtшкия родъ, е богомилско съ · 
чинение par excellence. Досега нейниятъ сnавянски текстъ не 
е билъ обдиренъ ; тя е позната обаче въ латински прtводъ, 
въ два ржкописа, единъ отъ които се намира въ Каркасон
ската инквизиторска архива, сега прtнесена въ Парижъ, а 
другиятъ въ Виенския пергаментенъ коп.ексъ отъ XIV в. , 
№ 1 1 37. Каркасонскиятъ текстъ бt издаденъ въ Парижъ още 
прtзъ 1 69 1  г. отъ доминиканеца Benoist, въ книгата му His
toire des Alblgeois et des Vaudois ou Barbets, т. 1, стр. 283 сл. 
По-късно той бt прtпечатванъ въ Fortgesetzte Sammlung von 
a l ten  und neuen theologischen Sachen, 1 734 г. , стр. 703 сл. ,  и 
отъ J. С. Tkilo, Codex apocryphus Novi Testamenti. Lipsiae 1 832, 
т. 1, стр. 884 сп. , и най-сетнt го прtиздаде, по книгата на 
Thilo, М. И. Сtжоло81J, Славянская книга Еноха Праведнаго. 
Москва 1 9 1 0, стр. 1 9 1 0, стр. 1 65 сл. Виенскиятъ прtписъ бt 
обнародванъ отъ lgn . V. DtJllinger, Beitrage zur Sektengeschichte 
des Mittelalters. MUпchen 1 890, т. 11, стр. 85 сл. Соколовъ го 
прtиздаде въ еж.щата си книга, стр. 1 65 cn., но съ множество 
грtшки, които несъгледалъ да изправи споредъ посочванията 
на Dбllinger-a, помtстени въ края на неговия трудъ. По-долу 
ние печатаме и двата латински прtписа по най-старитt имъ 

' 

издания. 
Двата латински текста прtдставятъ едно и еж.що съчи

нение, но се различаватъ помежду си въ подробноститt и въ 
езика, а това показва, че тt еж прtводъ отъ чуждоезиченъ 
оригиналъ или дори отъ два отдtлни негови прtписа. Освtнъ 
това, Виенскиятъ текстъ съдържа редъ цtнни странични бt
лtжки, прибавени отъ латинския  прtписвачъ, който е билъ 



Рк.кописи и издания. 61 

дуалистъ. Каркасонскиятъ текстъ нi>ма заглавие. Първиятъ 
му издате.11ь, Бенуа, го нарича Лъжовно Евангелие (Fашс; Evan
gile), а прtиздательтъ му Тило го прtкръсти Свети Йанова 
книга (Liber Sancti JohanniSJ. Съ това послtдно име паметни
кътъ е познатъ въ науката. Виенскиятъ прtписъ има над -
словъ : Joannis et Apostoli et Evangelistae Iпterrogatio in  crena 
sancta regni crelorum de ordinatione mundi, e t  de Principe et de 
Adam. Тия заглавия, отъ една страна, и самото съдържание, 
отъ друга, помамиха току-речи всички учени, които еж се 
занимавали съ Тайната книга : тt я смtтатъ прtводъ отъ 
прtдполагаемъ гръцки богомилски оригиналъ, който се пази 
въ Св. Марковата библиотека въ Венеция, именно въ ржко
писа № 1 28 отъ колекцията Nanni и който е озаглавенъ отъ 
описвачитi> на ржкописитi> така : „Narratio apocrypha de inter
rogationibus Sancti Johannis et de responsionibus Christi Domini " . 
Ние имахме възможность да разгледаме и прtпишемъ тоя 
Венециянски тексть ; то� обаче нtма нищо общо съ Тайната 
книга, а е просто апокрифенъ Апокалипсисъ, различенъ и 
отъ апокалиптичната часть на нашата книга. Съ други думи , 
Тайната книга си остава и до день днешенъ позната само пЬ 
двата латински прi>вода . 

Ние озаглави хм е разглежданото с „qинение „ Тайна книга " ,  
п о  слtднитi> съображения. Прtди всичко, въ една бtлtжка, 
която се намира въ Каркасонския прtписъ, и за която ще 
поменемъ по-долу, съчинението е означено като „тайна• (se 
cretum), защото съдържа съкровенитt мисли на дуалистич
ното учение. Прtдъ другитi> християни дуалиститi> не еж 

казвали, че притежаватъ други книги, освtнъ новозавtтнитt ; 
само прi>дъ свои изпитани вtруещи тt разкривали по-дъл
боката си богословска доктрина, и тъкмо отъ такъво естество 
е и нашата Тайна книга. Въ единъ отъ актоветi> на инкви
зицията въ Ломбардия; като се говори за единъ апокалип
сисъ у дуалиститi>, каквато е послtдната часть на Тайната 
книга, прибавя се, че той е билъ носенъ „тайно " (occulte) 
отъ наставницитi> на сектата, за да би.де четенъ и тълкуванъ 
прi>дъ тi>хнитi> послtдватели.1) Най-сетнt и поради нtкои 
непристойни думи и изрази, особено въ Виенския текстъ, на
шата книга е трi>бвало да мине за • тайна • .  

1 )  DIJllinger, 11, 272. 
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Съдържание. - Тайна.та книга е диалогично изложение 
водено между Исуса и неговия любимъ ученикъ, апостолъ и 
евангепистъ Йоанъ. Облегнатъ до гърдит'h на своя учитеJiь, 
на Тайната вечеря, Йоанъ задава въпроси на Исуса, а той 
му отговаря, като разкрива какъвъ е бипъ начапниятъ, .пр'hд 
в'hченъ миръ, раэпиченъ отъ сегашния ; какъ сатаната създапъ 

• 

сегашния св'hтъ и челов'hциn ; каква е била мисията на Исуса 
на тоя гр'hшенъ свtтъ и какъ, най-сетн'h, св'hтътъ ще загине 
при Второ пришествие на Исуса, който ще погуби сатаната 
и ще спаси праве.11.ниn. Съдържанието на книгата прtдаваме 
по Каркасонския текстъ, който, както ще видимъ, е билъ доне
сенъ иэъ България. До Виенския пр'hписъ приб'hгваме само въ 
два-три . случая, колкото за оправка на нtкои погрtшни или 
неясни мtста. За пр'hг педность, раэпр'hдtлихме съдържанието 
на три : 1) пр'hдвtченъ миръ, 2) свtтътъ на сатаната, 3) Второ 
пришествие и свършъкъ на свtта. 

Прrьдвrьчниятъ миръ. - Началниятъ миръ обхващалъ 
сл'hднит'h, стоещи една надъ друга части : най-допу огнената 
бездна ; надъ нея - водната стихия ; сетн'h земята, плаваща 
въ водит'h и подържана отъ дв'h грамадни риби ; по-гор'h 
отъ водитh и земята - въздухътъ, надъ който е спожена 
твърдьта, т. е . небесния сводъ ; надъ твърдьта сп'hдватъ едно 
слtдъ друго седъмь небеса, надъ които прtбивава невиди
миятъ Богъ Отецъ. За начапници на вdка една отъ тия части 
били отредени отъ Бога отдtпни ангели. до· Бога сед'hлъ 
Исусъ, а сатаната бипъ строитель, управитепь на всичкия 
тоя миръ. 

Сатаната създава сегашния свrьтъ. - Сатаната, като 
строитепь на стария миръ, слизапъ до бездната и възпизапъ 
до пр'hстопа на Оrца. Набпюдавайки славата на Бога Отца, 

• 
той пор�вновалъ да постави своето с'hдапище надъ обпацитh 
и да стане подобенъ на Всевишния. Съ тая ц'hпь, той пр'hду
мапъ ангела на въздуха и ангела на водитh, да се отметнатъ 
отъ Бога Отца и да се присъединятъ къмъ него и къмъ св'hта, 
който той щ'hпъ да създаде. На ангепит'h отъ първото до петото 
небе той об'hщапъ да намапи данъциn, които дъпжепи на 
Бога Отца, и тt се присъедини.пи къмъ него. Богъ, като 
узна'пъ това вtроломно дtло, лишипъ отстжпницитt отъ до
стоинствата имъ. Сатаната изгубипъ своя бп'hсъкъ, пицето му 
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се уподобипо на човtшко и станапо червено като нажежено 
жепtзо. Отхвърлениятъ сатана повлtкълъ подирt си третината 
отъ всички божи ангели. Той слtзълъ на твърдьта съ своето 
воинство и поискалъ отъ Бога седъмь деня врtме, за да 
направи свой свtтъ, слtдъ което щtпъ да върне, каквото 
дъткелъ Богу. Богъ се смиJIИnъ и му далъ искания срокъ. 
Тогава сатаната създалъ сегашния свtтъ. Анге.пътъ на въз
духа и тоя на водитt издигнали плаващата въ водитt земя, 
и тя станала суха ; часть отъ водата била издигната като 
облаци къмъ твърдьта, а друга часть бипа събрана въ отдtлни 
.морета. Сетнt сатаната, като взелъ вtнеца на ангела надъ 
водитt, направилъ отъ него и отъ неговитt камъни слънцето, 
мtсеца и звtздитt. Па като създалъ и атмосфернитt явле · 

ния - rърмотевица, дъждъ, · градушка и снtгъ, заповtдалъ 
на земята и на морето да произведатъ .)всички животни и 
растения. Сатаната направилъ човtка по свое щщобие. Напра
вилъ отъ глина тtлата на Адама и Ева, па 1·и оживилъ, като 
вкаралъ въ тtхъ ангелитt на второто и третото небеса. 
ПOCJJt имъ направилъ рай съ всtкакви дървета и въвелъ 
първитt человtци въ него. Разумното дърво въ рая, отъ 
което не бивало да ядатъ Адамъ и Ева, била тръстиката, въ 
която се скрилъ сатаната. Прtличенъ на хубавъ юноша (или 
на змия споредъ другия текстъ), сатаната излtзълъ отъ тръ
стиката и измамилъ Ева, като се съвокупилъ съ нея чрtзъ 
опашката си ; послt той изл-hлъ своята страсть и въ Адама, 
който сжщо така се съвокупилъ съ Ева. По такъвъ начинъ 
се захванало човtшкото поколtние, народено отъ Адама и 
Ева. Человtкъ е съставенъ отъ плъть, която е смъртна, и 
отъ душа, която е духътъ на падналитt анrели. 

Като създалъ своя свtтъ и человtчеството, сатаната 
почналъ да ги управлява. Той изпратилъ при хората своитt 
служитепи ангели ; издигналъ Еноха на небето и му прtдалъ 
да занесе на земята книги, по които да се извършватъ служ
битt и таинствата ; накаралъ Мойсея да прtведе израилтянитi> 
по сухо прtзъ Червеното море, да имъ даде законЪ и да имъ 
проповtдва божественостьта на господаря на тоя свtтъ и пр. 

Когато най-сетн'h Богъ Отецъ намислилъ да проводи 
своя синъ Исуса на земята, за да избави душитi> на разкая
литt" се человtци и да ги заведе къмъ Бога, отдtто се били 
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отл.жчили, той изпратилъ най-напрtдъ ангела, наричанъ Мария, 
който да приеме Исуса. Исусъ, като слtзълъ отъ седмото 
небе на земята, ВJJtзълъ и излtзълъ отъ ухото на Мария. 
За да попрtчи на Исусовата мисия, сатаната проводилъ на 
земята своя пророкъ Илия, който се нарекълъ Йоанъ Кръсти
теJIЬ и който почналъ да кръщава народа въ вода. Това 
водно кръщение обаче не можало да спаси человtцитt отъ 
тtхния грtхъ. Освtнъ това, Йоановитt ученици се женtли 
и чрtзъ женитбата увеличавали броя на грtшнитt и цар
ството на сатаната. Спасението на человtчеството трtбвало 
да дойде отъ Исуса, който кръщавалъ съ Духа Свети, и отъ 
неговитt ученици-апостоли, които водtли безбраченъ, духо
венъ животъ. 

Второ пришествие и СВ'ЬрШ'ЬН'Ъ на свrьта на сатаната. -
Св'hтътъ, създаденъ отъ сатаната, трtбвало да трае „ седъмь 
деня• , което ще рече седъмь вtка, седъмь епохи. Първата 
мисия на Исуса не могла твърдt да прtуспtе, защото броятъ 
на разкаялитt се и на праведницитt се намалявалъ. Най
сетнt Исусъ ще трtбва да се яви втори пжть и да избави 
своитt избраници. Тогава божиятъ ангелъ ще изтрж.би тъй 
силно, че гласътъ ще се чуе отъ небето до бездната ; слън
цето и мtсецътъ ще се помрачатъ, звtздитt ще попадатъ ; 
силни вtтрове ще раздрусатъ свtта и моретата. Синъ чело
вtчески, обиколенъ отъ своитt ангели и апостоли, ще постави 
своя прtстолъ на облацитt, книгитt на живота ще бж.датъ 
разтворени, и ще почне страшниятъ сждъ. Разтрепераното 
человtчество, доведено отъ ангелитt О'F'Ь четиритt кра:йща 
на земята, ще бж.де раздtлено на двt : на праведни,  които 
еж. послушали Исусовото слово, и на грtшници. Сатаната ще 
б.жде свързанъ въ яки вериги и, заедно съ своето ангелско 
воинство, хвърленъ въ огнената бездна-пъкълъ, която е топ
козъ дълбока, че хвърпенъ камъкъ би могъJIЪ да стигне до 
дъното И едва спtдъ три години. Тамъ ще бждатъ хвърлени 
и всички грtшници. Синъ чеповi;чески ще въsmе при Бога 
съ праведиицнтt и ще седне отъ десно на Отца, обикопенъ 
отъ свонтt анrепи, въ чиито ликъ ще б.ждатъ причислени и 
праведнициrh. Тогава вече нtма да има никакво страдание 
и напасти . Богъ ще изтрие сЪJIЗитh на страдапцнтt и ще 
царува съ тtхъ въ вi;ки. 
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Богомилски характер-ь на Тайната книга и нейниять 
произходъ. - Току-що приведеното съдържание показва, че 
Тайната книга съвdмъ не е правовtрно християнско съчи
нение, нито пъкъ произведение на крайнит-Б дуалисти, каквито 
еж. би.71И манихеит-Б и павликянит-Б. Въ цtлата Тайна книга, 
отъ начало до край, е прокарано гледището на. ум-Врения 
дуалиЗъмъ, който приема закрж.глена форма най - напрtдъ 
въ България, прtзъ Х вtкъ, и получава името богомилство. 
Дакато правов-Брното християнство изпов-Бдва единъ творецъ 
на всичко видимо и невидимо, единъ творецъ Богъ, който 
се прояви въ три лица - Отецъ, Синъ и Св. Духъ ; докато 
крайниятъ дуапизъмъ признава двt исконни начала, равно
правни и враждуващи по между си, единъ добъръ Богъ и 
другъ зълъ : богомилството, се явява като примирение между 
строгия дуализъмъ и християнството. Богомилството приема 
единъ прtдвtченъ Богъ, ср-Бщу когото се опълчава по-късно 
Сатанаилъ, който е негоQъ синъ или пръвъ ангелъ, става не
говъ врагъ и съперникъ, създава видимия миръ и челов-Бка, 
за да бж.де най-сетнt поб-Бденъ отъ Бога, който отново остава 
самъ и вtченъ господарь, подъ чиято закрила блаженству
ватъ праведнит-Б. На песимизма въ крайния дуализъмъ се про
тивопоставя оптимизма на богомилството и неговата вtра въ 
поб-Бдата на доброто, въ честития край на страдалцит-Б за 
правдата. Отъ друга страна, Исусъ, който у християнит-Б се 
отъждествява съ Бога, у богомилитt не играе такава пър
венствуеща роля : той е божи Духъ, ангелъ, който бива из
пратенъ на земята да поучи ааблу депото отъ Сатанаила че
лов-Бчество, да го изве.�tе на правъ пж.ть и да го спаси. Ос
в-Бнъ това основно гледище на богомилит-Б, въ Тайната книга 
еж. прокарани и други богомилски особености, като СJI'hднит-Б : 
Богъ пр-Ббж.два на седмото небе ; сатаната (Сатанаилъ) е под
чиненъ неговъ съуправитель и строитель на прtдв-Бчния миръ ; 
той поревнува по божията слава, иска да стане подобенъ на 
Всевишния, създава видимия свtтъ : земя, растения, животни , 
небесни св-Бтила, както и челов1щит-Б, които ожив-Бва, като 
вкарва въ т-Бхъ душитt на падналит-Б ангели ; сатаната съ
здава рай за своит-Б челов-Бци, внушава имъ плътска страсть, 
и т-Б се разплодяватъ ; негови помощници срtдъ челов-Бцит-Б 
се явяватъ старозавtтнит-Б лица и пророци : Енохъ, Мойсей 
и Илия, който се нарича и Йоанъ Кръститель ; Богъ се сми-
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лява надъ заблуденото человtчество и му праща за настав
никъ Исуса, който отъ седмото небе слиза на земята и приема 
човtшки образъ, като влиза и излиза прtзъ ухото на ангела 
Мария ; на земята Исусъ проповtдва истинното Слово, кръ
щава съ Духъ Свети, и ученицитt му водятъ безбраченъ, 
ангелски животъ, докато Йоанъ Кръститель кръщава съ вода, 
което не довежда до спасение, и ученицитt му се женятъ ; 
ангелската света молитва е Отче нашъ ; Исусъ поразява сата
ната, хвърля го въ огненото езеро на мжчение, па възлиза 
съ праведницитt при Бога Отца за вi>чно блаженство, и пр. 

Тайната книга не е оригинално произведение на западно
европейскитt дуалисти, срi>дъ които тя е била употрi>бявана . 
Тя е била прi>несена тамъ изъ Бъшария прi>зъ XII в . , . най 
напрi>дъ за Конкорецката дуалистична община, която е била 
клонъ отъ българската богомилска черква. Конкорецо, сега 
градецъ, лежи на около 25 км. сi>веро-източно отъ Милано 
и се намира подъ вi>домството на епископа на гр. Монца. 
Свидtтелство за българския произход'Ъ на Тайната книга на
мираме въ края на нейния Каркасонски прi>писъ, дi>то е 
отбtлi>зано : „ Това е изпълнената съ заблуждения тайна на 
еретицитt отъ Конкорецо, донесена изъ България, отъ ней· 
ния епископъ Назария• (Нос est secretum Hcereticorum de 
Concorezio, portяtum de Bulgaria Nazario, suo episcopo, plenum 
erroribus). Кой е билъ прочее тоя български богомилски 
епископъ Назари , който билъ донесълъ изъ България въ Лом
бардия Тайната книга и който в'hроятно я е бипъ и пр'hвепъ 
на патннски ?  За това узнаваме отъ неговия познатъ съвр'h· 
менникъ, Рейнерио Сакони, който изпърво сжщо така бипъ 
дуалистъ, а сетнt разпаленъ катопикъ въ Ломбардия. Сакони, 
който пише пр'hзъ 1 230 г. (annis Domini currentibus МССХХХ), 
казва, че приб.11нзите.11но 60 години прtди това, т. е. около 
1 1 70 г., той се ср'hщалъ съ Назария, тогава епископъ дуа
листъ, който пр'hдъ него и прi>дъ мнозина други разправялъ 
какъ св. Богородица бипа ангепъ и пр. и че тия нtща той 
ги биm. зваепъ отъ епископа и отъ замtстника (filius major) 
на быгарската богомипаса черква. 1) Назари останалъ като 

1) Quidam vero eplscopus et antlqulsslmus Nazarlus coram me Reinhero 
et multis аШs dixit pluries, quod Ьеаtа Vlrgo fuerit angelus . . . et dlxlt quod 
habuerit hunc eпorem аЬ eplscopo et fil lo majore eccleslae Bulgariae jam fere 
elapsls annls LX. Reinerius Sacchoni, Summa de Catharis et Leonistls, изд. оть 
Mart�ne et Durand в-ь Тhesaurus novus anecdotorum, т. V, 1773. 
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епископъ на Конкорецката черква, работилъ въ Ломбардия 
и се поJIЗувалъ съ уважение отъ своитБ съмишленици, къмъ 
които се числtли и знатни феодали. Той билъ погребанъ въ 
замъка Гата (Gatha) .1) 

Когато, къмъ срtдата на XII в . ,  имало само едно дуа· 
листично епископство въ цtла Италия, именно въ Ломбардия, 
то се смtтало клонъ на българското богомилство .  На събора 
на дуалиститt въ Караманъ, до Тулуза, прtзъ 1 1 67 год. , 
епископъ Марко отъ Ломбардия прtдставявалъ българския 
умtренъ дуализъмъ. Това единение между България и Италия 
продължава и прtзъ слiщващитt два вtка. Твърдt естествено 
е било, слtдвателно, дtто Конкорецката черква е получа
вала � книжовни трудове отъ по-старата „Българска• бого
милска черква, която заедно съ Драговищката, по свидtтел
ството на сжщия Сакони, еж се смtтали майки на всички 
дуалистични общини въ свtта. 1) И тъй, Тайната книга изъ 
България минала въ Ломбардия прtзъ XII в. за служба на 
тамошнитt умtрени дуалисти, наричани на изтокъ богомили. 
Единъ отъ прtписитt на книгата попадналъ въ ржцtтt на 
инквизицията, въ чиято Каркасонска архива пръвъ го обдири 
и обнародва Бенуа прtзъ 1 69 1  г. 

Що се отнася до Виенския латински текстъ на Тайната 
книга, по всичко личи, че той не е прtписъ отъ Каркасонския, 
отъ който се различава въ подробности и езикъ ; той има и 
заглавие, което липсва въ Каркасонския ; най-сетнt въ него 
липсва бtлtжка за произхода му. Ако сждимъ по една отъ 
страничнитБ му бtлtжки, дtто се поменаватъ Босна, Ломбардия 
и Тоскана (Bossina et Lombardia et Tuscia} , можемъ допусна, 
че той е билъ въ употрtба срtдъ дуалиститh въ Босна и 
Италия, но че прtводътъ му на латински е билъ направенъ 
по босненски славянски тексъ, който с.жщо така нtкога 

1) Acta Sanctorum, аnрилъ Ш, 697. Срв. у С. Schmid t, Hlstoire et doc· 
trlne de la sede des Cathares ou AIЫgeols. Parls 1848, т, 1, стр. 65. 

llJ Като иэрежu имената на 16-n дуапистичнн черкви на св11та и ная
сеm поменава Быrарската и Драrовищката, Сакони добавя, че отъ тия 
дв11n воuть вачмото си всички останuи : . . . Ecclesla Bulgarlz (вар. Bur· 
garlz), Ecclesia Dugunthlz (вар. Dugranldz, Drugometiz, Dugrutlz, Drugarlz). 

Et omnes habuerunt orlglnem de duoЬos ultlmls. Reinerius, стр. 1 859  сп., въ 
изданието ва сжщия отъ Gretser, стр. 269. Срв. за вариавтит11 на имената 
още :  Bonacursus (у Baluzlus, Mlscellanea), изд. на Mansl, отъ 1 76 1  r., 11, 58 1 .  
Vignier, Recuei l de l 'histolre de l 'Egllse. Lelde 1601 ,  стр .  268. 
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е билъ заетъ отъ България.  Страничнитt. б-Вл-Вжки,  които 
придружаватъ Виенския ржкописъ, ще еж били направени  
отъ латинския пр-Вводачъ дуалистъ ; т-Вхъ не ги е имало, може 
би, въ българския текстъ, както ги  н-Вма и въ Каркасонския 
ржкописъ, направенъ отъ български изводъ. 

Ко.Лкото пъкъ до първописа, оригинала на Тайната книга, 
за вр-Вмето и м-Встото на неговото появяване, ние можемъ 
само да се догаждаме, възъ основа главно на гор-Вприведе 
нит-В данни. Едно само изглежда по.пожително : Тайната книга, 
з� д с1.  u"'де нр·внесена изъ България въ Ломбардия къмъ срt
дата на XII в., тя е била, по това врtме и по-рано, въ упо
трtба ср-Вдъ българскитt богомили и съставявала часть отъ 
българската богомилска книжнина. Кога точно, пptдlt ср-В
дата на XII в . ,  е било написано съчинението, не знаемъ. Ако 
сждимъ отъ факта, че умtрениятъ дуализъмъ прие своята 
закржглена форма къмъ ср-Вдата на Х в .  въ България, то и 
появата на Тайната книга трtбва да iюставимъ прtзъ вр-В
мето, ограничено между. тая дата и срtдата на ХП в. ,  ко
гато паметникътъ става извtстенъ въ Ломбардия. За по
близко датуване на паметника и за неговото потекло, биха 
могли да ни упжтятъ ония дуалистични и близки до тtхъ 
елементи, които авторътъ на Тайната книга е могалъ да на
м-Ври въ сжщеt-твуващи вече книжовни извори. Още отъ пър· 
витt. вtкове на християнството еж били почнали да се раз
пространяватъ редъ апокрифи, въ които се говорtло за бо
житt тайни и за сждбата на человtчеството. Такива еж били 
напр. книгитt Енохъ, Варухъ, Видi>ние Исаиево, Павлово 
видtние, апокрифниятъ Апокалипсисъ и др., написани въ 
диалогична форма и съдържащи повече или по-малко дуа
листични елементи. Ще рече, за формата на своето изложе
ние авторътъ на Тайната книга е имаnъ прi>дъ себе си доста 
образци. Пъкъ и самиятъ канониченъ Апокалипсисъ е ока
залъ влияние въ случая. Вече въ самото начало Апокалип 
сисътъ (1, 9) и Тайната книга си прн.личатъ : 

Апокалипись : Тайна книга : 1 ) 
Азъ Йоанъ, вашъ братъ Ego Joannes, frater vester. 

и съучастникъ въ неволитi> particeps in tribulatione , et in 
и въ царството и въ постоян- regno crelorum ut esseш раrti-
ството къмъ Христа и пр. ceps, etc. 

1) По Каркасоиския р.жкописъ. 
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По-даJiечна приJiика се забtJitзва и въ края на двtтt книги, 
при описанието на Второ пришествие. 

Авторътъ на Тайната книга обаче, като си посJiужиJiъ 
съ усвоената вече форма на поменатитt съчинения, показаJiъ 
се е самостоенъ при изJiожението на богомиJiското учение . 
Тая самостойность му се е диктуваJiа и отъ разJiичието между 
богомиJiската и официаJiно християнска догматика. Въ Тай
ната книга еж вJitзJiи освtнъ общитt поJiожения на бого
мипството, каквито авторътъ е знаелъ отъ устно и писмено 
прt.ztание, още и нtкои подробности, които срtщаме въ бого
миJiски книжовни извори ИJIИ въ апокрифи съ богомиJiски 
еJiементи. Ето нtкои оrъ тия книжовни заемки ИJiи параJiели,  
помtстени въ Тайната книга : 

Въ ПаJiеята, апокрифна ветхозавtтна книга, прtведена 
на старобъJIГ'арски прtди ХП в., намираме сJitдното мtсто за 
отмtтането на сатаната (Луциферъ, Денница, 'E(J)aqi6po�, Сата
наиJiъ) отъ Бога, подходеще на разказа въ Тайната книга 
(К = Каркасонски ржкописъ, В = Виенски) : 

Палея : Тайна 1'нuга (К) : 
R.нд-k н ноrд.�1 д1нннчн1t.1н , н1t.1 нil: Et observabat gloriam, qure 
ж1 nомр.�1ч1н1t.1 н ,  н�;о оvкр.�1ш1но ,  erat moventis crelis, et соgi
кз.ат r..a ovмoм'lt. и р1ч1 к с1в-k : tavit sedem suam ponere super 
постдкА�о п}тА'lt. мои ы WEA.4· nubes crelorum et volebat  Al
ц-tr:a:, и вl.4доV' noдoвtн'lt. к1t.1 ш- tissimo simi lis esse . • . Tunc 
шмl.4.1) И нзк1рж1 с� 11ок1А"kнi1м1r. praecepit Pater angelis suis, di
w чны .i1rfA'lt.cк.i1, и в.:i s.i1 рддн cens : tollite vestimenta eorum . . .  
тм.�1 wмр.�1ч1 нд1i1 и .i1rfA'll.CK1t.1 1i1 Et aЫatum est luшen аЬ ео, et  
wд1ж.�1 Анш1н·11. . 2) facta est facies ejus sicut ferrum 

calefactum. 
Подобенъ пapaJieJiъ срtшаме и въ СJiавянския апокрифъ, 

дtто ангелътъ отстжпникъ е назованъ Сатанаилъ : &нд-k Gд

Т.4Н.4НА'11. Hi;O Н .ЗIA\AIO t('KP.4Ш1Ht(', И ПOMlt.ICAH CtE-fr :  COTKOplO npofr
CTOA'lt. Н.4 OGA,ЩIX''lt. CtE-k И Et('Дt(' ПOДOEIH'lt. Klt.I ШНIMt(.3) 

1) Посп'tднята часть отъ пасажа се осланя на Исаия, Х\11, 1 3- 1 4 . 
2J А. Поповъ, Кннr.�1 в1t.1тi• шв1сн н SIMAH, Москва 1 88 1 , стр. 2. -

Сжщия текстъ намираме и въ гръцкия ориrинапъ на Палеята : 'Ie/Dv 6 
'IW't8 Шaqi6po; xrxl vllv t;o:p111J.L&vo; 'tЬv 06p11.vbv xaxoop:r111ivov !�p&-rj 'tij eшv!!f. xrxl 

afay jy SIXU't'/D" �CJlll 'tЬУ 3-i;.6VOV J.LOU !11:1 't/DY Yl<plA/DY 'tO!i OOp!XYO!i XIXl iOOJ.LIXL 6J.LOLO\j 

't/j\ 6фm<р и пр. А. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina. Mosquae \ 893, стр. 1 89. 
9> И. Я. Порфирьевъ, Апокрифическiя сказан1я о ветхозав'tтныхъ пи

цахъ и событiяхъ. Спб. 1877 ,  стр. 86. 
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Легендата за саденето на дърво въ рая отъ Сатанаила, 
както и за излиянието на грtховна похоть отъ Сатанаила у 

Ева и у Адама намираме въ славянския текстъ на Варухо
вата книга : 

Варухъ : 
G.tтдндиА�. ж1 оуе.tдн Аозоу . . .  

кторо•• ж1 др-kко noroтi. rpil:

roкн.a, ••Ж• ИЗ4Иlil G.tT4HdН41\ H.t 

H�ov1·�v и tlд.tм.t. 1 )  

Тайна книга (К) :  

Et plantavit diabolus arundi
nem (тръстика) in medio pa
radisi . . . Et seduxit (diabolus) 
angelum, qui erat i n  forma mu
lieris, et effu(n)dit frater ej us 
concupiscentiam peccatorum.  

Въ една отъ страничниn бtлtжки на Виенския рж.ко
писъ на Тайната книга се обяснява ,  че змията, която била из

мамила Ева, не била змия, а сатаната прtправенъ като кра
сивъ юноша (sicut pulcrem adolescentem). Паралелъ на тая 
легенда срtщаме и въ единъ босненски апокрифенъ разказъ 
за сътворението на свtта, само че тамъ, вмtсто красивъ 
юноша, имаме кр.tенд д1киц.t. Въ сж.щия босненски разказъ се 
съдържа и по-горt приведената версия за лозата и за грt
ховната похоть, излtна отъ Сатанаила у Ева : И G.tт.tндм�. 
ИМ4 ЗAOGI H.t ЙД•М.t И Hd 6кrl И В4С4ДН АОЗI И ПOfOTi. ДPIBHI 
д• прм•етн tlд.tм.t. И n.tкw ет.tщ• tlд.tмi. и 6вr.t в& р.tн, и доh1 
(вм. до�1) Дlil&OAi. и е.tтвори е1 змиwм�. . . . и зв.tш1 е1 кр.tен.t 
ДIВНЦ.t, 'l'tpl е• t.t'l'KOPH ДIBH'IHOMi. ЗМНWМ8' и rA.tBOM8' ДIBЧ'I HOMi. . 1) 

Въ Тайната книга се е отразила и основната мисъль на 
попъ Йеремиевата Повtсть за кръстното дърво. Авторътъ 
обаче на Тайната книга, съгласно съ своето богомилско гле
дище къмъ Мойсея и къмъ кръста, изкарва, че Мойсей се 
намиралъ въ услуги на дявола, който му прtдалъ три спле
тени клончета - боръ, кедъръ и кипарисъ, които единъ день 
ще послужатъ за кръстъ, на който ще б.ж.де разпънатъ Хрис
тосъ. Ето съпоставяне на съотвtтния пасажъ между Тайната 
книга и най-стариятъ познатъ български прtписъ на По
вtстьта за кръстното дърво, отъ XIll в. : 

1> Срв. по-долу нашето изА&вие на Откровение Варухово. 
2) Ржкопис-ь въ ПповАНвската Нар. Библиотека. Издцевъ по·долу 

Срв. Б. Цонееа, Спавявски ржкописи и старопечатни книги въ Народната 
Библиотека въ Пповuвъ. София 1920, стр. 1 83. 
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ПовtЬСmь за кр'Ьt:m. д&рво :1) 
и прнд• .trrl/\h. Kh. ШIМО'( 

(т. е. Моне1�о) и пок.1з.1 tмov .r. 
др-kв..t : ntв.1t.r1t.1н ,  KtHlt.ДPH и кн
п.арне�. . И етворн Монен , t1кож1 
noкirAt 1моv .1rr1A1t. ,  и к�..зА .r . 
Дрirв.• и en/\IT.i\ lilKO ПАirннцж 
н в�.е.адн npi неходНllJН вод�.. 
И р1ч1 .1rr1A1t. roenoдi.нi. : е1 wв
р.аз�. ев.Ат1t.1..т. тронцж, et др-kво 
в..т.д1 еп.1е1ни�о, е1 дрirв.о жнзн�. 
МИРО'(, н• eirмi.. дpirв.t О'(ВО 
хот1т�.. жндов.1 р.аеnАтнн l'ое
под•. 

Тайна книга (В) :  1) 
Sathanas . . . misit angelum 

suum et accepit de tribus arbo
ribus et dedit Moysi prophet� 
ad aucifigendum me, quae ligna 
mihi (говори Исусъ) custodi
untur usque nunc 1) • • • Erat 
tunc angelus Moysi dicens : tolle 
ligna et junge insimul et planta 
еа juxta aquam dicens : ista ligna 
erunt salus mundi et defensia 
mundi, remissio peccatorum . . . 
quod significat fidem sanc� 
trinita�is. 

Приведениятъ парапелъ, познатъ въ тая си форма само въ 
бъпгарската версия на повtстьта, ') подкрtпя доста мнtнието,  
че  Тайната книга е бипа съставена въ България и на  бъп
гарски езикъ. 

Прtдставата въ Тайната книга за грамадната дълбочина 
на пъкъла я намираме току-речи буквално въ апокрифния 
Апока липсисъ, чийто най-старъ бъ/.(гарски прtписъ се намира 
въ Берлинския сборникъ отъ ХШ в. �) 

Апокр. Апокалипсись : Тайна книга (К) : 
lflкoж1 мож1т1t. ioнowi. · " ·  Airтi. Sicut homo habens triginta an· 
к.1м1н�. двнrн..т.тн и поvетнт�. nos levaret lapidem et mitteret 
в�. в1здн..т. и Аil:тнт�. з• . r . deorsum, vix per · tres annos 
,,irт• и tдв.• д�.н.а донд1т1t., и fundum attingeret : tanta est pro
тov �ет�.. м..т.к.а кpoмirwн.at1 .8} funditas laci et ignis, ubi pec -

catores habltabunt. 
1) Starlпe V, стр. 83. 
2) Виенски рж.кописъ, текстъ и странична б'tл1;жка. 
3) За това, че трит1; дървета се пазi;пи дори до Христа, се говори 

къмъ края на Повi;стьта за кръстното дърво. 
') За другиn версии срв. J. Polivka, Drobne pfispevky l iterarn�·histo

ricke. Praha 1891 , стр. 64 с.11 . 
i;) Обнародванъ въ Starlne V, стр . 77 с.11 . 
11 Старобъпгарскиятъ апокрифеиъ Апокапиnсисъ е прi;водъ отъ гръцки. 

Въ обнародвания отъ Тишендорфа неговъ гръцки текстъ годинит1; за .111;те
нието на камъка еж. 20, когато въ българския Апокапипсисъ и въ Тайната 
книга - 3 години : Baov &Ьvcr:i:r&L !lvijp 'tpLr&�i'nl' xuЛtar&L Лt&ov хай limЛ6ar&L 
xdw •1' 'tO бr&&ov xr&( oЛLa&al, 1 t х о а L l'nJ 06 p.tj cp&tiaaL •1' 'tOv mi&p.ivr& 't06 �u 
и пр.  С. Tischendorj, Apocalypses apocryph1e. Lipsl1e 1866, стр. 87-88. 
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Апокрифната книга Енохъ, 1) позната по двt версии -
старобългарска и -етиопска, прtдставя най -много допирни 
точки съ Тайната книга, не само въ нtкои подробности, но 
и въ цisлия разказъ за сътворението на свtта, за Сатанаила 
и за грtхопадението на първитt человtци. Книгата Енохъ, 
ако и да не е, строго взето, богомилско съчинение, благода
рение на с11оя апокрифенъ разказъ за сътворението, съ дуа · 
пистични елементи, е могла да повлияе на автора на Тай
ната книга, който е ималъ прtдъ себе с и Еноховия разказъ ; 
на тоя авторъ е оставало само да прtработи легендата, като 
я направи напъ.цно съгласна съ богомилското учение. Тая 
мисъль изказа прtди насъ и М. И. Соколовъ. Той приема, 
че авторътъ на Тайната книга се е ползувалъ отъ Еноха 
по „ славянската „ му версия, било отъ старобългарския прt
водъ, било отъ гръцкия, сега незапазенъ. 1) Ето прочее сход · 
ства и паралели въ двtтt съчинения : 1 )  седъмь небеса, надъ 
които е поставенъ прtстола на Бога ; 2) управители надъ 
стихиитt назначени ангели ; 3) пицата на паднапитt ангели еж 
изгубили свqята свtтпина и еж се помрачили (споредъ Енохо
вата книга, лицето на сатаната се е промtнило на червено) ; 
4) споредъ Тайната книга, събпазненитt отъ сатаната ангели 
еж. били отъ първитt петь небеса, а у Еноха тъкмо на 
петото небе и на второто се мж.чатъ наказанитt отъ Бога 
сатанови послtдватели ; 5) Енохъ бива възведенъ на небе
сата и тамъ написва 366 книги (67 въ Каркасонския и 76 въ 
Виенския рж.кописи), които посn сваля на земята ; 6) и въ 
даtтt книги сатаната намисля да постави прtстопа си надъ 
обпацитt и да стане равенъ на Всевишния ; 7) падналиятъ 
ангелъ, който съблазнява Ева въ рая, е назованъ Сатанаипъ 
у Еноха, а сатана въ Тайната книга, и др . 

Току-що приведенитt посочвания ни довеждатъ до сnд
нктt изводи. Авторътъ на Тайната книга се е водtлъ повече 
по българскитt текстове, отколкото по rръцкитt. Нtкои отъ 
посоченитt паралели и подробности еж. познати само въ бъл
rарскитt паметници. Авторътъ изглежда да е билъ български 
богомилъ. Той е живtлъ не по-рано отъ Xl-Xll в., защото 
пр-hди това врtме още не с.ж били прtведени или компи
лирани по-горt посоченитt извори за неговото съчинение. 

1) За нея вж. nо-до11у. 
2) М. И. Соколое&, Спавянская кииrа Еиоха Праведнаrо. Москва 1910, 

стр. 1 5 1 .  
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Тексть. - Тукъ печатаме и двата познати прtписа на 
Тайната книга, по Каркасонския ржкописъ и по Виенския, 
като се водимъ за първия, по изданието му отъ 1 69 1  г . , за 
втория, по изданието му отъ 1 890 г.  За оправкитt, които вна
сяме въ пър11ия текстъ, се в одихме по смисЪJiа на Виенския 
ржкописъ, както и по корекциитt, които бt направилъ Тило 
прtзъ 1 832 г. Изправихме еж.що и немалкото грtшки, които 
еж допуснати при обнародване на Виенския прtписъ отъ 
Дьолингера и които еж посочени допълнително въ края на 
труда на сжщия ученъ. За пр tгледность, разбихме текста на 
гпави, които означихме съ латинскитt бройки 1 , 1 1 ,  1 1 1  и пр . 
Страничнитt бtпtжки, които съпровождатъ Виенския пр'h
писъ, посочихме съ заб'hл'hжки подъ черта. Въ пъ.рвия стъл
бецъ поставяме Каркасонския прtписъ, а въ втория - съот
в'hтния Виенски . За по-гопtма ясность, поставихме цр'hпина
теnни знакове и главни букви : 

1. - Ego Joannes, frater ves
ter , particeps in tribulatioпe, 
et 10 regno crelorum ut essem 
particeps, cum recumbuissem 
supra pectus Domini nostri Jesu 
Christi, et dixi : Domine, qui 
est qui tradet te � Et respon
dens, dixit : qui intingit manum 
mecum in catino. Tunc introlvit 
in eum Sathanas, et qurerebat 
ut traderet me. 

11 . - Et dixi : Domine, an
tequam Sathanas caderet, in qua 

Joannis et Apostoli et Evan
gelistae lnterrogatio in ccenf!. 
sancta regni ccelorum de ordi
natione mundi et de Principe 
et de Adam. 

_ ln nomine Patris et Fi1ii et 
Spiritus sancti amen . lnterroga
tio Johannis et apostoli et evan
gelistae in crena secreta regis 
crelorum de ordinatione mundi 
istius et de principe et de Adam. 

1 .-Ego Johannes, particeps in 
tribulatioпe et regno Dei ut es
sem particeps, qui et  recumbens 
in crena supra pectus Jhesu 
Christi Domini nostri, dixi : Do
mine, quis tradet te ? Et Domi
nus dixit mihi : qui intinxerit 
manum in catino, et introiblt 
in eum Sathanas, ille tradet me. 

11 . - Et dixi : Domine, ante
quam Sathanas cecidesset, in qu  
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gloria persistebat apud Patrem 
tuum ? Et dixit mihi : iп tali 
gloria erat, quod ordiпabat vir
tutes crelorum ; ego autem se
debam apud Patrem meum. Ipse 
erat ordiпaпs omпem imitatorem 
Patris, et desceпdebat de crelo 
in iпfimum et asceпdebat аЬ 
iпfimis usque ad throпum iпvi
sibllis Patris. Et observabat glo
riam, qure erat moventis cre
los, et cogitavit sedem suam 
ponere super пubes crelorum 
et volebat Altissimo similis esse. 
Et cum desceпdisset iп aёrem,  
ad angelum aёris dixit : aperi 
mihi portas aёris, et aperuit ei 
portas aёris. Et peteпs deorsum , 
iпvenit aпgelum ,  qui teпebat 
aquas, et dixit ei : aperi mihi 
portas aquarum ,  et aperuit .ei . Et 
transcendeпs, iпvenit uпiversam 
faciem terrae coopertam aquis. 
Et traпsceпdens suЬtus terram, 
iпvenit duos pisces jaceпtes su
per aquas, et eraпt sicut boves 
juncti ad araпdum, teпeпtes to
tam terram, invisibllis Patris 
praecepto, аЬ occasu usque ad 
solis ortum. Et cum desceп
disset deorsum, invenit suum 
ossop, 1) quod est genus ignis, 
et postea поп potuit desceп
dere deorsum propter flammam 
ignis ardentis. Et reversus est 
Sathaпas retrorsum, et replevit 
semitas, et iпtroivit ad angelum 

1) За  значението на думата ossop, 
(= oseph) вж. б1>л1>жката въ втория 
стълбецъ на стр. 75. 

gloria assistebat apud Patrem ? 
Et dixit : iп virtutibus crelorum 
et iп t· :>по Patris iпvisibllis, et 
ordinator erat omпium ; et sede
bam (вм. sedebat) ego apud 
Patrem meum. Et ille erat ordi
пaпs virtutes crelorum et 1llos, 
qui secuti suпt Partem, et des
ceпdebat de coelis usque ad iп
fernum et ascendebat usque ad 
troпum Dei iпvisibllis Patris, et 
custodiebat i l las glorias, quae 
eraпt supra omnes crelos, et 
cogitavit voleпs ропеrе troпum 
super пubes et esse similis Al
tissimo. Et cum desceпdisset iп 
aёrem , iпvenit angelum seden
tem super aёrem, et dixit ei : 
aperi mihi portas aёris ,  et ape
ruit ei. Et descendeпs, iпveпit 
angelum, qui tenebat aquas, et 
dixit ei : aperi mihi portas aqua
rum, et aperuit ei . Descendens, 
iпveпit totam terram cooper
tam de aquis, et ambulags per 
suЬter, inveпit duos pisces 1) 
jacentes super aquas et erant 
quidem viпcti substineпtes to
tam terram per praeceptum Patris 
iпvisibllis. Et desceпdeпs desub
tus, iпvenit magnas nubes te
пeпtes pelagum maris, et des
ceпdit suЬtus et inveпit suum 

1)  Странична б1>л1>жка въ рж.ко
писа : Verum est, quod su11t pisces, et 
поп est al iud, sed significant evange
lium et eplstolam, quae sustinent eccle
siam, sicu1t illi sustinent terram, quae 
ecclisia m anet in VII columnis, id est 
VII cande!labrls. 
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aer1s et ad eum, qui super 
aquas erat, et dixit · eis : hrec 
omnia mea sunt ; si audieritis 
те, ponam sedem meam in nu
Ьibus et ero sim ilis Altissimo, 
et tollens aquas de superiori 
firmamento isto, cretera !оса 
maris congregabo, et post hoc 
поп erit aqua super faciem uni
versre terrre, et regnabo vobls
cum in saecula saeculorum. Et 
haec dicens angelis (вм. ange
lus)) ascendit ad caeteros ange
los usque ad quiпtшn crelum , 
et ita dicebat ad singulos : quan
tum debes Domino tuo ? Ipse 
dixit : centum choros tritici. Et 
dixit ei : a"-Cipe calamum et atra
mentum et scribe sexaginta. Et 
alii (вм. al iis) dixit : et t11 quan
tum debes Domino tuo ? Qui 
respondit : centum cados olei. 
Et dixit : sede et scribe quin
quaginta. Et ascendens ad omnes 
crelos, ita dicebat usque ad 
quintum crelum, Ыandiendo an
gelos invisibllis Patris. 

iпfernum quod est geenпa 1) 
ignis. Postea vero поп vuluit 
descendere subtus propter flam
mam ignis qui ardebat. Tunc 
reversus est Sathanas retro, im
plens se de malitiis et ascendi t 
ad ange lum, qui erat super aё
rem, et ad illum, qui erat super 
aquas, dicens eis : omпia sunt 
mea, si me audieritis, ponam 
tronum meum super nubes et 
ero similis Altissimo, et substol
lam aquas supra firmamentum 
istum et ceteras aquas in lata 
maria congregabo, et postea 
поп erit aqua . super faciem 
omnis terrae, e t  regnabo vo
Ьiscum in saecula saeculorum. 
Et hoc dixit angelis et ascen
debat  ad i l los crelos usque ad 
tertium crelum,  subvertens an
gelos invisibllis Patris et dicens 
singulis eorum : quantum de
bes Domino tuo ? Et primum 
respondit : С chados olei .  Et di
xit ei : accipe cautfonem et sede 
et scribe L. Et alii dixit : tu 
vero quantum debes Domino 
tuo ? Qui ait : С chados tritici. 
Et ait i l l i : tolle cautionem tuam 
et sede et scribe cito octuaginta . 
Et ascendebat ad alios crelos 
ita dicens, adscenditque usque 

1) Странична 6tпtжка : Vallis Josa
phat idem sunt, sci\icet oseph et atto 

et infernus e t  tartarus et generatio ig
nls, sed secundum diversas linguas 
nominantur, non est splrltus neque ali
quid vitale, sed locus est, slcut Bosslna 
et Lombardia et Tuscia. 
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1 1 1 .  - Et ex ivit vox de trono 
Patris, dicens : quid facis, negator 
Patris, seducens angelos ? factor 
peccati, cito fac, quod excogitasti. 
Tunc praecepit Pater angelis 
suis, dicens : tollite vestimenta 
eorum. Et tulerunt vestimenta 
eorum .et coronas eorum,  omni
bus angelis qui eum audierunt. 
Et interrogavi Dominum : quan
do Sathanas cecidit, in quo 
loco habltavit ? Et respondit 
mihi : Pater meus transfig uravit 
eum propter superblam suam, 
et  aЫatum est lumen аЬ ео, et 
facta est facies ejus sicut fer
rum calefactum, fuitque facies 
ejus tota sicut hominis ; et tra
xit cum cauda tertiam parteш 
angelorum Dei, et projectus est 
de sede Dei et de villicatione 
crelorum. Et descendens Satha· 
nas in  firmamentum hoc, nullam 
requiem potuit facere sibl пес 
iis qui cum ео erant. Et roga
vit Patrem, dicens : patientiam 
habe in me ,  et omnia reddam 
tibl. Et misertus est ei Pater et 
dedit ei requiem et his, qu i  cum 
ео erant, quodcunque vellet 
usque ad septem dies. 

ad quartum crelum, seducens 
angelos invisibllis Patris. 

III. - Et exivit vox de trono 
Patris , dicens : quid facis , dejecte , 
subvertens angelos Patris.? factor 
peccati ,  cito fac, quod cogitasti. 
Tunc Pater praecepit ange\is 
suis : deponite stolas et tronos 
et coronas аЬ omnibus angelis 
audientibus eum. Et tulerunt an
geli vestimenta et tronos et 
coronas omnibus angelis audien
tibus eum. lterumque ego Johan· 
nes interrogavi Dominum, di
cens : quum Sathanas cecidit, 
in quo habltavit? Et respondens, 
dixit mih i : praecepit Pater meus, 
et transfiguravit se propter ela
tionem suam, et abstulit lumen 
gloriae suae ei , et facies ejus 
sicut ferrum fuit fervens 1) аЬ 
igne, et 11) tota species faciei ejus 
fui f  sicut hominis, et habuit Vll 
caudas 8) trahentes tertiam par
tem angelorum Dei, et ejectus 
fuit а trono Dei et а villicatione 
crelorum. Et descendens de cre
lo Sathanas in firmamentum hoc 
nullam requiem poterat facere, 

1) • • • in aliquo malo opere а Do
mlno suo et facles ejus mutatur in alium 
colorem . 

2) Mutata est facie� ejus slcut ho
mlnis, qul amisit lumen, quod habe· 

bat, et fult tenebrosus propter malum , 

quod cogltaverat. 
В) Septem caudae VII peccata sunt 

vel vltla, quibus adhuc seduclt homi
nes, scilicet mendaclum, adul terium , 
rapacitas, furtum, Ыasphemia, invidia, 
dlssensio . 
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IV.-Et sic sedit in  firmamento 
et praecepit angelo,. qui erat super 
aёrem, et qui erat super aquas, et 
elevaverunt terram sursum, et ap
paruit arida. Et accepit coronam 
angeli , qui erat super aquas, et 
de medietate fecit lumen l unae 
et de medietate lumen stellarum, 
et de lapidibus fecit omnes mi
l itias stellarum. Et dehinc fecit 
angelos ministros suos secundum 
ordinem forшae Altissimi  et prae
cepto invisfbllis Patris - toni
rua , pluvias, grandines et nives . 
Et misit angelos ministros suos 
super еа, et praecepit terrae, 
ut produceret omne altile et 
omne reptile et arbores et her
bas ; et praecepit mari, ut 13ro
duceret pisces et aves creli. 

neque hi qui cum ео erant, ro· 
gavitque Patrem, dicens : pecca
vi, patientiam habe in me, om
nia reddam tiЬi. Pater miser
tus est ejus et dedit ef requiem 
facere quod voluerit usque ad 
diem septimum. 

IV. - Et tunc sedit super fir
mamentum praecepitque angelo. 

qui erat super aёrem, et illi, qui 
erat super aquas, et elevaverunt 
duas partes aquarum sursum in 
aёrem, et de tertia parte facerunt 
L maria, et fuit divlsio aqua
rum per praeceptum Patris invi
sibllis. Et praecepit iterum an
gelo, qui erat super aquas : sta 
super duos pisces, et elevavit 
capite suo tertiam, et apparuit 
arfda et fuit, quum accepit co
ronam аЬ angelo, qui erat su· 
per aёrem, media fecit tronum 
suum et medium lumen solis. 
Accipiensque coronam аЬ angelo, 
qui erat super aquas, medieta
tem fecit lumen lunae et me
dietatem lumen diei. Et de la
pidibus fecit ignem, et de igne 
fecit omnem miШiam et stellas, 

et de illis fecit angelos spiritus. 
ministros suos, secundum for
mam ordinatoris Altissimi, fecit· 
que tonitrua et pluvias et gran
dinem et nivem, et misit minis
tros angelos suos super еа. 
Praecepitque terrae, ut educeret 
omne vivens, animalia, arbores 
et herbas. Et mati praecepit, 
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V.- Et praeterea excogitavit et 
fecit hominem ad similitudiпem 
ejus vel sui, et praecepit an
gelo tertii creli iпtrare iп cor
pus luteum. Et tulit de ео et 
fecit aliud corpus iп formam 
mulieris, et praecepit aпgelo se
cundi creli introire in corpus 
mulieris. Angeli vero plorave
runt videntes iп se formam mor
talem et �sse dissimilis forma. 
Et praecepit opus carnale facere 
iп corporibus luteis , et поп in
tellexeruпt facere peccatum. Seп
teпtiator malorum ita cogitavit 
cum iпgeпio suo ut faceret pa
radisum, et iпtroduxit homines, 
et praecepit adducere . Et plaп
tavit Diabolus aruпdinem iп 
medio paradisi, et ita celavit 
ingenium suum Diabolus ne
q uam, ut ipsi поп cognoscereпt 
deceptioпem ejus. Et iпtrabat 
et loquebatur ad eos, diceпs : de 
omni fructu , qui est iп paradiso, 
comedite, de fructu vero scieп
tiae Ьопi et mali пolite come
dere. Verumtameп iпtroivit Dia
bolus iп serpeпtem пequam et 
seduxit aпgelum, qui erat iп 
forma mulieris, et effudit frater ej
us coпcupisceпtiam peccatorum, 
et fecit coпcupisceпtian1 suam 
cum Aeva iп caпtu · serpentis. Et 
ideo dicuntur filii Diaboli et 
fil i i  serpeпtis facieпtes coпcu
pisceпtiam Diaboli patris eorum 
usque ad coпsummatioпetn hu-

ut educeret pisce� et aves 1) cre 

lorum. 
V. - Et cogitavit facere ho

mincm iп servitio sibl, et tulit 
de l imum terra et fecit homiпem 
similem sibl. Et praecepit angelo 
secundi creli interoire in corpus 
luti, et tulit de ео et fecit aliud 
corpus in forma mulieris prae
cepitque angelo primi creli in
troire iп illum. Angeli ploraverunt 
multum videпtes super se formam 
mortalem esse in divisis formis. 
Praecipiebatque eis carnalis ope
ra facere· in corporibus luti, et il li 
пesciebaпt facere peccatum. Ini
tiator autem peccati cum sua 
seductioпe ita fecit : plantavit 
paradisum 1) et misit homines 
iпtra et praecepit eis пе come
dereпt ех ео. Diabolus introivit 
iп paradisum et plantavit arun
dinem iп шedio paradisi, et de 

1) Volucres et pisces поп habeпt 
spiritum пес bestiae, neque haben 
splritum hominls, sed volucres et pls
ces аЬ aquis et a�re et bestiae а terra 
et a�re recipluпt, quod habeпt. 

1) Plaпtavlt paradlsum ld est ortum 
fructlferum ХХ arboribus, scllicet пu
cibus et malls, perimicls et cotaпls et 
aliis pomis et inte et clrcumdedit om
пla paradlsiпo igпe et mlsit intus Adam 
et Evam et adhuc maпet ad deceptio
пem homlпum, qui creduпt еа esse bo
пum locum, sed malus est, lntis \'etlta 
поп fult mors, sed DiaЬolus latenter 
mlslt saporem suum lп -, ut posset 
declpere eos, поп tameп esset llberatus 
а morte, sl поп comedlsset, sed Diabo · 
lus feclt hoc totum, ut deciplat homi 
nes. 
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j u� saeculi. Et iterum effudit 
Diabolus in angelo, qui  erat in 
Adam, venenum suum - et con
cupiscentiam quae generat filios 
serpentis et filios Diaboli usque 
ad consummationem hujus sae
culi . 

VI.-Et postea ego Joannes in
terrogavi Dominum, dicens : quo
modo dicunt homines, Adam et 
Aevam а Deo creatos esse et 
in paradiso positos servare prae
cepta Patris, et morti traditi 
sunt? Et dixit mihi Dominus : 
audi Joannes, dilecte Patris mei, 
iпslpieпtes homines ita dicunt 
iп praevaricatioпe Patrem meum 

sputo suo fecit serpeпtum et 
praecepit ei iп arundiпe manere. 
Et sic Diabolus asscondebat sa
pientiam suae fraudis, ut поп 
viderent deceptionem suam . Et 
introibat ad eos, diceпs : de om
пi fructu comedite, qui est iп 
paradiso, de fructu iпiquitatis ne 
comedatis. Postea maligпus Dia
bolus, iпtraпs in serpeпtem ma
lum, et decepit aпgelum , qui erat 
iп forma mulieris, et effundit 
super caput ejus concupisceп
tiam peccati , et fuit concupis
ceпtia Evae sicut forпax ardeпs. 
Statimque Diabolus, exieпs de 
aruпdiпe in forma 1) serpeпtis, 
fecit coпcupisceпtiam suam cum 
Eva cum cauda serpeпtis. ldeo 
поп vocaпtur filii Dei, sed fil i i 
Diaboli et fi lii serpeпtis voluпta
tes patris facientes diabolicas 
usque ad saeculi fiпem. Postea 
Diabolus effudit suam coпcupis
centiam super caput aпgeli , qui 
erat iп Adam, et ambo iпventi 
sunt iп coпcupiscentia luxuriae 
simul geпerando filios Diaboli 
et serpentis usque ad consuш
matioпem saeculi. 

VI.-Et postea egoJohaпnes iп
terrogavi Domiпum, diceпs: quare 
dicuпt homines , Adam et Eva 

1) Serpens nos fuit ut serpens, sed 
sicut homo ; fecit enim .se sicut pu\crem 
ado\escentem et per praeceptum Dia
boli introivit in paradisum per - ca
nam et decepit mu\ierem et fornicatus 
est cum еа cum cauda, quod Diabolus 
cum dormiret, cecidit de bava ejus, ех 

\а creatus est ille serpens.  
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corpora Iutea fabricare, sed Spi
ritu sancti propter praevarica
tionem inventi sunt habentes 
corpora Iutea mortalia, et ideo 
morti traditi sunt. Et iterum ego 
Joannes interrogavi Dominum : 
qualiter homo incipit esse in 
spiritum in corpore carnali ?  Et 
dixit Dominus ad me : de ca
ducis angelis de crelo ingredi
untur in corporibus mulierum 
et accipiunt carnem de concu
piscentia carnis, et nascitur -
spiritus de spiritu et caro de 
сапе, et ita consummatur re
gnum Sathanae in hoc mundo 
et in omnibus gentibus. 

VII. -t Et interrogavi Dominum, 
dicens : usque quo regnablt Sa
thanas in hoc mundo super es
sentia hominum?) . 1) Et dixit mihi : 
Pater meus permisit ei regnare 
septem diebus, quae sunt sep
tem saecula. Et interrogavi Do
minum et dixi : quid erit in tem
pore hoc ? Et dixit mihi : ех q uo 
cecidit а gloria Patris Diabolus 
et suam gloriam noluit (може 
би voluit), sedit super nubes 
et misit ministros suos angelos 

Ч Заето оть Виенския ржкописъ. 

а Deo sunt formati et in para 
diso positi fuerunt custodire man
data ejus, et ipsi propter trans
gressionem praecepti Patris mor
ti traditi sunt? Et Dominus dixit 
mihi : audi, Johannes carissime, 
insipientes homines sic dicunt 
quod in praevarlcatione Pater 
meus lutea corpora fecit, sed de 
Spiritu sancto omnes virtutes 
crelorum fecit, ipsi autem prop 
ter causam eorum inventi sunt 
habentes lutea corpora et morti 
traditi sunt. Et adhuc ego Jo
hannes interrogavi Dominum ' 
dicens : Domine, quomodo inci-
pitur homo de spiritu in cor
pore carnali ? Dixitque mihi Do
minus : de lapsis spiritibus cre
lorum iпgrediuntur in corpora 
feminea lutosa et carnem acci
piunt de concupiscentia carnis, 
et nascitur spiritus de spiritu et 
caro de саrпе, .et ita finitur reg
num Sathanae in hoc mundo. 

VII.-Et interrogavi Dominum, 
discens : usque quo regnablt Sa
thanas in hoc mundo super es
sentia hominum ? Dixitque mihi 
Dominus: Pater meus permisit illi 
regnare VII dies, qui sunt septem 
secula. Et iterum ego Johannes 
interrogavi Dominum , dicens : 
quale erit hoc saeculum ? Et di
xit mihi : ех quo cecidit Diabo
lus de gloria Patris et propriam 
gloriam voluit, sedit super nu
bes et misit шinistros suos ig
nem urentem ad homines infra 
аЬ Adam usque ad Enoch mi-
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igпis ureпtes ad homiпes iпfra 
аЬ Adam usque ad Непос, mi
пistrum suum. Elevavit Непос 
super firmameпtum et osteпdit 
de'ltatem suam, et praecepit ei 
dari calamum et atramentum, 
et sedens scripsit sexaginta sep
tem libros. Et praecepit, ut ad
duceret eos iп terram, et tradi
dit (може би traderet) eos fi
J iis suis. Et deposuit Непос ti
bros iп terram et tradidit eos 
filiis suis, et crepit eos docere 
facere formam sacrificiorшn et 
1nysteria injusta, et ita abscon
debat regnum crelorum апtе 
homines. Et dicebat eis : videte , 
quod ego sum Deus vester, et 
поп praeter me alius Deus . Ideo 
misit me Pater meus iп muпdo, 
ut пotum faciam hominibus, ut 
cognoscaпt malum iпgeпium Dia
boli . Et tuпc cum cognovisset, 
quod desceпdi de crelo iп muп
dum, misit angelum, et accepit 
de tribus lignis (в.м. liпguis) , 
et dedit еа ad crucifigendum 
те Moisi, quae (в.м. qui) пuпс 
mih i  servantur. Sed ei hic пuпс 
praeпuпciabat deJtatem populo 
suo, et praecepit legem dari 
filiis Isra�l, et eduxit eum per 
siccum maris medium. 

пistrum. Et rnisit шiпistruш 
suum et assumpsit eum supra 
firmarneпtum et osteпdit illi dei
tatern suam, et praecepit i l l i  dari 
calarnurn et atrarnentum,  et se 
deпs, scripsit septuagiпta VI ti
bros. Et pr�cepit ei . eos deferri 
iп terram. Detulit autern Епосl1 
libros et tradidit filiis et docui t  
facere formarn sacrificiorurn c t  
locum sacrificiorum, et  fecerunt 
ita et clauserunt regnum crelorum 
апtе homiпes. Et dicebat eis : 
videte, quia ego surn Deus, e t  
поп est alter Deus praeter rne.  
ldeo misit rne Pater rneus in 
rnuпdurn istum, ut rnaпifesteш 
поrпеп meurn hominibus, et ut 
cognoscant eurn et rnal itiosuш 
Diabolurn. Cum autern cogno
visset Sathaпas, quod descen
derem in hunc rnundum, m isit 
angelurn suu·m et accepit de tri 
bus arboribus et dedit Moysi 
prophetae ad crucifigeпdurn rne, 
quae ligna 1) mihi custodiuпtur 

1 Etiam fuerunt llgna i l la, cum qui
bus divisit mare Moyses, cum autem 
venerunt fil i i  lsrael ad aquas amaras 
quas qui gustabant moriebantur. Erat 
tunc angelus Moysi dlcens : tolle tlgna 
et junge insimul et planta еа juxta 
aquam dicens : ista l igna erunt salus 
mundi et defensio mundi, remisslo 
peccatorum mundi . . . . erit confe
sus in il lo, qul . . • enlm de Maria 
Vlrgine quod signtficat fldem sanctae 
trinitatis ; quicunque enim crediderit in 
fidem sanctae trln itatls, sal vus eri t, 
sicut homines ЫЬепtеs postea illam 
aquam per plantationem illam , salvi 
fuerint. 
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VIII. - Cum cogitaret Pater 
тeus тittere те iп muпduт, тisit 
angelum suum апtе те, потiпе 
Maria. 1 1 t  „„ri!'"�"� те . Ego 
autem desceпdens iпtravi per 
a uditum et exivi per audituт.  
Et  cogпovit Sathaпas, pri пceps 
hujus muпdi, quia desceпdo 
qurerere et salvare qui perieraпt, 
et misit aпgelum Heliam prophe
taш baptisantem iп aqua, qui 
dicitur Jоаппеs Bapt ista. Hel ias 
а utem iпterrogavit priпcipem 
hujus muпdi : quomodo роssшп 
scire ? Тuпс ipse Domiпus dixit :  
super quem videris Spiritшn 
desceпdeпteш sicut columbam 
et  шапепtеm super eum, ipse 
est, qui baptisat iп Spirito saпcto 
iп reтissioпem peccatorum ,  ipse 
poteris eum perdere et salvare . 

IX. - Et iterum ego Jоаппеs i п 

terrogavi Domiпum: potest hото 
salvus esse per baptismum Joaп
nis, sine tuo baptismo?  Et res
pondit Dominus : nisi ego Ьар-

usque n unc. Et ipse annuntia
bat  e i  deitatem praecepitq ue et 
legizare filiis lsrael ,  et ita eduxit 
eos per siccum per mediuт 
тaris . 

VI I I .  :_ Quum cogitavit Pater 
шeus тi ttere те in тundum is
tum, misit ante me aпgelum suuш, 
per Spiritum sanctum,  ut reci
peret, qu i  vocabatur Maria, ma
ter  mea ,  et ego descendens per 
audituт introivi et  exivi . Et 
scivi t Sathanas, princeps lшj us  
mundi, quod ego veп i  q uaerere 
et salvare qure perierant, misit  
angeluш sнum Elya m prop l1etam 
baptizantem in aqua, q ui voca 
tur Johannes Baptista. Elyas au
tem interrogav it principem liujus 
muпdi, quomodo poterit eum 
cognoscere , et ipse dixit ei : 
supra quem videritis Spiritum 
sanctum descendentem in specie 
columbre et maneпtem supra 
eum , ipse est, qui  baptizat in 
Spir i tu sancto et igпi . Ideo hoc 
dicebat Joha'nnes, qu ia поп cog
noscebat eum, sed i l le qui mi
sit me baptizare iп  aqua,  i l le 
dicit e i : testificatur Johanпes, 
ego baptizo in aqua in  preniteпtia, 
Ше autem baptizat nos iп Sp iritu 
sancto iп reтissioпeт pecca
toruт,  ille est, qui potest per 
dere et salvare. 

IX. - Et iterum ego Johaппes 
interrogavi Dominum: potest 
homo habere salvationem per 
baptismum Johannis ? Sine meo 
baptismate , quo baptizo iп re-
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tisavero iп  remissioпe m  pecca 
toru m, per baptismum aqure 
пеmо potest videre regпum cre
torum, quia ego sum paп is vitre 
desceпdeпs de septimo crelo ,  et 
q u i  maпducant carпem meam 
e t  Ь ibuпt  saпguinem m e u m ,  isti 
fi l i i  Dei  vocabuпtur . Et iпterro

gavi Domiпum et  d ixi : Quid est 
manducare carnem meam et Ы 
Ьеrе saпgu iпem meum ? Et dixit 
mih i  Dominus : апtе ruiпam Dia
boli сuш omпi milit ia sua а glo 
ria . Patris i n  oratione oraпdo s ic  
glorificabaпt Partem iп  orat io
п ibus , d iceпdo : Pater noster , qu i 
e s  i n  crel is , et ita omпia caпtica 
eorum asceпdebant апtе sedem 
Patris. Et cum cecidissent, postea 
поп possunt gl ir ificare Deum iп 
orationc ista.  Et interrogav i D o 

minum : Quomodo Joaпnis  bap 
tismum omпes recipiunt , tuum 
vero baptismum поп omпes reci
piunt ? Et respo ndeпs Domiпus : 
quia opera illorum mala sunt et 
поп veniuпt a d  lumeп. Discipul i 
Joaппis пubunt et ducuntur ad 
пuptias, mei autem discipuli  
пес nubunt пес пubeпtur, sed 
sunt sicut aпgel i  Dei in crelo. 
Ego autem dixi : si eпim est 
peccatum cum muljere, поп ex
pedit homini пubere. Dixit au
tem Domiпus ad me : поп om
nes capiuпt verbum hoc nisi hi, 
qu ibus datum est. Suпt enim 
eunuchi, qui de utero matris sic 
пati suпt ; et suпt eunuchi, quos 
eunuchisaveruпt homines; et suпt 

m iss ioпem peccatorum , i nqua m 
solum , nul lus  potest habere 
salva t ionem De i , ех quo ego 
sum panis vitre descendens de 
septimo crelo, quod qui шaп
ducat carnem шеаm et Ьibl t  san
gu iпem , h i  fil i i  Dei vacabuntur . 
Et i nterrogav i Dominum : qu id 
est caro tua et quid est saпguis 
tuus ? Et dixit m il1i Dominus : 
antequa 111 cecid isse t Diabolus 
cum tota militia aпgel ica Pa tris , 
angeli  Patris orantes glorifica
ban t  Patre m meum hanc ora t io 
nem,  diceпtes : Pater noster, qui  

es i п crel is . 1) Ita h ic cantus 
ascendebat ante tronum Patr is .  
Sed aпgel i ,  ех quo ceciderun t , 
jam поп potuerunt glorificare 
Dominum iп liac oratioпe . Et 
iterum iп terrogavi Dominum :  
q uomodo totus muпdus accepit 
baptismum Jo\1aппis, tuum au
tem поп omпes accipiuпt ?  Res
poпdit шihi Domiпus : ideo, quia 
opera eorum mala suпt et поп 
veпiunt ad  lucem. Discipul i  Jo
haппis пubuпt et пubuntur, dis
c ipul i autem  'mei поп пubuпt 
пес пubuпtur, sed suпt sicut 
aпgeli Dei in crelo iп regпo 
crelorum. Et ego dixi : s i  ita est 
peccatum cum mulieribus, поп 
expedit nubere . Et Domiпus a it :  

1 )  Cantabant angeli hanc orationem 
dicentes, sed Pater noster поп ideo 
dixerunt, quod ipsl peccata haberent, 
sed Pater provldens nostra dellcta fu
tura, qul поs dlcturl eramus hanc ora
tioпem, sic placuit et esse diceпdam. 
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eunuchi, qui se ipsos castrave
runt propter regnum crelorum. 
Qui potest capere, capiat. 

Х. - Ego autem iпterrogavi 
Dominum de die judicii : quod 
signum erit adventus tui ? Et res
poпdeпs dixit mihi : cum coп
summabltur пumerus j ustorum 
scilicet пumerus coronatorum 
jнstorum caducorum, et tuпc 
solvetur Sathanas de carcere suo, 
habeпs iram magпam, et feciet 
bellum cum justis, et clamabuпt 
ad Domiпum voce magпa. Et 
statim prrecepiet (вм. prrecepit) 
Domiпus angelo, ut tuba canat . 
lп tuba vox archangeli de crelo 
audietur versus ad inferпa . Et 
tuпc obscurabltur sol, et luпa 
поп dablt lumen suum, et stel
lre cadent, et salveпtur quatuor 
veпti de fuпdameпtis suis, et 
tremere facient terram et шаrе 
et moпtes et colles simul . Et 
tremeblt statim crelum et ob
scurabltur sol, qui luceblt versus 
ad quartam horam. Тuпс appa
reblt sigпum Filii homiпis et 
omпes iancti aпgeli cum ео, et 
ропеt sedeш suam super пubes, 
et sedeblt super sedem maje
statis sure cum duodecim apo
stolis super duodecim sedes glo
rire sure. Et apparieпtur libri, et 
judicablt uпiversum orbem et 

поп omпes cupiuпt verbum istud, 
·sed quibus datum est. Sunt en im 
euпuchi, qui  de veпtre matris 
sic пati sunt ; et suпt eunuch i ,  
qui facti suпt аЬ homiпibus ; et 
suпt euпuchi, qui se ipsos ca
straveruпt propter regпum cre
lorum. 

Х. - Et postea ego iпterrogavi 
Dominum de die judicii : quod 
sigпum erit adveпtus tui ? Et 
respoпdeпs Domiпus ait : et erit 
cum coпsummabltur пumerus. 
justorum secuпdum пumerum 
coroпarum cadeпtium, tuпc sol
vetur Sathaпas de suo carcere , 
l1abens iram magпam et faciet 
bellнm cum justis, et clama
bunt justi ad Domiпum Deum 
suum. Et statim praecipiet Do
miпus Deus arctiaпgelo, ut tuba 
caпtet. Et exiet vox archaпgeli 
de crelis et usque ad iпferiora 
audietur. Et tuпc obscurabltur 
sol 1 ) , et luпa поп dablt lumeп 
suum, et stel lae cadeпt de cre
l i s  et solventur quatuor veпti2) 
magni а constitutioпe eorum . 
et tremet terra et mare moп
tesque et colles iпsimul .  Et tuпc 
revelabltur sigпum Filii, et plaп 
geпt omnes tribus terrae , sta-

') Sol, id est princeps et tronu 111 
suum ; luna, id est lex Moysi ; stel lae 
spiritus s11i ministri , quod apostoli non 
l1abebunt locum ut р .  . regnare, sed 
Christus Fil ius Dei, qui est sol septt1 · 
pl11m ,  regnabl t .  

2 )  Q11atuor venti reges sunt, qt1 i  
persequentur eccl esiam, quae tunc erit, 
et alios bel lo occldent, sine misericordia. 
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fidem quam prredicaverat. Et 
tunc mittet Filius hominis an 
gelos suos, et colligent electos 
ejus а quatuor ventis а summis 
ccelorum usque ad terminos eo
rum,  et deducent eos qurerere. 
Tunc mittet Filius Dei malos 
dremones, ut mittant omnes gen
tes ante se, et dicet ad eos : 
venite, qui dicebatis manduca
vimus et Ьiblmus et recepimus 
qurestum hujus mundi. Et post 
hrec iterum inducuntur, et statim 
stabunt omnes ante tribunal, 
timentes omnes gentes. Et libri 
aperientur vitre, et manifesta
bunt omnes gentes impietatem 
suam. Et glorificablt justos in 
patientia eorum et opera Ьопа 
gloria et honor et incorruptio, 
servantibus mandata angelica et 
obedientibus injuste, i ra. et indi
gnatio et tribu\atio et angustia 
apprehendet eos. Et deducet Fi
lius Dei electos suos de medio 
peccatorum et dicet ad eos : ve· 
nite, benedicti Patris mei, pos
sidete paratum vobls regn11m 
а constitutione mundi. Tunc pec
catoribus dicet : discedite а me, 
maledicti , in ignem reternum, 
qui paratus est Diabolo et an
gelis ejus. Et creteri videntes 
novissima abscissione, projicient 
peccatores in infernurn prrecepto 
invisibllis Patris. Tunc exient 
spiritus de carceribus non cre
dentium, et tunc vox mea audita 
erit, et erit unum ovile et unus 
pastor. Et exiet de inferioribus 

timque ccelum tremet et ob
scurabltur, et sol lucet usque 
ad horam nonam. Et tunc ma
nifestabltur Filius hominis in 
gloria sua, omnesque sancti et 
et angeli cum ео, et sedes po
nentur supra nubes, sedebltque 
supra sedem gloriae suae cum 
XII apostolis super ХП sedes 
suae gloriae . Et libri aperientur, 
et judicablt omnes gentes orbls 
terrre, tunc praedicabltur fides. 
Tunc mittet Filius hominis an
gelos suos, et colligent electos 
suos а summis ccelorum usque 
ad fines eorum , et adducent 
cum sua in omnia mihi super 
nubem in aёrem . Tunc mittet 
Fi l ius Dei daemoпes malos et 
ejiciet eos cum ira, et omnes 
linguas quae crediderunt in eum, 
eos ve . . п . . r et . . . . . qui . . . . . 
maпducemus et Ьibamus et reci
piamus et his, qui hic sunt, et 
videamus, quale adjutorium ha
beblt de his, et coпfestim omnes 
gentes апtе judicium timidum . 
Et aperientur duo libri, et ma
пifestabunt omnes gentes eum 
praedicatione eorum et glorifica
bunt justos in sufferentia eorum 
cum operibus bonis, gloria et ho
nor inaccessibllis custodientibus 
angelicam vitam, et obedientes 
iniquitati , irat11 et furorem et an
gustiam et indignationem acci
pient. Et separablt Filius homi
nis justos suos de medio pec
catorum, dicens eis: venite, bene
dicti Patris mei, percipite ра-
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terrre obscurum tenebrosu m ,  
quod est tenebrosum gehennre 
ignis, et comburёt universa us
que ad aёrem firmamenti аЬ 
inferioribus . .  Et erit  Dominus in  
firmamento usque  ad inferiora 
terrre. Sicut homo habens tri
ginta annos levaret lapidem et 
mitteret deorsum , vix per tres 
annos fundum attiпgere t : tanta 
est profunditas laci et  ignis,  uЬi  
peccatores haЬitabunt. 

XI.-Et tunc ligaЬitur Sathanas 
et omnis militia e j us ,  et  m ittetur 
in lacum ignis. Et  deambulaЬit  
Fil ius Dei cum electis suis de
super firmamentu m ,  et claudet 
Diabolum ligans eum insolubl
libus vinculis fortibus .  Cum pec
catores plorantes et  lugentes di
cent : absorbe nos, terra , et  operi 
поs morte ; et  tuпc fulgebunt 
justi sicut sol in regno Patri s 
eorum . Et deducet eos ante se
dem Patris invisibl l is ,  dicen s : 
ессе ego et pueri mei ,  quos de
di t  mihi Deus ; juste, mundus 
te mon cognovit, ego autem 
cognovi te in veritate, quia tu 
me misisti. Et tunc respondeblt 
Pater Filio suo, dicens : Fili d i 
lecte mi,  sede а dextris meis, 
donec ponam inimicos tuos sca
bellum pedum tuorum, q tt i  ne
gaverunt me et dixere : nos dii  
sumus et prreter nos поп est 
a lius Deus ; qui prophetas tuos 
ceciderunt et justos tuos per
secuti sunt, et tu persecutus 
es eos in  tenebras exteriores . 

ratum vobls regnum а consti 
tutione mundi. Et tunc dicet 
peccatori bus : discedite а me , 
maledicti, in ignem aeternum, 
paratum Diabolo et  angelis e jus. 
Et ceteri videbunt novissima ш 
separationem et convertentur 
peccatores in infernum.  Et per 
licentiam Patris, exibunt de car 
cere spiritus increduli  a liquando 
et vocem meam audient, et erit 
u rшm ovile et unus pastor. Et 
tunc per Iicentiam Patris exiet 
de inferiori terrae obscuritas 
tenebrosa et geenna igпis, et a r 
deblt omnia inferiora terrae usque 
ad aёrem firma m enti,  erit ign is  
affic . . . . . . . . . . . 1 )  

(lgn . v. Dйllinger, B�itrage 
zur Sektengeschichte des Mit 
telalters . Munchen 1 890, 1 1 ,  стр 
85-92) . 

1) Краятъ липсва. 
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Ibl erit fletus et stridor deпti um .  
Et  tunc sedeblt Filius Dei  а 
dextris Patris sui , et praecipiet 
Pater angelis suis, et  ministrablt 
eis et ponet eos iп choros aпge
lorum,  ut induat eos indumeп
tis iпcorruptibil ibus, et dablt eis 
coroпas immarcessiblles et sedes 
immoblles : et  Deus in medio 
erit. Et поп esurient neque sitierit 
amplius, пeque cadet super illos 
sol , пeque ul lus aestus. Et ab
sterget Deus omпem lacrymam 
аЬ oculis eorum et  regпablt 
(Filius) cum Patre in saecula 
saeculorum. 

Нос est secretum hrereticorum 

de Concorezio, portatum de Bul
garia Nazario suo episcopo, 

plenum erroribus. 
( Benoist, Histoire des Albl

geois et  des Vaudois ou Bar
bets. Paris 1 69 1 ,  1, стр 283-296). 
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Четвероевангелие. - Четиритt. канонични Евангелия 
на християнитt. еж. били основна книга на богомилитt. Това 
се потвърдява отъ всички досежни извори.. Богомилитt. (въ 
сж.щность, избранитt., съвършенитt. отъ т15хъ) носt.ли Еван
гелието постоянно въ ржцt.т-В си, казва пресвитеръ Козма, 
единъ отъ първитt. изобличители на богомилството 1) ; тt. го 
знаели наизустъ, добавятъ най-добр-В ос.вt.доменитt. свид-В
тели на това учение - Евтими отъ Акмония 1) и Евтими Зи
га�инъ 8) ; при посвещение на нt.кого з� членъ на сектата или 

1) И етоt tt{Ait R j)t('Kt(' Дlj)Ж4ЦJI.  • • Н1 e'l'j)4Жf'I'-.. eTOI erAHf 
& PV'Kt(' Hf'h . Коз.ма, 30, 3 1 .  

2) ini a�p.Cllto' вxouaL �о 16е11т1iЛLОУ. Изд. Fickiir, 63. 
З) dnocnri3'tr;;oua1 • • • w xe11�dc. Me11�3'e11tov 16t:11Y'f1lЛLOY, xe11i w xe11�dc. Иcipxov, 

xe11L w Xt:ll�dc. Лouxllv, х� w xe11�dc. 'lalriYVIJY, Zigabenш:, Adversus Bogomilos. Иза. 
В'Ь Patr. Graeca СХХХ, 1 292, или, по другь р.жкопFIС'Ь , изд. у Ficker, 98. 
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при извършване на нtкоя друга служt:iа, безъ Евангелието не 
е могло да се мине както у богомилитi>, така и у западнитi> 
дуалисти въ Италия и Франция . 1) Съ други думи, Евангелието 
е било наржчната и света книга на богомилството . 

Богомилското четвероевангелие е било тъждествено по 
съдържание съ каноничното християнско. Зигавинъ разказва , 
че ,  като прtгледалъ внимателно Евангелието на богомилския 
наставникъ Василия, намtрилъ го напълно еднакво съ упо
тр-tбяваното въ православната черква. Въ своитi> прtнии 
обаче Васили си спужелъ съ извадки, които не се намирали 
въ неговия текстъ и които той знаелъ отъ друго Евангелие, 
което не било прtправено отъ Йоана Златоуста (Xpua6ato110�) . 
наричанъ отъ богомилитt, за подигравка, Gм-kт•но°"'ст"h. (Фрu· 
a6crtoµ.o�). 1) Отъ това извtстие разбираме, че нtкои богомили 
си служели съ евангелски текстъ, който билъ нагоденъ по 
тtхното учение и се различавалъ на мtста отъ каноничното 
Евангелие .  Това ни подсtща за Евангелието у нtкои отъ 
прtдтечитt на богомилитt - гностицитt и манихеитi>. Така , 
Василидъ и Маркионъ отхвърляха нtкои мtста отъ канонич
ното Евангелие или и цtли евангелисти. Маркионъ призна
ваше само Евангелието · на Лука, като и отъ него изваждаше 
пасажитi>, въ които се говори за Христовото рождение или 
въ които еж. отразени еврейски възгледи .8) Мани, основа
тельтt на манихейството, заявяваше, че много мtста отъ 
Евангелията не отговарятъ на дtйствителния животъ на Исуса , 
че тi> били криво прtдадени. ') Твърдt е възможно, слtдва
телно, въ нtкои пуритански богомилски срtди да се е па
з-Влъ особенъ евангелски текстъ, прtчистенъ отъ изрази , 

които не се ·схождали съ тtхното учение ; такъвъ ще да е 
билъ именно и текстътъ, отъ който богомилътъ Васили пра· 
вtлъ извадки. Иначе изобщо богомилитi> употрtбявали ка
ноничното Евангелие на официалната черква. Въ това се 
увtряваме най-сетнt и отъ запазенитt евангелски рж.кописн 
на богомилитi>, каквито еж. напр . Хваловото Евангелие, 5) Ни
колското,8) употрi>бявани у босненскитt патарени, Лионското 

1) Срв. за това по-долу, при . Катарския трtбникъ•.  

а)  Р. Or. СХХХ, 1317.  
3) Epiphanius. Adversus l1aereses . Р. Or.  XLI, 703. 
') Hegemonius, Ada Archelai, Р. Or. Х, 1513-1 514.  
S) Oj. Dani'fiC, Hvalov rukopis (въ Starlne 111, стр. 1 и сл.) 
81 'i. Даниrсиh. Никмско jeвaвiJeJЬe. Биоrрад 1864. 
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Евангелие на албигойцитt 1) и др. Пьрвитt дв'h сп'hдватъ 
Кирило-Методиевския пр'hводъ, напра венъ отъ гръцкия ори 
rиналъ, а Лионскиятъ провансалски пр'hводъ е направенъ по 
Вупгатата, употр'hбявана въ западната черква. 

Но, като си служели съ си.щото канонично Евангелие, 
богомилит'h го тълкували по своему, споредъ своитt бого
словски възгледи, и това прав'hло още по -гол'hмо различието 
между християнство и богомилство. Боrомилит'h учели, че 
евангелскитt истнни тр'hбва да се разбиратъ въ дълбока, пр-Б
носна смисъль, а не да се прнематъ въ пр-Бкото имъ, бук
вално значение. „Ако и да държатъ, казва пресвитеръ Козма, 
светоrо евангелие въ ри.ката си,  но го тълкуватъ неправилно " . 1) 
На друго м-Бсто на своята Беdда той ги пр-Бдава на 
проклятие за това имъ отнасяне къмъ Светото писание :  
. Който прi>иначава по своему евангелскитt и апостолски 
думи и не ги приема, както еж ги изправили светит'h м.жже, 
да б.жде проклетъ 1• 8) Евтим и отъ Акмония еж.що ги укорява , 
зад'hто пр . :: .авали Св . писание лукаво и извратено.•) Ту
лузскиятъ :�t1квизиторъ Бернардъ Гвtrдони, който е оставилъ 
единъ отъ най·цtннит-Б извори за изучване на западнитt дуа
листи, твърди, че тия посп-Бдн ит-Б чели Евангелието и По
сланията апостолски на простонароденъ езикъ и ги тълкували 
по свой начинъ , противенъ на наредбитt на Римската черква. �) 

Ето за прим-Бръ какъ богомнлиn тълкували по своему 
н-Вкои м-Бста изъ Евангелието . Противобогомипската литера
тура е пълна съ такива посочвани я .  Така, като не призна
вали причастието, за което се отнася реченото у Матея , г л. 
XXVI, 26 -28 (Вземете и яжте , това е моето т-8110 . • . Пийте 
отъ нея всички, това е моята кръвь . . . ), боrомипит-Б заявявали, 
казва пресвитеръ Козма, че ти я думи не били за комката, 

1) L. Cledat, Le Nouveat1 Testament t raduit au XJlle s iecle en \angue 
proveщ;ale. Paris 1 888 . 

2) Коз.ма, 32. 
з) ..,Иж• рдзкрдq1д1т-.. w c:•s'k с:Аок•tА •\f Atк.t.a И дПА„tК•.а и ш 

д1ржнт lilKO ЖI нс:nрдКНW.А етiн мsжн , Д.А s•д•т npOK/\lilT"lt.. Коз.ма, 68-69. 

4) Kcxi. ,;� ур«1р� o t cioaj!at, (т. е. Boy6µ1lo1\ �А� xcxi. iv 61i0xpLoa1 pa,;ip

xov,;111, µij mxoiJy,;1; µТj�i c:ppovoOy,;" ,;/k 't/DY h!шv yp11c:pdrl. Ficker, 69. 

Ь) ltem, legunt de Evangel iis et de Eplstoli-s in vulgarl, expllcando e t  

exponendo pro s e  e t  c:ontra statum Romane Ec:c:lesie. Bernardus Quidonis. Prac: 
t ica inquisitlonis heretlce pravltati s .  PuЬ\le par С. Douais .  Parls 1 888, стр. 242 . 
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а означавали : тtлото - Евангелието, а кръвьта - Апостола . 1 ) 
Дtто пъкъ въ Евангелието стои какъ Исусъ наситилъ народа 
съ петь хлtба, това не било истина, казвали богомилитt : туй 
означавало четиритt Евангелия  и петото - Апостола, 2) чрtзъ 
които се дава духовна храна на вtруещитt. Разка3ътъ у Лука , 
IX, 5 сл. , дtто дяволътъ възвежда Исуса на една планина и 
се обtщава да му подари всичко, което се вижда оттамъ, 
ако Исусъ му се поклони, се обяснявалъ отъ богомилитt,  
съгласно съ учението имъ за сътворението на видимия  свtтъ 
отъ дявола, така : Високата планина е второто небе. Дяволътъ 
не ще е могълъ да се възкачи на нея, ако тя да не е била 
негово творение ; той: не би рекълъ на Исуса да му прtдаде 
всичкитt царства , които се виждали отъ планината , ако той 
да не е билъ тtхенъ господарь.8) Витлеемъ, дtто се родилъ 
Исусъ, е въ сжщность богомилската община,  истинската хри 
стиянска черква , въ която Словото божие с е  ражда и про 
повtдва ; царь Иродъ пъкъ е православната черква, която се 
опитва да убие родилото се между богомилитt Слово на исти
ната. ') Стихътъ у Матея (IV, 1 3) ,  дtто е речено, че Исусъ на
пусналъ Назаретъ и се заселилъ въ Капернаумъ, означавалъ 
въ прtносна смисъль слtдното : Исусъ оставилъ православ
ната черква (Назаретъ) и fdИналъ въ богомилската, която е 
Капернаумъ. ь) Стиха у Матея, Ill , 7 - И като видt Йоанъ мно
зина фарисеи и садукеи ,  че отиватъ при него да се кръстятъ, 
рече имъ : изчадия ехиднени 1 кой ви подсказа да бtгате отъ 
бждещия гнtвъ ? - тt обяснявали иносказателно : православ
нитt еж фарисеи � садукеи, сtме на змията, родени отъ съ
въкуплението И съ Ева. 8) Петъръ Сарнайски,  участникъ и 
историкъ на противоалбигойския кръстоносенъ походъ, при
писва  на провансалскитt дуалисти слtднитt тълкования за 
новозавtтни лица и мtc·ra : „ Tt твърдtха, казва той, че  всички 
отци отъ Стария завtтъ еж ося.дени на вtчна мж.ка и че 
Иоанъ Кръститель билъ единъ отъ най-главнитt Демони. Tt 
дори си говорtха скришомъ, какво и тоя Христосъ, който 

1) Коз.ма, 1 2 .  
2 )  Коз.ма, 37. 
3) Zigabenus. Patr. Gr. СХХХ, 1 324-1325. 
4) Пакъ там-ъ, 1 32 1 .  
5) Пакъ там-ъ, 1 325. 
&) Пакъ там-ъ, 1324 . 



Ч етвероева нrепие. 9 1  

се билъ родилъ въ земния и видимъ Витлеемъ и билъ раз
пънатъ на кръстъ въ Йерусалимъ, че и той билъ лошъ (ma
l us), че Мария Магдалина била негова наложница и че тя 
именно е била жената, заловена въ блудство, за която се го
вори въ Евангелието. Що се отнася до добрия Христа, той, 
споредъ тtхното казване, никога не е ялъ или пилъ, нито се 
хранtлъ съ сжщинско месо, нито пъкъ нtкоrа е билъ на тов 
свtтъ, а само духовно е прtбивавалъ въ тtлото на (апостолъ) 
Павла.  А дtто поменахме за земния и видимъ Витлеемъ, про
дължава историкътъ, то е, защото еретицитi> си въобразяваха , 
че имало друга, нова и невидима земя и че на нея, спо.редъ 
нtкои отъ тtхъ, се билъ родилъ добрия Христосъ и билъ 
разпънатъ " . 1) 

Богомилитi>, ако и да си служели и съ четиритi> Еван
гелия, прi>дпочитали обаче Йоановото прi>дъ синоптичнитt 
(на Матея ,  Марка и Лука) и го употрi>бявали току-речи при 
всички свои обреди . Така, при приемане нi>кого въ своята 
вtра, ·•· · възлагали на главата му Йоановото Евангелие, казва 
ЗигавР. !�Ъ за цариградскитi> богомиJIИ. 11) При извършване на  
тоя обредъ у албигойцитi>, четtло се  началото на са.щото 
Евангелие „ Въ начало бtше Словото и пр" . до стихъ 1 4 : 
„ И  стана плъть и живt между насъ " . При приемане на болни 
въ своята черква, както и при прi>дсмъртната изповi>дь, ал
бигой1 .t.�t чели пакъ началото на Йоановото Е�ангелне . 3) 
Отъ тi>зи и други подобни в-Бети за полагането на Иоановото 
Евангелие на главата на вi>рнитt може да се прi>дположи, 
че богомилитi> еж имали това Евангелие и въ отдtлни рж
кописи, извънъ общото Четвороевангелие, или пъкъ, може
би ,  само еж разтваряли Четвороевангелието при първата глава 
на Йоана. 

Прtдпочитането, давано на Йоановото Евангелие, било 
въ зависимость прi>ди всичко отъ култа на богомилитt къмъ 
евангелиста Йоана. Tt учели, че дtва Мария, Исусъ и Йоанъ 

1) Petrus Vallium-Sarnaii monachu.�. Histori a  Alblgensium (Recueil des 
historiens des Gaules  et de  la France . Т. XIX), стр. 5. 

2)  Zigabenus, 1 3 1 3. 
З) Bernandus Quidonis, Practica, 24 1 .  - Подобенъ документъ е обна

родванъ и у DOllinger, Beitrage zur Sektengeschlchte des Mittela lters, т. II ,  5. 
Срв. още у С. Schmidt. Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou A\Ьi
geois, т. 11, 1 27, 1 29. 
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еж ангели, изпратени на тоя свtтъ отъ Бога Отца. Италиян
скиятъ познавачъ и изобличитель на дуалиститt прtзъ Xlll в. , 
Монета , изрично подчертава тая особеность на славянскитt 
дуалисти. 1) Отъ друга страна, Йоановото Евангелие допадало 
на богомипитt и по основната мисъль, прокарана въ него. 
Началото на това Евангелие било цtло откровение за бого
милитt ; тамъ тt виждали разгадК'а на своето учение за двtтt 
начала - свtтлина И мракъ, добро И ЗЛО , както И за ду

ховната, неплътска цtль на своя животъ на тоя свtтъ. Нека 
прочее си припомt1имъ тия първи стихове на Йоана : . Въ на
чало бt.ше Словото, и Словото бtше у Бога , и Боrъ бtше 
Словото . То бi>ше въ начало у Бога. Всичко чрt.зъ него 
стана , и безъ него не стана нито едно отъ онова, което е 
станало. Въ него имаше животъ, и животътъ бt.ше свt.тли
ната на человtцит-Б. И свtтлината свtти въ мрака, и мра
кътъ я не обзе . Имаше единъ человt.къ, пратенъ отъ Бога, 
името му Йоанъ ; той дойде за свидt.те.'lство, да свидt.тел
ствува за свtтлината, та всичкитi> да пов-Брватъ чр-Бзъ него. 
Той не бt.ше св-Бтлината , а бi> qратенъ да свидtтелствува за 
свtтлината . Сжществуваше истинската свt.тлина, която про
свt.тява всt.ки человt.къ, който идва на свt.та. Въ свtта бt.ше, 
и свt.тътъ чрt.зъ него стана, но свtтътъ го не позна. Дойде 
у своитt си, и своит-Б го не приеха� А на всички ония, които 
го приеха, - на вt.рващит-Б въ неговото име, даде власть да 
станатъ божи чада ; т-Б се родиха не отъ кръвь, ни отъ похоть 
плътска, нито отъ похоть мжжка, а отъ Бога . И Словото 
стана плъть и живt. между насъ • .  

Йоановото Евангелие 
допадало на боrомилит-Б и поради своитt. отлики отъ синоп
тичнитt Евангелия. Докато у Матея и у Лука се изтъква 
особено челов-Бческата страна отъ живота на Исуса и се го
вори за еврейското родословие и произходъ на Христа ; до
като у Марка Евангелието се почва съ свидt.телство отъ· ста
розавt.тнитt. пророци, малко на почить у богоиилитt, и съ 
Йоана Кръстителя, прt.карванъ за лошъ демонъ у еж.щит-В 

1) Sclavl vero dicunt, quod Deus Pate.r justorum tres angelos m isi t in 
mundum : unus ех els formam mulierls accepit in mundo isto et hlc dlctus est 
Maria, alll vero duo vlrlles formas sumserunt, scllicet Chltstus et Joannes Evan
gelista - quem adhuc credunt Sclavl et qui duo ponunt princlpia, in llia forma 
exlstere quam assumpslt • • • Moneta, Adversus Catharos et Wa ldenses. Romae 
1 743, ки. 111, rn. 2. 
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богомили, - Евангелието на Йоана изтъква главно боже
ствения произходъ на Исуса, неговото прi;двtчно битие като 
Богъ Слово (Логосъ), което приема човtшки образъ, става 
носитель на разума и истината между человtцитt, и съ това 
ги повежда отъ видимия свtтъ къмъ възвишения, духовенъ 
миръ, за да ги спаси. Опамъ и името на евангелиста -
Йоанъ „ Богословъ м , оттамъ и символния образъ на сжщия 
като орелъ, който се унася къмъ небеснитt висини. Анти
юдейската струя, прокарана въ четвъртото Евангелие, сжщо 
така е допринела за особената привързаность на богомилитt 
юдеомразци къмъ него. Най-сетнt, сжщиятъ Йоанъ Богословъ, 
най-любимиятъ ученикъ на Исуса, е станапъ за богомилитt 
и авторъ на тtхната • Тайна книга • ,  за която говорихме по·горt. 

Павликянитt еж.що така си служели съ Четвероеванге 
лието. За това свидtтелствува Петъръ Сицилийски, който 
прtзъ 868-869 г. прtстоялъ деветь мtсеци въ павликян
ския градъ Тефрика, въ Армения, и написалъ история на 
ересьта и изобличение противъ нея . Интересна е старинната 
бtлtжка на полето на неговата история, дtто приписвачътъ 
добавя, какво въ негово врtме павликянитt употрtбявали 
само двt Евангелия, и особено това на Лука1). Второто 
Евангелие ще да е било, бъзъ съмнtние, Йоановото. Еванге
лието .на Лука тt сж прtдпочитали прtдъ Матеевото и Мар 
ковото поради антиюдейския му характеръ . Българскит'h 
павликяни си служели съ славянското Евангелие (съ четиритt 
евангелисти) дори до XVII в . , когато минали въ католичество.•) 

Апостолъ . - Втората новозавtтна канонична книга на 
богомилитt е била Апостолътъ, съдържащъ Дtлата (Дtя
нията) и Писмата (Посланията) на апостолитt. Пресвитеръ 
Козма, който на двt мtста споменава за употрtбата на Апо
стола у богомилитt, нарича тая книга Праксъ Апостолъ8), 

1 ) Q[ ylkp vlJv µovoL; w� 860 xp&v"tOCL Ei'l«rтal!o", -x()ti µliA.lov '�ф 1t«tik Aott· 

-x&.v. Petrus Siculus, Historla Manichaeorum qul et Pauliclani dicuntur. Palr . Gr. 
C I  V, 1 255- 1 256. тексть и заб1>111>жка Ч· 

2) Е. Fermend't.in, Acta Bulgariae · E}lesiastica, 80. 
8) lilKO Ж• Khl •Р•ТН ЦW EAlilЗHlil ЦJIC;I\ l\lcirд••т•, lilKO w т1тpir

•VAИI  то •ст�. р1ч1но и w .tnp.tкoc1 (w п рдкс1r въ Рум1нцевския прi>nисъ) 

.,.. i:' ( .tПАН . Коз.ма, 1 2. -
• • • но ч1тw р1 •t(AНCT W ,  п;ато• .tпрдко onp.tKc"ll. 

въ Казанския прi>писъ). Коз.ма, 37. Въ иачапиия текстъ на Козма е би.110 
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което въ сжщность значи Дtяния аhостолски (ix� 1t�ci�eti; -cli>v 
ti1tocn:6Люv) ; но подъ това име той разбира цtлия Апостолъ . 
Зигавинъ опрtдtля това по-точно ; той казва, че богомилитt 
си служели и съ двtтt части на Апостола, именнно съ д'Бя
нията и съ всичкитt Послания апостолски 1) .  Съ други думи,  тt 
приемали и Петровит·в Послания, които се отхвърляли отъ 
крайнитt богомили и отъ павликянитt. Вече и туй показва,  
че  цариградскитt богомили, отъ групата на Василия, се п ри
държали до умtреното богомилство. Евтими отъ Акмония 
дори казва, че богомилитt знаели на изустъ, заедно съ Еван
гелието, и Павловитt Послания2) .  Павликянитt не приемали 
цtлия Апостолъ ; тt признавали само Дtянията апостолски , 
четиринадесетьтtхъ Послания на Павла , _  Посланието на Якова, 
тритt Послания на Йоана, Посланието на Юда, но отхвър
ляли Посланията на апостолъ Петра, когото тt ненавиждали 
поради отричането му отъ Христа. Освtнъ това, арменскитt 
павликяни си служели и съ Посланията на своя учитель Сер
гия3). Въ бtлtжката къмъ Историята на павликянитt отъ 
Петра Сицилийски, за която поменахме по -горt, се казва , че 
павликянитt приемали всичко петнадесеть Павлови послания, 
послtдното отъ които е било Посланието до Лаодикийцитt..  4) 
Това кратко послание, чийто истински авторъ не е устано
венъ въ богословската наука, е бивало смtтано отъ .нt.кои 
отци на черквата за канонично, а отъ други отхвърляно. Мар-

w n pдкcir, както е напр. въ Румянцевския пр'tписъ, а не w д11 рдкосt , както 
е въ изданието на Попруженко. Богомилит't не еж си служели съ изборенъ 
Апостолъ (апракосъ}, а само съ Д'tянията апостолски (праксъ Апостолъ). Тая 
оnравка трtбва да стане и въ новобългарския прtвоцъ на Козма у В. С. 
Кисел.ков&, Презвитер Козма и неговата беседа против богомилите. Карнобат 
1 92 1 ,  стр. 40, 56. 

1) • • • 'tij' бtрлоu 'tiЪV Пpd.,s111v auv 'tlX!; 'E1tL:l'tOAIX!' 1td.arx�. Zigabenus, 1 292. 

2) ait! O't6µrx'tO\i lxouaL 'tO в6rxтyiЛLOV xrxt 'tli.c; 'tOiJ &.y!ou ПGt6Лou IKLO'tOA!i.\;. 

Ficker, 63, 69. 
З) Krxt 't� 'tOii ii1!ou Пrх6Лоu wiJ <i.11:00"1:6Лou /Jвx!X'l:Eaarxprx1: 'Eit�atoЛd.,; xrxt 

"'1jv 'Irxxci>бou xrx&-oЛLx'rjv· xrxt 'l:<i; 'l(J)d.vvou 'l:plt\;' xot! -djv 'l:OiJ iiy!ou 'Io6/Jot xrxЭ-oЛL

x'rjv• xrxt 'tli.c; Пр�вL; 'tiЪV &костс6Л11"J !Ъ;; stcй кrхр' 'f/µ!v <i.1totprxЛЛd.X't(J)\; iv лaesaLv. 

•ExouaL /Ji xott 'tOiJ IJL/Jrxaxd.Aou rxu'l:iЪv .1':spy!ou iкLO'l:oЛti.; &sor.uyst,, -n:d.O'tj;; u1t1p11-
qirxvirx, XCLt &а161[1Х\; &vrxµiO"tOu;. Т� yfip /J{Jo xrx8'oЛL:кti.; 'tOiJ µsyd.Лou xrx! ti.:кprxL
cpvolJ; &1µsЛEou 'tij; 'ExxЛ11afrxli 'toiJ xЛaLIJouxou 'tiJli 'tiЪv o6potviЪv бrxaLЛ1Erx1i Пi'tpou 'tоб 

nрш'trхкостс6Лоu 06 IJixoVtrxL. Petrus Siculus, Historia etc., 1 256. 
4) •Exoua\ yti.p xrxt �Ь\i AOVJIJLxat; i'tipcav i'ltLO"tOЛ'rjv. Смщи, пакъ тамъ, 

б1iлtжка 13. 
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киониститt и нtкои по-късни дуа.писrи го приема.пи, едно 
отъ почить къмъ тt.хния .пюбимъ апостолъ Пав.па, комуто то 
се приписва, друго поради чисто новозавtтното становище, 
заст.жпено въ него. То се намира и въ Лионския албигойски 
р.жкописъ отъ ХШ в. между пос.панията на апосто.пъ Пав.па.1) 
То е печатано като канонична книга и въ нtкои научни и 
протестантски издания на Биб.пията . 

Бъ.пгарскитt. пав.пикяни запаз'Или традицията на своитt. 
арменски прtдходници по отношение на Апостола дори до 
края на своето сжществуване като дуалисти, т . е. до нача
лото на XVII в .  Въ свидtте.пството на Богдана Бакшича за 

• 
тtхъ отъ 1 640 г .  намираме , че тt. си служели, освtнъ съ 
Евангелието, още и съ Посланията на Пав.па, съ Дt.янията 
апосто.пски и съ Апокали псиса, 2) за който ще кажемъ двt 
думи по-долу . 

Западнитi> дуалисти приемали, заедно съ Евангелието, и 
Апостола,  който еж.що така билъ прt.веденъ на народенъ гово
римъ езикъ. Тулузкиятъ инквизиторъ Бернардъ Гвидони съоб 
щава за албигойцитt, които той нарича нови манихейци, 
че тt. си служели не само съ Евангелието и Посланията апо
столски ,  но дори ,  позовавайки се по казаното въ тtхъ, уко
рявали католишкото духовенство въ отст.жпление отъ правитt 
догми. 3) Подобно на българскитt. богомили, тi> приемали 
цi>лия Апостолъ и не отхвърляли Петровитi> Послания, като 
пав.пикянитt . Въ Лионския албигойски рж.кописъ еж помt
стени Дtянията и всичкитt. Послания апостолски,  заедно съ 
Петровитt.  · 

Апокалипсисъ. - Апокалипсисътъ или Откровението на 
Йоана Богослова е послtднята отъ новозавtтнитi> канонични 
книги. Тая единствена пророческа книга на Новия Завtтъ 

• 

1 ) Издадено у L. Cledat, Le Nouveau Testament, стр . 432. 
2) Altri libri della scrittura non si trovano fra di loro. sol amente l 'Evan 

geli et le Pistole di S. Pavlo, atti dell'aprostoli  et il l ibro del l ' apocal i psis .  
Е.  Fermend1.in , Acta Bulgariae Eccleslastica, 80. 

3) Legunt de Evangeliis et de Epistol is in vulgari ,  applicando et e:x;ponendo 
pro se et contra statum Romane Ecclesie. В. Ouidonis, Practica, стр. 242. -

Et ad hoc adducuut auctorltates, secundum suam expositionem et suum intellec
tum, Evangelii et Epistolarum contra statum prelator11m et clericorum et rel i · 
giosorum quos vocant phariseos et falsos prophetas qui dicunt et non faciunt. 
Сжщи, сжщо, стр. 241 .  



96 Отношение на боrомияитt; кы1ъ старозав�тнитt; книги. 

разкрива тайната за второто идване на Исуса, прtди свър 
wъка на свtта, и за сжденето на человtческия родъ. Въ 
нея се подчертава вtрата въ б.ждния животъ и се ободряватъ 
християнитt да понасятъ теглата на тоя свtтъ, за да дочакатъ 
своето спасение и блаженство. 

Природното любопитство на човtшкия духъ да узнае 
скритото бждеще и да разгадае тайнитt и символни мtста 
въ Апокалипсиса е правtло, щото тая книга да бжде еднакво 
интересна и примамлива за теоретицитt богослови и за про 
стодушнитt вtруещи. Се поради това тя е породила и други 
неканонични Откровения или Видtния, прtписвани и жадно 
четени отъ цtпия християнски миръ. Богомилитt, като прие
мали каноничния Апокалипсисъ, тълкували го споредъ своитt. 
възгледи, толкова повече, дtто и самата тая книга се под
дава на всевъзможни мистични и алегорични обяснения. Апо
капипсисътъ се поменава изрично отъ Зигавина между бого 
милскитt книги 1); той се намира и въ Лионския албигойски 
ржкописъ 2); българскитt павликяни го употрt.бявали до най
късно врt.ме 1); Босненскитt. патарени не само го приемали ,  
но си и служели съ него въ прtнията си съ католицитt. 4 )  

Отношение на боrомилитt 
къмъ старозав'hтнитt книrи. 

Богомилитt се държепи обикновено неприязнено къмъ 
еврейскитt канонични книги, къмъ Стария завt.тъ. Tt. ги 
отхвърляли изцtло или приемали само нtкои отъ тtхъ. 
Това си отнасяне къмъ старозавtтнитt книги тt били наслt.
дили отъ гностицитt и манихеитt.  Маркионъ (11 в.), единъ 
отъ най-виднитt гностици и дуалисти, чието влияние е траело 
вtкове наредъ, учелъ, че двt.тt начала - свtтлината И мра
кътъ, доброто и злото, еж вt.чни, противни и независими ;  че 
свtтътъ и животътъ прtдставятъ смtсица и борба между 
тия начала, които най-сетнt ще се отдtлятъ и заживtятъ са
мостойно. Той учелъ още, че злото начало е творецъ на ста -

1) Zigabenus, 1 292. 
2) Стр. 269 и сл. въ изданието на Clldat, Le Nouveau Testament. 
В) Fermendt.in, Ada Bulgarlae Eccleslastlca, 80. 
4) Starlne 1, 130 (De Cruce, сар. 1 1 , n'Ьрви ред'Ь). 
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розавtтния, на еврейския миръ, съвсtмъ противенъ на ново
завtтния свtтъ, дtто доброто начало е призовано да отлж.чи 
отъ злото духовния свtтъ и да го изведе въ неговото само
стойно, честито битие. Въ главното си съчинение „Антитези • , 
за което знаемъ прtдимно отъ пнсателитt, които еж го крити
кували, Маркионъ посочва противорtчията между новозавtт
нитt и старозавtтнитt книги, особено пъкъ Мойсеевитt, и 
отхвърля напълно послtднитt . Въ старозавtтнитt книги Богъ 
е жестокъ тиранинъ и лъжецъ, покровитель на грабежитt. и 
убийствата ; новозавtтниятъ Богъ се отличава съ благость, 
доброта и човtщина. Отъ новозавtтнитt книrи Маркионъ 
приемалъ Евангелието, главно туй на Лука, въ което е за
ст.жпено противоеврейско гледище, и нtкои отъ Павловитt 
поспания 1 ) . 

Мани (11 1  в.), родоначалникътъ на манихейството, е по
държалъ изобщо еж.щото гледище на Маркиона. Въ Acta Ar
chelai,  дtто с.ж изложени най-старитt, съврtменни свидtтелства 
за Мани, послtдниятъ се изказва така за книгитt отъ Ста
рия и отъ Новия завtтъ : Писаното у пророцитt и въ закона 
(Мойсеевитt книги) трtбва да се припише на внушението на 
сатаната, казва Мани. Чрtзъ nророцитt е говорилъ сатаната 
и ги е каралъ Да приписватъ на Бога не само разни невtже
ства, изкушения и страстни пожелания, но и да го прtдста
вятъ алченъ за кръвь и месо, та по такъвъ начинъ да прt
хвърли своитt сатанински особености и тия на пророцитt 
си върху Христовия Отецъ. Не може прочее законътъ и про · 
роцит'Б да се поставятъ, безъ опасность, на равно съ Новия 
завtтЪ, защото докато учението на нашия Спаситель се обно
вява i!З'Ь день въ день, законътъ въ сжщность е извехтtлъ, 
остарtлъ и приближилъ до своята кончин2. Както дърво, съ 
застар'Блъ дънеръ и клонове, които не произвеждатъ плодъ, 
се отрtзва ; както нtкои членове на тtлото, ако еж повр-В
дени, се ампутиратъ, за да не. се пръсне заразата по "Цtлия 
организъмъ : така , слiщвателно, ако се д1,ржи г.� :; ,. � вз
лиятъ по внушение на сатаната законъ, . той ще ли шп чо
вtшката душа отъ нейното спасение. Законъ'rъ прочее и про
роцит-В еж до Йоана Кръстителя (Лука XVI, 1 6), а слtдъ 
Йоана се явява законътъ на истината, обtтованиятъ за-

1 1  В ж .  за това въ полемиката на Te1 tulian us, Adversus Marcioпem (Patr. 
Latlna, 11) ,  кн. 1 ,  rл . 1 9 ; кн. IV, rn. 1 и слtдва щи. 
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конъ, законътъ на небесата , новиятъ законъ на човtшкия 
родъ 1). Подобно гледище на Мани , подкрtпено съ изписи 
изъ старо и новозавtтнитt книги, е изложено и въ писмото 
на Диодора до епископъ Архелая, отъ което привеждаме 
спtднитt извадки за спучая : СпоредЪ Мани, Мойсеевитt. 
книги прtвъзнасятъ богатството ; тамъ Богъ казва : Азъ съз
давамъ богатия и бtдния (Притчи XXII, 2) 2) , а въ Новия за
конъ Исусъ зове бiщнитt . блаженни • (Матей V, 3) и за свои 
ученици приема само ония, които се отрекатъ отъ всичко, 
каквото иматъ (Лука XIV, 33). Моисей, обявитепьтъ на стария 
законъ, u1·рабва златото и среброто на египтянитt при бi>г
ството на евреитi> (Изходъ ХП, 35), а Исусъ не позволява дори 
да се пожелае чуждото благо (Мат. V, 28). Моисей казва : 
„Око за око, з.жбъ за з.жбъ" (Изходъ XXI,  24), а Исусъ 
съвi>тва : .На тогова, който те удари по едната страна, обърни 
и другата • (Лука VI, 29). Мойсеевиятъ Богъ заповi>два да се 
убива съ камъни всi>ки, койтр работи въ сжбота, дори и оня 
сиромахъ, който отъ незнание и невопя събира дърва въ тоя 
день (Числа XV, 32 сл .), а Исусъ не само не запрi>щава това, 
но дори заповiщва на болния да понесе одъра си въ с.жбота 
(Марко 11, 1 1 ), нито пъкъ забрани на ученицитi> си да к.ж
сатъ житни класове и да ги ядатъ въ с.жбота (Марко 11, 23 ; 
Лука VI, 1 ). Пъкъ и по свидi>телството !!а апостола, Мойсее
виятъ законъ прi>дписва смърть, а Исусовиятъ дарява жи
вотъ : „Нашиятъ даръ иде отъ Бога, който ни направи способни 
да б.ждемъ служители на новъ завi>тъ, не на буквата , а на 
духа, защото буквата убива, а духътъ оживотворява . Но ако 
служенето на онова, което докарва смърть, написано съ букви 
издълбани на камънъ, стана съ такава слава, щото син�етi> . 
Израипеви не можеха да гледатъ Моисея въ лице, поради 
блtсъка на лицето му, който впрочемъ прtминаваше, какъ 
да не б.жде служенето на Духа съ по-голtма слава ? Ако про 
чее служенето на онов.а, което докара ос.жждане, стана съ 
слава, служенето на онова, което докарва правда, го надми� 
нава много повече по слава• (11 Кор. 111 , 6 сл.). Апостолъ 

1) Срв. Acta Archelal, Р. Gr. Х, 1 452 - 1 453. 
1) Въ Acta Archelal, които еж запазени въ латински пр1;водъ, цитатъть 

(Ego dlvltem et pauperem faclo. Prov XXll, 2) не е направенъ нито споредъ 
Вупrатата, нито споредъ текста на 70-тt�хъ, дtто стои :  • Боrатъ и бtденъ се 
срt.шатъ : Госnодь създава единия и другия • .  
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Павелъ казва още : .Ако градя отново онова, което съмъ 
разрушилЪ, показвамъ се прtст.11шникъ• (Гап. 11, 1 8). МоА
сеевиятъ законъ подС'hща само за грtха (Рим. 111, 20), затова 
и той е траелъ до Йоана Кръстителя (Матей XI, 1 3 ; Лука 
XVI, 16). Отсичането главата на Йоана символизира края на 
тоя законъ 1) 

Това отрицателно становище къмъ старозавtтнитt и 
особено Мойсееви книги отдtляло силно манихеитt отъ 
официалното християнство, което въ старозавtтнитt книги 
намира доказателства и пророчества за Исуса, както и нао · 

паки, служи си съ посочвания отъ Новия завtтъ за подкрtпа 
на Стария. И когато, за да упрекнатъ манихейското учение, 
християнитt прибtгвали до стиха у Йоана (V, 46) : .Ако да 
бtхте вtрвали въ Мойсея, щtхте да повtрвате и на мене, 
понеже той е писалъ за менъ • , ма11ихеитt веднага отбивали 
събесtдника си заявявайки, че тоя пасажъ не ще е точенъ, 
тъй като Исусъ не е могълъ така да каже, а той изрично на
рича крадци и разбойници всички ония, които еж били прtди 
него (Йоанъ, Х, 8). Или пъкъ за стиха у Матея (V, 1 7), д'hто 
е речено : „Не мислете, че съмъ дошълъ да наруша закона 
или пророцитt : �� да наруша съмъ дошълъ, а да изпыня• , 
манихеитt заявявали, че това е поменато само въ Матеевото 
Евангелие, и при това то не е могло да бж.де писано отъ 
Матея, защото другадt въ еж.щото Евангелие (IX, 9) се го
вори за тоя апостолъ като за трето лице : . Като минаваше 
Исусъ оттамъ, видt едного человtка, седналъ на митницата, 
на име Матей ,  и му рече : върви слtдъ мене ! И той стана 
и тръгна слtдъ него• . При подобни затруднителни запит
вания , манихеитt, владtещи вtщо Светото писание, ловко еж 
прибtгвали до съотвtтни отговори и забръквали неумtлитt 
християнски учители. Св. Августинъ (IV-V в.), който изпърво 
е билъ манихей, ни дава множество примtри за остроумни 
състезания между манихеи и християни . •) 

Така неприязнено изобщо е било, слtдвателно, гледи
щето 'на манихеитt къиъ старозавtтнитt книги . Това е било 
общото правило. НЬкои учители обаче на манихейството, 

1) Acta Archelal ,  Р. Gr. Х, 1 493- 1 494. 
2) Срв. особено неговото полемично съчинение Contra faustum ma

nlchaeum, познато по много издания и прi>води. Въ Латинската патропоrн• 
на Миня, томъ XLII. 
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изхождайки отъ учението за двtтt начала, смtсени въ тоя 
свtтъ и намиращи се въ борба за прtвласть, дирятъ и въ 
нtкои .старозавtтни книги проява на свtтлото начало. T'h 
приематъ, че и въ ветхозавtтното врtме се срtщали правед
ници, вдъхновявани отъ доброто начало , каквито еж били 
нtкои отъ пророцитt, при все че изобщо тtхното учение 
не било още съвършено. Tt съзирали божие внушение дори 
и въ лица извънъ юдейския свtтъ : Буда, Зороастръ, Орфей, 
Питагоръ. \ибилитt, т. е. женитt пророчици и др. 1) 

Павликянитt, които еж били най-близки посJitдватели 
на манихейството, държали еж.щото отрицателно становище 
спрtмо еврейскитt канони'чни книги и не ги признавали 
въобще, как:го за това знаемъ · отъ вtститt у Петра Сици
лийски, у Фотия и др. Петъръ . Сицилийски ,  който, както ви
дtхме, отблизу е познавалъ павликянит'h въ Армения, . казва 
че n не приемали ни една отъ книгитt на Стария завtтъ, и 
пророцитt наричали лъжци и грабители. 2) Арменскитt из
вори за павликянството даватъ да се разбере, че павликя
нитt признавали вдъхновеность у пророцитt, но рtдко се 
ползували съ старозавtтни книги. 8) Българскитt павликяни 
били по-консервативни. Tt дори до края на своето сж ще
ствуване, до XVII в., не си служели съ Стария завtтъ.') 

И богоu.литt усвоили подобно гледище спрtмо староза
вtтнитt книги. Първото, най-старо извtстие за това намираме 
въ писмото на патриарха Теофилакта до българския царь 
Петра. Въ това пи<;Мо се казва,  че появилата се секта въ 
Б'Ь.11rария е манихейство смtсено съ павликянство, че тя зло
слови Мойсеевия законъ и изкарва пророцитt като идещи 
отъ злото начало, дявола, поради което трtбва да се прt
дава на анатема.11) И пресвитеръ Козма твърди еж.щото на 
нtкопко мtста въ своята Беdща : • Кой ли апостопъ, казва 
Козма, кой .ли праведникъ ви научи, еретици, да отхвърляте 
закона, даденъ отъ Бога на Мойсея ? Какви ли неправди на-

1 � Срв. у Р. A ljaric, Les Ecritures manicblennes, т. 11, стр. 148, 198 сл. 
1) Petrus Siculus, Historla M11nlcl1aeorum. Р. Gr. CIV, 1 259. 
8J Fr. Conybeare, The key of truth. Oxford 1898. стр. XXXVII. 
4) Е. Fermendf.in, Acta Bulgariae Eccleslastlca, 80. 
Ь) Jrfa.�'Xatt� yri.p icn,, пa.ol'a.'""J.L/i) ООР.Р.'�'' 'f/ 'tOU'tCllV �oooiб8'ar. 

Tot, wv tf;coaar.txЬv v6p.ov :кar.xoloyoDo' :ка.L 'tO� пpoipij't«; p.ij atva.' lt1ooo'v 4-М 't06 
iya.&otJ, &v43'ap.cc. Н. М. Петро11скi1J, Письмо патрlарха Константннопольскаго 
0еофилакта царю Болгарlн Петру. Спб. 1914 .  стр. 8, 9 
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мt.рихте у пророцитt., та ги хупите и не приемате писанит'h 
отъ тt.хъ книги ? • 1) И другадt., като говори за богомипитt., 
Козма ги укорява : • Tt. не приематъ Аврама , божия другарь , 
и Данаипа, и синоветt. на Азария и другитt. пророци, отъ 
които и свирtпитt звtрове се уплашиха и огъньтъ (прtдъ 
тtхъ) загасна " .  2) 

Докато Теофилактъ и Козма казватъ, че богомилитt 
отхвърляли изобщо Мойсеевитt. и пророческитt книги, Зи
гавинъ твърди, че богомилитt не признавали отъ Стария 
завtтъ Мойсеевитt. книги, но си служели съ Псалтиря 
и съ 1 6-тtхъ пророчески книги . 6) По·горt забtлtзахме и 
други вtсти за богомилитt. у Козма и у Зигавина, които сжщо 
така не се схождатъ, както напр. тия за молението. Да отри
чаме достовtрностьта на посоченитt извори , нtмаме никакви 
основания. Имайки обаче прtдъ видъ, че богомилството 
се е разпадало на нtколко групи и че Теофилактъ и 
Козма говорятъ за богомилитt въ България отъ Х в. , а 
Зигавинъ за цариградскитt. богомили отъ групата на Василия, 
отъ Xl-Xll в. , трtбва да отнесемъ еднитt свидtтелства за 
началното богомипство въ Бъпгария, а другитt - за по· 
късното, туй напр. на цариградската група на Васипия. Пър
вата група дуалисти се явява по-консервативна, по-крайна, 
а втората - по-еволюирапа, по-умtрена, по-прибпижена до 
официапното християнство. Групата на ДраговиЩкия орденъ, 
подобно на павликянитt., отхвърпяпа изцtло Стария завtтъ, 
а групата на собствено „ Бъпгарския • орденъ била по-умtрена 
и приемапа нtкои старозавtтни книги ... Най-сетнt., не трt.бва 
да забравяме, че Козма очертава повече външнатd страна на 
богомилството и не засtга мн.ого подробноститt на богомип
ското учение, за което се задовопява съ общи фрази . Зига
винъ, наопаки, се спира гпавно на по·тънкитt. догматични 
особености и ни дава изобщо по-цtнни свидtтелства за бого
мипството. Тъй че думитt. на Козма, какво богомипитt. не по · 
читапи пророцитt. и тt.хнитt. книги, може да иматъ само общо 
значение, т. е .  че богомипитt., въ противовt.сь н �-. другитt. хри-

1) Коз.ма, 30. 
2) Коз.ма, 2 1 -22. 

В) �kwiJaL Щrц; -с;Ц Иwaar.tЩ �i�:A.ou, • . •  -c;r.p.iiloLv • • • 'СО фar.:A.�pLOv, -с;О 
'JЧxcr.L!axcr.�'l:OV. С.жщиятъ Зигавивъ бtпt.жи за богомипитt, че тt се по
зовава.пи на пророка Исаия (LV, 1 1 ), за да поху.nяТ'Ь таинството причещение . 
Р. Or. СХХХ, 1 31 1 .  
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стияни, отхвърпяли изобщо Стария завtтъ, ако и да си служели 
съ нtкои отъ неговитt книги, които посочва именно Зигавинъ . 

Тия двt течения на българското богомилство, за цt
лото или частично отхвърляне на старозавtтнитt книги, 
се отразили и въ западнитt дуалистични общини, прtди 
всичко въ Босна, която е служела за мостъ между изтокъ и 
западъ. Старото босненско богомилство се е придържало въ 
това отношение близу до старобългарското, като е отхвър
ляло цtлия Старъ завtтъ, освtнъ Псалтири. Въ единъ латин
ски рж.кописъ, въ Венециянската библиотека на Св. Марко, 
четемъ какво босненскитt патарени (Patareni de Bosna): „Осжж 
датъ Стария завtтъ, освtнъ Псалтири. Tt казватъ, че всички 
отци отъ Стария завtтъ, патриарси и пророци, еж. били осж.
дени, kакто и всички, които еж. били прtди Христа . Осж.ж
датъ еж.що и св. Иоана Кръститепя, за когото казватъ, че е 
билъ грtшенъ. Сж.що казватъ, че Мойсеевиятъ законъ е билъ 
даденъ отъ дявола и че дяволътъ се билъ явилъ на Мойсея 
при огъня (горящата кж. пина) • . 1) По-късно богомилството въ 
Босна станало по-примирително спрtмо старозавtтнитt книги 
и дори признавало нtкои части отъ тtхъ, само че ги тъл
кувало прtносно. Така, Хваловиятъ ржкописъ отъ 1 404 г . ,  
писанъ на славянски за босненскитt богомили, съдържа Но 
вия завtтъ и Псалтири и се съгласява съ горнята латинска 
бtлtжка, но освtнъ това тамъ е дадено мtсто и на нtкои 
откж.си отъ другитt старозавtтни книги .2) 

Западнитt дуалисти - въ Италия, Франция и Германия 
сподtляли сжщо така настроението на своитt източни събратя 
по отношение на книгитt на Стария завtтъ. Враждебното ста
новище у тtхъ спрtмо тия книги се е основавало, споредъ 
единъ писатель отъ XIII в . , на слtднитt точки : 1 ) явното про 
тиворtчие между Стария и Новия завtтъ ; 2) непослtдовател
ностьта на самия Богъ въ Библията

·
; 3) жестокостьта на Бога 

въ Библията ; 4) лицемtрството , което се приписва на Бога 
въ еж.Щата Библия. 8) Едно отъ най- старитt свидtтелства за 
непочитането на Стария завtтъ у албигойцитt срtщаме въ 
актоветt на Ламберския съборъ, свиканъ въ замъка Ламберъ 

1 )  Starlne 1 ,  1 39. 
1) Starlne 111, 7 -8. 
9) Срв. H.-Ch. Lea, Hlstolre de l'lnqulsltion au moyen-Age. Trad. par 

S. Relnach. Parfs 1 900, 1, 104. 
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до Апби, п�зъ 1 1 65 г. Тамъ, въ присжтствие на катопишко 
и дуапистично духовенство и народъ, албигойцитh заявиnи 
открито, че не признаватъ Стария завtть.1} Друго свидtтеп
ство за сжщитt апбигойци отъ началото на ХШ в. намираме 
у Петъръ Сарнайски : • Трtбва да се знае, казва той, че тия ере
тици приемаха двамина творци, единъ на невидимитt нtща, ко
гото наричатъ добъръ Богъ, и другъ на видимитt, наричанъ 
зълъ Богъ. На добрия Богъ приписваха Новия завtтъ, а на злия 
Стария завtтъ. Tt отхвърляха изцtло Стария завtтъ (Novum 
Testamentum benigno Deo, vetus vero maligno attribuerant, et 
illud omnino repudiabant), освtнъ извtстни пасажи, прtнесени 
отъ него въ Новия завtтъ, които отъ почитъ къмъ поспtд
ния, тt смtтаха достойно да възприематъ. Tt прtкарваха за 
пъжецъ твореца на Стария завtтъ, задtто е речено въ Би
тието .: „Въ деня, въ който ще ядете отъ дървото за позна
ние на доброто и лошото, вие ще умрете " и задtто, както 
казваха, тt не умрtли слtдъ като били япи, а, като вкусили 
отъ забранения пподъ, тt били иЗ.11ожени на смъртна гибtль 
(mortis miseri�e fuerint subjecti). Tt наричаха сж.щия тоя тво
рецъ още и убиецъ, задtто бипъ изгорипъ содомцитt и rомор
цитh и изтрtбипъ свtта съ потопъ, както и задtто билъ пото
пипъ фараона и египтянитt въ морето. Tt твърдtха, че всички 
отци на Стария завtтъ еж. осж.дени на вtчна мжка и казваха, 
че Йоанъ Кръститепь бипъ единъ отъ най-гпавнитt демони " . 1) 

Докато обаче едни отъ западнит'h дуалисти г педали така 
ненавистно на всички старозавtтни книги, други били по
умtрени и допускали н'hкои отъ пророческитt книги, въ които 
съзирапи божие вдъхновение. Нtма съмнtние, че и това раз
дtпение у западноевропейскитt дуаписТи идtло отъ Бълга· 
рия, чиито двt богомилски черкви - собствено „Българ
ската• (Ecclesia Bulgariae) и „Драговищката • (Ecclesia Dra
gometiae), били основа на западнитt. Рейнерио Сакони, бого
милски проповtдникъ въ Ломбардия, сетнt обърнатъ въ като
личество, изрично бtлtжи, · че всичкl"-В сж.ществуващи шест
надесеть дуалистични черкви въ негово врtме (срtдата на 
Xlll в.) произnизапи отъ Българската и Драrовищката (Et omnes 
habuerunt originem de duobus ultimis). 8) 

1) Mansi, Conclllorum co\lectio nova, XXll, 1 57 сп. 
2) Petrus Vallium-Sarnaii monachus, Hlstorla A\Ыgenslum, стр. 5. 
В) Reinerius Sacchoni, Summa de Catharis et Leonlstls. Thesaurus novus 

anecdotorum V, 1 767. 
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Казахме, че българскитt крайни дуалисти отхвърпяпи 
изцtло старозавtтнитh книги, а умtренитt си служили съ 
н'hкои отъ тtхъ. Западнитt дуалисти обаче не еж. били 
винаги поспtдоватепни въ тая практика, и ,  дори наопаки, ита
лиянската wкопа въ Конкорецо, която е проповtдвапа умt
ренъ дуализъмъ, се е показвала крайна въ отхвърлянето на 
Стария завtтъ ; катарската черква, която е бипа з� крайния 
дуализъмъ, се е отнасяла по-късно снизходитепно къмъ про
роческитt книги. За тtэи различия, свързани съ богословската 
система на всtка отъ групиТ'h, ние ще говоримъ въ друго 
съчинение ,  а тукъ ще поменемъ само старозавtrнитt книги, 
които еж били допущани отъ западниТ'h дуалисти. Отъ така 
наречения Катарски трtбникъ отъ ХIП в. виждаме, че про
вансалскитt дуалисти си служели съ книгата на пророка 
Исаия, както и съ Екпезиаста на Саломона. Отъ посочва
нията на другит'h извори узнаваме, че катаритt често при
бtгвали до пасажи, взети отъ Исаия и Йеремия ; Т'h цити
рали изъ книгата на Йова, на Исуса синъ Сираховъ, изъ Псап
тиря на Давида и изъ приписванитt на Сапомона книги .  1) Съ 
други думи,  като отхвърляпи Мойсеевото петокнижие и исто
рическитt книги, приемали поетическитt и пророческитt, въ 
които виждапи Божие внушение. Отъ тия послtднитt книги 
тt избирапи мtста, които особено се съгпасявапи съ тtх
нитt възгледи и ги използували въ своитt прtния. Така 
иапр. стихътъ у Исуса синъ Сираховъ : . Всички нtща еж. 
Двойни, едно противно на друго " (XLll, 25) . потвърдявалъ тtх -
ния дуалистиченъ В'ЬЗг.11едъ ; думитt . на Исаия : „Ще въз.яtза 
на небесата, ще възвиша прtстола си надъ божитt звtэди, • . . 

ще възлt-за иадъ висотата на облацитt и ще бжда подобенъ 
на Всевиw.ния • (Исай XIV, 1 3- 1 4) тt отнасяли къмъ Сатаната , 
който се равни съ Бога и пр. Наредъ съ това, както ще 
видимъ по-долу, богоми.11итt широко изпопзувапи и нtкои 
старозавtтtiи апокрифи, както напр. Видtнието Исаиево, 
книгата на Еноха, Павловото ви.аtние и др.,  чрtзъ които 
по-лесно пр.окарвали своето учение срtдъ широкитit на• 
рОАНИ срtди. 

1> Срв. Schmidt, Hlstoire et doctrine de la secte des Cathares ou All>i • 

geols, 11, 1 6, 18, 23. 
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Тълкование на Св. писание. - Богомилитt, като 
приемали новозавt.тнитt книги и нtкои отъ старозавtтнитt 
и ги обяснявали по своему, пита се, имали пи еж тt кtкоя 
ржководна книга за това, нtкой коментаръ, или еж се задо
волявали съ устнитt упжтвания на своитt наставници ? Ако 
се сци по това, че богомипитt еж давал11 по нtкой пжть 
не съвсtмъ еднакви обяснения на извtстни мtста отъ Св. пи
сание, може да се мисли, че тt не еж имали строго опрtдt
лени, писмено изложени тълкования. Но това прtдположение 
се обезсилва отчасти отъ факта, дtто разновиднитt бого
милски тълкования на извtстенъ въпросъ не еж nротиворt
чиви помежду си, а прtдставятъ само различни екзегетични 
версии, изходещи отъ едно основно гледище или цtлещи 
едно и еж.що закj1ючение. Знае се, оТь друга страна, че прiщ
течит-Б на богомилството - гностицитt, манихеит-Б и павли
кянитt си служели съ писани тълковни книги за коментираие 
на Св .  писание r.поредъ т-Бхнитt религиозни възгледи . Така, 
въ . Живото Евангелие • и въ „Основното послание• на Мани, 
като се излага учението на манихейството, твърд-В често се 
приб'Бгва до тълкование · на новозав'Бтнитt книги, не въ духа 
на християнството, а съобразно съ гледището на манихеитh. 
Тихикъ, единъ отъ стълбоветt на павликянството, особено 
се изтъква съ своитt тълкования на Евангелието. Споредъ 
това, може да се допусне, че съвършенитt богомили, които 
еж били и наставници и учители на сект�та, ще да еж имали 
и писани тълкования за всички или за нi>кои оть книгитt 
на Св. писание. И статията на Зиrавина противъ богомилит-Б 
съдържа н'Бкопко пасажи, конто подкрiшять нашето прtд
попожение. 

Като говори за седъмьтt книги отъ Св. писание, приемани 
отъ богомипитt, Зиrавинъ прибавя какво тия посл'Бднитt ги 
т-ьлкували по своему. като ги прtиначавапи и извъртали здра
вия смисъпъ на думитt имъ и какво, ако би искапъ нtкой да 
изложи тtхнитt тълкования на Св. писание, б1;1 трtбвапо да уnо
трtби много трудъ и да губи напразно врtме . 1) Затова Зига-

1 , Пczp1pp:r1v16000Lv ISA°" 't� �poaчnipjv°" i�ci рtрАощ;, "tik �\Ll&'taL 't06'talv 
oipaPAoO�, xatl 'tf/' 6p&fj' ix"tptnov-щ iwoЩ, XaLL . � w 8oxo0v fdwt' Jll'tll!fi

pona' • • • 'Exttcmiv fllv oliv t�)"llOLV PfPAoo up' txaf'lalv 6qwjyoopjWJV, J1JAAf;v et .  
ЩIX"t�v, xcxL '100 xcx&acmix6w' t�aLAAaL'tijv, \Ll&xpЬV iv 1ЬJ ooyyplirp1LV1 'XaLL xp6wlo 
7!0ААо0 �16p.avov, xcxl ocxqiij' 11cx,;11umovfcx, xcxl х6по;; ·� o6&kv �OLJ10V 'Xat'tllA�y111v. 
Р. Gr.  СХХХ, · 1 32 1 .  
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винъ се ограничава да посочи богомилското тълкование само на 
нtкои мtста отъ Евангелието на Матея, отъ 11 до IX r лава . 

И тъкмо това посочване върви тъй послtдвателно, по r лави 
и по стиховt", че у насъ се закрtпва убtждението за сж.ще 
ствуването у богомилитt на писана тълкова книга на Св. пи ·  
сание. Ето за примtръ, какъ вървятъ по редъ мtстата въ 
Матеевото Евангелие, които били обяснявани отъ богомилитi> 
друго-яче, нежели отъ православнитt : 1 1 , 1 8 ; 1 1 1 ,  4 ;  1 1 1 ,  7 ;  

1 11, 1 1 ,  1 2 ; IV, 8 ;  IV, 1 3 ;  V, 3- 1 4 ; V, 1 7 , 1 8 ;  V, 20 ; V, 25 ; 
V, 32 ; V, 35 ; V, 38 ; VI, 6 ;  VI, 26 ; Vll, 6 ;  Vll, 1 5 ;  Vll ,  1 5 ;  Vll ,  
22, 23 ; VII ,  24, 26 ; Vlll ,  1 9, 20 � VIII ,  28 ; IX, 1 7 ;  IX, 20 ; IX, 30. 
Явно е, че Зигавинъ, като привежда по тоя послtдвателенъ 
редъ тълкованията на богомилитt, ще да е ималъ прtдъ себе 
си написано тълкование, въ случая, на Матеевото Евангелие . 

Най-сетнt, и самата богомилска Тайна книга, която раз
гледахме по-горt, прtдставя, въ своя Виенски рж.кописъ, 
добъръ примtръ за текстъ съ тълкования, писани, въ видъ 
на бtлtжкн по полето на ржкопнса , срtщу мtстата , които 
се нуждаятъ отъ обяснения въ богомилски духъ. Тия бt
nжки-тълкования печатахме заедно съ съотвtтния текстъ, 
стр. 74 сл. 

Молитвата Отче наwъ. 

Като се позовавали на евангелскитt думи у Матея (VI, 
7 и 9), дtто е речено : .Като се молите, не говорете празно
словия (J.L� �acпoЛorfj<rrjп) . . . Молете се прочее така : Отче 
нашъ, който си на небесата и пр. • , богомилитt признавали 
само една законна молитва - Отче нашъ, а другитt хри· 
стиянски молитви отхвърляли и ги смtтали за излишно много
Г лагопание. Tt придружавали съ Отче нашъ всички свои 
обреди и начинания - дневно и но щно моление, духовно 
кръщение, моление на прiщсмъртния часъ и пр . ,  както за 
това свидtтелствуватъ всички прtки вtсти за богомилската 
обредность. 

По тоя случай пресвитеръ Козма казва за българскиn 
богомили : .Ka ro се затворятъ въ своитt кжщи и отворятъ и 
петьтt врати, за които е заповtдано да бж.датъ затворени, тt 
се молятъ (кл�нятъ) по четири пж.ти на день и па нощь и ,  
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кланяйки се , казватъ : Отче нашъ, който си на небесата . . •  • 1) 
Въ посланието на Евтимия отъ Акмония се изтъква още по
ясно, че Отче нашъ е бипа единсrвена богомилска молитва . 
• Не чудете се, пише той, дtто n, като се мопятъ, казватъ 
Отче нашъ, който си на небесата, и дtто нито Трисветое , 
нито Спава Отцу и Сину, нито Господи помипуй, нито как
вото и да е друго нtщо учатъ да пtятъ ипи да се ·мопятъ, 
ако не единственото гопо Отче нашъ • . 1) Зигавинъ, като потвър
дява основната мисъль на тия посочвания, съобщава и за една 
обредна особеность при казването на Отче нашъ отъ богом.и
лиn : .Единствена мопитва тt признаватъ само прtдадената 
отъ Господа въ Евангепията, сирtчь Отче нашъ и прочее. Съ 
нея само n се молятъ по седъмь п.жти на день и по петь 
п.жти на нощь. И колчемъ застанатъ на моление, се тая молитва 
казватъ, едни по десеть п.жти съ копtнопрtклонение, други 
по петнадесеть п.жти ,  еднqn по-бързо, другиn по-полек·а. 
Всич .... . �n други молитви n отхвърпятъ, като ги наричатъ 
праз1iословия, подходещи само за езичницитt • .8) 

Отъ приве.llениn свидtтелства на Козма и на Зигавина 
излиза, че цариградскиn богомили, отъ групата на Василия , 
се мопtпи повече отъ бъпгарскитt : първиn по се.п.ъмь п.жти 
денt и по петь пжти нощt, а българскиn - по четири п.жти 
прtзъ деня и по толкова прtзъ нощьта. 

На Търнов�кия съборъ, 1 2 1 1  г. , свиканъ за да ос.жди 
главно учението на богомилиn, тия поспtдниn биватъ ана
темосани, задtто между друго признавали само мопитвата 

1) КА111ня�от"ll. ж1 е.а, s111т11орш1 ея 11
'
rнs11-.. екон•, 111тwРждw 

Д шм, 111тwРждw ноq1н�о, 1 ке.а n•T•P• 11р111т• от11рет.t iмlq11, .а• по

кмirн.s еlт S4Т&орнтн. КА4Н.аlОЦ11 Ж• ея r/(IOT"ll. : т„. liwh,  и• 1ен 
Н4 liвеи . Коз.ма, 37. 

2) lliJ &atuPfi�"lta а•, /jtL a6x6\&lvoL ).jyoucrL w Пd.tap f/piw 6 iv wtc oftpatV01'
xatL ydlp oun TpLori1r.ov olit1 Л6;аt �attpl xatL ufф, об�а w К6рL1 W'rjOOY olia Ю.>..о 'l:L 

h&atiaxovtatL фct).>..aLv f/ alixaohL, al J&iJ YUJ&Wv xatL J&6vov w Пliwp f/pAY. Fkur, 33. 

9) :М:6'njv OvoJ&citiюaL кpoaauxiJv -dJv 6iib wtJ В:upfoo updok1aav lv wtc 
.16атта>..1о", frтouv w Пlitap f/p.&v, 'Х111 'l:ck l;fj,. KatL "Cldmjv p6v7iv кроаа6хсmои 
t� J&lv "Cf/' fj�, anrix" � "Cf/' wx�. •oalixlC &t •'4: wpoa1UXijv ta'l:amatL, 
>..tfouaL 'l:ijv •aauxiJv °'CIL6'Я)v, of piv &aXttx" J&l"Cck yovu x).Laf&;, of at avinaL8a1cttx"8 
of а& IW1ov ij l>..atnov. Т� &'Ц).8' Пааt; ЩIOGIOX� 4�, h'l:'llOAoyЩ � 

isoxa).otJ"", мl "Cf/' ihLx� J&lpl&o,. Zigabenus, Adversus Bogomllos, Patr, Or. 
сххх. 1 3 1 3, 1 3 1 6. 
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Отче нашъ, а другитt. отхвърляли, и задtто само съ тая 
молитва се кръщавали , безъ да се потопяватъ въ вода. 1) 

Съ еж.щото първенствуеще значение се е ползувала мо
литвата Отче нашъ и у западнитt събратя на богомилитi>. 
Тя е бивала поставяна на равно съ светитt имъ книги -
Евангелието и Апостола2) и се е наричала "света молитва • 
(Pater noster qure est sancta oratio) . 8) А споредъ Тайната книга 
на богомилитt, дори и ангелитt се обръщали къмъ Бога 
съ тая молитва . •) Не е чудно, слtдвателно, дtто у нtкои 
пуритански общини на аЛбигойството, само така нареченитt . 
• съвършени · (perfecti) или „добри люде " (boni homines), които 
еж се смtтали за праведни и непорочни, еж имали обикно
вено право да се молятъ съ тая молитва на Бога и да го 
зоватъ Отче нашъ. Обикновенятt вtруещи (credentes) еж 
могли да се обръщатъ къмъ Бога съ тая молитва само ако 
би.пи увtрени, че въ бж.деще ще водятъ праведенъ животъ ; 
тt. обикновено се молt.ли посрt.дствомъ своитt наставници, 
"съвършенитt. ". Кой10 грt.шникъ си позво.пявалъ да се моли съ 
Отче нашъ, нему молитвата не допринасяла никаква полза. �) 

1) йж. . . .  КОДНдl"О КРЦJ• Нiд wкрдЦJМ.'ГСА\ и IШI ROДhl iдн
но..т. \11КШ• бч. НдШh. K\111.Цl.ttr.'l'CRI, dHJ,O,IMд : - Йж1 K"h. црккдр. 
сф1ннhlНХ'h. А. sЖткнhlнr�. n-kнiн к�c-kri. и сдмого дwмо'I( sЖiд, 
iЖf � црккн wкрдЦld..Т.'ГСRI А '1'11.КМО бч. НдШh. Hd П j)НКАIОЧНКШНМ

. СА\ 
мircтir r;(.аЦJнх nifтн, .iн.t,о,1мд. Снноднкъ царя Борнса. Изд. М. Г. По

пруженко. Одесса 1 899, стр. 34. 

21 DDllinger, Beitrage zur Sekteпi;:eschichte des Mittelalters, 11, стр. 201 .  
3) Смщи, сжщо, стр. 199.  
4) Вж. пo-ropi>, стр. 83.  
5) Ето нi>кон свидi>тепС'l'ва за това изъ инквнзиторскнт1> актове 01ъ 

XllI-XIV в. : ltem audlvlt а dicto haeretico, quod пullus dedebat dicere 
• Pater пoster • ,  quae est saпcta oratio, пlsl esset haereticus vesti lus, qufa , 
ut diclt, i l le ,  qui dictam oratioпem dfxerat, ех tuпc поп ·debebat meпtlri, пес 
facere aliquod peccatum vel malum. Dollinger, 11, стр. 199. - Solummodo 
ipsi haereticl poteraпt dicere : Deus Pater meus, qula Deus solum est Pater 
boпorum homlпum, ld est haereticoruп perfectorum, sed поп erat Deus Pater 
credeпtium, vel et\am allquorurn aliorum, et hoc pro ео quod Deus Pater est 
Deus veritatls et justitlae et propter hoc erat Pater illorum, qul stabant iп 
veritate et justitia, cujusmodl suпt soli haeretici perfecti ,  ut dicebaпt, et propter 
lюс dlcebaпt etlam, qtюd credeпtes, пес alii поп dedebaпt dicere oratioпem : 
Pater Noster, et quando dicebaпt eam, рессаЬапt ; qula, postquam lюmo dixerat 
domlпicam orationem, поп debebat meпtiri, et quaпdo credeпtes dicebaпt domi
nicam orationem, me ntiebaпtur, quia vocabant eum Patrem sttum, cum tameп 
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За да видимъ доколко молитвата Отче нашъ е държала 
първенствуеще м'hсто въ в'hрския животъ на албигойцит'h, 
нека приведемъ сл'hднитt. двi>-три съобщения на съврi>менници 
и инквизитори.  Историкътъ Петъръ Сарнайски (XII-XIII в.), 
и участникъ въ противоалбигойския походъ, въпрi>ки своята 
крайна неприязненость къмъ албигойцитБ, ни дава цi>нни 
в-Бети за тi>хния обреденъ животъ въ свръзка съ молитвата 
Отче нашъ. „Албигойцит'h, казва той, грi>шеха още nо-много 
и необуздано, като смi>таха, че безъ да върнатъ онова, 
що еж. заграбили, безъ изповi>дь, безъ епитимия, ще бждатъ 
спасени, стига само да кажатъ прi>дъ смъртьта си Отче 
нашъ и да приематъ ржкополагане отъ своит'h наставници. 
Т4> избираха своитi> наставници измежду съвършенит'h (per
fecti) еретици, които се наричаха дякони и епископи, и 
безъ чието ржкополагапе никой отъ вtруещит-В, както тi> си 
мислtха, не може да бж.де спасенъ при смъртьта си. Когато 
съвършенитt успi>ваха да положатъ рж.цtт'Б си на нtкой 
умираещъ, кощ<ото и лошъ да е билъ той, стига само да е 
могълъ той да си каже молитвата Отче нашъ, тt го смtтаха 
за спасенъ или, споредъ тtхното обично изражение,

· 
утtwенъ 

(consolatum) и то дотамъ, че безъ да е изпълнилъ друго нtкое 
спасително срtдство, той отлtтявалъ веднага къмъ небето. 
За това ние чухме да разказватъ слtдния смtwенъ случай. 
Прtди смъртьта си, единъ вtруещъ приелъ рж.кополагане 
отъ своя наставникъ, но издъхналъ безъ да успtе да произ
несе Отче нашъ, поради което утtшительтъ не знаелъ какво 
да каже. Въ сж.щность, умр'Блиятъ би трtбвало да бж.де спа
сенъ поради рж.кополагането, но отъ друга страна - осж.денъ 
на в'hчна мжка , задtто не можалъ да ·каже Господнята мо· 
литва. Ами тогава ? Еретицитi> се допитали, за тоя труденъ 
случай, до единъ воененъ человi>къ (рицарь), по име Бер-

поп esset Pater eorum. С,кщи, 1 1 ,  стр. 2 1 2. - Vos alli credeпtes, qui adhuc 
поп estls iп via verltatis et justitiae, поп estis dlgni rogare Deum . et tuпc ipse 
loqueпs dlxit : et si поs поп rogamus Deum, quod поп faciemus, erimus slcu t 
bestiae ; respoпdit ei, quod ipse qui erat i п  verltate et justitia et erat dignus 
rogare Deum, rogabat et rogaret pro credeпtibus, et quod quaпdo ipse loqueпs 
deberet surgere de lecto et se iпduere et comedere vel a liquod al iud opus facere, 
dicetis, beпedicite domiпe Deus paler boпorum spirituum, adjuva поs iп omпibus 
quae facere voluerimus, sed пul io modo dicatis : Pater пoster, qula пullus debet 
dicere ipsum, пisi sll lo veritate et juslicia, quia' suпt verba ver itatls et justitlae , 
et si allquis dlceret dlctam oratioпem, qui поп esset ln veritate et justitia, пihll 
proficiebat e i .  Ск.щ11, 1 1 ,  стр. 237. 
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трандъ де Саксиако, 1) който сжщо така би;1Jъ еретикъ, за да 
узнаятъ отъ него, какъ да смtтатъ умрtлия. Рицарьтъ, отго
варяйки, далъ слtдното мнtние : Ние смtтаме тоя умрtлъ 
за спасенъ, но всички други,  ако не си кажатъ Отче нашъ 
на смъртния часъ, ще ги обявимъ за осж.дени. Сжщо и друга 
случка за смtхъ, добавя Петъръ Сарнайски. Нtкой си вtруещъ 
отъ еретицитt завtщалъ на смъртния си часъ 300 солида на 
еретицитt и поржчалъ на сина си да имъ прtдаде реченитt 
пари. Когато обаче, спtдъ смъртьта на бащата , еретицитt 
поискали паритt отъ сина, той имъ рекълъ : Азъ искамъ 
прtди всичко да ми кажете, на кой редъ е баща ми.  Tt от
говорили : Знай положително, че той е спасенъ и вече въдво
ренъ въ небесата . - С.лава Богу, и вамъ, казалъ усмихнато 
синътъ ; щомъ като баща ми е вече въ сЛавата , за неговата 
душа нtма нужда да се дава милостиня ; вие пъкъ, зная, 
че сте доста добросърдечни и нtма да поискате да повърнете 
баща ми отъ славата. Като е тъй, вие нtма да търсите нито 
пара отъ менъ" .2) 

Инквизиторътъ Бернардъ Гвидони описва сжщо така 
н-Вкои албигойски обреди, свързани съ молитвата Отче нашъ . 

• Въ начал9то на всtки мtсецъ, казва той, когато съвърше
нитt отидатъ при вtруещитt или се намиратъ по между си, 
благоспавятъ единъ хл-Вбъ или кж.съ х.л-Вбъ, който тt дър
жатъ въ рж.цtт'В си съ единъ убрусъ или бtло платно, ока
чено на шия, и , като произнасятъ молитвата Отче нашъ, 
начупватъ хлtба на кж.счета. Тоя хлtбъ тt наричатъ молит
венъ хлtбъ или на.11оменъ хлtбъ, а в-Вруещит-В го зоватъ 
благосповенъ или свещенъ, непороченъ (panem signatum).  
Tt ядатъ отъ тоя хлtбъ въ началото на м-Всеца, като разда
ватъ отъ него за причастие на своитt вtруещи " . 8) Гвидони 
разказва за духовното кръщение на болнитt албигойци спtд· 
ното : . (Съвършениятъ) еретикъ запитва лиц�то, ако то е въ 
състояние да говори, дали желае да стане добъръ христия 
нинъ или добра християнка и да приеме светото кръщение. 
На това запитване лицето отговаря, че е съгласно и казва : 

1) Описаната случка ще да е станала въ южна Франция. именно въ 
Каркасовската область. Ср1>днев1;ковното Саксиако. сега сепо Сесакъ (Sa\ssac), 
пежи В'Ь Каркасонската окопи11. 

2) Petrus Vallium-Sarnaii monachus, Historia Alblgensium, 6. 

3) Bernardus Ouidonis, Practica, 240. 
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Благословете 1 Съвърwениятъ, като положи рж.ка на  главата 
на болния или като я държи надъ главата, ако болниятъ е 
жева, взема книгата и чете Евангелието :  В& на'ЮАО бtьше САО
вото та до Словото стана пл:ъть и живrь между нае&. Слtдъ 
тоя прочитъ, болникътъ, ако може, произнася молитвата Отче 
нашъ, ако ли не, казва я вмtсrо него нtкой от ъ присж.т
ствуещиrt. Послt болникътъ, ако може, казва три пж.ти по
слtдвателно : Благословете !, като прtклонва глава и скJIЮчи 
рж.цt . Всички други· присж.тствуещи се покланятъ на съвър
шения еретикъ, споредъ както бt изложено по-горt, и той, 
било на еж.щото мtсто или пъкъ на отдtлно, прави много 
поклони дори до земя и произнася много пжти молитвата 
Отче наш&, като едноврtменно се покланя и изправя • .1) 

Богомилската молитва Отче наwъ е интересна и по съ
държанието си и по смисъла, който И се е давалъ. Знае се, 
че Господнята молитва е прtдадена на двt мtста и по двt 
различни версии, въ Евангелието на Матея, VJ, 9 и сл. ,  и въ 
Евангелието на Лука, XI, 2 и сл. Знае се сжщо, че гръцкиятъ 
текстъ на Отче наwъ, който се смtта за оригиналенъ, не се 
схожда напълно съ латинския текстъ на Вулгатата, особено 
у Матея, отдtто е взетъ Отче наwъ като отдtлна молитва. 
· Ето прочее съпоставени двата текста на Отче ваwъ, единиятъ 
на източноправославната черква и другиятъ на латинската 
черква (споредъ Вулгатата) :  

lld'tep 1jµG)y О iv 'tOt'\; oopavot'\;, 
tiytaablj't(J) 'tO �voµd aou· iЛ&!i't(J) 
(i>..bl't(J))1) 1j �aatЛela aou· yev71blj't(J) 
'tO &iЛ71µ1% aou, 11>\; iv оораvф, xal 
i'ltl ( 't1)\;) yj)\;' 'tOV c!p'toV 1jµG)v 'tOV 
i'lttouatov So\; 1jµrv crf)µepov· xal c!qie\; 
'f/µt'v "t!X Oq>etЛ�µa"ta 1jµG)v, 11>\; �i 
wet'\; tiq>leµev ( titpij'lt/Xµ&V) "tOI'\; Oq>et
AE"t/Xt\; 1jµG)v· xal µ� elaeviyx1)\; 'f/µii\; 
el\; mtpaaf.Lbv, tiЛЛ!Х poaat 'f/µii\; tl'lto 
тоО 'ltov71poO. 8"tt аоО ia"ttv 1j �aat
Лela xal 1/ Suvaµt\; xal 1/ S6�a El\; 
"tOb\; alG)V/X\;' tip.�v. 

1) С.жщи, с.жщо, стр .  24 1 .  

Pater noster, qui e s  i n  crelis, 
sanctificetur nomen tuum, ad· 
veniat regnum . tuum, fiat vo· 
luntas tua , sicut in crelo, et in 
terra. Panem nostrum quotidia
num ( supersubstantialem ) da 
nobls hodie. Et dimitte nobls 
.deblta nostra, sicut et nos di
mittimus debltoribus nostris. Et 
ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos а malo. Amen. 

· 2) За раэночтенията срв. С. Tischendorf, Novum Testamcntum graece. 
Llpslae 1 89 1. .  Matth. VI, 9 и с11. 
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Както личи отъ това съпоставян..; , въ римокатолическия 
текстъ липсва послtдниятъ стихъ. Независимо отъ това, 
ако и въ нtкои стари прiшиси на Вулгатата , какrо се нарича 
изправената отъ св. Йерониъщ латинска библия прtзъ IV в . ,  
вмtсто гръцката дума E1ttoucrtov да е употрtбена supersubstan
tialem, обикновено въ молитвата Отче нашъ лати нската черква 
е била усвоила нейния синонимъ - quotidianum, както е и 
у Лука . 

За богомилското Отче нашъ, както видtхме, и ма много 
посочвания у съврtменнитt на богомилството противници. 
Цtлиятъ му обаче текстъ е запазенъ само въ Катарскня трtб
никъ отъ XII I  в. ,  за който гл. по-долу. Той е на латински 
езикъ и отговаря напълно на Отче нашъ, употрtбяванъ въ 
православната черква. А това явно говори, между друго, за 
източния произходъ на западния дуализъмъ у катаритt, алби
гойцитt, патаренитt. Въ речения Трtбникъ изразътъ „хлtбъ 
нашъ насжщни " е прtдаденъ съ Рапеm nostrum supersub
stantialem, и молитвата завършва съ думитt : Quoniam tuum 
est regnum et virtus e t  gloria i 11 secula, ame 11 . Източнопра
вославната черква не е имала нищо да възрази за текста 
на богомилския Отче нашъ, защото той е билъ напълно 
идентиченъ съ текста у Матея. Западната черква обаче е 
смtтала за еретичество употрtбата ю1 думата supersubstan
tialem вм. quotidianum и прибавката на думитt Quon iam 
tuum и пр. По тоя случай вЪ актоветt за ломбардскитt дуа
листи, които еж употрtбявали еж.щото Отче нашъ, е отбtлt
зано, какво тt си спужатъ съ молитвата, dicendo iп oratione 
Pater noster : panem nostrum supersubstantialem. 1) Монета пъкъ 
(XIII  в.J упреква италиянскитt бС>гомили, задtто прtиначавали 
Светото писмо и прибавяли къмъ Господнята молитва думитt : 
Quoniam tuum est regnum et virtus et gloria in  secula,  amen.2) 

И ако богомилитt ·държели много за думата supersub
stantialem, то е защото тt И придавали духовенъ смисълъ, 
т. е .  хлtбъ върховенъ, свърхнасжщенъ, соърхестественъ, и не 

искали да я замtнятъ съ думата panem quotidianum (катадне
венъ, обикновен• хлtбъ). Въ такъвъ прtносенъ, духовенъ 
смисълъ тt разбирали и цtлата молитва Отче нашъ. Инте 
ресна е въ случая формата на думата �1ttoucrtov въ Николското 

Ч D/JJlinger, 1 1 , 38. 
2) Срв. у Schmidt, 11, стр. 1 1 7 бtл t;жка. 
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Евангелие (Лука XI, 3) на босненскитh богомили, дtто четемъ: 
X'AirBh. HAIUk н ноеоуwтh.·Н W ДАН HAMh. НА BCAKW Дh.Hk ,  кога-то въ 
сжщото Евангелие у Матея срtщаме ндеоушт�. нw.1) Въ Лион
ския прtписъ на албигойскитh новозавtтни ккиги това мtсто 
е прtдадено : Е dопа а nos oi lo nostre ра qui es sabre tota 
causa. 1) Подобна е и староиталиянската версия : 11 pane nostro 
sopra tucte le sustantie da а nnoi oggi.8) 

Катарски Трtбникъ. 

Богослужението у богомилитi> е било много опростено. 
Молитвеното общо събрание, благословението на хлi>ба, по
свещението въ сектата, духовното кръщение, туй еж. били 
току-речи всичкитt имъ обредни служби. При тия обреди, 
извършвани отъ единъ или повече пастири, е имало пропо
вtдь съ обяснение на евангелскитi> истини, пок 11 они, рж.ко
полагане, произнасяне на молитвата Отче нашъ, четене на 
Евангелието, благославяне и прощално цtлование. 

Пресвитеръ Козма поменава тукъ-тамt откж.спечно за 
богомилскитi> обреди и служби. Той казва , че богомилитh, 
като отхвърляли всички таинства и слу�би на правос.Лавнитi>, 
не признавали и литургията, защото тя не била останала отъ 
апостолитi>, а била просто многоглаголание, измислено въ 
по-късно врtме отъ Йоана Златоуста '). Tt устройвали обаче 
свои молитвени срtщи, събирали се обикновено въ своитi> 
кжщи и тамъ се молtли, спужейки си прtдимно съ молит
ваТQ. Отче нашъ �) . Tt не признавали духовна йерархия 8), 

1) Ъ. Дaнuttuh, НикоJЬско Jеванl)еJЬе. Биоrрад 1 864, стр. 8, 1 66. 
в) Clёdat, Le Nouveau Testament. стр. 9. 

В) Ет. СотЬа, Hlstolre des Vaudols. Jre partle. Parls 1 901 . Гп. припо
жеиата табпица извънъ текста. 

') К.sко АН вw •р1тн цw llHH"hl efwя IIAHT•, П6J•д•ннw• NAM'h. 
еfwмн- .s1il\W и вl'оноенwмн отцw , AHтSprнio мirнio и npoч.s.t\ м;(ткw, 
твtрнмw.t\ доврwмн 1Jтi.a н w ,  и r;(1т1 : ш eSтi. д1iАн АнтSрrн• 
nр1д.sлн и н и  комк•нi• ,  но Iв.а н н  ... 3А.sтоSетw н .  Козма, 13-14. -
11 нororA.SГOA.S HH.t\ Ж• AHTSprHIO м• н.ат и H H W  м;(твw BH BAIOЦl•.t\ 
в' цJкк•r ... . Сжщи, 39. 

11) КААНЯIОТ... Ж• е.а SA'l'KOPШ• ея в' JHЗIJ'h. евонх . . . KAA
HЯIOЦll Ж• ея r;(1От11. : �„. li шi. и"' н·н НА liвсн. Сжщи, 37. 

8) �w 1р1тнцw чннw efwя JSAH'l'I • • • Сжщи, 13. - нж• ш 

минт-.. Црковнwх е.�нов-.. r Дм-.. и A1iAw еоетро•н'h., д4 в1Sд1т11. 
n11окАЯт ... . Сжщи, 69. 
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проповtдвали сами помежду си, мжже, както и жени . Зига· 
винъ ни дава кратко описание на обреда .Духовно кръщение• 
у богомипитt въ слiщнитt думи : .Кръщението, .което се 
извършва у насъ (правоспавнитt) съ вода, тt го наричатъ 
Йоаново, а своето наричатъ Христово кръщение, защото имъ 
се струва, че е извършвано съ Духа. Затова тt прtкръща
ватъ оногова, който прtмине въ тtхната секта, като прtди 
всичко му отреждатъ врtме за покаяние, очищение и про
дъпжитепна мопитва. Поспt, като попожатъ Йоановото Еван
гr �·:„ па 1- ..с1u11т11 му, призоваватъ тtхния (1tocp' OCO'to�) Свети 
Духъ и пtятъ Отче нашъ. Подиръ това кръщение, тt пакъ 
му опрtдtпятъ врtме за строго поведение, за най-въздържанъ 
животъ и най-чиста мопитва. Сетнt изискватъ отъ него да 
засвид-tтепствува, че всичко е спазилъ и изпъпнилъ рев
ностно. И като засвидtтепствуватъ това мжж�, както и жени, 
отвеждатъ го на прословутото посвещение (ifr1;uatv i7tl 'tijv 
&puA.Лoup.iV7JY пмlюаtv). И тогава, като поставятъ окаяника съ 
Jiице къмъ изтокъ, пакъ полагатъ Евангелието на скверната 
му гпава, а присжтс-rвуващитt м.жже и жени попагатъ на него 
мръснитt (tivocye�) си р.жцt и пtятъ нечестива служба ('tijv 
av6atov i�8ouatv пЛe't'rjv). Това е благодарственъ химнъ, задtто 
посветениятъ е съхранилъ· прtдаденото му нечестие • . 1) За това 
пъкъ, какъ и колко пж.ти на день и нощь се молtпи бого'
мипитt при произнасяне на Отче нашъ, поменахме по-горt, 
стр. 1 06 - 1 07. 

·за обредитt и службитt у западнитt дуалисти с.ж за 
пазени повече и по-подробни вtсти, както напр. у католиш
китt писатели Сакони, Монета, Гвидони, въ инквизиторскитt 
актове и пр . Но което е по-важно въ случая, западната рж
кописна книжнина е запазила и единствения _досега откритъ 
Трtбникъ, писанъ и употрtбяванъ у провансалскитt бого
мипи, познати съ разни имена : катари, албигойци, българи , 
новоманихейци и пр. Тоя паметникъ, написанъ на провансал
ски езикъ, отъ ХШ в. , се помtства на послtднитt листове 
(235 verso и сл.) на поменатия вече Лионски пергаментенъ 
рж.кописъ на новозавtтнитt книги. Прtзъ 1 852 г. тоя така 
нареченъ . Катарски Трtбникъ" (Еiп Katharisches Ritual) бt из
даденъ отъ Е. Cunitz въ IV т. на йенскитt Beitrage zu den 
theologischen Wissenschaften, а прtзъ 1887 г . го обнародва 

1) Zigabenus, Adversus Bogomilos. Р. Gr. СХХХ, 1 3 1 2. 
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L. CIMa t въ фотографското издание на Лионския ржкописъ : 
1.е Nouveau Testament traduit au ХШе siecle en langue proven�ale, 
suivi d'un Rituel cathare. Освtнъ въ фотографския текстъ , 
Клед4 печати Трtбника и въ началото на сжщата си книга , 
съ модерна транскрипция и съ прtводъ на френски, подъ за
главие Rituel proveщal (стр. IX-XXVI). Ако по-рано ученитt 
се колебаеха относно катарския или валдейски произходъ 
на паметника, сега, откато се уясниха достатъчно учението и 
обредитt на съотвtтнитt секти, и откато станаха извtстни и 
други византийски и славянски извори за богомилството, 
нtма никакво съмнtние, че поменатиятъ Трtбникъ припада 
на западнодуалистичната, катарска черква. Нtщо повече.' От
кжслечнитt вtсти, които посочихме по-горt за обредностьта 
у богомилитt, се поср�щатъ съ съотвtтнитt мtста на Катар · 
ския Трtбникъ, та можемъ каза, че той е билъ просто прi> 
В<:>дЪ или прtработка на богомилски Трtбникъ. Съ други 
думи, заедно съ догмитt, съ обредитt и съ кuигитt (напр . 
Тайната книга , Видtнието Исаиево, Отче нашъ и пр .), Ка 
тарскиЯтъ Трtбникъ води началото си отъ изтокъ. Трtбни
кътъ на · българскитt богомили е билъ тъждественъ или 
твърдt блиэъкъ на Катарския . Ето защо по-долу ще напеча
таме тоя Трtбникъ въ български прtводъ, особено пъкъ 
като не е откритъ още подобенъ гръцки или български 
ржкопнсъ, ако не смtтаме по-далечната и късна арменско
павликянска версия, която бt обнародвана отъ Fr. С. Cony
beare въ неговия цtненъ трудъ :  The Кеу of Truth. 

Катарскиятъ Трtбникъ се прtдхожда отъ нtколко мо
литвословни формули, употрtбявани при службата, отъ мо
литвата Отче нашъ и отъ началото на Йоановото Евангелие, 
прtдадени на латински езикъ. Вжтрt въ текста на Трtбника 
тt еж поменати, по случай , само съ по една -двt думи отъ 
началото. Самиятъ Трtбникъ е, както рекохме, на провансалски 
езикъ. Състои се отъ петь части, които въ оригинала нtматъ 
заглавия, освtнъ първата (срв. стр. 47 1 -472 на ржкописа) 
и всtка отъ които се отнася до сл1щнитt прtдмети и.аи 
обреди : 1 )  Служба ; 2) Приемане или посвещение въ вtрата ; 
3) Посвещение на съвършенъ богомилъ (духовно кръщение); 
4) Моление при разни случаи ; 5) Духовно кръщение на 
бопенъ вtруещъ. За прtг ледность, ние ще прибавимъ тtзи 
nодраздtлении въ началото при съотвtтния тексть . 
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(Формули, Отче вашъ, вачuо на Йоавовото Еванrепве). 
Benedicite, parcite nobls . Amen. 

Fiat ·  nobls secundum verbum 
tuum. Pater et Filius et Spiri
tus1) Sanctus1) parcat vobls om
nia peccata vestra. Adoremus1) 
Patrem et Filium et Spiritum ') 
Sanctum. 111 vegadas.11) 

Pater noster, qui es in. cre
Jis'), sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, fiat vo
tuntas tua, sicut in crelo7) et in 
terra. Panem nostrum supersub
stantialem8) da nobls hodie. Et 
dimitte nobls deblta nostra, si
cut et nos dimitt imus debltori 
bus nostris. Et пе nos inducas 
in tentationem, sed libera nos 
а malo. Quoniam tuum est reg
num et virtus et gloria in se
cula. Amen. 

Adoremus8) Patrem et Filium 
et Spiritum Sanctum. 111 ve
gadas. 

Gracia domini nostri lhesu 
Christi sit cum omnibus nobls. 

Benedicite, parcite nobls. Amen. 
Fiat nobls secu ndum verbum 
tuum. Pater et Filus et Spiritus 
Sanctus parcat vobls omnia pec
cata vestra. 

1) в„ рiкописа espiritus. 
2) Рк. saatus. 
В) Рк. adhoremus. 
•) Рк. espiritum. 
li) IU vegadas на провавсаяски ще 

рече три пжти (трижди). 
•) Рк. cells. 
7) Рк. celo. 
8) Рк. supersubstancl,alem. 
1) Рк. adhoremus. 

БпаrоСJJовете, поlцадете ни. 
Аминъ. Да бжде намъ спо
редъ Словото ти . Отецъ, СиН"Ь 
и Свети Духъ да опросrн 
всичкиih ви грtхове. Да се 
покпонимъ на Отца и на Сина 
и на Светия Духъ. Трижди. 

Отче нашъ, който си на не· 
беса'lа, да се свети името ти, 
да дойде царството ти, да 
бжде волята ти както на не
бето, така и на земята. Хпtба 
нашъ надсжщенъ дай ни днесъ. 
И остави дълговеih ни, както и 
ние оставяме на нашиih дпъж
ници . И не ни въвеждай въ 
изкушение, но ни избави отъ 
злото. Защото твое е царст
вото и силата и СJJавата въ 
вtки. Аминъ. 

Да се покпонимъ на Отца 
и на Сина и на Светия Духъ. 
Трижди. 

Благодатьта (мипостьта) на 
нашия Господь Исуса Христа 
да бжде съ всички насъ. 

Благословете�, пощадете ни. 
Аминъ. Да бжде намъ споредъ 
Словото ти. Отецъ, Синъ и 
Свети Духъ да опрости всич- · 
китt ви грtхове . 
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ln principio erat Verbum, t>t 
Verbum erat apud Deum, et  
Deus erat Verbum.  Нос erat in 
principio apud Deum. Omnia 
per ipsum facta sunt, et sine 
ipso factu m est nihil 1), quod 
factum est. In ipso vita erat, et 
vi ta erat lux hominum. Et Jux. 
in tenebris Jucet, et tenebrre 
eam поп comprel1enderunt. Fuit 
homo missus а Deo, cui no
men erat Johannes. Hic venit 
in teslimonium, .u t testimonium 
perhiberet de lumine, u t  omnes 
crederent1) per il lum. Non erat 
ille lu_x, sed ut testimonium per
hiberet de lumine. Erat lux vera , 
qua� illumiпat Ьопет hominem•) 
venieпtem in hunc mundum. In 
mundo erat, et mundus per ip
sum factus est, et muпdus eum 
поп cognovit . Iп propria veпit, 
et sui eum поп receperut. Quot
quot autem receperunt eum, 
dedit eis potestatem filios Dei 
fieri , his, qui credunt iп nomine 
ejus ; qui поп ех saпguinibus, 
neque ех voluпtate carnis, neque 
ех voluпtate viri, sed ех Deo 
nati suпt. ·Et  Verbum caro factum 
est , et  habltavit4) in  nobls ; et 

1 1  Рк. nichl l .  
2 )  Рк. crederet. 
•) Прi;ивачааавето на текста на 

Вулгатата, дtто стои omnem homi· 
nem, съ Ьonem (правилно би било 
bonum) hominem, ще да е ставало 
пр1;днам1>рево : богомилиn (bonl ho· 
mlnes) се см1>тапи озарени отъ бо· 
11П1па св1>тпио. 

4) Рк. aЫtavlt. 

Въ начало бtше Словото, и 
Словото бtше у Бога, и Богъ 
бtше Словото. То бtше въ 
начало у Бога. Всичко чрtзъ 
него стана, и безъ него не ста
на нито едно отъ онова, което 
е станало. Въ него имаше жи
вотъ и животътъ бtше свtт
пината на чеповiщитt. И свtт
пината свtти въ мрака , и мра
кътъ я не обзе . Имаше единъ 
челов'hкъ, пратенъ отъ Бога, 
името му Йоанъ . Той дойде 
за свидtтелство, да свидtтеп
ствува за свtтлината, та всички 
да повtрватъ чрtзъ него. Той 
не бtше свtтлината, а бtше 
пратенъ да свидtтепствува за 
нея . Сж.ществуваше истинска 
свtтпина, която просвtтява до· 
брия человtьК'h (богомилъ), кой
то идва на тоя свtтъ. Въ свtта 
бtше, и свtтътъ чрtзъ него 
стана, но свtтътъ го не позна. 
ДоАде ·у своитt си, и своитt 
го не приеха. И на всички ония, 
които го приеха, на вtрващи
тt въ неговото име, даде имъ 
впасть да станатъ божи чада. 
Tt се родиха не отъ кръвь, ни 
отъ похоть плътска, нито оть 
похеть мж.жка, а отъ Бога. И 
Словото стана плъть и жив'IJ 
между насъ, пъпно съ благо
дать и истнна ; и ние видtхм� 
славата му, слава като на еди
нороденъ отъ Отца. Йоанъ 
свидtтепствуваше за него и 
викаше казвайки: Тоя е, за ко
гото рекохъ : идещиятъ CJJtдъ 
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vidimus gloriam ejus, gloria quasi 
unigeniti а Patre, plenum gra
tiae 1) et veritatis. Johannes testi
monium perhibet de ipso, et 
clamabat dicens : Hic est quem 
dixi : qui post me venturus est, 
ante me factus est, quia prior 
те erat. Et de plenitudine ejus 
nos omnes accepimus gratiam 
pro gratia. Quia lex per Моу . 

sen data est, gratia et veritas 
per Jehsum Cl1ristum facta est . 

мене ме изпрtвари, защото той 
сжществуваше прtди мене . И 
отъ неговата пълнота всички 
ние приехме благодать въз'Ь 
благодать. Защото законътъ 
бt даденъ чрtэъ Мойсея, а 
благодатьта и истината дой· 
доха чрtзъ Исуса Х nиста. 

Спужба.1) 

Дойдохме 1) прtдъ Бога и прtдъ Васъ ') и прtдъ събра· 
иието на светата черква,&') за да приемемъ служба 11), опро
щение и епитимия за всичкитt прtгрtшения, които сме напра· 
вили, казали,  мислили или извършили отъ дtтинството си та 
до тоя часъ, и молимъ за прошка пр1;дъ Бога и прtдъ Васъ, 
който да се помолите за насъ на светия милостивъ Отецъ, 
за да ни опрости. 

Да се поклонимъ Богу и да откриемъ всичкитt си прt· 
грtшения, сторени прtдъ Отца и Сина,  прtдъ честния Духа 
Светаго, прtдъ честнитt свети Евангелия и честнитt свети 
Апостоли,Т) та дано, чрtзъ молитвата и в'hрата, чрtзъ спасе · 
вието на всич ки прославени праведни християни, чрtзъ бла· 
женопочиналитt д'hди и чрtзъ тукъ събранитt братя и прtдъ 

1) Рк. gracle. 
1) В'Ь рк. стон servlssl (служба). Ако се rпеда на С'Ьд'Ьржаннето на 

текста, по·правнпио би бн.110 да се постави заrпавие . Изпов'l>дь• ипи .иа
nов'hдва служба• .  Оттук"Ь до края Трt.бннК"Ьт'Ь е написан"Ь на прованс:uскв 
еанк"Ь. При нашия пр'l>вод'Ь се р&ководi>хме по ориr инuа и по пр'l>вода 
ва Кпw. 

В) Обикновено едпи"Ь оть в'hруещнn е roвopt.1111 тия нзnов1>дн11 
думи за цi>Jloтo събрание. 

') Иаnов°hАЬта се е поднас:япа npiiд'Ь наставника nастирь, който и• 

•11ршва СJ1ужбата. 
&) Въ рк . стон denant l'azordenament de santa glelsa. 
&) Рк. servlsl. 

. 

7) 8-hроятво туК"Ь nод'Ь .Апостоnи • се разбира квиrата Аnостопъ, т. � 
дilявията и DОСJlанията апостолски. 



Служба . 1 1 9 

Васъ, свети впадико, 1) да попучимъ отъ Васъ опрощение за 
всичко, което сме прtгрtшипи. Благословете и ни пощадете /8) 

Защото много еж. нашитt грtхове, съ които ние оскър· 
бяваме Бога день и нощь, съ думи и дtпа, съ помиспи, вопно 
и невопно, ·повече съ нашата воля, която зпитt духове вкар · 
ватъ въ ппътьта, въ която сме обпtчt>ни. Благословете и ни 
пощадете ! 

И при всичко че светото божие Спово и светитt Апо
столи ни учатъ, и нашитt духовни братя ни наставяватъ 
да отхвърпяме всtко жепание на ппътьта и всtка нечистотия, 8) 
като изnъJJНяваме божията вопя чрtзъ правене на съвършено 
добро,') при все това, ние, като немарпиви спуги, не само че 
не изпъпняваме, както подобава. божията вопя, но се отда· 
ваме най-често на плътски пощtвки и земни грижи до такава 
степень, че врtдимъ на нашитt души. Благословете и ни 
пощадете! 

Ние се срtщаме0) съ . хората отъ свtта ; съ тtхъ общу
ваме и говоримъ, ядемъ и грtшимъ въ много нtща, и съ 
това врtдимъ на нашитt братя и нашm души. Благосло-
вете и ни пощадете 1 . 

Съ своя езикъ ние изпадаме въ безпопезни думи, въ 
пусти разговори, въ смtхъ, въ подигравки и зпосповия, въ 
хулене на братя и сестри, чиито прtгрtшения не сме достойни 
да сждимъ, .нито да осжждаме . И така, всрtдъ християнитt, 
ние си оставаме грtшници. Благословете и ни пощадете 1 

Службата, която приехме, не можахме да я изпъпнимъ 
както подобава, нито поститt, нито мопитвата ; ние нарушихме 
отреденитt ни дни, ние изневtрихме на отреденитt ни ча
сове. 8) Когато сме на света мопитва, нашето чувство се откпо
нява къмъ ппътски жепания, къмъ свtтовни грижи, тъй че 
въ тоя часъ едва ли знаемъ какво поднасяме на Отца на пра· 
веднитt. Благословете и ни пощадете ! 

1) Рк. Sanh Senhor. 
2) Съ тая формула, казвана на латински (Benedldle, parclte noЫs), С'Ьбра

нието се е обръщало К'ЬМ'Ь свещенослужителя. Думкrа, печатани С'Ь курсивъ, 
са бипи казвани на патинскн. 

•) Рк. lagesa. 
') Рк. ben compllt. 
li) Рк, andam (отиваме). 
8) Рк. nostres dlas traspassem, nostras oras preverfcam. Думата е sa яви 

и часове, конто се отреждаn за еnитимвя. 
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О ти, свети и добри владико, всички тия нtща, които 
ни идатъ въ чувство и въ мисли, ние ти ги изповtдваме, 
свети владико ;  и множеството свои прtгрtшения слагаме 
прtдъ божията мипость и въ светата молитва и въ светото 
Евангелие, защото много еж нашитt грtхове. Благословете 
и ни пощадете 1 

О владико, сжди и осжди пороцитt на нашата плъть, 
нtмай милость къмъ родената отъ развала плъть, но се смили 
за духа (душата), който е затворенъ въ ппътьта ; наложи ни 
дни и часове, колtнопрtклонения, постъ, молитви и (сnушане) 
проповtдь, както е обичаятъ у добритt християни, 1) за да не 
бждемъ сждени, нито осждени, заедно съ вtроломнитt, въ 
деня на (страшния) сждъ. Благословете и ни пощадете 1 

(Приемане въ вtрата).1) 

Когато нtкой вtруещъ е (билъ подложенъ) на въздър
жание, и ако християнитt•) еж съгласни да му направятъ 
посвещение (молитва),') нека си омиятъ ржцtтt, както тt , 
така и вtруещитt, които би се случили тамъ. Послt, единъ 
отъ .добритt люде • 0) тоя именно, който иде слtдъ старtй
шината (ancia),8) да постжпи така : да направи три поклона 
прtдъ старtйшината, да сложи една маса, послt пакъ да се 

1) Рк. bos crestlas, т. е. боrомилитt. 
2) Тоя обредъ се отнася до лиuа, които дотогава сж били като слу

шатели, полупосветенн, и с111. заявили, че желаять, сл1>дъ пость, молитва и 
добри д1>ла, да се причислятъ къмъ така иаречеиитt аrьруещи (credentes). С&
а&ршенитrь (perfectt) с111. съставяли ро-високата класа на сектата и с111. били 
малцина на броl. Т1> с111. вод1>ли стр·огь аскети11енъ и беэбрачен11 животъ, 

•) Християни с111. се наричали съвършенитt богоМ1Ши. 
') Рк. orado. 
11) .Добри люде• ,  добри християни (bonl homlпes у .11атинскит1> писатели, 

bos homes, bos crestias у проваисалцитt.) еж се наричали сьвършеииn бого
мили въ западна Европа. 

8) Въ вrория периодъ на своето развитие, западната дуалистична черк�а 
е имала сл.1>11ннтt черковни чинове : еnископъ, старши сивъ (flllus mafor) ,  
младши сивъ (fi llus mlnor), дякон11. У бос:неискитt богомили тия чинове с& 
нос1>ли имената : д irдi.,  rocтi., cт.tp•u,i. , строи инк�. (F1 . Ra�ki, Вogo
mili 1 Patarenl, въ �ad Х, 183). Между бълrарскнтt богомили сжщо се по
менава единъ софийски епископъ : дirдi.u,i. Срirд1ч�.скw н (М. Г. Попру
женко, Синодикъ uаря Бориса. OJJeca 1899, стр. 53). Въ по-малкитt бого
милски общини, при .1111nca на епископъ (д irдi. , KA.1,1,NK•, днеuiното 0д1>до 
владика" ), богослужението се е р111.ковоА11.110 оть така наречения .старъ• ипи 
• стар1>1шина • , въ Катарския Тр1>бникъ имснуваиъ .ancla • .  
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поклони три пжти и да постави покривка на масата , и ,  сnдъ 
други три поклона, да положи книгата (Евангелието) на масата, 
па да каже : Благословете и ни пощадете 1 Слtдъ това вtруе
щиятъ да стори поклонъ 1) и да вземе ·книгата отъ р.жката на 
старtйшината . Тогава старtйшината трtбва да го увtщае 8) 
и да му държи проповtдь съ надлежнитt свидtтелства (отъ 
светитt книги). И ако вtруещнятъ се именува напр. Петъръ, 
да му говори така : 

Петре, ти трtбва да знаешъ, че, когато си прtдъ бо
жията черква, ти си прtдъ Отца и Сина и Светаго Духа. 
Защото черква ще каже събрание, и тамъ, дtто се намиратъ 
истинскитt християни, тамъ е и Отецъ, Синъ и Свети Духъ, 
както е посочено въ божественитt писания. Защото Христосъ 
е казалъ въ Евангелието на св. Матея (XV III, 20) : .Дtто има 
двама или трима събрани въ мое име, тамъ съмъ и азъ по
срtдъ тtхъ• .  И въ Евангелието на св. Йоана (XIV, 23) той 
е рекълъ : „Ако нtко.й ме обича, ще спазя думата си ; и моятъ 
Отецъ ще го възлюби, и ще дойдемъ при него и жилище у него 
ще си направимъ• .  И св. Павелъ казва въ второто Послание 
до Коринтянитt (VI, 1 6 - 1 8) :  „Вие сте храмъ на живия Богъ, 
както Богъ е рекълъ чрtзъ Исаия : Ще се заселя между тtхъ 
и между тtх� ще ходя ;  ще имъ бжда Богъ, и тt ще бж.дать 
мой народъ. За това излtзте изсрt.дъ тtхъ и се отдtлете, 
казва Господь. И не се допирайте до нечисти нtща, и азъ 
ще ви приема, и ще ви б.жда като Отецъ, а вие ще ми б.ж
дете като синове и дъщери, казва всемог.жщиятъ Господь • . И 
на друго мtсто (11 Кор. ХШ, 3) той казва : • ТЪрсете доказа
телството на Христа, който говори чрtзъ мене• .  И въ Пър
вото послание до Тимотея (111, 1 4-15) той казва : .Като се 
надtвамъ скоро да дойда при тебъ, пиша т.ия нtща. Но ако 
закъснtя, знай какъ трtбва да се обхождашъ въ божия домъ, 
който е черква на живия Боrъ, стъпбъ и подпора на исти
ната " .  Сж.щиятъ казва на евреитt (111, б) : .Но Христосъ е 
като синъ въ неРовия домъ, който домъ сме ние • .  А че бо· 
жиятъ Духъ е съ вtрнитt на Исуса Христа, това посочва 
Христосъ въ Еванге.пието на св. Йоана (XIV, 15- 1 8): .Ако 

1) В'Ь рк. melloramentum, Куниц'Ь тьпкува думата като .копtаоnР'.;. 
1U1онение• ,  а К11еда допуска тя .11а значи копtнопр�кпонение придружено С'Ь 
нtкоА бпаrодарствеи'Ь израз'Ь. 

•) Рк. amonestar. 
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ме обичате, упазете монтt заповtди. И азъ ще моля Отца, 
и той ще ви даде другъ утtwитель, за да прtбжде съ васъ 
въ вtки. Духътъ на истината, когото свtтътъ не може да 
приеме, защото не го вижда, нито го познава, но вие го 
познавате, защото той съ васъ прtбждва и ще бжде С'Ь 
васъ. Нtма да ви оставя сираци ; ще дойда при васъ • .  И въ 
Евангелието на св. Матея (XXVIII, 20) той казва : „ И ето азъ 
съмъ съ васъ прtзъ всичкото врtме до свършъка на свtта • .  
И св. Павелъ говори въ Първото послание до Коринтянитt 
(111, 1 6- 1 7) :  „Не знаете ли, че сте храмъ на живия Богъ и че 
божиятъ Духъ е въ васъ ? Но ако нtкой разруши божия 
храмъ, него Богъ ще го ръзруши ; защото божиятъ храмъ е 
светъ, и тоя храмъ сте вие • .  Христосъ посочва това и въ 
Евангелието на св. Матея (Х, 30): .Защото не сте вие, -които 
говорите, а Духътъ на вашия Отецъ, който говори у васъ • . 
И св. Йоанъ казва въ Посланието {1 Поел„ IV, 1 3): . По това 
познаваме, че прtбждваме въ него и той въ насъ, дtто н и  
е далъ Духа си • .  И св. Павелъ казва на Галатянитt (IV, б): 
„ Понеже сте синове Божи, Богъ изпрати въ сърдцата ви Духа 
на Сина си, който вика : Отче, Отче J • 

Отъ това трtбва да разберешъ, че прtдставянето, което 
правищъ прtдъ синоветt на Исуса Христа, потвърдява в'h· 
рата и проповtдьта на Божията черква, споредъ както затова 
божественитt писания ни улесняватъ да проумtемъ. Защото 
божияятъ народъ се отдtли отдавна още отъ своя Господь 
Богъ. И ако се отдtли той отъ съвtтитt и отъ волята на све
тия си Отецъ, направи го поради измамата на злитt духове 
и поради подчинението си на тtхната воля. По тая причина 
и по други много е дадено да се разбере, че светиятъ Отецъ 
има милость къмъ своя народъ и желае да го приеме въ 
миръ и съг лаене чрtзъ идването на своя синъ Исуса Христа. 
И ето за това случай. Защото ти се намирашъ тука прtдъ 
ученицитt на Исуса Христа, на едно иtсто, дtто прtбива
ватъ духовно Отецъ, Синъ и Св. Духъ, както бt посочено 
no-гopt, за да приемешъ това свето посвещение,1) което Гос· 
подъ Исусъ Христосъ прtдаде на своитt ученици, та твоята 
служба и твоитt молитви •) да бждатъ чути отъ нашия свети 
Отецъ. Ето защо, ако желаеmъ да приемешъ тая света служба, 

1) Рк. oraclo, което значи и . молитва• . 
1) Рк. las vostras oraclos et las vostras preguelras. 
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трtбва да разберешъ, че ще трtбва да се покаешъ за всич
китt си грtхове и Аа простишъ на всички человtци, защото 
Господь нашъ Исусъ Христосъ казва (Матей VI, 1 5): .Ако не 
простите на человtцитt съгрtшенията имъ, и вашиятъ не
бесенъ Отецъ нtма да прости съгрtшенията ви " .  И пакъ, 
подобава да се обречешъ въ своето сърдце, че ще пазишъ 
тая света служба (задължение)· прtзъ цtлия си животъ, ако 
Богъ те помилва да я приеме, споредъ обичая на божията 
черква, съ непорочность и истинность и съ всичкитt други 
добродtтели, каквито Богъ благоизволи да ти даде. За това 
ние се молимъ на добрия владика, който даде на Исусъ
Христовитt ученици благодатыа да приематъ съ крtпкость 
тая света служба, щото той да те сподоби еж.що така съ 
благодать, да я приемешъ съ крtпкость, въ негова честь и 
за това спасение. Пощадете ни 1 

И послt старtйшината казва молитвата (Отче нашъ) и 
вtруещия-r я слtдва . Сетнt старtйшината да каже : .Ние ти 
прtдаваме тая света молитва, за да я приемешъ отъ Бога и 
отъ насъ и отъ черквата, и да имашъ власть да я казвашъ 
прtзъ цtлия си животъ, денt и нощt, когато си самъ или 
съ дружина, и никога да не почвашъ да ядешъ или да пиешъ. 
ако не си казалъ прtдварително тая молитва. И ако не сто
ришъ това, ще трtбва да се подложишъ на епитимия • . Вi>
руещиятъ трtбва да рече : . Приемамъ я отъ Бога и отъ Васъ, 
и отъ черквата" .  Сетнt той трtбва да направи поклонъ (me
lioramentum) и да благодари. Слiщъ това християнитh да 
кажатъ .двойно" (Отче нашъ ?)1) съ колtнопрtклонения, а 
и вtруещиятъ слtдъ тtхъ. 

[Духовно кръщение.) 1) 
Ако (нi>кой вtруещъ) пожелае да бж.де утtшенъ, нека 

направи поклонъ (melioramentum) и да вземе книгата отъ 
1 1  Въ рк. 11 chrestla fasan dоЫа (буквално: християнит1> да наnравятъ двойно). 
2> Кръщението у боrоми.11ит1> се е нзвършвuо не чрtзъ вода, а чрtз-ь 

nрtдаване на Дух-ь Свети на изnитан-ь вtруещ-ь, който се ptwaвa да води 
сьв11ршевъ и аскетичен-ь живоn, сnоред-ь доrмит11 на сектата. Слtд"Ь обреда, 
вtруещняn е ставапъ с&гаршен& (perfectus) боrоммъ, Христовъ ученикъ в 
anocтOJJъ, въ когото nр·Мивава Духъ Свети и който може .111 npt.111вa тоя 
Св. Дух-ь на други. Обредътъ на духовното кр11щение се е наричап-ь .con· 
1olamentum• т. е ут1>шннне, спасение. Ут1>шениятъ се е смtтuъ за nраве
деlf"Ь, и душата му, СJ1tдъ сtо1ъртьта, се е присъеди в11ва.111 къмъ божията, оrъ 
която се е и от.п.жчила. 
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рж.ката на старtйшината . Старtйшината трtбва да го увtщае 
и да му държи проповtдь съ съотвtтни засвидtтелствувания 
и думи, каквито подобаватъ на духовното кръщениr (сопsо· 
lameпtum). И ако името на вtруещия е напр. Петъръ, с-� арtй
шината да говори така : 

Петре, ти искашъ да приемешъ духовно кръщение, чрtзъ 
което се дава Духъ Свети въ божията черква съ светата мо
литва и съ полагане ржцt отъ „добритt люде • .  1) За това 
кръщение нашиятъ Господъ Исусъ Христосъ казва въ Еван
гелието на св. Матея (XXVIII, 1 9-20), на своитt ученици : 
„Идете и научете всички народи и ги кръстете въ името на 
Отца и Сина и Светаго Духа. И научете ги да пазятъ всичко, 
що съмъ ви запов-Ьдалъ ; и ето, азъ съмъ съ васъ прtзъ 
всички дни до свършъка на свtта" .  И въ Евангелието на 
св .  Марко (XVI, 1 5) той казва : . Идете по цtлъ свtтъ и про· 
повtдвайте Евангелието на вс-Ька тварь . И който повtрва и 
се кръсти, ще бжде спасенъ, а който не повtрва ,  ще бжде 
осжденъ• .  И въ Евангелието на св . Йоана (111 , 5) той говори 
на Никодима : .Истина, истина ти казвамъ, че никой човtкъ 
не ще влtзе въ царството божие, ако не е билъ възроденъ 
отъ вода и Духа Светаго• .  И Йоанъ Кръстителъ говори за 
това кръщение , когато казва (Еванг . отъ Йоана 1 , 26 -27 ; 
Матей 111. 1 1 ) : • Вtрно е, че азъ кръщавамъ съ вода ; но тоя, 
който иде спtдъ мене, е по-силенъ отъ мене, и азъ не съмъ 
достоенъ да вържа (liar) ремъка на обувкитt му. Той ще ви 
кръсти съ Духъ Свети и съ огънь• .  И въ • Дtянията на апо· 
столитt (1, 5) Исусъ rовори : · „ Защото Йоанъ е кръщавалъ 
съ вода, а вие ще бждете кръстени съ Духа Светаго • . 

Това свето кръщение съ полагане на pжutтt е било 
установено отъ Исуса Христа, както за туй съобщава св. Лука 
и казва , че неговитt приятели го вършели, споредъ съоб
щението на св . Марко (XVI, 1 8) : .На болни ще възложатъ 
ржц'h, и тt ще бждатъ здрави • . И Анания (Дtяния IX, 17-18) 
така кръсти св. Павла, когато той повtрва . Посп'h Павелъ и 
Варнава правtха сжщото на много мtста. И св. Петъръ и 
св. Йоанъ го правtха на самаритянитt . Защото и св. Лука 
говори за това въ Дtянията апостолски (Vlll, 1 4-11) : .Апо
столитt, които бtха въ Йерусалимъ , като чуха, че Самария 
приема божието учение, пратиха имъ Петра и Йоана. Tt като 

1) Рк. bos homes, т. е. сьвърwеииn богомил11. 
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АОЙдоха, помолиха се за тtхъ, за да приематъ Светия Духъ, 
защото той не бtше още слtзълъ въ никого отъ тtхъ. То
гава тt полагаха р.жцt на тtхъ, и тt приемаха Светия Духъ • .  

Това свето кръщение, чрtзъ което се дава Свети Духъ, 
божията черква го запази още отъ врtмето на апостолитt та 
досега, и то се е прtдавало отъ .добри люде • на други „добри 
люде• дори до днесъ, и черквата ще го прави до свършъка. 
на свtта. 

А ти трtбва да знаешъ, че на божията черква е дадена 
власть да свръзва и да развръзва, да опрощава грtховетt и 
да ги задържа, както и Хрисrосъ казва въ Евангелието на 
св. Йоана (ХХ, 2 1 -23) : .Както Отецъ ме проводи, тъй и азъ 
ви провождамъ. И като рече това, духна и имъ рече : Прие· 
мете Духа Светаrо 1 На които простите грtховетt, тtмъ ще 
се простятъ ; на които задържите, ще се задържатъ •. И въ 
Евангелието на св. Матея, той каза  на Симонъ Петра (XVI, 
1 8- 19) :  .Казвамъ ти, че ти си Петъръ (т. е . Каменъ), и на 
тоя Каменъ ще съградя черквата си, и вратитt адови не ще 
да иматъ никаква сила надъ нея. И .  ще ти дамъ ключоветt 
на царството небесно, и каквото свържешъ на земята. ще 
бжде свързан<? на небесата, и каквото развържешъ на земята, 
ще бжде развързано на небесата • . И на друго мtсто (Матей 
XVlll, 18 -20) той казва на своитt ученици : .Истина ви каз
вамъ, че каквото свържете на земята, ще б.жде свързано на 
небесата ; и каквото развържете на земята, ще б.жде развър
зано на небесата. И пакъ наистина ви казвамъ, че ако два
мина отъ васъ се съгласятъ да попросятъ нtщо, каквото и 
да било, ще имъ бжде дадено отъ моя Отецъ небесенъ ; за · 
щото, дtто има двама или · трима събрани въ мое име, тамъ 
съмъ азъ посрtдъ тtхъ • .  И на друго мtсто (Матей Х, 8) той 
казва : „ Болни изцtрявайте, мъртви възкръсявайте, бtсове 
проп.жждайте" .  И въ Евангелието на св. Йоана (XIV, 1 2) той 
казва : .Който вtрва въ менъ, ще върши дtлата, що върша 
и азъ" . И въ Евангелието на св. Марко (XVI, 1 7-18) той 
казва : .А повtрвалитt, ще rи съпровождатъ тия личби : съ 
името ми тt ще изпжждатъ бtсове, ще говорятъ на нови 
езици ; ще хващатъ змии, и, ако изпиятъ нtщо смъртоносно, 
нtма да имъ поврtди. На болни ще положатъ ржц-h, и тt 
ще бждатъ здрави • .  И въ Евангелието на св. Лука (Х, 19) той 
казва : .Ето, давамъ ви власть да настжпвате на змии и скорпии 
и на всtка вражеска сила, и нищо нtма да ви поврtди • .  
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И ако искашъ да попучишъ такава впасть и моrжще· 
ство, трtбва да спазвашъ всички заповiщи на Христа и на 
Новия Завtrъ, докопкото е въ си.пата ти. Знай при това, че 
той е заповtдапъ, човtкъ да не върши пюбодtяние, нито 
чеповtкоубийство, нито да лъже, нито да си служи съ каквато 
и да е клетва, да не взема чуждо, ни да краде, нито да прави 
на другитt това, което не иска нему да се · прави, да прощава 
на оногова, който му върши зло, да обича в�>аговетt си , да 
се моли за своитt кпеветници и обвинители и да ги бпаго
славя, и ако нtкой · го удари по едната страна, той да му 
обърне и другата, и ако нtкой му открадне „гунята • (go� 
nela), той да остави и наметалото (mantel), и той нито да с.жди 
нито да осжжда, и други много заповtди, оставени отъ Гос
пода на неговата черква. Ще трtбва сжщо така ти да оста
вишъ тоя св'hтъ и неговитt дtла и нtщата, които еж отъ 
него. Защото св. Йоанъ казва въ Посланието (Първото, 11, 
15-17) : „0 драги мои, не дtйте обича свtта. нито каквото 
е на свtта. Ако нtкой обича свtта, той не мипtе за Оrца. 
Защото, всичко що е. на свtта - въжделението на плътьта, 
пожеланието на очитt, щест лавието на живота - не е отъ 
Отца, а отъ свtта ; и свtтътъ ще прtмине, както и него
вото въжделение ; само който върши божията воля, той прt
бждва на вtки • .  И Христосъ говори на народитt (Йоанъ, 
VII, 7) : „Свtтътъ васъ не може да мрази, а мене мрази, за
щото азъ свидtтелствувамъ за него, че дtлата му еж поши• . 
И въ книгата на Саломона (Еклезиастъ, 1, 1 4) е писано : . Ви
дtхъ всичкитt дtла, що се вършатъ подъ спънцето ; и ето, 
всичко е суета и гонение на вtтъръ• .  И Юда, братъ на Якова , 
ни поучава въ Поспанието си (23): .Гнусете се отъ оскверне
ната отъ ппътьта дреха • .  Отъ тия заповtди и отъ други много 
явствува, че ти тр'hбва да спазвашъ божитt заповtди и да 
ненавиждашъ тоя свtтъ. И ако това у държишъ до края добр'h, 
ние се надtваме, че твоята душа ще има животъ вtЧенъ• . 

. Сетнt той (кръщаваниятъ) да каже : .Имамъ воля за 
това, мопете Бога ·за менъ, за да ме с1rодоби съ сила • .  И 
СА'hдъ като единъ отъ „добритt пюде • извърши своето me
lioramentum, заедно съ вtруещия, да каже на старtйшината : 
.Пощадете ни ! Добри християни, молимъ ви, за любовьта бо
жия, да сподобнте туКъ присжтствуещия нашъ приятель съ 
онова добро, което Боrъ ви е далъ• .  Тогава вtруещиятъ 
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.в.а направи своето meliorameпtum и да каже : „ Пощадете ни ! 
За всички грtхове, каквито съмъ могъпъ да направя, или да 
кажа, или да помисля, или да извърша, искамъ прошка отъ 
Бога, отъ черквата и отъ всички васъ • . На това християнитt 
да рекатъ : .Отъ Бога и отъ насъ и отъ черквата да ти б.ж
датъ простени, и ние мопимъ Бога да ти ги прости " . Сп-Ьдъ 
което тt трtбва да го утtшатъ. Старtйwината взема книгата, 
попага я на главата му, а другитt .добри пюде • спагатъ 
десната си р.жка и каэватъ своитt Пощадете и по три Да 
се поклони.м&, а спiщъ това : Свети Отче, прие.ми СВО'Я раба 
8'6 твоята правда и изпрати . своята милость и своя Свети 
Духъ над& него. 1) Поспt да се помопятъ на Бога съ молит
вата, и тоя, който р.жководи божествената спужба, трtбва 
да каже съ ниэъкъ гпасъ „ шестото " (la sezena) 8); и когато 
произнесе „ шестото• , да каже три ш11.ти Да се п.ок.дони.м1 
и мотiтвата съ високъ гпасъ, а сет11t Евангелието. Прочете 
ли се Евангелието, трtбва да кажатъ три п.жти Да се покло
нимъ и Благодать (gratia) и Пощадете и пр. Поспt тt трtбва 
да се цtлунатъ помежду си и да цtлунатъ книгата. Ако при
с.жn.'Твуватъ вtруещи, да се цtпунатъ и тt, а женитt вtруещи,  
.ако има ,  да  цtпунатъ книгата и да се  цtлунатъ помежду с и 
Сетнt да се помолятъ .на Бога съ „двойно• и съ поклони. 
Така прочее става прtдаването на молитв.tта . 

(Молеиие nри разни случаи� . 

На мирски човtкъ не бива да се допуща да извършва 
.двойното " и молитвата. 

Когато християнитt отидатъ на нtкое опасно мtсто, 
тогава na се молятъ на Бога съ Благодатьта (Gratia) . 8) Ако 
нtкой язди на конь, той да си поспужи съ „двойното• .  
Като се  качва на  корабъ или като влиза въ градъ, както и 
когато минава по нtкоя дъска или по опасенъ мостъ, да казва 
молитвата. И ако, когато еж на божия молитва, ги срtщнс 

1) Въ ржк. : Pater sancte, suciper (вм. suscipe) servum tuum ln tua 
justicla (вм. justltla), et n1lte (вм. mltte) gratiam tuam e(t) Spirltum Sanctum 
tuum super eum. 

•) Подъ това име се разбира в1>роятно и1>колкократното казване на 
Отче RаШ'Ь. 

1) Т. е. съ възгласа : Благодатьта на вашия Господь и пр. Срв. no-rop1> 
стр. 1 16. 
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нtкой, съ когото ще трtбва да говорятъ, то ако еж казали 
осъмь молитви, това важи за . просто • (semЬla) ; а ако еж 
каза.пи wестнад.есеть молитви, тt могатъ да бждатъ . . взети за 
.двойно• (dоЫо). · Намtрятъ ли на пжть нtкоя вещь, да не 
се докосватъ до нея, ако не еж увtрени, че ще могатъ да я 
върнатъ. И ако видятъ, че прtдъ ТБхъ сЖ мина.пи други 
хора, на които би мог па да се прtдаде тая вещь, тогава 
нека я взематъ и, ако могатъ, да я върнатъ. Ако ли не мо„ 
гатъ, тогава да я сложатъ на сжщото м.tсто. Ако намtрятъ 
у.повенъ добиn.къ и.пи птица, да не се безпокоятъ. Ако хри· 
стиянинъ поиска да пие вода · докато е свtт.по (день), да 
се помоли Два пжти, а повече пжти слtдъ яденето. И ако 
с.пtдъ казване на .двойното • прtзъ нощьта, пакъ пиятъ, 
нека кажатъ друго .двойно • .  И когато присжтствуватъ вt
руещи, нека стоятъ прави при казване на молитвата за пиене . 
Ако нtкой християнинъ се моли Богу заедно съ християнки, 
· нека той да ржководи молитвата. И ако нtкой вtруещъ, 
ко�.sуто е би.па прtдадена молитвата, се намtра съ християнки, 
нека той се отдtпи на друго мtcro и да се моли за себе си. 

(Духовно кръщение на бо.певъ). 
Ако християнитt, на коиrо е повtрена службата на чер· 

квата, бждатъ извtстен� за нtкой бо.пенъ вtруещъ, нека 
отидатъ и го попитатъ на тайно какво поведение е има.пъ 
спрtмо черквата, откато е би.пъ прие.пъ вtрата, и дали дължи 
nщо на черквата и.пи пъкъ И е напакости.пъ съ нtщо. 
Ако дължи нtщо и може да го заплати, трtбва да го на
прави. Не ще ли да го стори, не бива да бжде приетъ (за 
духовно кръщение). Защото, ако се мо.пятъ на Бога за виво
венъ и.пи беззаконенъ човtкъ, молитвата не ползува. Но, ако 
не може да плати, не бива да бжде отхвърпенъ. 

Християнитt трtбва да му укажатъ какъ да пази въз 
държанието и обичаитt на черквата . Послt трtбва да го 
запитатъ, въ случай че б.жде приетъ, дали има намtрение да 
ги спазва. Той не трtбва да обtщава, ако нtма здраво намt
рение за то�а. Защото св. Йоанъ казва, че участьта на лъж
цитt ще бжде въ езеро отъ огънь и жупе.пъ (Апок. XXI, 8). 
Ако (бо.пниятъ) заяви, че се усtща доста коравъ, за да понесе 
всичкитt въздържания, и ако християнитt еж съг .пасии да. 
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го nриематъ, тЬ трtбва да му напожатъ въздържание и да го 
питатъ дали е разположенъ да се пази отъ лъжа, отъ клетва 

11 отъ нарушение на другитt божи запрtщения, дали е скло
ненъ д.а спазва черковнитt обичаи и божитt заповtди и да 
прtдложи сърдцето и имотитЬ си, каквито има или каквито 
ще има за бждеще, на разположение на Бога, на черквата и 
въ попза на християнитt и християнки'l"h, отсега за напрtцъ, 
доколкото може. И ако. рече - да, тt трtбва да отговорятъ : 
„H�t ти напагаме въздържание, за да го приемешъ отъ Бога 
и отъ насъ и отъ черквата, и да го спазвашъ прtэъ цtлъ 
животъ; защото ако го спа�вашъ добрt заедно съ другитt 
заповtди, които трtбва .в.а изпълнявашъ, ние се надtемъ, че 
твопта душа ще се сподоби съ животъ" .  Той трtбва да каже : 
" Приемамъ въздържанието отъ Бога, отъ васъ и отъ черквата " . 

Послt тt трtбва да го запитатъ дали иска да приеме 
молитвата. И ако е съг ласенъ, тогава тt да му облtкатъ риза и 
гащи, ако е възможно, и да го накаратъ да седне въ леглото, 
и, ако мnже, да си дигне ржцtтt. Тогава тi> спагатъ прtдъ 
него на леглото покривка, поставятъ на нея книгата и про
изиасятъ единъ пж.тъ Благословете и три п.жти Да се покло
ни.м& Отцу и Сину и Светому Духу. Болниятъ трtбва да 
вземе книгата отъ р.жката на старtйшината и, сетнt, ако моЖе 
да чака, да му се държи увtщание и проповtдь съ надлежни 
свид-hтелства отъ тоя, който извършва обреда. Послt служи
тепьтъ (пастирь) трtбва да го запита пакъ за обtщанието, 
което бt направилъ, дали въэнамtрява да го спазва и да го 
държи, както бt рекъпъ. Тогава старtйшината му казва : .Ето 
молитвата, която Исусъ Христосъ донесе на свtта и която той 
прtдаде на „добритt люде " . Ти никога нtма да ядешъ или 
да пиешъ н'hщо, прtди да кажешъ тая молитва. И ако си 
немарливъ, ще трtбва да ти се наложи епитимия " . На това 
той трtбва да рече : „Приемамъ я отъ Бога, отъ Васъ и отъ 
черквата • . Послt да го поздравятъ като жена и да се помолятъ 
на Бога съ „двойно • и съ поклони , па да сложатъ книгата 
прtдъ него . Бопниятъ трtбва да каже три пжти Да се покло· 
нимъ Отцу · и Сину и Светому Духу, да вземе сетнt книгата 
отъ старtйшината, а той да го увtщае съ свидtтелства и съ 
думи, които подобаватъ за consolamentum (духовно кръщение) . 
Тогава старtйшината пакъ го пита, има ли намtрение да държи 
даденото обtщание, и го накарва да потв:ьрди обtщанието си. 
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Послi> С1'арtйшината взема книгата, а болниятъ трtбва 
да се наведе и да каже : • Пощадете ни. За всички грtхове, 
които съмъ направилъ или мислилъ. искамъ прошка отъ Бога , 
отъ черквата, и отъ васъ всички • . А християнитi> трtбва 
да рекатъ : „Отъ Бога, отъ насъ и отъ черквата да ти б.ждатъ 
простени , и ние молимъ Бога да ти ги прости • . Сетнt тt 
тр'hбва да го утtшатъ, като положатъ ржцtтt и книгата 
на главата му и кажатъ : Благословете и ни пощадете, 
амин11. fln. 1),кде нам11 споредъ словото ти. ОтеЦ'6, Синъ 
и Свети Духо да простятъ всич.китrь ви гр1Ъхове. Да се 
поклонимъ OтUJI и Сину и Светому Духу (три пЖти), и посл-h : 
Отч.е свети, приеми своя раб11 въ твоята правда и низпос.JШ 
милостыпа си и светия си ДуХ'6 надъ него. Ако болниятъ е 
жена, т'h тр'hбва да кажатъ : Отч.е свети, приеми рабинята 
си въ твоята правда и низпос.JШ милостьта си и светия си 
дуХ'Ь надъ нея. Послt да се помолятъ Богу съ молитвата 
(Отче нашъ) и да кажатъ съ низъкъ гласъ . шестото•.1) Спtдъ 
„ шестото • ,  тt трtбва да произнесатъ три пжти : Да се пок.до
нимъ OтUJI и Сину и Светому Духу, и молитвата (веднажъ) 
на високъ rласъ, а послt Евангелието . Слtдъ четене на Еван
гепието, тt произнасятъ три пжти : Да се поклонихо OтlfY 
и Сину и Светому Духу, и молитвата {веднажъ) на високъ гпасъ, 
па поздравятъ болната като м.жжъ. Послt трtбва да се цt
лунатъ помежду си и да цtпунатъ книгата. Ако присжтству
ватъ вtруещи или жени вtруещи, да се цtлунатъ. Сntдъ 
което християнитt трtбва да се сбогуватъ и да поздравятъ. 

Въ случай че болliиятъ умре и 11мъ остави ипи имъ 
даде нtщо, тt не бива да го взематъ за себе си или да го  
присвоятъ, но  трtбва да го  прtдоставятъ на разnопожението 
на ордена. Ако болниятъ остане живъ (слtдъ обреда), хри
стиянитt трtбва да го прtдставятъ на ордена и да молятъ, 
щото то� ца бжде утtшенъ на ново и колкото се може въ 
най-скоро � рtме, а тt да изпъпнятъ вопята му. 

1) Рк. la sezena. 
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Видiiние Исаиево. 
Ракописи и И3J1.&Ни•. - Апокрифътъ Видtние Исаиево 

въ СJ1авянскm кирилскн ржкописи се срtща въ 'дв-t групи 
разкази. Първата група прiщставя началната версия, а вто
рата обrржща съкратени прiшравки на началния разказъ. На
чалната версия ни е позна�а по спhднm ржкописи и издания : 
1 )  Сборннкъ отъ XII в., руска редакция, въ библиотеката на 
Московския Успенскн съборъ, Nt 175 (18), на л. 90-95. Апо-
крифътъ, който е озаглавенъ мЦ. м•н11 к ... . д. дн„ &ндirн н•• 
••Ж• кид-k еf...,н He•Нlil пditк... eli... dмоеок ... , бt печатанъ отъ 
А. Попоп въ неговитt Библiоf'рафическiе матерiапы (Чтевiя 
въ Общ. Ист. и Древн. Росс. 1879 г. ,  ки. 1, стр. 13-20). Въ 
тоя руски текстъ на статията има пропуснати думи и изре
чения, които еж запазени въ югоспавянскитt текстове, а туй 
показва, че той е прtписванъ отъ по-старъ югоспавянски или 
по-право речено, старобългарски. - 2) Сб6рникъ отъ XIV в., 
сръбска редакция, въ Бtлградската Нар. библиотека, No 1 04 
(сега 468), на л. 1 446 - 1486• Разказътъ почва : &нАirн нв еж• 
внд-k He.tнra ew нh dмоеок„. :к... .li. но•• А'kто ц.tрhеткоу1О1роу 
l6s1кн1О ц.tроу Hioд-k•, nрнд• Не.tн• ew нh dмоеок1t. 1� ew нh Ие.s- · 

кок„ Kh 6s1кнн Kh 6р' AOMh . Цtлиятъ този сборникъ е прt'1ИСЪ 
отъ български изводъ, както се посочи добрt отъ Ст. Нова
ковичъ въ Споменик XXIX, 60 сп. - 3) Сборникъ отъ XIV в . ,  
сръбска редакция, въ сбирката на Хпудова, No 1 95, на л .  
348 - 352. Разказътъ почва : МЦ.t м.ti.t Kh  Д д li h  &нд-kннt• efro 
п�к· He.tнtl . в„ дк•·д1е1тнw1 A'k'l'O Цртвоу(•)ароу 6s1кнн ц�оу 
iоудш�о,  прннд• Не.tн• eli1t. dмweoк1t. и deoye„ elih He.taoвh Kh 
8s1кнн Kh i1р�м„ . Той бt печатанъ отъ А. Попоп, Описанiе 
рукописей и катологъ книгъ церковной Печати библiотеки А. 
И. Хпудова. Москва 1872, стр. 4 1 4 - 419. И тоя текстъ, както 
цtпиятъ • сборникъ, иде отъ по-старъ български изводъ, както 
се изтъкна и отъ издателя му А. Поповъ. Сборникътъ, упо
трtбяванъ извtстно врtме въ Марковия монастирь при Скопйе, 
съдържа нtкои отъ най-старитt произведения на българската 
книжнина, на Кпимента Охридски, на Йоана Екзарха Български, 
на пресвитеръ Йоана и др. - 4) Сборникъ отъ 1 448 г., писанъ 
отъ монаха Гаврила въ Нtмецкия монастирь, българска ре
дакция, молдавско писмо, сега въ сбирката на проф. А. И. 
Яцимирски, № 1 1 . Текстъть на нашия разкаэъ, доколкото 
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ни е извtстенъ по обнародвания откжсJiекъ отъ Яцимирскiй, 
СJiавянскiя и рускiя рукописи Румынскихъ • библiотекъ. Спб. 
1905, стр. 63, е тъждественъ съ горiшоменатитt текстове . 
Разказътъ почва : (заглавието не е дадено у издателя) : .G.'lt. 
дво1н•д•ен.то1 Ail:тo цJтвL4.11щ1L4 6з1кlн ЦРIО IL4д11..т., nрiнд• Не••& 
c ii ... dмwеов" K'lt. 6з1кiн K'lt. I1JAM8'. - 5) Сборникъ отъ XVI в., 
бъJiгарска редакция, молдавско писмо, въ ромънския мона
стирь Агапия, на л. 1 36 - 23. От"кжслекъ отъ началото на 
разказа бt обнародванъ отъ Яцимирски въ поменатия му 
трv п"' rтn �'> • .G.нд-kнi1 Нед14 nfркд 1ж1 внд-k о Х.11 . .G.'lt. дво1-
н•д1ен.то1 А-kто цJтв.L4&1рL4 6зtкiн ЦРIО lot(' д11&, прiнде Не••• eli" 
dмwеок" K"h. 6зtкiн B"I\ I1JAм8' , и пр . - 6) Сборникъ отъ XVI в ,  
сръбска редакция, въ библиотеката на Житомисличкия мона
стирь (Херцеговина), № 1 40. За Видtнието Исаиево въ тоя 
сборникъ поменава М. Н. Сперанскiй (Изборникъ Кiевскiй 
посвященный Т. Д. Флоринскому. Кiевъ 1904, стр. 44). Спе· 
раиски се спира повече на двt отъ статиитt въ тоя сбор · 
никъ и, като посочва българизмитt въ тtхъ, заключава, че 
тt еж били прtписани отъ български изводъ. Дали обаче 
това заключение може да се про стре и върху цtлия сборникъ 
авторътъ не отбtлtэва. 

Втората група прtписи еж прtработки на началната 
версия. Два отъ тия прtписа еж възникнали на българска 
почва и съдържатъ отражения изъ българското минало. Та
кива еж текстоветt въ слtднитt два сборника : 1 ) Драголевъ 
сборникъ отъ XIII-XIV в. , сръбска редакция, нtкога собстве
ность на П. С. Среhковиh , сега въ Бtлградската Нар. библио
тека , на л. 242-2666• Разказътъ е озагла�енъ : Кнд-kнн•• Неднм.1 

'Q' L tr t 
nppK4 о noeA·11ДHIM8' вр MIHH . : . ч то fOlptT8' KWTH рОДОt( · чiСо-
в.-kчlО noeA-kднtмot(' кoAtrHOt(. Нач. : Ct дз" He.tнu liмi. изкрдnнw 
к �.  nfpцirf" и пр .  Печатанъ отъ П. С. Среhковиh, Зборник 
попа ДрагоJЬа (Споменик V, 1 890 г. , стр. 1 5-16).-2) Сборникъ 
отъ XV в . ,  сръбска редакция, намtренъ въ светогорския мо
настирь Св. Павелъ, сега въ Московския Румянцевски музей ,  
№ 1 472, на  л . 83 - 86. Почва : Кнд trtiit Недiе пfркд w no
cAirднtм" вirцir. dз" tем" Бм" В8'ЗА1ОКА1n из' врднl\ в�. n'iaцtfl\ . 
Прнд• 41•'f" н notri Mt НА  внеот• н ВНДtХ BAC.t етроtН4д н В8'ЗВ.f 
мt нд Д нfо и пр. Печатано отъ JЬ. Стоjновиh въ Споменнк 
1 1 1, стр. 1 93 - 1 94. - 3) Сборникъ отъ XVll-XVII I  в„ руска ре
дакция, въ Сол овецката Библ. въ Казань, № 803, на стр: 
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67-72. Печатано отъ И. Я. Порфирье81J, Апокрифическi�1 ска
занiя о ветхоз. лицахъ и собыriяхъ. Спб. 1877, стр. 263--268. 
Почва : GAo&o efro п�ркА ИеАня eliA dмоео&А е11. рwдАнl •м·„ и е-.. 

tAISAмн, прокнд irк-.. дfм"h. efwм11. w noeAirдннr-.. дшr-.. roтяqi1нr-.. 
BhlTH НА ннr-.. . га RАКИ wli1 : ТАКО rJiт„ 1'' :  CAhl lllHT• elio&• ч Jiч•
етнн и KHfMA-kTt rJihl Ot(CT"ll. MOH{"ll. и пр. 

Тексть. - Отъ двtтt версии на апокрифа Видtние 
Исаиево, насъ ни интересува първата, началната : нея именн·о 
богомилитt смtтали за свое произведение. чели я много и 
разпространявали. Тя, както рекохме, намъ е извtстна по 
wесть прtписа, отъ които два на бъпгарска редакция, три 
на сръбска и единъ на руска. Всички тия прtписи обаче 
възхождатъ къмъ единъ по-старъ старобългарски текстъ. За 
основа на иашfто издание взехме най-стария прiшисъ, по Успен
ския руски сборникъ отъ ХП в . , а сжщественитt варианти -
отъ Хлудовия сборникъ (Х .). Вариантитt отъ ржкописа на 
монастиря Агапия означихме съ А. , тия отъ сборника на Яци
мирски съ Я. Съ L. изтъкнахме нtкои варианти отъ латинския 
текстъ, който, както ще видимъ, е билъ прtведенъ още въ 
срtднитt вtкове отъ български. Латинскиятъ текстъ отговаря 
изобщо дословно на старобългарския и дори на мi>ста по
втаря неговитt погрtwни мtста. Рtдкитt случаи , дtто 
латинскиятъ прtводъ се отдtля отъ старобългарския, се 
дължатъ на отклонения ,  които еж сжществували въ прtписа, 
отъ който е правенъ прtвода. 

Надолу печатаме успоредно старобългарския ( руски 
прtписъ) съ латинския, за да може по-лесно да се слtди 
зависимостьта на ВТОР,ИЯ отъ първия. Латинскиятъ прtводъ 
билъ обнародванъ още прtзъ 1 522 г. въ Венеция. Ние го 
печатаме по прtизданието у Тисрана, въ неговия трудъ As
ceпsion ·d' lsaie. Paris 1 909, стр. 1 33 сл. 
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&ид irни•• 1ж1 вид ir ст-wн Н•сн1а nJpк-.. , 
cli"lt. dмocoв"lt. • : . 1) 

1. - s-.. д "lt.Вод1е.ат�..но•• Airт цp„eтвoyioq.iio 6зекн�о цJю 
Hio,t�irшo, 1 1рнд1 Нс4Н13 eli"lt. .l'lмoeo&"lt. и Н•соуе-.. 1) cli"lt. G414в.oк"lt. 8) 
K"lt. 6зекнн K"lt. H1ple4AHM"lt.. И к-..whд "lt. ,  с1сД1 Н4 одр-k цр1вir, ' ) 
и r!hCH КН-1\ЗН НtpOfC4AHMlt.CTHH ,5) е-..вirт1t.ННЦН цревн н К4ЖfИ И,ЦИ6) 

tTOlilXOf npirдa.. нима.. . Придоwд 7) ж• и в-..з&-kс-1\н 8) и w см-.. и с·„ 
r�1p-w 9) nJрцн и clioв• лJрча..етни, CA'WW4в-..wa H�.tHL1 L'l �O лрнд• 
W Г.tА'Г4А"„ 10 ) K"lt. 6ЗIКНН И ЦirAOB.t 11) t1ГО1 B"lt.KOfПh. Жt И Gl\fOB-kC
•rИT'h HMOf W X'OT.aqJHИl"lt. G'hlTИ. 

&"hнttr д4 в'hзrii• tАов1с4 в„с.а нстнн�.. н413 1 дf'h cf-wн н•нд• 
Н4 и�., и Blt.CИ вид irw• ,  CA-Ww•.ror ЖI вirqJ4HHlil t"i'ro дf 4. ПрИЗ'h&4 

so и цр1t. и пJрцн ка..сн, и &"lt.HИДOf ttАико Ж8 и.r ... ospirт• t• тоу 

&"lt.Koy'Пir : кir ж• .ИнрL1, и dн4HИlil tт•р�.ц„, и Ом1t. , и 1Анко 
cirд.aw• одееноуео и owoy-eoeo ••ro. И ••r д• OftAWW4W.I rм� tfro 
дf•, npirKAOHHW4 коАirН4 и &'hcnirш• Sof' к-wwi..шмor, noчнк.tlO
q.ioмor B"lt. e+-...11.r-., и Т41Соу' Cl,IAoy' .... САОВIСИ B'll. мнрir 11) д.1po
&4W"lt.WIO. Гiieoq.ior ж• ••моr еf-wим" дfi..мh B"lt. oy"tA1t.1w•ннt• .вheirм-.. ; 
&"lt.NIS4Пoy' Of M"lt.A"lt.'11 И IC'h ТОМоу' Н1 BHД-1\WI 11) CTOlilЦIHI"lt. ПрirД '11. 
ним�.. : очи ЖI tlrO Gir4WITl 1') WBlt.pi..eтir, OfCT4 ЖI S4T&optH4, OG4'11 
B"lt.ДOfHOBIHHtl дf• sir4WI C"lt. ннм�.. . и нeni..ap•в•.r• в.�..си, lilKO . B"lt.C
npHlilT"lt. s.:- He4Hlil· ПJрцн жt p•soyмirw•, LJKo &"lt. lill.Atнии sir. 
Кндirннt• Жf ••Ж• вндir 111) HI Gir4ШI w &irlC4 ctro, H"lt. w ПОТ4t1Н4ГО 
W BhCIJ\KOlil ПA"lt.TH. 

И нr д• npireт• w вид ir11н13 и l."lt.S&p.sти е.а B"lt. е.а и пов.irд4 
6зtкНtв.н и clioy- нrо Н.асоноr 18) и Мнr•ео и прочим-.. пJрком� riiLJ : 
B"lt.НtrД4 llpOpHЦ.tJ'"lt. B"lt. CAOfJ'•, ••ro ЖI CA'WW.SCTI, вндir.rk 1 7) 41iГА4 
tA41i.. Н4, HI АО CA4Bil •lirA"lt., lilЖf lhClt.r А• в.и'д irr"lt., H"h fTlpOf смвоr 

1) .Rидirниt• cf.tro nJpк• Нс•н••. sХ'вн wч• Х. - &нд'kнi• 
Hc•i• nJpк4, IЖt вндir о х' А. - 1) deoy-ea.. х. - 1) Ht4BOB'1t. 
Х.  __..:_ Думнтi> и H.tcoy-t"lt. cli"lt. G44BOl."h пнпсвать въ пр1шиситt Я, 
А и L. - ') Вмtсто Н4 oдpir цJnir въ пр1шиситl; А и Я имаме : c"lt. 
•\iiвм-.. . - 6) lliA1ви А, я. - 8) 1вн11си А, я. - 7) прнндоr Х. -
nрiндош.а А, nрiидwшж Я. - 8) w вси (т. е. в.�.си) и т' с1м�.. Х. - w 

квс1и А, Я. - 8) w CIA'h и е-.. rop1t.1 пипсва въ А, Я. - 1 0) Gal
gathз L. - 1 1) цirАов.tти Х. - 11) Думитk R"h мирir пипсвать въ Х. -
1 8) к'kдic4WI х. � 1 ') Gir4CT4 х. - . „, GHДirL1WI х. - 1 8) R•eorдor 
Х, Naso L. - 1 7) кнд ir.t.ri.. Х.  
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Visio quam vidit Ysaias propheta , 
filius Amos.1) 

1 35  

1 .  - Anno ХХ regnante Ezechia, rege Jude , venit Ysaias 
propheta, filius Amos, ad Ezechiam in Hierusalem. Et intrans, sedit 
supra lectum regis, et omnes principes lsraёl, et coпsiliarii regis, 
et eunuchi stabant апtе illum. Veпeruпtque ех omпibus vill is et 
agris et moпtibus prophete et filii prophetarum,  audieпtes quod 
Ysaias veпerat а Galgatha ad Ezechiam salutare eum et aпnun
ciare ei ,  que ventura erant. 

Tunc loquebatur verba veritatis, �plritus Sanctus supervenit 
in eum, et omпes videbaпt et audiebant verba Sancti Spiritus. Con
vocavit eum rex et prophetas, et omnes introierunt, quot-quot 
inventi sunt ibl iпsimul : erant autem Micheas et Апапiаs senes, 
loel et quot-quot ех eis iпventi sunt а dextris e jus et а sinistris. 
Cum autem attdieruпt vocem Sancti Spiritus , flexerunt geпua et 
caпt�verunt Deo altissimo, requiescenti in saпctis et talem v;r
tutem verborum in mundo donanti. Loq 11ente vero ео in Spirito 
Saпcto in audito omnium, statim tacuit, et exinde videbant stantem 
quemdam апtе eum. Oculi autem ejus erant apert i ,  os vero clau
sum, sed inspiratio Sancti Spiritus erat cum Шо. Et поп extima
baпt quod elevatio accepisset Ysaiam. Prophete vero cognoscebant, 
quod revelatio erat. Visio quam videbat поп erat de seculo hoc, 
sed de abscoпdito omпi carпi. 

Et cum cessavit а visione reversus пotificavit visionem Eze

chie et filio ejus Nasoni, et Michee ceterisque prophetis, dicens : 
quando prophetavi auditum ,  quem vos vidistis, vidi angelum glo
riosum,  поп secuпdum gloriam aпgelorum, quos semper vidi , sed 

1) Това е с.жщннското заглавие на патинския прt.водъ. отговаряще почти 
буквапно на б11пrарското. П11рвияn иэдатепь на пативския текстъ, Anton\us 
de Pantis (Венеция 1 522 r.), е поставипъ на първата страница на сборника , 
въ който е пом\стипъ и Вид\нието, и друго по-обширно эаrпавие : Visio 
miraЫl\s lsaie Prophete, que tam divine Trlnitatis Archana quam generls humanl 
redemptionem manifestat adversus Hebraicam Cal \ginem. Срв. Е. Tisserant, 
Ascens\on d'lsaJe. Parls 1 909, стр. 228.  
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1118AHIO ei°'O 1) ИМОfЦ141 Шi1Ж8 Н1 MOrOJ ... 1) C ... Ro&irД4TH . И tlM"ll. МА\ 
34 &IOV'KOf, 11111.зв•д• м.а "" lllWtOTOf. ds-.. ЖI &1irr ... : K'll.TO ••еи ....... . 

� 
К4КО ти •• им.а и K.SMO м.а lll"ltJIHOeнwи ? СИАА во ми Д4НА B'W rХАТИ 
е11. H H Mh . Т11.rдА w&irЦIAB'll. , &l•Ч• : ••rд4 11111.SllДOf т.а 11111. в ... еrод-.. 

н ПОК4ЖIО тн RИД irH И tl , ••ro Ж• '14ДkМ• noeAAH"lt. ••ем�. , т-..r А• 
iJ•!IOf(Mirtt lUИ К'11.ТО tltMh АЗ"h 1 4 H M I Н t  M�t8rO Нt OfBirtИ , З4Иtt (0-
ЦllШИ 1 14K1tJ K 'h З B &l.ITJITH е.а &'11. тirAo eвott ; и ••r д• &'hЗ H•eor .... . 
ОfЗh&IНШ И .  И &14,&.-.. B'l\l('h., lilKO K&IOT"ll.KO W&irЦl.t МН. И &llЧI МИ : 
K'h.ЗiJ4ДOB4 АН t.a , З.IНt  К'10Т'11.КО WBirЦ14{11. ТИ ? И 111'8\ЦlhW•ГO М8НI 

Of(Зh&IH WИ , KjJOT°kИШ.t Н C"hMOTjJhAИ BirHW41  {ОТ.аЦt• B8eirДOKATH е-.. 
тово�о ,  и sолk ША sолkшдrо, eкirтi.л-kнw• и мнрit.нirнш• ; ы et so 

llOeЛAWh tteмi.,  ДА lljJOBirЦllO TfGt еи lllhc.a .  

11 . - И К1t.ЗНДО{'1\ Жf  И дЗ-.. И O И"ll. Ш T&a.jJhДh ,  И КНД ir{'8' 
TOV' GjJ4Hh RfЛИ IO еотоно.,· и CIM'W •• „. и П&IОТИКiАЦl.1 е.а GЛ4rOЧh

C1'H IO и ••дн но ••дн но1·0 З4КИД.аЦIИ i lilKO Ж• ••етh ш З8МАИ , 1'.tlCO 

tCТh И Н4 1'BhjJ0 ДИ, OBjJ4!1И GO Tlh&IДhH'WM'h eh,t.f eOfTh Н А  З8МАИ. 

и pirx-.. 41irлокн : Чh1'0 tf CTh „.„„ си и ЗАВИДА и Oll'hAЧIH Htt ? и 
откirЦtд мн н р1ч1 : сн GiJ4Hh tfCTh Дhlil BOAlil , и Н t  ИМАТh почити , 
ДОИА•Ж• ПjJИИДIТh , •• •••  Жf {OЦllЦIH кид i&ти , и OfSн t tTh дf hM"lt. 
tнлw eкo tt u .  

1 1 1 .  - Потом�. K"lt.ЗBtДt м.а ш eor111•u &"WW I Tlllh jJhДH , 1 1ж1 

••ет�. ni.pкott liso.  И вид ir{"lt. Т°'( nt1ireтoл-.. noe&1irд ir и И4 иtм�. 
eirд.alll" AHfA'h 111. BIAИ Цir . ч�.сти , и од•еИОf(IО •• „. eirДAIЦIA и 
OWIOIOIO 4HfA'W. ИиАКОf 5) Ж• ел4&0f имiruror НЖf од1еиоv�о и ПOlil(Otj 

t8ДИHirMh ГААс-.м�., 4 ИЖI OШOflOI01 &-.. елirд '8' Hf ... ПOlilfOf, n.fi Ж! 
иr11. н• вir•ш • 1.1 ко и д1ен'1t.lиf11.. Ei-..0&1oeнr-.. Ж• Аиfм вод.а111•rо 

A\.ia :  KOMOf 11{ СИ &-..c'11.1A4ttM.I tteTh ? И W&irЦIAR"ll.1 r;(д МИ : llllAИЦilH 

eAARir sЖии ,  tOfЦIHH НА е1дм-k м�. 1iв1ен,  и elior ••ro AIOBИMOMOf, 
WHIOДOf ЖI 11оел4и-.. ••ем�. к-.. TtGir. 

IV. - И ПАК'W к·�.зк1д1 м.а "" 111'11.торо•• liвo . R.'hltoтд ж1 

н lit• Gir.tШI  141КО w Пh&lhBAГO иlic• до ЗIMAU . Ei и,a.irr-.. ЖI TOf, 1i11KO 
и НА ПhjJ&irMh иliен , ДltH'hllil и WOf(UU AHfA'W и п{ B.iaЦlhW H ПАЧI 

ni.&1&"hlf11.. И ПАД'h ') НА лици евонм-.. , поклоииr-.. е.а им-.., и Нt 
О СТАВИ MI H I  4иfл11. , ИАеТ.АВ:А.iаUИ "'"' : Н1 ПОКА•и.аи CiA ни npireTOAOf , 

ни 4HfAOf w иlic"h, СIГО во р.tди noeAAH"h ••см�. H4tTAВ:H T"h „.„ • .  
t tMOV' ж•  ти Аз-.. P•KOf т-..к ... мо, НАД „ в:�.е-kми прirетол'W и од•ж• 

и вirнi.1\i. , •• rож• orзi.t1иwи weмir еvж•. И в-..зр.tдок•r·�. е;а Р•
доетиt0 в:1лнt1t0 зirло , rа ко ТАКА •) ••ет�. кои�.чин.s вirдl111нм-. 

1) И efOf Х .  - 2) Иf МОГОf( Х, - 3) И ПдЧI Х. - ') П4ДОf"h Х. -

� )  ТА х.  
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queтdaт таgпат gloriaт et lumeп habe 11tem , quod поп pos
suт not ificare .  Accipieпs me maпu, duxit me iп  a ltum.  Et ego 
dixi : quis es ? quomodo tibl поmеп est ?  et quomodo ave super
fers ? virtus enim data est mihi loqui cum illo. Тuпс respondeпs 
d ixit mihi  : quaпdo te feram iп altum , osteпdam tibl visioпe 11 1 ,  
pro q u a  missus sum ego, et tuпc scies, quis sum ego, et поmеп 
meuт пescis, ideo quis vis iterum reverti iп corpus tuum ; et 
quaпdo te elevabo, postea videbls. Et gavisus sum, quia maп 

suete respond it . Et dixit mi11i : gavisus es, quia huтiliter res
poпdi t ibl ? · et majorem me videbls, et hum il iorem et sapientiorem , 
volentem loqu i tecum, meliorem et dulciorem ; in hoc eni.m missus 
sum , ut not i f icem tibl omпia hec. 

1 1 .  - Asceпdimus ego et ille super firmamentum, et vidi 
ib l prel i u m  magn um sathane et virЩtem ejus, resistaпtem hono
rantie Dei, et uпus erat prestantior alio iп videndo, quia sicut 
est iп  terra, tanto est iп  firmameпto, forme enim firinameпti hic 
suпt in te.rra . L.;. dixi angelo : quid est hoc bellum et invidia et 
prelium ? Et rt::ipondeпs, dixit m ihi : istud bellum d iaboli est, et 
поп qu iescet , donec veniet, quem vis videre , et l пterficiet eum 
sp iritu virtutis ejus. 

I I I .  - Postea levavit те iп еа, que sunt super firтameпtum , 
q uod est primuт celuт.  Et vidi throпum iп тedio, desuper 
sedebat angelus iп таgпа gloria , et а dextris ejus sedebaпt angeli 
et а sinistris . Aliaт habebaпt glortam, qui erant а dextris , et 
cantabaпt uпа voce, et iШ, qu i erant а siпistris, post illos cum 
eis ,  caпticum eoruт поп erat sicut dextrorum. Et interrogavi 
angeluт ducenteт те : cu i caпticu m istud тissum est ? Et res
poпdeпs, dixit шihi : таgпе glorie De i , qui est super septiтum 
celuт, e t  Filio ejus dilecto, unde ego missus sum ad te. 

IV. - Et iteruт ele vavit те iп secuпdo celo . Altitudo ejus 
e rat sicut а primo celo usque ad terraт . Et vidi ibl, sicut iп 
priтo celo, dextros et siпistros aпgelos e t gloria istoruт ange
lorum et caпticuт e.xcelsiora erant quaт priтorum. Et cecidi iп 
facieт теат, ut adorarem eum, et поп dimisit me aпgelus, qui 
те iпstruebat, et dixit т ihi :· пoli adorari aпgelum, пeque throпum 
istius celi ,  propter hoc m issus sum iпstruere te, sed tantum, quem 
ego dixero t ibl, adora, sim iliter eum qui est super omпes ange los, 
tl1roпos et super vestes et coronas, quas videbls deinceps. Et 
gavisus sum �audio magпo valde, quia talis est consumatio scien-
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&'WW„H.Aro и 1-tiч„н.sro &'UAIOBAtll•ro IMOf eli.s и lilKO w AHfA4 
ef.aro дf.s ен т.sмо иеrод.а1'„ . 1) 

V. - И к„зк•д• м.а н.s трtтнtш li вo.  И т•мо т&коже кн·  
д-tir ... м.аА„ npireтo"„ и д•сн1t.11i1 н ШOflil lil  .aflfNы. О в .а ч  n&м.ат„ 
1-kк• etro т.�мо не има но1.аш 1  е.а, измil:нокс1ш1  жа с.а C/\.t&• дf • 

мot1ro , gко к„сrож.аr„ н.s liвo, и pil:r„ : н и ч„то ж1 w о н оrо 1) 
МИР• ehДI Н1 HMI HOftl'I'„ СА\ . И W&irЦJcl МИ .SHf1\'1\ И р1ЧI МН : 

нич„то ж1 не мirнит�. е.а З4 НIMOЦJh tiro, нич„то ж1 е�.да оrт.sит�. 

С.А 'l'clMO Д'kttM"ltJИX'"h· llf' ЖI, НЖI ПOlilX'I И CA.tKOCAOKн tl е-kДА\ЦJ.11'0 
и •н fA"I\ в.аqа• вir•w• в„'l'op.1ro. 

VI. - И n.1к1t.1 111.зв•д• м.а Н 4  ч1'1'в„ртоt1 liкo.  (&weo'l'.s ж1 

w тр1тн...rо Н 4  ч1твр„'l'оt1 liвo) 8) мноr11.м�. воА�.ш.s вil:.sw1. И тоr 
П4К'1t.1 вид-kr-.. npireтOA"h и ДICH"ltJrOI и WOflarOI .sнfA"ltJ . . и си n.tK"hl 
ПOrOIX'Of • и tА•к• и nirнн... .анfА ... BOAhWH вir.sш1 WOfИX''h, и eA.tB.t 
eirДA\Ql.trO ВОА„ ШИ Bir.tWI COfЦJHX'-..') OДteHOflO j eA.tB.t ЖI ИХ'11. T.tKOЖt 
npirenirв.tio111и ниж„ниr-... 

Vlf. - И в-..sндоrовil 11) и.а n.ато1 liвo. И 'l'Of nдки вид ilr11. 
AtrtOH"bl 8) ВIЦJИеАhН"Ы , и емв• ИХ'"h. и 'liir еА.IВhнirиши ЧIТlhpт.aro 

liBCI. tfЗ'11. ЖI в-..зДИIИХ'"h. СА\1 ТОАИКОf MHOl'Of MHOЖhC'l'K� ОfЗ„· 
pir1-.. • нfА"Ы , р.1зАН 11 н-...ими доврот•ми оrкрдw1н-... , коrож�.до еА•коу 
CBOIO ИМОfЦJ•, И CA.tBA.A.IX'Of ЖHBOfЦJ•l'O и.а К"ЫСОТ4'Х'1'1  tll'O Жt ИМА\ 
HI 7) '8&И е.а в�.е..-кои nА-..тН , rOIKO T4KOf С/\д&Оf д.ae'l'h 4HfAOMh НА 

KOttMhЖhДO liвеи.  И WKirЦJ.tB"h .tHf/\11.1 rAi МИ : Чh'l'O ПОДИВН СА\ О 
CIMh, Н1 еи 8) нди ии АИ ЦИ ? н-kеи во КИДНА"h 1.11ПРОХ'ОДНМ"1\1Иf1' 9) 
СНА"h T„M"hl .tHfAheK"bl . 

VIII. - П.sк"W ж1 к11.sв1д1 м• и.а в-..здоrr11. ш1ет.srо li вe1 . 
и вид ilr11. tA.SBOf KIAHIO и.а НIMh, rOI KO rOIЖI Н1 кид irr-.. Н 4  n.aтirмh. 
liвеи : вид ilr11. во •lirA11.1 в-.. eм1ir _.,.ноs�, чии.... ем11. nритр.а

и11.1иr11. И MИMOTIKOfЦJ.11 nireHI\ ЖI ИХ'"h eif• И ЧIОДhН.t Bir.tWI.  И 
pirf"h .tИf/\OBH BOД.AQllMOf М.А : Ч h'l'O tleT„ tfЖI КИЖIО, rli МОИ ? 
И r&• ми : нilем„ •s-.. 'l'tвir r..-, н 11.  е11.вirт�.ник-.. . И n.sк11.1 р1ч1 : w 
w1eт4ro иlic1 ни  n·pireтOA4, ни  w�иr-.. •иfА11., н11. w ем-... е1дм.srо 
нliel етрОИМ.t COf'I'„ ,  ИД irШI tttTh ИМIНИМ11.1И 10) Т"11. И Н НОЧ.IД 11.1 Н  
efi11. ttro, и Bht.A нlie• и .анfАИ ttro noeAyW.tlO'l'h . l'IS"h Ж I  ПOCA.SH"h 

tltMh в-..зв1ет-.. TIBI eirмo, rOIKO Д.t види ши eA.SBOf CH IO и 1'� 1 1) 

J) и lilKO Жt w •rfA.t efro дf• ем• ИСfОДИТh х. - 1) w тоrо Х. 
- 9) Пропуснати думи въ Успенскня ржкопис-ь. Тукъ дотъкмено 
ОТЬ Х. - ') ШО'('Нf� Х. - 11) BhShlДOX'h Х. - 8) .trfAhl Х. - 7) Н 1 
пипсва Х. - 8) нiн Х. - 9) н t npнroд1111нri. Х. - 1 °) им1нитw и Х. 
- 1 1) w ГД-11 Х .  
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t ibus altissimum et eterпalem et dilectum Filium ejus,  quia sicut 
angeli Saпcti Spiritus sic hi asceпdunt in illum . 

. V. - Et eleva,vit me super tertium celum . Et similiter vidi 
parvum thron um et dextros et .sinistr.os angelos. Memoria autem 
istius muпdi illic поп пominabaiur, sed traпsforma�atur gloria mei 
spiritus cum ascendebam iп celum. et dixi : de i l lo mundo пihil  
пom iпatur hic. Et responder,is mihi aпgelus, ait : .  пihil  пom iпatur 
propter iпfirmitatem ejus, et пihil abscoпditш illi� de illis, que 
facta sunt. · Et caпticum cantabaпt, et glorificabaпt sedeпtem , et  
iste ange lus erat ' major secuпdo. 

„ 

VI . - Et iterum e levavit me in quartum celum. A ltltudo 
tertii celi usque ad quartum celum major erat. Et ibl vidi thto
пum et dextros et sinistros ' aпgelos. Gloria vero sedeпtis melior 
erat quam angelorum, qui eraпt а dextris, et gloria eoruin simi-
liter superabat g loria rп inferiorum 

· 

Vll. - Et asceпdi iп quiпtum celum . Et ibl vidi angelos 
i ппumerabllis, '" .  gloria eorum et caпticum gl,oriosius erat quarti  
celi .  Et ego m:� atus sum, taпtam multitudinem aпgelorum videпs, 
diversis boпitatibus ordinatorum et siпguli gloriam habentes, glori
ficabant existeпtem iп alto, cujus пomen поп est revelatum omni 
carni, quia tantam gloriam aпgeli super siпgulos celos.  · Et res
poпdens aпgelus dixit mihi : quare miraris de hoc, quod поп suпt 
uпius speciei ? поп eпim vidistl insuperablles virtutes et millia 
millium angeloru m .  

Vlll. E t  postea assumpsit me iп aere m sexti celi .  E t  vid i 
ibl gloria m magnam ,  qualem п_оп vidi in quiпto celo : et aspexi 
a ngelu m in gloria цiagna , et facia virtutum eraпt hопоrаЬШа e t  
precedeпtia,  caпticum e orurn saпctum et mirablle e(at. E t  dixi a d  
aпgelum duce ntem me : quid est quod· video, domiпe mi ? E t  dixit 
mihi : поn sum tibl dorilinus, sed coпsiliator. Et dixit mihi : de 
sexto celo et hic jam throпus поп est, пес sinistri aпgeli1  sed de 
virtute septimi ce\ i  ordiriatioпem habeпt ubl est dives Filius Dei , 
e t  omnes cel i  · et a пgeli ejus audiunt e1:1m. Et ego missus sum 
assumere te h uc, ut videas gloriam ista

·
m et Domiпuп1 omnium 
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celorum et aпgelos ejus et virtutes. Dico autem tib l ,  Ysaia , пето 
lп саrпе illius mцпdi voleпs co11veiti vidit, que tu vides , neque 
videre potuit, que tu vidisti , ideo quia tibl est iп sorte Domiпi 
veпire huc. Et ego magпificavi me сапtапs Domino, qцia iп forte 
ejus ambulo. Et dixit mihi : quaпdo reversus fueris per voluпtatem 
Patris, tuпc vestem tuam recipies et tuпc erfs equalis aпgelis, qui 
suпt iп sexto celo . 

IX. - Et assumpsit me iп sextum celum. Et thronus jam 
поп erat i l l ic, пес dextri, пес siпistri aпgeli, sed habebant omnes 
unam speciem et caпticum equale . Et datum est mihi, ut ego 
caпerem cum eis, et aпgelus, qui erat mecum et ego fuimus tales, 
sicut gloria eorum,  et gloria eorum erat uпа ; et glori ficabaпt 
Patrem omпium et de lectum Filius ejus et Saпctum Spiritum , 
omпes uпо ore сапtаЬапt, sed поп tali voce, quali iп quinto celo, 
sed alia voce, et lumeп magпum erat ibl. Et quaпdo eram iп 
sexto celo, existimabam lumeп , quod erat iп qu iпto celo, teпebras 
esse, gavisus sum valde et caпtavi doпanti tale gaudium rece
pieпtibus misericordiam ejus, et rogavi angelum instruentem me, 
ut exiпde поп reverterer ad muпdum illum carпale rn ; dico autem 
vobls, quod шulto teпebre suпt hic. Aпgelus vero iпstrueпs me, 
dixit mihi : quod et gavisus de isto lumiпe, quaпto magis gau
debls et exultabls, quando videbls lumeп septimi celi, iп quo 
sedet celestis Pater . et  uпigeпitus Pilius ejus, ubl exercitus1) et 
throпi et соrопе jaceпt justis ; et de illo te поп reverti iп car
пem tuam, поп est tempus expletum veпieпdi huc. Et audiens 
hec, tristatus sum valde. 

Х. - Et assumpsit me iп aerem septimi celi .  Et audivi vo
cem diceпtem mihi : usque quo voleпs iп саrпе vivere veпis 
huc ?  Et timui valde et tremefactus sum. Iterumque audivi vocem 
diceпtem : пoli prohibere eum, ut iпteret, digntts est eпim gloria 
Dei, hic eпim est stola. Et iпterrogavi aпgelum, qui erat mecum: 
quis est prohibeпs mihi ? et quis est precipieпs mibl ascendere ? 
Et d ixit mihi : prohibeпs est, qui est super cantaпtes aпgelos sexti 
celi aпgelus, et precipieпs est Filius Dei, et поmеп ejus поп 
potes audire, donec de саrпе exibls. 

1) Правилно би било : stolae, или vestimenta, или vestes. Срв. за това 

по-долу, стр. 1 59. 
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XI. - И lilкo к'8'sндоrок-k н.t се(д)мо•• liвo, и кид i�I"' тоr 
CKU"h ДИКlt.Н"I\ Н НIНСПОКtДНМ"WН И .tHfA"W BlqlHCAlt.H"W И np.tBIД
HHK"W, кнд-kr"I\ ITIP"W HWlt.Д"hWI w од1Жt. ПA"hTlt.H"hlHX''8' и COfql.tlil 
К ... ОДIЖ.tХ'"' K"WWlt.HHX''8'1 И B-k.tIOf K"h CA.tKir KfAHЦir CTOlilqll1  ОВАЧI H.t 
npireтoAirX'' свонr"' и1 e-kдAX'Of, вirн1t.ци ж• cAAK"W ttf"h. (и•) 1) кir.t

IO\" "" HHf"'· и K"hПPOCHf"h. .tHfA.t и pirf'8' : ПОЧlt.ТО ОДIЖ4 npнu w.t, 
и 1) npircTOA"h CA.t&"lt.I и к-kHlt.Цlt. "'  Щ1ИtlMAIOTlt. ? и rX.t ми : И1 
прш1м.t1О1'1t. И{"h H"W H-k, доид1ж1 8) с'8'нид1т1t. Gli1t. вЖни ; C"'W нc

n1t.pв.t tB.tЧI &irДAтtr. ЧИН COfTlt. Пр-kетОАН Н(... Н KOtl lltHlt.ЦH ; 
••rд.t C"hИHДITlt. и BOfДITlt. И1 ') K"h sp.tцir K.tlUIMlt. , и ·  KHRtЗlt. мир• 

'l'oro, Gli.t 1ro р.tдьм.t, · прост1t.р1т1t. РО\"Цt скон и.t н1t. н ов"kс;ат1t. и 

H.t дpil:&ir И OfBИtlTlt. И ,  ИIВtД "h.IH К'8'ТО tlCTlt.. И С"Ь НИДIТlt. К'8' 
.tД"h и H.tro и ПО\"n'О ПOC'l'.tBHTlt. е• призр.tЧИtl ,  имirт1t. ЖI и KHASA 
C'8'Mlt.plt.Tlt. ПAirHlt.HИK.t , и C'8'Tlt.p1Tlt. Blt.CIO CHAOf ••ro, н &"l\CT.tHITlt. 
. ... . дli1t., имil:.t ITIP"W np.t&lt.Дlt.HHK"W (Clt. COBOIO и ПOWAITlt. ско•• 
пропокirд' иwкw) 11) по к1t.с1н к1t.e1At1иirн, н &'8'знд1т11. n.tк"W н.t liвe.t ;· 
т"hr д• прннм�1t. си np-keтoA"W своu и кirи1t.Ц.t . 

И ПО CAOKICfX'"h СНХ''8' p-kf"h tfMOf : Н4 HttЖI "'l'A K"lt.ПpOCH{' И.t 
n1t.6)1t.кirм1t. 8) liвеи , C"hK.tЖH ми, с1t.д1 во oвirip.t еА мнir е-..к.аз.tтн к.tко 
&'lli OНIMlt. мнрir B"WB.ttlM.tlil , Clt.ДI кirдом• COfТlt.. I6q11 ми rXIOqJIO C'lt. 
HHMlt., CI t1т1р-.. .tHf'A'8' CTOlilqJИ1''8', СА4К1t.и-kи KIAlt.MИ к-..зкtд "l\W.tro МА 
и Klt.eir{"h .tHfA'8' , н ПOK.tl.t ми кииr"lt.I н р.азr-..ноrк-.. Д.tCTlt. ми , и 
вид irr... ПHCMIH.t BAIO\" И1 lilKO кirк.t c1ro, и П0Чlt.1'0f"lt. lil ,  и CI 
Д irlilHHlil HlpCAMARt ВАХ'О\" TOf И.tПНС.tН.t , И ITIP"lt. чХк-.. КНД irp, 
ДirA.t Hf"lt. ЖI AЗ"lt. Н1 &irДOX'"Jt. ; OfBirД.tf' OfBO &"lt. ИСТННОf, UICO 
HHЧlt.TO ЖI но OfTAHTlt. СА Н.t с1дм-kм1t. liвсн K"lt. мнрir B"WK.tl
M"WHX'"h. И K"lt.npocнr"' .tнf м : к""'то оrво t111•1t. c1t. npircnirв.traи .tн-

1'-A"W B"h CA.tllir CllOHH Р И WBirqJ.tB"lt.1 ptЧI МИ : npirenirK.t13И 4Hlt.S'IA"h.1 1 
Clt. tlC1'1t. &IAHK"WH •PI.tlirA"lt. Aiнr.tнA-.. , МОАА K"lt.HИOf ЗА ЧАliЧ1t.етво . 
&нд ilI' Ж• од•Ж.t мноr"W и npii:eтoA"W и вirн1t.ЦRt мноr"W "'*"111" 

.tИf Аов. Gн ra од1жд и npireтoA"W и к-kи1t.цн тirм-... вА�одомн corт1t.. 
И rм ми : сиr' од1ж1t. миезн AHW.tioт1t. cJA w оноrо мнр.t, r.irpo
&•к„w1 CAOBICH ОНОМОf, о HIMlt. ЖI rx.t CJA т1вir. 

1:11. - и •• „ .... „ еА, вид -1rr„ ri к-... eA.tair вмнцir. и оrж•
"""' B"lt.lf"h sirAo. И прнетоrпн ш.t к-... н1моr в1t.ен, rаж1 видirr-... 

1) " ' заето оть Х. - 1) .t Х. - 8) дон1t.д irж1 Х. - ') н1 липсва 
n Х и въ L. Правиять смисъпъ е безъ н1 .  - 11) Пропуснатото 
заето оть Х. 8-ь L стои. - 8) Трtбвапо би да бжде тр1тш1м1t. , както 
личи оть текста пo-ropt и както е n етиопския прilвод-ь и въ rр-ьц
ката легенда. 



Латински ср't.диев11ковен'Ъ пр11водъ. 1 43  

XI. - Quando nos acsendimus i n  septimum celum, vidi ibl 
lumen mirablle et ineпarrablle, et angelos iппumerablles et j ttstos, 
vidi quosdam exutos stolis carnalibus et existentes iп stolis 
excelsis, et erant in gloria magna staпtes, sed in thronis suis 
поп sedebant, соrопе autem glorie поп erant supei eos. Et inter
rogavi angelum et dixi : quare stolas · receperunt, et thronos et 
coroпas glorie поп receperunt'? Dixitque mihi angelus : non rece
perunt modo, donec Filius hic primum istos introdut:et thronos 
et coronas, quaпdo erit iп specie vestra, et princeps mundi illius 
extendet manum suam in Filium Dei et occidet, nesciens qui . sit ; 
et descendet in iпferпum, et eum desertum ропеt et omnes visio· 
пеs inferni, et appreheпdet principeш mortis, et depredatum 
eum ропеt, et conterret omпes virtutes ejus, et surget tertia die, 
habens q uosdam j ustos secum, et mittet suos predicatores in uпi
versum orbem terrarum, et ascendet in celos ; tunc recipient isti 
throпos suos et coroпas . 

Et post hec verba dixi illi : de quo te interrogavi in primo 
celo, osteпde mihi, hoc enfm mihi promissisti .  Adhuc me ·Jo
queпte secum, ессе quidam aпgelus de astaпtibus gloriosior du
cente me omnibusque aпgelis, et osteпdit mihi librum et aperiens 
dedit eum mihi, et vidi scripturam поп sicut istius seculi, et legi 
eam, et ессе actus Hierusalem erant ibl scripti, et omnium ho
minum opera erant ibl, de quibus et ego eram ; vidi in veritate, 
quia nihil a bsconditur in septimo celo, q uod est in mundo fac
tum . Et interrogavi angelum : quis est iste preemineпs omnes an·  
gelos in gloria sua '? Et respodens dixit mihi : iste est magпus 
Мichael, deprecans semper pro t1umanitate et humilitate; Vidi 
stolas m ultas et thronos et coroпas jacentes, et dixi angelo : iste 
stole et corone quibus servantur et throni '? Et dixit mihi : istas 
coroпas multi ammittunt de illo muпdo, credeпtes verba illius, 
de quo locutus sum tibl. 

Xll. - Et conversus vidi Dominum in gl oria magna, et 
expavi valde. Et appropinquaverunt ad eum omnes j usti et ado-
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11pдBhДhИHK"hl, и ПОКАОНИ W• C.t\ ••моr ПOIOlpl ••ди 11iсмh ric1мh . и 
„... вicдwt подов�.н-.. им-. . И в-..'1 сдс1в• Иf"ll. uко и oнirf1' . И 
„ ... r Д4 пристоу-пн AIИf 4HA"'h и ПОКАОИН  с.а и C"'h НИМI\ B"'hCH дИfАИ 
ПОКАОНИ Ш4 t.a и K"'hcnilшc1 и. и npiroвpc1sи СА\ 114K"hl и в� lilKO 
дИfА"'h. T""h.r дс1 рtч•  ми •нfA"I\ код.аи м.а : сtмоу- пок.,о н и  с.а и в ... с-
11ои ! и IJOKAOHHf'h с.а и K"ll.CПirf'h ••моу-. и rJ\4 ми AHl'M"'h : Ct ttтh 
l'' KhCtlil CA•K"hl IOЖI кидiс. и ••111 • ••Моу' rJ\IO ЦJ IO ,  кидilХ'"h мноrо 
пpirCA.AKhH4  ПОДОВhН4 tlMO\" по B8'CtMoy'. и ПP•KhДl\ HH l,11 приtтоу-
пнш• и п•мониш• с.- и R'hcnirш• н сtмоу-. И „ ... K'hcnil C"'h ннми 
И HI npirosp•SHЖt С.11\ ПО RHДOM'hl 1 )  И{„ .  И C'h НИ 1\\1!. Пj1ИДОШ4 АН· 
fАИ И ПОКАОNИШ4 .t.11\ HMOt(. И ptЧt МИ AHfA'h : ПОКАОНИ '  C.t\ И К ... СПf Н 
ftMoy' 1 и ПОКАОНИI ... С.11\ и K"lt.CПilf ... ••моу-. и ПAK"hl дроу-r•1·0 к ... 
САдкir км1щir вид ilI"' иwhд -. шс1, и к"ll.просиr... •нf1\4 : к ... то ci. 
ttCTh ? И ГМ М И : ПОКАОНН C.t\ tfMoy', Ct ·ВО tlCTll. •HfAll.CKAГO Дfд 
r;(io1p•ro K"lt. тtвir и R"ll. R_'hCilf'l!i. nр.ав�.дhИИЦАf... . и по еи111. НИ4 
tтtp• 111нs1•;(ttMA lilKA.aШt С/А СА4К4, tflilЖt AS"'h WKhPCTAM4 ОЧИМ4 
дf• Mf t1 ro нt  R"hsмor"ll. видirтн , ни к ... sвtдt 1) м.а , ни к�.еи •н
fдн , lilЖf кид irr... ПОК/\АИ.11\Ц14 C.t\ 1•к1i, p•sвir „„K'hMO npд&ll.ДhHHK"hl 
&ИД irr-.. к"J\ CHAir -кмицil ShP.t\1814 K'h CAABir нrо. и nрИСТОt(ПН K"I\ 
HИMll. П11.Рl\К1Ш fh мои н 4ИfА4 дfов„ИА и ПОКАОННСТ4 с.а и К""h.'
пirетд и Д'hК4 T'hK"hMO. и T'hl'Д4 KhCft П&14Вhд�.ннци ПОКАОИИШd СНI , 

и C'h инмн MHf 4HA"ll. и .IHfAH к�.ен ПОКАОНИШ4 C.t\ и B"hCПilШA. 
;;-XIll.  - Потом�. CA"hlWAf'h rлд тоу-, и пirенн Ж• 8) CA"hlШAX'"' по 

liвси к"'СХ'ОД.t\lрд и• • § .  нlic"ll. , и в�.сн CAABA.t\foy' •roro, нrожt нt 
МОЖАХ' ... AS"h C1\dK'kl KllД irти . Jl:i.c.a ЖI • § .  нlic ... 'ltir H I  „ ... к ... мо CA"hl
wнм.s, ""' н КИДИМА вir.tWI .  и rJ\• ми AHl"A"I\ : ci. ttCTh ••ДИ Н"'h к'kч�.н ... 
в ... K"hlWll.HИMlt. вir1,-11 ЖИВ"hlИ и к... с+ .... ик... ПОЧИКАlil , ••ro Жt ни 
ИMIHI ') MOЖtT"h. �) т�.рпirти, НЖt п••tM"h. tlCTll. cf"hlHMlt. Дf"hмh. в ... 
oy-eтirf"' np.tв1t.д11.и"hlllf'h. И по ctмi. CA"hlW•X'"' rA.4 вirчi.н.tro r;(io1pд 
l'li : 8) Glior, иsндн и c ... Airsн с-.. 1111.cirf"' нt;с-.. и воу-дн B"h мнрir и 
Д•Ж• и 7 ) до .tHfAA COt(Цl.11'0 в ... •дir , пpiroвpдSHK"ll. C.t\ по OBPASOM ... 
Hf'h , и и t  ПОSИ.АIОТ8' Жt тir ни .tнfAH, ни KИ.t\SH кirкд тоrо ,  н Соу'· 
дншн KH.t\SIO и 4HfAOM'h ttro и мироу- ОВААДОМОМОt( ИМ8' , SAНI 
wкi.pti.rOШ4 с.а Mtнt И pilm• : M"hl · tlCM'h И p.tsвir НА.,. ННК ... ТО ЖI 
ШТ8' ИИ"h.  и ••r Д.1 Жt w StM.11\ K'hSнtCtWH е.а, к ... томоу- нt прirовр.1-
sиwи C.t\ по нвси ,  И'h в ... CAAKir кмицir В"hЗНДtШН и С.t\.А t Ш И  ОДfС-

1 ) видом�. Х. - 1) к ... sкtдии Х. - 8) нжt Х. - ') + н и 
д•Р• Х. - D) + кто Х. - 8) Г(и Х. - 7) Вмilсто д.1жt и сто11 
иди до х. 
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raveruпt e u m ,  uпа voce caпtantes, e t  erat vox sicut iltorum. Et 
Michael appropiпquans. adoravit, et cum ео omnes aпgeli adora
verunt et cantavetunt. Et transfiguravi me iterum,  et fui sicut an
geli . Тuпс dixit m ihi aпgelus, qui me ducebat : huпc adora et 
сапtа 1 Et adoravi eum et  caпtavi. Et dixit m ihi aпgelus, q ui ше 
d ucebat : iste est Domiпus omпium gloriarum,  quas vidisti . Et 
vidi alium gloriossimum similem ej us iп omпibus, et justi appro
piпquaverunt ad eum et adoraveruпt eum et caпtaveruпt. Et Ше 

caпtabat cum eis et поп traпsfiguravit se i n  visu illorum cum 
eis. Et veпeruпt angeli et adoraveruпt eum, et ego adoravi eum 
et caпtavi .  Et iterum vidi alium iп gloria magпa,  et amb11 laпs 
iпterrogavi  angelum :  q uis est ? Et dixit mihi : adora eurn 1 iste 
eпim est aпgelus Saпcti Spiritus · 1oquens in te et iп ornпibus 
justis. Et post hec alia quidem iпeпarrabllis et iпeffabllis revela
batur gloria, quam ego apertis oculis mei spiritus поп poteram 
videre, пес qui me d ucebat aпgelus, пeque ornпes angeli, quos 
videram adoraпtes Domiпum, пisi taпtummodo justos vidi i п  
g loria magпa aspicieпtes gloriam . Et appropiпquavit primurn 
domiпus meus et angelus specialis, et adoraveruпt eum et caпta 
veruпt secundo i пsimul. Тuпс omпes justi adoraverunt eurn et 
cum eis Michael et aпgeli omnes adoraverunt et caпtaveru nt. 

ХШ. -

·
Postea audivi vocem ibl, et caпticurn, quod audivi  

in  sexto celo, asceпdebat et audiebatur iп septimo ce lo, et o m nes 
glorificabant illum, cujus ego gloriarn поп poterarn videre. Et 
ornпium sex celorum caпticum поп solum audiebatur, sed vide
batur. Et dixit mihi aпgelus : hic est vivus uпus e ternus iп  excels a 
eternitate vivens et iп saпctis requiesceпs, cujus пес поmеп, пес 
visioпem possu rnus sufferre, qui est laudatus а Saпcto Spirito iп 
ore saпctoru rn  justorum.  Et post hec audivi vocern eterni dicentern 
Domino Filio : exi et desceпde de omпibus celis, et sis iп muпdo 
et vade usque ad aпgelum, qui est iп inferпum , transfigurans te 
secundum formam illorurn, et поп cogпoscent te пeque angeli, 
пeque principes seculi illius, et indicabls principern illius seculi 
et angelos ejus et mundi rectores, ideo quia negaverunt me et  
dixeruпt : поs sumus et sine nobls nemo est. Postea vero поп 
transfigurabls te per celos iп magna gloria ascendens et sedebls 
а dextris шeis ; tunc adorabunt te priпcipes et virtutes et omпes 
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НО1(1О MIНI ; н т11.r д• ПОК/\ОНА\Т�. СА\ Tl&il:: КНА\ЗН и СН/\'11.1 и 4Мf'АИ 
и к�.се но1чо1Ао н&с�.н11.1нх11. и з1м�.н11.1нх11. и прt::испод�.нннх-.. . Gн1О 
сА11.1шо1х ... 1) к1Анкоу-�о сА•коv з4покt::до1�о111�о Гки A\ot•мov. т-..r д• 
&-..ЗНД.8 11) Гh. W CIДM4rO HfiCI И C'll.HHДI Н4 WIC'l'Otl li&O. И 4HfA"ll. 
н•ст4КАА\1i1Н м.,а р1ч1 : ро1зоvмt::и , Ис4Нtt ,  и кнж�. &01( ДОt(ЦIШ пpt::
o&p.4ЖIHНtt н C"l\H HTНtl ••ro . Вlко кнд il::ш4 . 4HfAH , R"h.CПirШ" и С{К4-
/\НШ4 и ,  Н1 прt::о&р4ЗИ &О СА\ по КНДОМ'W 8) Hf"k. и 4З'h. ЖI K"ll.C
пt::r11. с-.. ннми . И li1 KO с„нид• но1 ПА\то•• liso, н прil:о&р4зн cJA по 
O&p.sзov .SHf/\"h. T'k{"h. , и „ .  к11.сп-kш.s ••ro, ни ПOKAO H H JU.S СА\, &ir &О 
••ro о&р4з"h. lilKO и 011-kr11.. G"h.ннд• ж1 н• ч1тк�.ртоt1 liso, и u ки 

СА\ H M'll. по K"h.ЗOPOt( ') Hf"k, и Н 1  К"h.ЗП-kш.s ••ro , &ir.SШI &О �ако по 
к"h.зороt( Hf"h.. Прид• же н.s тратшш li&o и н.s K"h.тopot• и Н4  п�.р�.
ко•• , пpil::oвp4ЗOljr.1 СА\ Н4 коrОЖh.ДО Иf"h. ; т-kмh. Ж• ни ПО !а{Оt(, ни 
ПOK/\.SH!afOt( СА\ ••моv. laK/\A\ШI во СА\ ПОДОВh.Н"h. И М "h. ,  ПOK.SЗOK41UI 
Жt зн.sм1нtна н.s ко•1м�.ж�.до н&си стрi1::111 инм"h. 6) кр.sт.s. G-..нид1 
ЖI Н4 'l'Khj)Дh., ИД•Ж• К НА\Зh кirк.s caro cil::ДИ'l'h. i и TOt( Д.SCTh. ЗH4-

MIHНtl ,  и 0Bj)4З'll. &-kдШI t1ro �ако и т-kr11., и Н 1  Пj)ОС/\.SКНШ4, ни 

n-kш.s ш·о. G"h.нид• ж1 и K"h. "нfAOMh. К'h.ЗДIХ'4 c1ro ,  и в-k•ш• 4K"h.I 
IДИ Н"h. w НИХ''h., н Н1 Д4СТh З Н 4М1Инtl им-.. , ни к-ьпросиш" во ••ro. 

Xl\r . ...:__ И по CHX'"h. rA4 ми .tнfA"h. : р4ЗО1(М-kи ,  Ис4нtt ,  clit  
l'lмocoк"h., н.s с1 во пoe"h.A.SH"h. t1см11. w Г4, Kh.CA\ т1в-k 01(К.Sз.sти,  ни 
npt::ж1 во K"kTO Аид-k, ни  по тtв-k кид t::тн K"h.ЗMOЖITh. , la KOЖt T'h.I 
кидишн и CA"klШ.SA'h. ••си .  И е• кид irI"h. подов1t.н• rако Glio1 •1Хкч", 
н C'h. чХкк-w пожнк"k 6) K"h. мнрt:: , и нt позн.sш.s нrо.  И кид-kХ'"k 
K'll.CfOДA\Цlh. Н4 TRh.j)hДh., и 01(ЖI Nt ВА\ШI по Зj)4КО1( Hf"k пp-ko&p4-
901(1i1 СА\. &.нд iiK'kUH ЖI и КhСИ AlirAи ,7) Ot(ЖdCOШ.i СА\ и ПOK/\.4-
HA\IOЦll CJll , ГAdfOt( : КАКО 01("1'.SИ СА\ и4;:- 1,, поср-kд-k, и Nt ПO!IN4-
H6f0M"h. ЦРА\ C/\.4K'W ? и OT"h. П h j)h.K.Sro liвc• K"h.CfOЖ4Ul l C•\.4KhH-kH,  и 
Н1 11 рt::овр.АЗОК4ШI СА\ , H"h. Кh.СИ 4 Н ГАИ и ДIСННИ  и ШIОНИ  и Н4 Cj)fДh
H H И A\h. прtстол-k cirдd\H н llOKAO H H Ш.S СА\ tlMOt( и К'h.еп'kш4 rXJO Цll : 

к.sко пр-kнд• мимо H'h.I l'li ,8) и Н 1  Ot(KirДOfOM'h ,  ни ПOK•\ON HfOM"h. 
сн. ••моv ? И т.sко к'l!.знд1 н.s K"k торо•• н н.s тр1тш1 н н.s ч1т
к�.р11.то•• н н.s ПА\ТО•• и н.s ш1е ·rо„ liso,  ов4ч1 но1 кi.ct::x-.. li&Ch.X" 
еА4К4 ••ro прнАс1rс1ш1 сн. ; и lil KO К"l\З ИД• Н4 е1(д)мо•• нlio, K'heпirш• 
и к�.сн """Kllt.Дh. H И l�H н Rh.CH 4Hf/\H и к�.ен. СН/\'h.1. и T'hr Д4 кид t::х ... 
н lilKO с-kд• WДICHOt(IO KIAHK'll.lra CA4K'h.I, ••lilЖI Н1 моr1' кндt::ти . 

1) CAh.IШ4Ki. х. - 1) HЗh.I ДITh. х. - 8) КИДОМh. х. - ') ws' -
9.sзov х. - 5) cтpil::rOt(ЦIИHMh. х. - 6) ПОЖН К I х. - 7) + НЖI Н4 
т' Kj)hДH Х. - 8 )  f'h. Х. 
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angeii et omпia iпicia celorum et terre et iпferпum . Et audiv i 
шаgпа gloria precipieпdo Domiпo meo . et tuпc exivit Domiпus 
de septi mo celo et desceпdit iп sextum celum. Et aпgelus , 
instruens me, dixit mihi : iпtellige et vide, quid est Jransfiguratio 
e j us et desceпsio. Cum viderunt eum aпgeli, laudaveruпt et glori 

ficaverunt eum,  поп enim traпsfiguravit se in figura eorum, et 
ego caпtavi cum eis. Cum desceпdisset iп quintum celum, iЬi 
statim traпsfiguravit se secundum formam angelorum i l lorum, et 
поп cantaverun t ei et поп adoraverunt eum, erat eпim · forma 
sicut illoru m. Et descendit iп quartum celum et apparu it illis 
secundum formam illorum, et поп cantaverunt ei, erat eпim forma 
sicut illorum. Veпit autem in tertium celum, et iп secundum , et 
iп primum, traпsfiguraпs se in siпgulos eorum ; ideo поп canta 
baпt ei ,  пес adorabaпt, apparebat eпim illis similis eoru m,  osteп
debat eпim caracterem per siпgulos celos custodibus portarum . 
Desceпdit autem in  firmameпtum, et ibl dedit sigпa, et forma 
erat eis sicut illorum, et поп glorificaveruпt eum et поп caпta
veruпt ei . Et descendit ad aпgelos, qui eraпt iп hoc aere , sicut 
uпus ех eis, et п о п  ded it sigпum, et поп cantaveruпt.  

XIV. - Et post hec dixit m ihi aпgelus : inte l l ige , Ysa ias , 
fi l i  Amos, in hoc missus sum а Deo, omпia tibl ostendere, пес 
eпim апtе te qu i s  vidit, пес post te poterit videre , quod tu vidisti 
et audivisti .  Et v idi similem Filii hominis, et cum homiпibus 
habltare et in mundo, et поп cogпoveruпt eum. Et vidi asceп
dente m  iп firmameпtum, qui поп erat secundum formam transfi
gurans se . Et v identes omпes angeli, qui erant super firmameпto , 
expaverunt et odoraпtes dicebaпt : quomodo abscoпdisti 1) i п  medio 
пostri,  Domine, et поп cogпovimus regem glorie ? Et primo celo 
gloriosior asceпdebat et поп traпsfigurabat se, porro omпes aпge li 
adoraveruпt et caпtaveruпt diceпtes : quomodo traпsisti per поs, 
Domiпe, et поп vidimus, пeque adoravimus te ? lta asceпdit iп 
secuпdurn celum , et iп tertium, et iп quartum, et iп quiпtum, et 
in sextum, u sque ad omпes celos et glorie sue coпjuпgebat se ; 
quaпdo asceпdit iп septimum celum, caпtaver110t ei omпes justi, 
et oniпes aпgeli,  et omпes virtutes, quas поп potui videre . Ange 

lum mirabllem vidi sedere а sinistrjs ejus, qui dixit mihi : sufficit 

1) В'Ь текста поrр11шио : ascendisti. Цiiпата фраза е прtдадеиа поrрiiшно. 
Срв. за това по-до11у, стр. 1 57- 158. 
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И .tli„rA.t дfoкi.н.tro вид irf"lt. eirд•lll• OШOt(IOIO . И rii• ми : до· 
KOAh HO 'l'H,  HeдHtl, Ot(&irДir (Иf8' ЖI ilИKTO ЖI Ot(Birдir w) 1) ОА"lt.

т„ек-... e li -.. , нн око вид ir, ни Ot(fO CA'hJ Ш .t ,  ни НА ердц• ЧfAOKirKOt( 
tll К'1'ЗИДI, tfAHKO Ot(rOTOKд Ji' AIOBA\ЦIHM"lt. И · :  • И plЧI МИ : 
К'hЗКрдти СА\ K'"h ОДtЖIО CKOIO,  ДОН'1'ДIЖI кpirMA\ д li н н  TKOHX"h. 
Н СП'ЪА"lt. н нт-... с.- , и т-..r д.s nрнд1 ш н  ми еiсмо. 

XV'. - Gи кидirr-.. , He.sиu р1ч1 eтolilq.iHм"Ь окрhст1' ttro. И 
CA'hlUl4K ... Ш t  еи npirдик„H.tlil , nрОСАдКНШд н K'h.Cnir ш.s  liд, д•к ... ш.rо 
'1"4KOt( RAl"OД4Tlt. ч/\кком-.. . .Р1ч 1  ЖI бзtКН.IКН ЦРIО : KOHhЧH llA кirк.s 
ctro и KhCI кнд iснн•• CI C'hBOt( д1т-... СА\ к-.. llOCAicДhHHMh род ir.  и 
здKA;l\T"lt. u , 1) •• • к-..sкirетнтн elioм"lt. н!iмком-.. , н и еАок1е'h eиr'h 

Д4"1'И Н4  ПHCd H ll tl KhCA\KOMOt( ч/\ккоv, """ tfAHKO . .... pdSOt(MirttTI 
w црR& р1Чt Н41i1 к"h. npJцirf'h , т.tKl\"R41i1 рдs�мirнт1 к�.с н .  .&-... ж1 

В"hДИТf о стм�. дeir, А• nри им1т1 ОДtЖIО КдШIО " npireTOA'hl н 

кic Hhl\A\ CA4K'hl Н4 HBehf'h AfЖ.qJdlil . И Прirетд rм 11 HSHДI W 
6stKHA\ цр.-. Томоv ЖI liov HdШfMOt( СААК4 и H'hlHA\ и 1 1рнено н 
&'\\ кirK"t.I кirком�. · : • 

Съдържание. - Въ двадесетата година отъ царуването 
на июдейския царь Езекия, пророкъ . Исай, синъ Амосовъ, 
дошъпъ отъ Гапгапъ при царь Езекия, въ Йерусапимъ, за 
да го поздрави и да му разкрие тайнитh нtща, които ще 
сrанатъ занапрtдъ. Когато прtдъ царя, прtдъ неговитt съ
вtтници и евнуси и прtдъ другитh пророци, които по тоя 
спучай надОШJIИ въ Йерусапимъ, ИсаА почнапъ своето CJIOBO, 
Духъ Свети спtзъпъ надъ него, и всички разбрали, че тая 
проповiщь е вдъхновена oтropt : тt копtничипи и възхвапипи 
Вишния, който одарява съ такава си.па чеповtка, чрtзъ когото 
говори Свети Духъ прtдъ всички . Исай внезапно мпъкнапъ, 
очитh му бипи отворени, устата затворена, но вдъхновението 
на Светия Духъ би,110 у него. Присжтствуващитt не могпи 
да доумtятъ станапото, но пророцитh разбрали, че той се 
намира въ изстж.ппение. Когато прtстанало изстж.ппението, 
Исай разказапъ на царя, на сина му и на присжтствуещиn 
своето видtние : 

Той вид-Мъ прtспавенъ ангепъ, който го уловилъ за 
ржка и го повепъ къмъ висинитt, като му съобщипъ, че е 

1J Пропуснатото заето оть х. - 2) и Х. 
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t ibl, Ysaias, vidisti enim quod пеmо alius vidit carпis filius, quod 
пес oculus vidit, пес auris audivit, пес in cor hominis ascendit, 
q11anta preparavit Deus omпibus diligentibus se. Dixitque mihi : 
revertere in stolam tuam, donec tem pus dierum tuorum adim
pleatur, et tunc venies huc. 

XV. - Нес videns,  Ysaias dixit circumstar1t ibus se. Et 
audientes mirabllia,  ca ntaverunt omnes et glorificaveruпt Domi
num, dantem talem gratiam hominibus.  Et d ixit Ezechie regi : 
consu matio secul i  hujus et opera implebuntur i n  novisslmis ge ne
ratioпibus. Et prohibuit  eis,  u t  поп annunciarent populo Israel ,  
пес verba hec darent ad scribendum omni  l10mini , sed quanta 
intelligentur  а rege et dicta in prophetis. Ita et vos estote in 
Sancto Spirito, u t  recipiatis stolas vestras et thronos et  coroпas 
glorie i 11 cel_is jacentes. Cessavit  autem loqui et  exivit аЬ  Eze
ch ia rege . .  

Expl icit visio Ysaye prophete. 

проводенъ · да го възнесе и да му покаже мировитi> тайни. 
Най-напрi>дъ Исай билъ издигнатъ на твърдьта, на която 
· видi>лъ в�лнка война и междуособици на сатаната и неговитi> 
воинства, противници на благочестието ; тая война на твърдьта 
била образъ на това, което става долу на земята. Надъ 
твърдьта било първото небе. Тамъ, на прi>столъ, седi>лъ 
ангелъ въ голi>ма слава, и други ангели отдесно и отлtво, 
славещи въ пtснит'h си величието на Всевишния, който прt
бждвалъ на седмото небе, и неrовия любимъ Синъ . Пtснитi> 
на деснитt анг.ели надминавали пi>снитi> на лtвитt, които 
пtепи слtдъ първитi>. · Сетнt Исай и неговиятъ спжтникъ 
възлtзпи на второто небе, което отстояло отъ първото, кол
кото е разстоянието отъ земята до първото небе. И тамъ 
имало пtние на десни и . на лtви ангели, но то било още 
по-величествено. Исай падналъ на лицето си, да имъ се 
поклони, но ангелътъ не го оставилъ и му обяснилъ, че той 
трtбва да се поклони само на оногова , който му бжде посо
Ченъ. На третото небе имало малъкъ прtстолъ и десни и 
л'hви ангели, чието п'hние бил() още по-великолtпно. На че
твъртото небе, чието отдалечение отъ третото било по ·Голtмо, 



150 ВнА11вне Исанево. 

имало сжщо така пр'hстолъ, и спавосповие на Аесни и пtви 
ангепи, които бипи още по-вепичествени. Вепичието на пе
тото небе, на неговит'h ангепи и спавосповие, бипо много по
спавво . Посп'h възл'hзъпъ на въздуха на шестото небе и сп'hдъ 
това на самото шесто небе, д'hто нtмало ни прmопи, ни 
десни, ни пtви ангели ; всички тамъ били равни и едногласно 
възп'hвапи величието на Отца , на Сина и на Светаго Духа ; 
Исай и той зап'hпъ съ т'hхъ. На шестото небе било такъвъ 
блtсъкъ, че петото небе наспроти шестото изг леждапо като 
въ мракъ. Исаию дотолкова се допаднапо шестото небе, че 
пожелапъ да се не връща вече духътъ му въ ппътското си 
одtяние ;  и той много се натжжилъ, като узналъ, че това 
щtпо да стане само спtдъ неговата смърть. 

Когато Исай възлtзъпъ на аера на седмото небе, чулъ 
се гпасъ, който възбранявалъ на живещия още въ плъть .в.а 
се възнася нaropt. Исай изтръпналъ отъ страхъ. Другъ гласъ 
обаче ro ободрилъ, да възлtзе по-горt като божи достой
никъ. Този, който му забранилъ , билъ началникътъ на п'hе
щит'h ангепи, а тоя , който му позволилъ, билъ самиятъ Синъ 
Божи. На седмото небе Исай видtлъ дивна и неизказана 
свtтлина, безъ брой много ангели и праведници, които 
наистина били свалили плътскит'h си одежди и получили не 
бесни, но стоели прави и не седtли още на своит'h прtстоли и 
нtмали в'hнци ; n щ'hпи да получатъ пъпната небесна спава -

прtстоли и вtнци, сл'hдъ като Синъ Божи слtзе на земята , 
дt.то ще бжде уповеиъ оть господаря на Jl.OЛHИR св'hтъ, 
дявола , прикаченъ на дърво (кръстното), убитъ, а оттамъ 
ще сл-hэе въ ада, да порази дявола, па въ третия де11Ь ще 
възкръсне и съ праведницит'h ще възл'hзе на небето. На сед
мото небе Исай видtлъ книги, които като разгъналъ и про 
чепъ, разбралъ, че въ nхъ еж написани всички дtла на тоя 
св'hтъ и· че нищо не е останало укрито за небесата отъ това, 
което става долу на земята. Когато Исай се обърналъ и ви
дtлъ Господа (Исуса) въ вепика слава , останалъ пораэенъ . 
Праведницитt и ангелит'h, начело на архангелъ Михаила , 
прист.11шили къмъ Господа, поклонили му се и го славосповили . 
Въ тоя моментъ Господь се пр'hобраэилъ и станалъ подобенъ 
на ангелит'h. По съв'hтит'h на своя ангелъ·спжтникъ, Исай му 
се поклонилъ. Гпасове и славословия идещи отъ шестьт'hхъ 
небеса се чували до седмото небе. Tt възпtвали славата на 
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Вишния в'hченъ Богъ. Тогава с:е пронеС'Ыl'Ь гласъ отъ Виш
ния, който говор'hпъ на своя Синъ да CJIW на земята и до 
ада и 1J.8. с:жди княза и неговиn ангели, които влад'hели на 
земята и не признавали нищо по-горно отъ себе си. Ангелътъ
спжтникъ обяснилъ на Ис:аия, че това, което ще види сега, е 
Ьбразъ на бждещето пришествие на Господа на земята и въз
хождането му пакъ къмъ небесата. Господь тогава СJI'hзълъ 
не шестото небе, поср'hщнатъ отъ спавоСJiовията на ангелиn. 
Като СJI'hзълъ на петото небе, той се прtобразилъ и взелъ 
вида на тамошнитt ангели, поради което тt не го познали, 
не му се поклонили и не го СJiавословили. По с:жщия начинъ , 
прtобразявайки се, Господь СJI'hзълъ незабtлtзанъ дори до 
твърдьта, д'hто обитавилъ господарьтъ на земния миръ, CJI'hЗЪJl'Ь 
и на земята между челов'hциn, и т'h го не познали. Когато 
Господь почналъ своето възхождение, тоя пжть не се прtобра
зилъ, та всички ангели се изплашили, покланяли му се и го 
славоСJiов'hли, чуд'hйки се, какъ е могълъ да имъ се укрие 
при своето слизане надопу. На седмото небе Господь седналъ 
отдесно на Всевишния и невидимъ Богъ, когото Исай не мо· 
жалъ да види. Като вид'hлъ и чулъ всичко това, Исай, по 
упжтване на ангела, се възвърналъ въ своята тtлесна одt>жда, 
за да остане въ нея, докато се свършатъ днитt на живота му. 

Когато се нам'hрилъ въ своето тtло, Исай разказалъ 
всичко чуто и видено на небесата. И като чули неговия прt
.�tивенъ разказъ, всички проСJiавили .Бога. Исай заклелъ царя 
(вар. присжтствуващитt), да не се извtстява нищо отъ това 
на израилевиn синове, нито . пъкъ да се дава нtкому да го 
пр'hписва ; това, което би казалъ царьтъ или което е про· 
речено у пророцит'h , стига. Сл'hдъ това Исай изл'hзълъ отъ 
двореца на царь Езекия. 

Историко-питературни б'k.n'kжки. - Осв'hнъ канонич
ната библейска книга Исай, у първитt християни е билъ 
познатъ и r динъ апокрифъ съ името на сжщия лророкъ. 
Каноничната книга Исай пр'hдсказва сждбата на евреитt и на 
нtкои други народи. и пророчествува за идването на Месия. 
Апокрифътъ се равличава значително отъ нея ; въ първата 
му часть се разкаава за добрия юдейски царь Езекия, за 
.11ошия му синъ Манасия, за пророчествата на Исаия за Исуса 
и за мжченическата1 смърrь на пророка, който бива разсtченъ 
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на двi> съ трионъ ; въ втората часть е изложено пжтува
нето на Исаиевия Духъ по седъмьтi> небеса, славата, съ която 
се ползува на небесата възпюблениятъ Синъ на Всевишния и 
прi>дричането на пророка за слизането на Сина между чело 
вiщитi>, за плътската му смърть, за побi>дата му надъ сата 
ната и за възхождането му, заедно съ праведницитi>, при 
Бога Отца. Въ тоя си видъ, апокрифната книга на Исаия 
прi>дставя компилация : въ първата часть личатъ два елемента, 
единъ еврейски - м.жчението на Исаия, и другъ християнски -
апокалиптичниятъ разказъ ; втората часть е изцi>ло отъ хри 
стиянско потекло. Въ това се съгласяватъ специалиститi>, 
които еж се занимавали съ историята на възникването на тоя 
апокрифъ, като Дилманъ, Харнакъ, Чарлсъ и др., макаръ тi> 
и да се различаватъ въ мнi>нията си по нtкои подробности 
на въпроса. Относно врtмето, когато е била направена ком
пилацията , Дилманъ приема началото на 11 в . ,  а Чарлсъ -

1 1  или началото 11а III в .  
Апокрифната книга на Исаия, извi>стна съ надсловъ 

Възнесение Исаиево, е била съчинена на гръцки езикъ. Отъ 
нея сега еж извtстни само единъ етиопски прtводъ въ прi>
писи отъ XV в . 1), отк.жслекъ на гръцки отъ V-VI в.2) и други 
на латински езикъ отъ V-VI в. 8) Извtстна е сжщо и една 
гръцка прtработка на тая кни1·а, по прtписъ отъ XII в.') 

Ние ще се спремъ на втората часть на апокрифа, защото 
тя именно отговаря на нашето Видtние Исаиево, което ни 
интересува въ тоя трудъ. Отъ сличението на горi>посоченитi> 
прi>води и прiшравки съ старобългарското Видtние Исаиево 
личи, че и туй посл'hдното възхожда къмъ началния, сега 

1) По-главни издания и пр1�вов:и на етиопския тексть : А. Dillmann,  
Ascen•io Isa\ae aethlopice et  Iatlne cum prolegomenls, etc. Lipsiae 1 S77. -

Charles, The Аsсепs\оп of lsaiah traпslated from the ethioplc vrrsioп, whlch, 
togetter wlth the new greek fragment, thc Iatln verslons and the latin translatlon 
of the slavoпlc, и np. Londo11 1 900. - Е. Тisserant, Ascension d'lsaJe. Traductlon. 
de la verslon ethloplenne avec les princlpales varlaпtes des vers\ons grecque, 
latlnes et slave. Par is  1 909 .  

2) Orenftll and Hunt, The Amherst Papyrl. 1. The Ascension of lsalah . 
London 1 900. - Char/es, поменато съчинение. 

S) Mai, Scrlptorum veterum nova collectlo е Vatlcanls codlclbus edlta . 
Romae 1 828, т. Ш, часть 2, стр. 238-239. - Charles, поменато съчинение . 

4) О. von Oebhardt, Dle Ascenslo Isalae als Helligen Legende aus cod. 
gr. 1 534 der Natlonal BIЫlothek zu Parls (Zeltschrlft filr w\ssenschaftllche Theo
logle, 1 878 r . .  стр. 330 -358 ). 
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непознатъ, гръцки оригинаJ1ъ на апокрифната книга на Исаия 
отъ 1 1-Ш в. и отговаря на нейната втора . ч асть. А понеже 
тая втора часть е сж.ществувапа и като ота;hпенъ разказъ, 
прiщи да впtзе въ състава на по-гоJI"Бмата компилация Въз
несение Исаиево, нашето Видtние придобива особена цtна 
за историята на Исаневия мотнвъ ; неговата важность се гради 
и върху факта, дtто то е познато само въ старобъпгарската 
версия, отъ която иде и единъ старъ патински прtводъ. 
Независимо отъ това, Видtнието Исаиево съставя часть отъ 
малко извi>стната сега богомипска книжнина. 

Видi>нието Исаиево ("Ор!Ю� 1la1Xtou, Visio Isaia! propheta!) , 
прtди да влi>зе въ състава на така нареченото Възнесение 
Исаиево, е сж.шествуваJ10 като отдtJ1енъ, самостоенъ разказъ, 
който се появилъ въ християнска срi>да къмъ 1- 1 1  в. Чарпсъ 
поставя неговото написване къмъ края на 1 в . ,  а Харнакъ и 
Басе - прtзъ 1 1  в . 1) Вtсти за Възнесението Исаиево и осо
бено леге�: �ата за посичането на Исаия съ трионъ се срtщатъ 
въ Талмуд�. въ посланието Евр. XI, 37, у Юстина (1 1 в.), Тер
тулиана (111 в.) и др. по-нови .  Епифанн (IV в.), като говори 
за сектата на архонтндитt и хиеракидитi>, изрично изтъква, 
че тt си служели съ апокрифната книга 'Av1X61X'ttxov 'Ha!Xtou.1) 
Тия вtсти обаче иматъ прtдъ видъ Възнесението Исаиево. 

Що се отнася до нашето Видtние Исаиево, то се поме
нав1 съ собственото си име ("Op!Xat� 'Ha!X'tou) въ по-късни извори, 
като става дума за богомнлитt. Въ една гръцка статия, отно
сеща се къмъ ХП в. и съдържаща обредна формула· за прие
мане на богомили или масалияни въ православната черква, 
явно се сочи, че Видtнието е било употрtбявано отъ тия 
сектанти. Богомилитt, споредъ тая статия, се основавали на 

„мръсното и лъжовно " написано отъ тtхъ Видi>ние Исаиево 
(X!X'tci 'ti)v 8aEA.u�'li x!Xi фeuSe1tlY@1X(j)OV 1t!Xp !Xt}'tot; 'Ha1Xtou 8p1Xatv), за 
да твърдятъ, че освtнъ обикновената Св. Тройца, имало друга 
Тройца (mp!Xv etv!Xt •p!!l81X), която е височайшата, надстоеща 
власть (6'1tS@'XЩLEV7j eeouai:iz), находеща се надъ СедМОТО небе. 1) 

1) Harnack, Theologlsche Llteraturzeitш1g, 1 878, стр. 78-80. - Basset, 
L'Ascenslon d'lsaтe. Parls 1904; 

2) Epiphanius. Haereses. Р. Gr. X LI, 679 ; XLll, 1 76. 
8) Текстъть обнародва Thalloczy въ Wiss. Mitthel lungen aus Bosnlen 

und der Hercegovina, 111, 1895, стр. 36-1. 1 10-ранn тая статия norp1;wнo � 
отдаваше на Зиrавина.  Срв. вариантъ у Tollius, lti ner. itЭllc. ,  1 1 6. 
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Монета, добриятъ познавачъ на италиянскитt. дуалисти 
прtзъ ХШ в., съобщава за почитьта, съ която се nоJIЗувалъ 
у тtхъ пророкъ Исай, за книжката, въ която се разказ
вало за възшествието на Исаиевия духъ до седмото небе и 
за тайнитt нtща, които той чулъ и видtлъ тамъ. 1) За тая 
книжка (libellum) или. разказъ у западнит'h богомили се по
менава и въ другъ латински изворъ, който обнародва Дьо 
лингеръ. Тамъ се прtдава накжсо съдържанието на Видt
нието и се изтъква , че то, поради помtстенитt въ него 
баснословия, било на голtма почить у катаритt, ако и като
лицитt да го били отдавна отхвърлили като апокрифно. 2) 
Интересни еж въ случая показанията на катара Петъръ Ма
рино, запазени въ протоколитt на Лангедокската инквизиция 
отъ началото на XIV в„ сега въ Римъ. Отъ . тtхъ узнаваме, 
че западнитt богомили чели много Видtнието Исаиево, че 
единъ отъ тtхъ го челъ три дни и двt нощи безъ умора и 
безъ сънь, и че ужъ дори билъ възнесенъ, подобно на Исаия, 
на седмото небе и пр. 8) 

1) Dicunt prophetas bonos fuisse , aliquando 1111 te1n omnes damnabant 
praeter Isaiam, cujus dlcunt esse quemdam l lbellum ln quo habetur quod spi 
ritus lsaiae raptus а corpore usque ad septimum crelum ductus est, ln quo vidit 
et audivit quaedam arcana, qulbus vehementls�lme i m ituntur. Monefa, Adversus 
Catharos et Waldenses, 2 1 8. 

2) • • • omnes prophetas esse damnatos prat ter Isalam . Ha bent enim 
quendam l lЬel\um lsaiae, in quo continetur, quod spjritus lsalae а corpore raptus 
11sque ad septem coelos dedudus est, IЫque vldit et audlvlt arcana verba, quem 
llЬe\lum, quia ta\es lnnectlt fabulas, carlus amplectuntur. Scripturam illam esse 
credo apocrypham а cathollcae fldel orthodoxis ol im repudiatam, quae apud 
lllos huc usque retenta est. Dlillinger, 11, 276. 

11) Dlxlt (т. е. Petrus Мarinus), quod lnvenleЬatur in prophella Isalae pro
phetae, quod quldam Ьonus homo (т. е. съвършенъ боrоwнлъ), erat, ld est haere
. tlcus, qul propter verЬa quae audlverat аЬ allls bonls homlnlbus, qul inter se dis
cordabant, et etlam propter Ша, quae legerat ln l lbrls, incepit duЫtare c lrca fldem 
Ьonorum homlnum, ld est haeretlcorum, et tunc posult se ad legendum in llbrls , 
ut posset cogno.'lcere, an Ьonam fldem tenent vel malam, et leglt tribus dlebus 
et duabus noctlbus et non fult lassatus, пес dormlvlt ; et cum slc legeret, venlt 
ad eum angelus Patris iancll et dlxlt ei, quare duЫtabat ln flde Ьonorum homl 
num "? qul respondlt ei, quod propter allqua, quae lnveniebat 111 llbrls, et propter 
hoc etlяm, quod Ьonl homlnes lnter se in flde dlscordaЬant. Et tunc d lctus an
gelus dlxlt dldo Ьоnо homlnl, td est haeretlco : поп duЬltes, sed ascende super 
collum meum. Et dlctus Ьonus homo ascendlt super collum angell, et dlctus 
aьgelus ascendlt cum dldo bono homlne usque ad prlmum crelum . • • (Продw
жава разказъ за видевиn отъ богомила н1iща изъ седъмьт11 небеса, и се 
добавятъ н11кои дуапистичии обяснения за властьта на сатаната и ва Боrа). 
DDllinger, 1 1, 208 сл. 
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Отъ приведениn вtсти се вижда, че както източниn, 
тъй и западнитt богомипи си спужепи съ Видtнието Исаиево. 
Относно самата версия на Видtнието, има да се каже спtд
ното. Б'ЬJJгарскитt богомипи употрtбявапи печатания по-горt 
текстъ , сега извtстенъ по най-старъ прtписъ отъ XII в. и по 
други по-нови, въ срtднебъпгарска, руска и сръбска редакции, 
всички обаче идещи отъ единъ старобъпгарски рж.кописъ отъ 
X-XI в. Като се сравнятъ отъ една страна етиопската версия 
и гръцкитt откж.специ на Възнесението Исаиево, както и така 
наречената гръцка легенда на еж.щата тема съ българския текстъ 
отъ друга страна, установява се, че поспtдниятъ прtдставя 
отдtпна версия, прtводъ ипи прtработка на непознатъ още 
гръцки оригинапъ, сега извtстенъ само по заглавието си -

Hoatou бpaatt;.· Западнитt дуалисти еж мог пи да иматъ на раз
положението си двt латински версии - прtводи, едната на Въз
несението Исаиево, сега извtстно по нtкопко свои отк.жс
пеци, и !!руга - Visio Isaire, отговаряща на бъпгарското 
Видtние Исаиево. Докато първиятъ латински прtводъ иде 
отъ гръцкото 'Ava�attxbv •нaatou, за втория - Visio Isaire запад 

нитt учени миспятъ, че и той иде отъ гръцки оригинапъ, отъ 
който е бипъ направенъ и спавянскиятъ прtводъ на Видt 

нието Исаиево. На такъво мнtние е Чарпсъ, за чието издание 
на Възнесението Исаиево Бонвечъ приготви прtводъ на спа
вянската версия. Като има прtдъ видъ tъгпасието между 
спавянския текстъ и латинското Visio, Чарпсъ заключава, че 
тt и двtтt ще да с.ж бипи прtведени отъ единъ гръцки 
текстъ. Сжщото подържа и френскиятъ прtводачъ на етиоп
ската версия , Тисранъ. 

Ние нами раме, че латинското Visio Isai.re, употрtбявано 
у западнитt богомипи, е било прtведено не отъ гръцки , а 
отъ старобългарския текстъ на Видtнието Исаиево. Ето на
шитt доводи . Латинското Visio, сега е извtстно по единъ 
старопечатанъ текстъ, обнародванъ прtзъ 1 522 г. въ Венеция . 1) 
Тая рtдка книга е позната само въ четири екземпляра , въ 
Мюнхенъ, Копенхаrенъ и въ Ватикана (два екз.) . Отъ нея Visio 
Isaire б'h прtпечатвано въ по-нови издания и така стана до
стж.пно за изспtдвачитt на Исаиевия мотивъ, напр. отъ Гизе -

1 )  Вж. за него стр. 1 35, б1;„1;жката . 
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леръ, Енгелхардъ, Тисранъ. 1) Прtводътъ на Visio Isaire е билъ 
извършенъ въ къснитt срtдни вtкове въ Италия. както може 
да се сжди напр. отъ думата honorantia, идеща t "'Ъ италиян
ското honoranza, на което о�ърна внимание още Гизелеръ1) и 
мнtнието му бt възприето отъ Шмидта3) Дилмана,•) Тисрана . •) 
Това посочване ни упжтва да допуснемъ, че Visio Isaire е могло 
да се яви най-напрtдъ въ сtверна Иrалия срtдъ дуалиститi> 
отъ Конкорецката черква, за които е била прtведена отъ 
български и поменатата по- горt Тайна книга. По-ясно дока
зателство за българския източникъ на латинския прtводъ ще 
намtримъ при сравнението на двата текста - българския и 
латинския. Такъво сравнение не е могълъ да на прави Чарлсъ, 
защото е ималъ на ржка не прtкия славянски текстъ, а него
вия сегашенъ латински прtводъ на Бонвеча. Тоя новъ прtводъ 
е могълъ да го улесни само да констатира тъждесrвеностьта 
на славянското Видtние Исаиево и на латинското Visio Isaire 
и да прiщположи единъ гръцки текстъ, отъ който идtлн 
двата прtвода. Взремъ ли се обаче въ славянския  и латин
ски текстове, забtлtзваме зависимостьта на послtдния отъ 
първия : погрtшкитi> на славянския текстъ въ собственитt 
имена и въ съдържанието, волнитt или неволни изпущания,  
кривото разбиран�е на гръцкия  оригиналъ о:гъ старобългар 

ския прtводачъ, - всичко това се е отразило въ латинския 
п рtводъ, . а това е могло да стане само при прtвеждане отъ 
български на латински. Тукъ се отнасятъ и нtкои криви разби
рания на славянски граматични форми, чиито слtди личатъ въ 
лаrинския прtводъ. Нека посочимъ прочее нtкои отъ тия мtста: 

1 ) Глава 1 ,  стр. 1 34 При царь Езекия били надошли 
много пророци отъ разни мtста, за .11.а чуяrъ Исаия. Това 
мtсто е прtдадено по слtдния начинъ въ славянскитt прtписи : 

. Успенски : Хлудовски : Яцимирски : Агапийски : 
nрндоwА жа и 
B'hЗВ.-ktd\H Н W 
tlA'1' И f1' 1'0-
p't.I пJрцн . 

nрндоу жа w 
КСН И 'l'tlA„ И 

...... 
Clt e1t. l'Op1t. nррцн . 

n piндww.:A жа 

и w KfCtH nJрцн 

1 1рiндош.,. же н 
w В.ICIH nррцн . 

1) Qieselet , Vetus transLatlo latlna Visionls lesaiae (Gбttlngisch er Pflngst
programm). Oottlngen 1832. - Engelhardt, Klrchengeschlchtllche Abhandlungen• 
Eilangen 1832, стр. 209 сл. - Tisserant, стр. 133 с.11. - 2) Qieseler, 8. -

ЗJ Schmidt, Hlstolre tt doctrlne des Cathares, 11, 275. - ., Dillmann, Ascenslo 
lsalat, XVlll. - 1'1) Tisserant, 38. 
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Възстановенъ, старобългарскиятъ текстъ би гласhлъ : nрнндж 

ж• w аkенн и w eм'lt. и e'lt. rop'lt. 11Jрцн. Въ латинския прtводъ 
това е прtдадено така : veneruntque ех omnibus villis et agris 
et montibus prophete. Прtводачътъ ще се е заблудилъ отъ 
неясния български изводъ на това мtсто, както напр. въ Ус
пенския и Хлудовския прtписи, пъкъ може би и да е смtсилъ 
с.жществителното кheh (vicus) съ прилагателното мtстоимение 
к1t.eh (omnis), та въ прtвода си е добавилъ думата omnibus, 
когато тя не с.жществува нито въ гръцката легенда, нито въ 
най-старата версия на Видi>нието Исаиево въ етиопския текстъ, 
д·hто намираме :  „ . . . пророци дошли отъ сепата, планинитt 
и полята", т. е. безъ думата . всички " .  Съ други думи, при
бавката omnibus въ латинската версия иде отъ криво разби
ране на старобългарския текстъ, по който е ставапъ прtво
дътъ. - 2) Глава 1, стр. 1 34. Исай съобщилъ видtнието на царь 
Езекия и на своя синъ Насока : noкirд.s 6s1кн1кн и eiioy t1ro 
Ндеоноу (Ндеоу доу Х.). Въ латинския текстъ : notificavit visionem 
Ezechie et fi l io ejus Nasoni. И на двtтt мtста синътъ на Исаия 
е нареченъ погрtшно Насонъ, когато се знае отъ старинната 
етиопска версия, че той се е зовtлъ Йосебъ, че въ еврейския 
текстъ на Библията (Исай Vll, 3) той е нареченъ (Шеаръ)
Яшубъ, въ прtвода на 70-тi>хъ - 'l1Xao6�, а въ гръцката ле
генда на Видtнието - 'l1Xao6p.. Явно е, че съотвtтната старо
българска форма Ндеон'lt. въ нtкои прtписи е била, по криво 
прочитане на И като Н, прtдадена съ Ндеон1'. 1 )  Латинскиятъ 
прtводачъ е могълъ да заеме с.жщото погрtшно име само 
отъ българския текстъ, отъ който е прtвеждалъ. - 3) Глава 
XV, стр. 1 48. Въ фразата к'hl ж1 в'lt.дит• о eтirмh дcir, ла
тинскиятъ прtводачъ не е разбралъ глагола (в1'дитt} и го е 
смtсилъ съ вх.дiст1, та е прtвелъ : et vos estote (вх.дirт•) in  
Sancto Spirito. - 4) Глава XIV, стр. 1 46. Питането : кдко 
оут.sн ен. iд Г' noepirд ir,  е прtдадено погрtшно на латински : 
Quomodo ascendisti in medio nostri, Domine ? Латинскиятъ 
прtводачъ смtсилъ второ съ трето лице ед. ч . на аориста, 
които еж еднакви (оrт•нr-.., оv"rдн, оrтдн), а това докарало и 
друга грtшка - зват. пад. „ Господи" вм. имен. пад . •  Господь " . 
По-късенъ пъкъ латински прtписвачъ прtписалъ abscondisti 

1) Въ старобългарскнт11 ржкописи се ср11щатъ много често неволни 
замtни на и съ н, и наопаки, особено въ числнтелвиn и (8), н (50). Старо
бъпгарската графика на тия букви е улесня вала размtната имъ : Н = и, И =  Н ·  
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(оvт.аи с.а) съ ascendisti ,  а тоя послtднияrъ глаголъ съвсtмъ 
не отговаря на истинския смисълъ на фрззата . Тия грtшки 
въ латинския текстъ еж могли да станатъ само при прtводъ 
отъ славянски изводъ. Въ етиопския текстъ думата Господь 
� оставена, както въ старобългарски, въ имен. падежъ. -
5) Гпава XII, стр .  1 44. Въ израза :  и nдк-ы дpovr •ro „„ сА.ак-k 
кми ц-k кид-kХ"I\ и ш а.дш•, и к„п роеиr"I\ д 1i 1•А.а, патинскиятъ прtво
дачъ криво е разбралъ, че и ш"дшд се отнася до Исзия, който 
разказва, та е прtвелъ : et iterum vidi alium in gloria mag11a, 
et ambulans in{errogavi aпgelum. - 6) Глава XIII, стр. 1 44. Въ 
израза : СА"W Ш•Х'"' rAf к-kч8'н.аrо f'Aio q.i.a ГИ : Glioy, нзндн и е'hА'kзн 
с11. к„e-trr„ нlie„ ,  прtводачътъ е взелъ зв. пад. сноv като дате
ленъ, та е прtвелъ погрtшно : audivi vocem eterni dicentem 
Domino Filio : exi  et  descende de omnibus celis, вмtсто . . . 
Domino : Fili, exi et descende, etc. Въ гръцката легенда . е 
както въ старобългарски. Погрtшката въ латинския текстъ е 
могла да дойде само отъ неразбиране на славянския изводъ . 

Въ старобългарския и въ латинския текстове намираме 
и други успоредици, които не срtщаме на съотв'hтнитt мtста 
въ етиопския прtводъ и въ гръцката легенда. А тъй като 
латинскиятъ прtводъ се отнася отъ специалиститt къмъ 
къснитh срtдни вtкове, слtдъ Xll в . ,  а старобългарскиятъ 
е отъ X-XI в. , реченитt успоредици въ латинския текстъ 
могатъ да идатъ само отъ старобългарския прtводъ. Впро
чемъ, досега не е извtстенъ нито единъ старобългарски прt
водъ, идещъ отъ латински текстъ, а имаме примtри само 
за противното. Ето нtкои отъ тия успоредици въ Видtнието 
Исаиево и Visio lsaI� : 1 )  Гл. V, стр. 1 36. На третото небе 
Исай видtлъ м.tА'11. npireтoA„ и ангели отдесно и отлtво. Въ 
етиопската версия и въ гръцката легенда тукъ става дума за 
прtстолъ, поставенъ по срtЪдата на небето. Старобъпrарскиять 
прtводачъ вtроятно ще да е прочелъ думата J.Liaov като fUxp6v 
и е прtвелъ съ M.tA'h, и оттамъ грtшката минала на латински : 
parvum tronum. - 2) Гл. VIII, стр. 138. Фразата нt:ем„ „.„ 

тtвil: ta., H"I\ е'hк-kта.ннк„ е прtведеиа буквално : поп sum tibl 
domiпus, sed consiliator. Въ етиопската версия на това К'Кто, 
пъкъ и по-нататъкъ въ Видtнието стои .другарь • (спжтникъ), 
а не „съвtтникъ• .  Чарлсъ прtдполага правилно, че въ изгубе

ния гръцки текстъ ще е било a6v8ouЛ� (спжтникъ) . Старобългар
скиятъ прtводъ ще да е смtсилъ auv8ouЛ� съ а6116оuЛ�, и прtвелъ 
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второто - с"hк1rт11.ннк„, което мина.110 и на патински . - 3) Гл . 
IX, стр. 1 40. На седмото небе лежатъ прtдназначениrh за 
праведницитt : одежди, прtстоли и вtнци. За това се говори 
на нtколко мtста въ Видtнието Исаиево, въ етиопската вер -
сия и въ гръцката легенда . Въ българския и латински тек 
стове, стр . 1 40- 1 4 1 ,  стои : нд1ж1 о n ""  """ ч t н и lll н npircтoAн н 

к-k"цн AtЖATI\ прдк1д11.н"hlНМ"h (ubl exercitus e t  throni et соrопе 
j acent j ustis). Грtшката оn·м"hч1ннR1 вм. од1ждR11 vestimenta 
вм. exei:citus, говори еж.що за латински прtводъ отъ бъ.11 -
гарски, който е по-старъ . Тая грtшка ще е станала при 
прtдаването на гръцкото atal.<XC (одежди) като at6A.ot (воин 

ства, опълчения). - 4) Гл. Xl ,  стр. 1 42. Въ фразата НА нt1ж1 т• 

&"hnpocнr„ НА 11 11.р11. кirм11. нsсн (de quo te interrogavi i n  primo celo), 
думата nh.p1t.к1rм11. (primo) е поставена погрtшно вм. тр1тнt1м11. 

(tertio ) , както личи отъ смисъла на контекста , пъкъ и отъ 
етиопската версия и отъ гръцката легенда . Подъ влияние на 
българския текстъ, грtшката е повторена и въ латинския 
прtводъ . 

Българскиятъ текстъ на Видtнието прtдставя изобщо 
по- гол·вма пълнота наспроти латинския, въ който личатъ из
пущания или перифрази. Изпущанията еж повече въ послtд

нитt части на текста, а това свидtтелствува за П'О-малко съ
срiщоточение и по-малка внимателность на прtводача къмъ 
края на своята работа . Малкиrh отклонения въ латинския 
прtводъ ще да се дължатъ може би и на различията въ оня 
рж.кописъ, отъ който е ставало прtвеждането ; а че такива 
различия е имало , това се вижда и отъ сега запазенитt спа
вянски прtписи на Видtнието Исаиево. Най-сетнt, за първич
ностьта на българския текстъ говори и самата техника на 
латинския прtводачъ, който спtдва буквално, рабски Видt
нието при прtдаването на българското словоразположение. Въ 
тоя случай, латинскиятъ синтаксисъ, който търпи най-разно
видна наредба на думитt, е улеснилъ работата на дословния 
прtводъ, безъ да му е отнелъ качествата на истинско латин
ско изложение. 

Това наше гледище, че българското Видtние Исаиево 
е послужило за източникъ на латинското Visio Isaire, обяснява 
още по-добрt широкиrh връзки, които еж с.жществували 
между източното и западното богомилство : българската бого
милска черква, която се е смtтапа отъ съврtменницитt за 
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майка на катарската, е проваждаJtа на западъ яе само свои 
мисионери, не само участници въ албигойскитt събори , но тя 
имъ е давала и своитt книжовни дtла . 

• 

Остава да си уяснимъ още единъ въпросъ : защо Видt.
нието Исаиево е станало богомилска книга ? По своята древ 
ность - отъ първит'Б вtкове на християнството, и по своята 
цtль - да изтъкне прtдсказаната отъ ветхозавtтни я  про· 
рокъ божествена мисия на Исуса и съ това да ослаби непри
миримостьта на юдеизма, Видtнието, на пръвъ пог ледъ, не 
издава н-БЩо особено, което да го отлж.чва отъ другитt по

добни древнехристиянски апокрифи.  Но дали то се е чело у 
богомилитt по традиция , останала, както вид'Бхме, отъ мани 
хеит'Б, или пъкъ за това тр'Ббва да диримъ други основания?  
Ние мислимъ, че  Вид'Бнието Исаиево е станало любима кни га 
у богомилитt по сл'Бднитh причини.  Пр'Бди всичко, то съ. 
нищо не противор'Бчи на богомилското учение, а, отъ друга 
страна, прокаранитi> въ него богомилски тенденции  еж забу 
лени, прикрити и не се забi>Jitзвали лесно отъ обикновения 
християнинъ. И тъкмо съ тия си особености то е моr ло да 
11Ослужн за безнаказана богомилска пропаганда ср·Jщъ дру
rитh христйяни . Кои еж прочее богомилскитt елементи въ 
Видtнието? Дуалистични възгледи не липсватъ и въ кано
ничнитh книги : изкушението на Христа отъ дявола, сжще
ствуването на демонит'Б като противници на Бога и на чело
в'Бцитh, борбата на Исуса съ сатаната при Второ пришествие 
и др. еж се дуалистични отгласи. Боrомилитh използували 
тtзи дуалистични зачатъци и, като ги позасиляли или доба
вяли нtщо ново, тБ · доближавали дадено съчинение до 
своитh догми за двувластието въ сегашния свtтъ, разпрiщt
ленъ между между Бога и Сатанаила. Такъвъ е случаятъ съ 
Видtнието Исаиево. Въ него се разказва, че Исай, като се 
възкачилъ на твърдьта, видtлъ тамъ противницитi> на бла
гочестието - сатаната и неговитt послtдватели, които били 
въ постоянна война помежду си, отговаряща на неnрtк.жс · 

натата вражда на человiщитh на земята. Съ това вече косвено 
се подсказва, че сатаната съ своето воинство впадtе на 
твърдьта небесна и на земята, а Богъ си остава господарь 
на по-високитh мирови сфери - седъмьтh небеса . Пр·и раз
каза за тайното, прикрито слизане на Сина Божи отъ седмото 
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небе на земята пакъ се припомня, че на твърдьта той минаn'Ь 
прtзъ владtнието на господаря на тоя, долния сВ'hтъ (НА 
тв.�.рд�., ид1ж1 кн•s1t. в.irк• e1ro еirднт�.) и че, за да не бжде 
забtлtзанъ 01'1> тамкашнитt обитатели, т. е. послtдвателитh 
на сатаната, Исусъ е трtбвало да се прtобрази като тtхъ (и  
овр•s-.. вir41ш1 t1ro �а к о  и т-kr-i.). А че  твърдьта небесна, според'Ь 
богомилитt, служи за сtдалище на сатаната, отдtто той съз
далъ долния видимъ свtтъ и отдtто го управявалъ, това е 
прокарано въ Тайната книга (стр. 77, 8 1 ) . За седъмь божи не
беса и за осмо, видимо небе (т. е. твърдьта), създадено отъ 
сатаната , споредъ богомилитt, говори и Евтими отъ Акмония 
въ своето Послание . 1) Въ Видtнието Исаиево е прокаранъ 
дуализъмъ и при епизода, дtто сатаната, като намира. Исуса 
въ своето царство, на земята, улавя го, окачва го на дървото 
(кръстно) и го убива (и KHA\Slt. мнр.s тоrо . . .  npoeт1t.ptт1t. pot(цir 
екон Н41 нк и ов-kс•т�. и Н41 др-kв.-k и оуви t1т1t. и).  Това е алюзия 
за Христовото разпятие, за което богомилитt учели, че е било 
недtйствително, а привидно. Пакъ споредъ богомилитt и спо
редъ Видt.нието, Исусъ слi;дъ разпятието слиза въ прtиз
поднята , дt.то намира дявола, надвива го и го направя свой 
плt.нникъ (споредъ Видtнието) или го хвърля вързанъ въ 

вtчна мжка (споредъ богомилитt). 
Отъ другитt богомилски гледища, въ Видtнието е про

ведено , ако и прикрито, и учението имъ за Св. Тройца. Бого
милитt на г ледъ приемали православната догма за Отца, 
Сина и Светаго Духа, но това тt твърдtли привидно 

. прtдъ другитt християни ; въ своето интимно вtрване, тh 
приемали първенството на Бога Отца, който говори ту чрtзъ 
Духа Светаго, ту проважда възлюбления си Синъ да спаси 
человtчеството ; отъ друга страна Сатанаилъ се явява старши 
синъ на Бога. Неустановеностьта или по-добрt двуеличието 
на богомилитt по тоя пунктъ е посочена и у Зигавина , който 
ги укорява за тtхното лицемtрно учение за нераздtлната 
Св. Тройца . 1) Исай вижда на седмото небе Сина Божия (Гое · 

1> KCkl m 6xtcil lloLV о[ o6pe&vo(· •кw. JdY, ов, lм(71аау 6 ы, xlll Xt&N .  
ta�L lкlivco 1&6-iciv· 6у&оо, &i lanv 6 6мxci"iCD itciV"iCDY cpcr.olv о�'=' 6 x11l itt&p'f/pav 
6pfilµ�. ul &1:L l"110L71aav е&61:Ьv 6 4pxcuv wlJ x6op.ou w6wo, wu'tlo"tl.Y 6 &Lcieo).oc• 
ul 6"tl. l11:1&Y1&it1&61�L lкlivco e&6wtJ. Ficker, 34. 

8) Пр6ох71111& 11•v 41tci"nJ' 'Ciilv 4к1oucn:ipalv 'tЬ mcn:161LY '" Пе&оЩIО', хай ltЬY• 
ха&1 ly&ov ПY1IJ111& 'ЧIOIW-1onotL Р. gr. СХХХ, 1 292. 
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под„), той вижда ангела на Духа Светаго, но самия Бога той 
не може да види, защото дори и името му човtкъ не може 
да изтърпи да се каже : е„ t•n-„ ••дни„ к-kч11.н„ в„ В'hlш„ннм„ 
кiщ1r жнв'hlн и 111. ef"WHX''h почнк•••. Че така еж схващали бо
rомилитt въ Видtнието Исаиево върховния вtченъ Богъ, 
като височайша, надстоеща власть (6перхщdv71 ieoua(<X), туй се 
посочи и по-горt, стр. 1 53 .  Манихеитt еж се изказвали още 
по-ясно по тоя въпросъ, та, като подцtнявали Исуса, смtтали 
Г(\ „�м" �„ " ::инъ отъ ония пратеници, които Всевишниятъ 
праща за спасение на чеповtцитt . Такъвъ пратеникъ, или 
Духъ Свети, или утtшитель (тtapdxЛ71"to� се е смt-rалъ и Мани, 
основатепьтъ на манихейството. За туй манихейско и бого · 
мипско гледище се поменава и въ писмото на Теофилакта до 
царь Петра. п Ь  случай явяването на дуалистичното учение въ 

.България. 
Въ Видtнието Исаиево заслужаватъ внимание и други 

нtкои особености, които стоятъ близу до богомилството. Св. 
Духъ слиза надъ Исаия, и говори чрtзъ него. Това вtрване 
е общо у правовtрнитt християни и у богомилитt ; послtд
нитt обаче еж напирали повече на общението, което е въз
ъsожно между· Бога и истинскитt, чисти вtруещи, въ които 
живtе Св. Духъ. Така нареченитt теотоки у източнитt бого
мили или съвършени (perfecti) - у западнитt еж били именно 
тия избранници. Tt зам�ствали старозавtтнитt пророци
наставници, тt били наслtдници на апостолитt. Богомилитt 
ненавиждали плътьта и всtчесr<и се стараели да очистятъ 
своя духъ. Духътъ на Исаия оставя своето тtло при Езекия 
и бива възнесенъ да види мировитt тайни. Изстжппението 
на пророка, казва Видtнието, не бtше отъ тоя свtтъ, а отъ 
обпастьта на онова, което остава потаено за плътьта (кнд-kннt• 
ЖI tlЖI IНД ir Н1  Bir.&Шt W вirк• e1ro, H'I\ W ПOT•tt H•ro W B„CA\KOD 
nА1'тн). Исусъ, споредъ православнитt, възкръсва на небето 
заедно съ тtпото си, а богомилитt, като отричатъ възкресе
нието на тtлата , приематъ възнесението само на духа . Вtр
ването въ седъмь небеса, изъ които прtбродва духа .на Исаия, 
ако и да не е само богомипско, защото го има и у халдей
цитt, въ Корана и др . ,  все пакъ то е било една отъ основ
нитt космични прtдстави у богомилитt. Най-сетнt, пасажътъ 
въ Видtннето, дtто Исай поржчва на царь Езекия да не 
позволява , щото разказанитt отъ него тайни да се съобща 
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ватъ на израилеви'I"h синове, ни  еАов.•е"' енr"' д•тн и. пне•ннt• 
1�е.акомоv ч�в.коу, напомня обичая на боrомилиn да не опо
вtстяватъ вdкиму своиn тайни книги . 

Отъ току-що приведени'rt освtтления става ясно, защо 
Видtнието Исаиево, въ своята старобългарска версия, е 
станало любимо четиво у богомили'I"h и сгодно срtдство 
за проповtдь на Т'hхното учение срtдъ по-широки'I"h народни 
срiщи на останалото християнство. 

Тукъ е мtстото, дtто трtбва да се кажатъ двt думи и 
за оня български край, въ който особено били прtвеждани 
или съчинявани разни апокрифни легенди и въ който ще да се 
е появила най-рано може би бъпгарската версия на Видtнието 
Исаиево. Тоя край: обхваща висок.ата планинска и центрапна 
мtстность на Бапканския полуостровъ, дtто се издигатъ Рила, 
Витоша и Осогово и чиито разклонения и гънки с� били 
уdяни отдавна съ множество голtми и малки монастири , 
часть отъ които с.жществуватъ и сега. 1 )  Апокрифнитt разкази 
на старобъпгарската литература, каквито еж напримtръ : Ви
дТ.ние Данилово, Тъпкование Данипово, Видtние на пророка 
Исаия за послtдния вtкъ, нашето Видtние Исаиево, Сказа
нието на пророка Исаия, Солунската легенда, повечето отъ 
житията на Ив . Рилски, на Якима Сарандапорски, на Гаврила 
Лtсновски, на Прохора Пчински и др. се явили най-напрtдъ 
въ речената область, главно прtзъ Xl-Xll в. Редъ мtстни 
имена, събития и легенди, вмtстени въ тия апокрифи и жития, 
говорятъ ясно за мtстопроизхождението имъ. Особено инте
ресна е бtлtжката въ единъ лtтописъ, споредъ която въ 
Осоговския (Сарандапорски) монастирь почивали останкитt, 
освtнъ на мtстния светецъ Якима Осоговски, но още и на 
пророка Исаия, на Кирика и Юлита и на Илариона Мъгленски .1) 
При многото примТ.ри, съ каквито изобилствува хагиограф
tк�та литература за прtнасяне на легенди отъ едно мtсто на 

1)  За nо-rпавяитt ОТ"Ь nхъ с:рв. Йqр. И1ано11, Сt.верна Маке.аояия, 
Софu 1906, стр. 83 с:.11. - Сжща, Св. И ванъ Рипски и неrовиатъ монастнрь. 
Софи• 1 9 1 7. 

1) .Иом.етwр�.. G»с:оков. · (=G»c:oroв.11.) и тtt'l"'h. AfЖHT'h. тЬо 
ев..-т.rо И е •  н n р о "  о к •  и тiм•е• t&AТW('h. мttченнк'h. Кн,нu и 
OfAH 1'W и ек.-„•rо НА•рнон.а н ок•rо 1пнс:коп.а А1 1rА• н' ек•rо и П6'•
nоАовн•rо Нw•ннкн.- ( =lilкнм•) G•р•нд•nор ек•rо :tttдоткор Ц•. 
Спомеиик V, стр. 30. 
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друго, тукъ се прибавя още единъ. Твърдt естествено е cnt.it· 
вателно да допуснемъ, че и Вид"hнието Исаиево е намtрило 
въ Осоговския монастирь или въ неговата околность сгодна 
почва за своето появяване, било като прtводъ отъ гръцки , 
било като старобългарска прtработка. Сж.щото би могло да 
се каже и за житието на Кирика и Юлита, каноничното или 
апокрифното. Не ще бж.де безинтересно тукъ да поменемъ и 
нtкои мtстни имена въ тоя край, които биха мог пи да хвър· 
лятъ св-Втпиня R"'>pxy разглеждания въпросъ. Въ Осоrовската 
ооласть, въ долината на горни Соволщица, 1 2  километра въз
душна линия отъ Осоrовския монастирь, се намира селото 
Кутуrерци . Това наименование явно 11и подсtща за богомилско 
селище, защото r. рtзъ срtднитВ вtкове богомилитt въ нtкои 
крайща на Македония се наричали и кутуrер и  (xou8ouyEp0t) .  
Солунскиятъ архиепископъ Симеонъ говори за тtхнитt селища 
като близки до Солунъ. И въ Воденско, дtто nрtзъ XII в . 
богомилитt били множество, сега е запазено_ село Коту
гери ,  чието име напомня богомилитt . Бого�!fлскитt селища въ 
Осоговско прtзъ срiщнитt вtкове ще да е ж.  били повече . 
За това можемъ сж.ди освtнъ отъ появилитt се тамъ много 
а п о крифи, отъ сегашното село Кутуге рци,  пъкъ и отъ други 
мt.стни имена,  които били на поч и ть у богомилитt. Такъво 
е напр .  планинското Осоговско село Богословъ, Чието име 
подсi>ща любимия у богомилитt апостолъ и евангелистъ 
Йоанъ Богословъ, псевдоавторъ на Тайната книrа на бого
мипитi>. Сё въ склоновет-В на Осогово намираме и сепото 
ЕремИя ; то ни напомня нарочения авторъ на апокрифния Апо
к а л н nсисъ - пророкъ Йеремия ,  както и извtстния български 
' 'Иi.� ате.1ь и разпространитель на апокрифm"h, попъ Йеремия. 
За падно отъ Осогово, въ пчинския Козякъ, намираме сепо 
Нсдокръщ.еница ; и това име може би сн..що да се намира В"Ь 
срръзка съ н"hкогашни богомили, които не еж. се щпщавали. 
Името Драговищица, голtмъ десенъ притокъ на Струма въ 
Кюстендилско, еж.що може да се доведе въ връзка съ бого 
мипитt драговищи ипи друговищи. 



Б. Второстепен ни  произведения. 

Е н о  х ъ. 
Ржкопис;и и издания. - Рускиятъ ученъ М. И. Соко;юа : . 

който посвети· дълго изслiщване на книrата Енохъ въ сла 
вянскит'k кирилски ржкописи 1), различава двt нейни версии : 
първична, която е обширна, и вторична, която прtдставя 
пр'kправка или съкращение на първата . Първичната версия t> 
позната по слtднитt ржкописи : 1 )  Сборникъ отъ XVl-XVI I  , ; , ,  

българска редакция, въ Бtлградската Нар. Библиотека, № 32 1 ,  
.11 . 269-323. Книгата Енохова е озаглавена : К н н r н  стих т.�н н �.. 
6ИО{О8 • р ЖКОЦИСЪТ'Ь е билъ донесенъ ОТЪ ИЗВtСТНИЯ маке
АОНСКИ учитель Хаджи Йорданъ Джинотъ . Соколовъ употр·1:> 6 1 �  
текста на тоя ржкописъ за основа на своето издание. - 2 )  
Сборникъ отъ XVI в . , българска редакция, писанъ въ Вл а 1 ш" 
сега въ Петроrрадската Академия на Наукитt, № 1 3, 3 ,  
н а  п. 93- 1 25. - 3) Сборникъ отъ XV в„ руска редакци н , , ' 

сбирката ржкописи на графа Уварова , No 3 ( 1 8), л .  626-638(· 
Статията е озаглавена : m пот.А1 н и wх к н н 1"11о w к·11осr н 111 1 н н н  6 н о · 
roк-k пр.sк•дыrо. Текстътъ пр'kдставя криво прtдаденн ;�умн,  
sамtна на едни думи съ други, изпускане на израз и . --· 1. � 
Сборникъ малоруски отъ XVll в. , въ библиотеката на А .  ,. ; 
Хлудова. Частьта, дtто е Еноховата книга (К н н r .t  w тди 1н '  
&ноrокнr-.. cliA tlр1док•), е писана въ Полтава прtзъ 1 679 r .  

Вторичната, съкратена версия е позната по сл·вдн : ,  · 
ржкописи : 1 )  Сборникъ отъ XVI-XVII в . ,  сръбска редакщ1 ! r  
въ  Бtлградската Нар. Библиотека, № 1 5 1 .  Статията з а  E' i ' 
(d с1 к н н r w  т.AH H hl  вожi• u кAt нi• 6 ноrокw ) oi; издзде ; 1 а  . . . 

Ст. Новаковиh въ Starine XVI, стр. 70 сл . - 2) Сбориш: ·;, 
отъ XVII в. ,  сръбска редакция, въ Виенската Придворна Б11 · 

1) Славянская книга Еноха Праведнаrо. Москва 19 10  (Посмъртенъ, н е  

88В'ЬрШеВ'Ь труд'Ь). 
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бmrотека, № 1 25, л. 3086-3306• Текстъ тъждесrвен"J» съ &М
градския. - 3) Р.жкописъ на Е. В. Барсовъ отъ XVll в., руска 
редакция. Статията за Еноха (liwтн..a п11•в.1дurо 8ноr• • • • li• 
IJIМ4a WHO ,; 6нох"'h : 1r;i..t ИАПОАНИ ми .ofw. """" и WICТ„ ),ltA-М. 

• „ „ .1. с н ПАТ„ в. мц-.. •• к HAllOllHTW ДIHh) б-о издадена ОТ'Ь OKO.AOBIJ. 
въ поменатото му съчинение, crp. 83-107. - 4) Р.жкописъ 
втори на Е. В. Барсова, отъ 1 701 г. , руска редакция . Статията 
за Еноха (�н..а кlir.t т.tiнw sfcн.a r.1в.А1 н н1111А 6ноrов.н. • . &о 
S&lfMA оно 1r ДА НtПОАНН tA т11нет.t и WfCТ„ДftAT н па�т„ АТr ... 
sтojl.tro к н•11011нтwн д•н„) сж що бt. издадена отъ Соколова, 
пакъ тамъ, стр. 1 33- 1 42. Текстътъ на Еноха въ тия р.жко
писи на Барсова е тъждественъ съ текста въ двата сръбски 
прt.писа, въ които се съглеждатъ и нt.кои русизми. Соколовъ 
смtта, че книгата Енохъ въ тия сръбски р.жкописи е прt.
писъ отъ нt.коА по-сrаръ руски. 

Относно древностьта на славянската версия, трt.бва да 
се приеме съ положителносrь, че тя е сжществувала най
късно прtзъ началото на XlV в ., защото руската книга Мt.
рило Праведное, която е отъ XIV в 1), съдържа дълги, току
рече буквални извадки отъ книгата Енохова, и то отъ крат
ката версия . 1) А понеже кратката версия иде отъ обширната, 
пос.11t.днята ще да се е била явила по-рано, но кога точно, 
за това можемъ само прt.дполага . Въ славянскитt. списъци 
на апокрифнитt. книги, както напр. въ Светославовия сбор
никъ отъ 1 073 г., който е прt.писъ отъ· подобния сборникъ 
на българския царь Симеона, се поменава наисrина и кни
гата Енохъ, но това още не доказва, че тя е сжществувапа 
тогава въ български прtводъ, защото както сборникътъ ,  тьА 
и списъкътъ на апокрифитt еж прt.водъ отъ гръцки. Има 
обаче �руги съображения, които говорятъ за древностьта ffa 
славянската версия. Еноховата книга, както поменахме по

горt., пъкъ за това ще кажемъ и по-долу, е спужила като 
изворъ за Тайната книга , която е вече била позната въ Бъл
гария прt.зъ X--XI в. 

За древностьта на паметника биха мог пи да се приве
дать и нtкои архаизми въ него, както напр. думитt. : nо11ом 

1) Обнародвана у ff. С. Тихонра1011, Па1С. оrреч. русс:коl нтературм, 
т. 1, стр. 20-23, по nepr. ржк. отъ XIV в. в„ Троицко- Серrневата .11авра. 
м 1 5, JI. 36-386. 

1) Това посочи Аобv' CoкOJIOB'lt n реА'Ъ съnоставn отъ una текста, 
стр. 107 а. 
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нспр„н„, roAOTh , с1дмоrоrs„н-.. , нсnоА„ ( =нсnоАн н„), ЦIЖД „, рок ... . 

n.1•рЬнти с.а,  к ... д,ж.чнтн, оvd\д&1нтн и др. Вземемъ пи още 
прitдъ видъ, че книгата Енохъ въ българскитt прtписи е 
прtдставена по-обширно и по-изправно и 1 1е въ нея еж 
вмжкнати богомилски тенденции-, можемъ допусна, че тя се 
е явипа и е бипа прtведена или компилирана въ България 
най -късно прtзъ Xl-XII в . 

Текстъ. - За изданието на книгата Енохъ си послу
жихме съ текста на сборника .N'11 321 въ Бtлградската Нар-одна 
Библиотека, отъ XVl-XVII в . ,  българска редакция, който 
заемаме отъ Соколова. Най-необходимитt паралели привеж· 
Ааме по другия български прtписъ, въ сборника на Петро
градската Акад. на Наукитt, .NO 1 3, 3, 25, отъ XVI в . , който 
означаваме съ бtлtгъ Я (по името по-прtжния притежатель 
на ржкописа,  Яцимирски), по Полтавския прtписъ отъ 1 679 г. 
(П.), по Уваровския прtписъ отъ XV в. (У. ) .  

" 

Кннrн · сfнх TdHHh. бнох-ов, 
М..Т.Ж.а М..Т.Др4 Н &1АНК4 ,Х'.Т.ДОЖННК41  erOЖI П&1id\т 1'� Н K ... SAI06HTlt. 
iro , д• кндн Khl W HA..Т. жнтi• и n pirм.т.дp.tro н кмнк.аrо и шдо
мwсАнм.trо н ншрirмir н н.аrо цJткс1 Ш К"h.с1др„жнтмir, и П&1irдн к

н.trо и cA.tкн.tro и cкirтA.tro и м ноrоwчнт.trо cтo.tнi.t cAoyri. rliir, 
и НIПОДКН(ЖИМ4ГО nJтA.t rliir,  и CTIПI H H ,  и W6MilKAI Ni1) 1 )  &OHHlt. 

... . -ВrсПА1'ТНН1 Н НI СК4З4Ж.t1М.tГО CAOЖIHi.t МНОГО MНЖll.CTK.t CTV,X'IH 1 Н 
p.tSANЧN.t.t кид irиi.t и шнсnоаirднмд.& nirнi1 1•&1оrкнмскw11 кон, и 

cairт.t BISlt.Mir&tN.t С4МОКНДЩ11. вwтн . 

1 .  - G.1' K&tirм-k онt,  "' 6но11, .... Д4 Н.4ПА1t.НИ ми СА pie Air1 1  
родн11 cliд cкoiro М•Аоус.ам, н по с•м жн11 с д-111 и нспд„нн11 кс-111 
AiET жикот.t та. A-trт. & ... П1'1'КWИ „ц„ . .... H.t&JOЧHT дli„ , •• &t ... a.tr• 
м·Ц. и.„ i дli11.,  .ssi. t\но11 в-11111. к„ ДОА\Оf м••м •ди n н nочн� и• 
wдpir скоiм ... СПI. и irд• с11.а1, &"lt.SWДI &IAit CK&J'lt.Вlt. в ... C&t0 ЦI MOI,  

и 1ti111 пм•11 Cd\ WЧHM.t МОНМА (кw cнir, и НIМОЖ4Х"11. &t•з•мirтн 'ITt 
ICT„ CICOi)lli:"lt.) 1) ci1 , Ч'rО АН мн в.т.дет . и lil KHC'l'.t :..Ut ct дu ·� 
npirВ.IAHK4 sirAo, rако HHKOAit Н1 кнд i111 . И• ЗIМАН. и кirw• АНЦI i• 
lilKO ci\N ЦI C"lt.KTl lllt е.- , W'IH rlO lil KO c&irqJH ГO&J.aipH1  HS8' OfCT!I. и• 

11 Заrраденото въ скоби эаемаме on. Я. 
1) n .  
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wrн-.. неrом i од il•иi• и'I nilнl•, 1t•sд il•нi• 11идо• мноrw11 ur&111; 
к,wAil н11 cn'l'Ailнwи м.1т, &1&цi1 н11 вЬilиwн ewkr•. И e'l't•C"I'"• er 
rмвw •A&I• мoiro и 11u11•e'I'• м.а нм1и1м" мои•. ds ж• а ... sв„иак 
ii cli• e11oiro и 11ид -flк uкil мжж• онА e'l'O&IP• при м• иil. ds„ ж1 
оr•дри нк н ПOICAOHH'I е.а Ам• и оу'ЖАСО„ с.а, и WSAИ• с.а spilиl• 
АНЦ8 мо1 W e'l'&l•KA. И pilcт• к„ миil М&ЖА :  дР"SАИ, Аиоw1, 1'11. 
нетни&, и1 вон се ; 1·„- 11ilчиwн посАА и11 к т1вil. И е• „.:_ ди� 11'11.с
rоднwн C"ll. И4'МН НА liвo ; И 11'11.Sriiн clio11 'l'llOИ11 И 11c'f111 ДОМЧАЦ111 

е11ои11, 11 ... cil ёАИIСО C"ll.'l'llOp.aт BIC ...... НА SIMAH l"h ДOM(fl( 'l'K0811 и 

НИКТО Жt 'l'IBI ДА HI HЦJl'I'„, ДОИДIЖI 11 ... SllP•TИT 'l'A г„- K"ll. ИН11• 
и (f!(еКорнк ПOC4(fl(W•• ИSWДО11 11'11.Н„ из ДОМl/А( мoiro и ЗАТВ:Орик 
дuрн, lilKOЖt р•КОСТА ми. и 11'11.ЗКА11 cliw . CllOI Al•A(fl(e4'1411 и .PtrHMA 
и ГАИ№ДА, 1) нспокilдАк и11 ёАИКО r&.стА ми М&Ж• wи• npilЧIOДHAA : 

11. - ПoCA(fl(W•ИTI, ЧАДА МОА, HI 11-k11 КАМО rр.адж И4'И что 

epilq11т МА\ . Hliir, ЧАДА МОА, HI WCT&ПAHTI w ш i пp'klll. АИ Ц111 rnн• 
rодит1 и cJts.w 1ro с11.rр•иilнт1 ; на омрАзнт• мо1tиткw cic1 иi1 11•
w1ro, ДА Н1 С'ЪКрАтит 1·„- троr ДА ржк„ 11•wнк ; и на АИWАИТ• 

ДAPOll„ 1'&, и на АИ w нт 1·„- с ... н нск•иик и Дlp0AIOBISHH11 CllOH11 K"ll. 
f РАИНАИИЦА11 111шн11 ; вХ'кит1 Г& и п р„11ilици ст•динмн и n p"ll.кicи 1,и 
IOHOT IAWH11 , и В&Дlт вХ'11нiА НА  к•-а- 1"11. 1ilкw ; и HI WСТЖПНТI w 

ГJ и HI ПOKAOH H'l'I с.а вм„ nоrстоwни11, вwro11 ИЖI HI  C"ll.TKOpH WЖ 
нвсli и замА.а , ни н и н1 т1•рн , тw во поrwвнжт н 'l'w иж1 н11 с.а 
покАои.ат. И д• оrк-kритh. 1·„- срЦ. к•w• 11' стрА11 ско и .  И нliic, 

„ ..... ... . НИК1'0 ЖI MIHI к�.З„ЦJИ,  ДОНДIЖI овр•тнт МА l'h.- K"ll. IA11• 
111. - li.: 111.н аr ДА riiA11 СНО11 CIOH11• 1"11.SIACT4' МА МХ.ЖА WH• 

и ll"hSICTA м.а н• KpИA(fl( c1ol10 и 111.знасостА МА н• np"ll.101 liвo и 
ПOe'l'•IHCT4' MI НА WBAAЦicX и CI rp.aдilAfЖ. и ПАКW IWWI с11.rмдА1: 
11'11.здоу1: , и 1ww1 11идt1: AНlph., и nост•1нст• м.а НА пр11.1iс• liвси . 
И пок•з•ст• ми мор• прilк1Анко1, n•ч• море з1мнАrо. И nри11дост• 

118)-k„ АН Ц• ••• ст•рilн шн11w и к:\'кw зд11irздиw1: 11нио1„ и покАs•wа 

ми .�. •rf „„ . НЖI &А•Д••т зкilад•мн н OAOЖIИif li1c111 и Ailт.s&" 
ICl'HAW CllOИMH и wв„rод•т по кс-111: ПАА14'1ОЦJН1• и 'l'fllt( C"ll.rAAA•„ 

tKpOIHЦJA СНilЖЫ И rOAOTHAI Н •rl'AH , llЖI ДР'ЪЖl1: rp08HW I J'f•· 

мнJ ИНЦf И11 Н СКрОВ.ИЦJ• wSAAIC„, WИ&ДОfЖI НСfОДАт Н В'LХ'ОДАт; И 

ROK•S•W& ми скрОКИЦJА , •• „ н litlCO м•сп МАСАИ И°'(, 11 вндilнi• 
w1р•з• 1& litK� &cicKh &\liET SIM.U. 11i множ.1, и •rf"AW Х'Р•И•IР•Н 
екровнqм и• и к•ко SA'l'&1it1ic1тc.a и wвр„s•.ат„ -. 

1) Въ етиопската версия имената с.м. : Maryc:ua, Реnrмъ, Г1иu.11ъ. 
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IV. - И nt&eт• •• м.аж• „. н 8'11.S8•AOC'I'• _. •• 1'1'•,.. 
liвo. и ПOKAS4WAI ми и &ИД il• T"ll.MA п•. т„ми SIMHhlAI, и 'l'Of 
nrMA•· &16'ИЖИ И  вмдоми KHtAIЦll ,  ЖД&!рl Clf.ДA RISMil&1н.ro: 

и ...... .srtAИ вir.sr 11. '1'1МН ОS11АЧ Н И  П.t. 'l'h.MH SIMH hl t , и непрirет•и ... 

ПА4Ч„ 'l'кo11tr11. по в.е.а Ч4thl.  и 11-tc• Mlf.ЖIMA ежарим• е11. МНО.11. : 

чеео р.ад,и еи м11.чнмн е11.т нш11tет.s н но 2 Qкicцa.sc:т.s к-. м' нir � :  
СИ Clf.т WC'l'lf.П H H ЦH rliH ,  Н1  ПОС:АОfШ411.Ц11 R'OKIAir Hit rliic, Hlf. CKti.& 

BOAIA C"ll.Kir ЦIAKШAf, WCTAПH WAI C"ll. K HAIS011 екоим„. JtЖf ежт оу"· 

„в.р-..жд1 ни н• п1то11 lisc:и .  И пожми• еи sirAo w ни11, и wни •rfAH 

аокАо н и ш11. ми ек. � 11iсш11. K"I!. мнiс : м11.жоу sЖiи , пом/iи с• w 

H.t K"ll. l'oy. И WKicЦ1A1t K"ll. И И11 И 11ic11 : КТО iCM"I!. 4vЗ h. 1  ЧliK'h мjiTBh1  
11.111. Д.t СА\ ПОМ1\А\ w дrfAir{„.  кт; в.f' К4МО ИДlf. АЗ„ С411 и что 

c11iriµ1т м.а НАИ кто помl(нт с.а w м' tiic. 
V'. - И nоА\стА МА\ WTll.ДOf М11\Ж4 И &"l\SKtДOC'l'4 М А\  Н4 

'1'111'1'01 liвo и П О СТАВИ СТ4 МА\ по cp•t: по,оди .  и м-kсто то НIC"ll.· 

кirдимо доs11ото.ж. И кидiс1t к-..cir д11irк1c.s &АfоцкiстНА и 1 1Аоди и11 

s11irAH н Gl\/(ro•r•нiи ; и к-..cir s р д Ш Н 4  П 11 И Н Ш Н 4  н К W ПIЦ14 д 11.11•иi1м11 

8Аfокоинw11 ; ,. пос11'k• д11-lнtо жнз н „ н о  Н4 мircтir то11, Н4 не11 ж• 

nочив.s1т r..- ir д.t в11.сrодит К1' 11•и ; и то д11irко шск.1ж1мо "i до-

111ото11. и Gl\fOKOHCTK011 и КРАСНО п4 к' 
СА\11. ТК4рН Clf.tpt.a ,  w K"l\Clf.ДI 

SААтокид но и ц11„ в1 но · wвр•зо11 и wrшзр•ч но и 11ок11wк41т к1с„ 
поро ; имАт„ w ксiс• с•жд1 н н w1t др-trв.„ и к-..cir11 11Аок�. ; ко111" iмor 
8 В.1t. П ОjJОД ir Н А  И СIОД il: З t 1\\ Н О11 ,  р .IИ Жt ·; МIЖДОf TAirHil11 И НI· 

'l'Airнi111• Исrодит.t .в. И С'l'О Ч ИНКА ,  еди н�.. точнт м'i и MAirкo и iAIИ 
Н В И Н О  Н jJ4CIOДИT СА\ И.А А· ЧtСТИ И WВ{ОДА\т ТИХ'О11 UllC'l'В.il111 
llС{Од.ат &"11. 11.sи t\домск11t м1ждоу 'l'Air Hil .н HITAic нi1 ; и WTlf.Дoy' 
D&10ИCIOДAIT н 11.tзAirlf.T СА\ Н4 .м. и п11оисrодит ПOT"l\HKOf no 

SIMAИ , им4т ospдiµ1нi1 кр11.rоу своiмоу gко н нi1 CTt({iAI воsд°'·ш нit . 

и нil' тоу дрiскд НIПАt.ДН.t, и &'11. сiско д"iско GАfО ПАОД НО . и ВС6' 

мirсто G.AfOCAOKICT'll..&H O  и .т. 4rfл„ 
'
свiстАw:а: SilAO, Н ЖI X'P.IH6'T по

родоу и н t n "iccт.t и н w 11  rlic:oA\i. и slirw11 пil:нi111 СА�·ж1т l'liи по в.с.а 

Aliн . И 11ic1t :  коА„ BAfo A\ircтo с•• sirAo ! И 11t:cт.t K"ll. мнir мк.ж.s :  

мirсто с•, t\нош 1 , п11.1к1дннко11 tJrотов..tнно ··; , иж1 �"-kт&1„п•т в.сiскw.а 

Н4П4СТИ в-.. ЖИТИ С:КО111 1 И WЗАОВА\т Д�11 1  Н:а:, И WKl14'1'.a'l'h. W'&Н С&О,У. 
w неп".sкдw,  и с:-..тко"•т" r11.• n р•к•н, н д.sти I"irв" .tАчАцан11 н 
urw.a покрwти 11изож, и в.-..здкн 1· нжти п.1дш1ж с;11 1 и помо�µи wвw

димн11 И СИ !)ОТ.1111 ИЖI IОДА\т BIC: ПОрОКА пр'k"" АНЦIМ„ rни11 М 'l'OMoy' 
'ДИНОМОf CAOfЖll.т. Tic11 t °'"Г ОТОК.I Н О  MicCTO CI к-.. Н4CAirДit KirЧHOI.  

и В.IДOC'l'.t МА\ Mlf.Ж.t T.t н.s еil:к1рн11. ст11.sн& н ПОК.13.tС:ТА ми Тоу' 

мirсто стр.s1uно зiсло, ксirк• м11.к.1 мlч1 нi.s н.1 мilc:тir то• : АIОт4 
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......... и .„rA• HICB-kTA.t, и "" 'l'oy' свЬ.а, н wr н„ м11•чtн�. в-.s
r•1••1' с.а вw н.а, н 11-kк• wrнi.u н..rод1111i• "" вс.а м-kсто то i 
wв.адоу wrнh, • wв.адоу стоу д111iн AtДh ж1ж1т и s1в1т ; н оуж
ннц1 AIO'I'• зi&АО н .rfAH 'l'оу'ЖНН и нtмfтнsw, НОС.R.Ц· � 011.ажi• 
н•n11•сн", м.ач1q11 шмfотнsно. И 11-k11 : ro111, ro111, КОАМН ст11•шно 
м-kето с• з-kм 1 И 11ircт• к ... мнir м&Ж• : м-kсто ct, 4но ш1,  8rото-

._,. 
••ино • HIЧhCTloy'.il.IJIH111 "" &i, НЖI д-kAi.11.T "" ЗIМАН зм•, 11411· 

д-k•иi•, ••••иi.а, KA'hf1014 Иi• в'kсовск• i НЖI fl.SA.AT СА\ д 'k11w ЗАWМН 
СВОНМН j НЖI Кll.ц&т Дlfll '12\Чt, W.t.AHH , 1) Д4BllJll N H IJIAI& И K'hЗW· 
м.1.11.1111 им-kнi1 и11, и с"мн sоr.ат'k.т..т нs„ нм'kнi1 тоужд.trо wвw
AAlll• н11 ; нж1 моr.11.1111 н..сwтwrн , r11.tдo111 O\"MOllHШA\ •11ч.а111.а• 
и, моr.11.1111 WА-k•тн ,  с ... utкош.а н..ri.i.a ; нж1 ш позн•шж тко11ц. 
c1101ro, на nокмн-11.ат с• в.tih 11здоушни111 н соу1ти w111, знжД.11.111• 
W&l'ISW и покмн-k.11.1111 СА\ 11.акот10111нi.а М111'ЗОСТНОМ8. Gн111 кn111 
оуrотов.tн но ' мilсто с• в-.. досто•нi1 в-kчноt. 

VI. - И в„з•ет• м.а М&Ж4 wн.. н к'hз1tдост• м• н.t .J_. • 
нlio и пок.аз•ет• ми тоу вс'k ш1ствi• и п11-krожд1 нi1 и кс.а 11оуч.а 
св-kт• с2iнчн..rо и м-kc.aчuro. И 11•зм-k11и11 ш1ствi.а iж н с11ожн• 
св-t�т ia, и IHA 'k11 с•Амоrоувн�. 1) ск'kт и м•т с2iн ц1 1 1.s• мi\.а ;  к11.а1·�. 
Ja И КОАIСННЦ. la, И• Hl.A Жt .АЗДНТh IС„ЖДО t.&, lilKO B'kTll„ fO· 
д•lll• 1111-kч�одно.а в11„зоетi.а, и нit им• поко•, но1рh и дlii. rо
д.а1111м.а ЖI B"llSBll•lll•ЖlllHM с.а. и (вид 'k11) ЧITHllH sв'ksдн BIAHKWЖ, 
ICOIЖДI нмж111н п; совож THC.AIJlal. sв'ksдi. , WДICHЖAI KOAfCH HЦI 
с;(ичн•,  и ч1тн11н wшоу.аж, нм.а111н ко1ждо п'S совож тнс.а 111ж, в ... с-k31 
1 ... Koy'llh .li. 'l'HCAlll„ ,  И fOДAllll с ... C2iH ЦI IИИЖ. И код.ат iro К1' 
Дlil .8f, T„Mal. •rfA„ , " „... HOllllll ТНСЖ1114 "rfAh 1 КОМоVЖДО .arf Аоу' 
ПО WICТ„ ICllWA„,  НЖI fОДАТ„ Пll-k"' ICOAICHHЦf.A1 И Wrn д•.ат iмоу' 
t'l'o •rfA„. И дfн А1т.а1111 0111.aso111 д1„�о птн цi, iдн н „  uко •н жlh, 
н д11vrw lillCO rм к1д11iн Ов11•sн и• A„llOB„ , ноr• и wп•ш и rA4U 

ICOllKOДНAoV, внд-kнi• И11 ws•rptнo lilKO дorr• WВА•ЧН4, BIAHKOT• И 11 
All.aт с.ат м-ti11„. к11нм Н11 •r'-'•· н комоrжд• И11 по .вi. к11м-k ИЖI 
М.Т.Чlт ICOAICHHЦJll. CAliЦoy'1 нос.а1111 llOCJll. И SИОН . И lillCO ПОВIАНт Гh 1 

'r.tKO WВ'1.t111Ит И И НСfОДН"l'т И В„Сfод.ат ПО liBcH И ПО ЗfМАН t'Ь 
еаТ..0111 Аоуч„ свои11• 

И нtеост• МА мжж.а т• н.t 11-..сток�. liвсн тоrо и пoк•s•t'r.t 
ми 111•т, нмнж1 п11онеr•дит с2iн ц• по 8ст.tкн w111 в.11-kм1 шм и по wв
r•21CA•нi1111 МfЦ. An.t B"hClrO И ПО ЧНСАО Ч"COBlpiai. Дli„ И НО111 • И 

1) wт•.tн н Я. - wк•.а нiн П. 
1)  сiмо,и ц1а Я.  
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RHA -k •  111 1с„ор4 кр4„4 кмик4 wкр1'СТ4, и К44Ждо кр•„• нм•111• 
ст.�(дi•) 8.t и ч1„кр1'Тh. 1ди иоrо С1'4Дi• . Нспи„но 1ш1мirри• и то
АИКО \14Зot(M-fr11 RIAИKOTOf( И11, НМИ Жf НСfОДИт САНЦI И ИДlт Н4 ЗfМАН 

и C1'\14RHii..Т.„ с• и к·ч·однт R"I\ кс• мЦ1 .  и .i. ми К\14„И НС{ОАН„„ 

д li 11  .мк. ,  к„орими д н и  Jis . ,  „,,„н ми дlitt .lie . ,  111„вр„тими дliн 
. i(s. , П IТИМИ дни . i\s . ,  lll fCTИMlf дни .мк. ,  н П4Кl•I R"l\CП•T В'hЗВ\14-

..... „ Cll\ а; ш1сти• кр.tТ по WIШllCTKif кр·kм•Н ИОМОf( и к11.rодит Пt
тнми кр.t„4 д н и  .i(e . ,  .Д. ми д н и  . i(в . ,  . f'  ми дни i(e , кторимн дliн 
i(e. и Т4КО CKOH Ч.tfT t/11 дli'if AirT.A к11.с1rо, по К"1\ЗК\14ТОМ д рак 
к рiiм•нh . 

И П4Khl К1'ЗНIСОСТ4 А\/11 А\11\Ж.t Т4 Н4 .!14П4Дh. H ECI И ПОК4З<IСТ4 

мн кр.tт.t Пt„Ор4 кмик• , 1 )  wкр1'СТ.А по WEfOДOf( R"ll.CTO 'I H hl 11 кр.ат, 
протик..т. ими ЖI Зd{ОДИТh TOf( с.,н ., •• и по ЧИСАОf( д liiн .тi1 .  и 
ч1ткр'hт. Тдко з.�rодит З4П4д ними кр4ти . И irд4 изhlдет w з•
п.ад н h.1  кр.Ат, н К1'ЗМЖТ ЧIТН \1ИСТ.А •rf'Ah. кi� ИЩh iro и N f t.11.T iro 
Kh Гоу, • tAHЦI WRр4т•т C"I\ KOAICHИ l\18' 1ro, и 11 р·krодит Ef.91h ск-11„ • 
. !i. ч&' H OIJIИ АИКh111• И 1.·h. . li .  ч•' но�рн прн нос1т .if'rAhl .А.ст• 4forA 
RiiHЩh. И кirнч„ . .  : т iro И К'hСПОlт СТН{И j11KOMH фН Н Н КСh Н f4AK8Дj1H 1  
и тоrо \14ДН R�� ПТНЦI К'11.С„р1п11ржт КlltJAH сконмн, р;у.т.111• е.а 
скirтод4КЦОf( пох.1111 ri(c1t.1 сконмн : прнrодит ск-kтод4кщ�. и Д4&" 
CKirTh. "1'&.t\1И СКОIЖ. И CI \14СЧИ'l'•Иil ПОК4.94 СТ• МИ fOЖДIHil e.CН
'I H Al'O н В\14„4, ими ЖI К"h.fОДИТ и исrодит.  Gн.а GO R\14„. BIAHICA 
ежт, НЖI C"ll.TROpИ s ... - Ч4СОЕ1рi1 Аirтовн•. Toro \14ДН сi(н ц• RIAlllC„ 
„K4j1 HO IC„h . 

Дp0f(ro1 11•зч"ll.„,нi1 АОf(НОЖ пок•s4С„4 ми М"11.Ж4 У4, в' eir 1111-
сткi• и WEfOЖДIHi• н кр•1'• RIAИK4 li1 Bir'tH.&4 К'11. K ... C1'0KOf(, „ •• 
Жt K ... fOДh" (н) Нt'fОДНт AOfHA ПО WBltJ ЧNllC вpirMI Nlм . .G"hfOДHт i-Mll 
•Р•„н д н и  „i Н4 м'kст• еАJiчн4 нзкirстно, f дliн i\e мзcilC'I' ... , 
f дliн i\ изкirстно, Д·ми д н и  li нзв-kс„но, в д li и  „i нstt.a,t.H, 
1-ми дliн 11i нsкirс„но, !i-мн дliи i\ нзкilетно, li-мн дliн AJ „ 
Р•дно, Д-ми дliн „i непнтно , 'i-мн дliн i\ нзкirст ио ,  •i-ми дliи .а 
11.звirс'l'но, кi-мн дни кf нзк-kетно. Ti.rн „.ко ВАп.sдннмн .,,.,.. 
no WBfOДI И ПО ЧИСАОf( K"ll.CTO'IHltJ11 Ktl•т T.ttcO fОДИт· Н C'Wltnl&Wl1 
Air„o дliwмн . GAliЦOf( дliн тi1 н ЧIТКJ'1'т iдн.ноrо Ali•,  � Atf11NИ9' 
Air'l"Of тli,1.1 твор.а кl мЦ1 ; р4счнт.�tмо по КА дliн,  днw1.- •i дlii. 
CAN'IH.Aro K6)Ar•, IЖI с&т и.а BCilKO AilTO en.AK„H Alнir. Т-.. ICt KMHIClll 
в1.i Atl" *" AirT � с&Т м. ч ..... „ ... „.м" хода." „ ... „ „ ... „ •. � .... .... 
ailiptHИO IUПA'hMU'l'Ь , „oro ,t.ilAir NSll\"rH с&т ас,омiк liкtll .... „ 

1) § кр•,.,. BfAHKHf1' П.  - кр•'I'• WfC'l'l\14 У. 
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dтд и , ... чнеА'k дliн нt nрНА•r••т С4", s• iжt ти npirмirнuт 
apirMA'IHcl А'kтн•• li нок• мц• к-.. н•nA"h.HНIHit , li дроуr• к ... м•Аtнi1 . 
И ёr д• еконч•tт СНI s•п•дн•• кр.sт.s, К'hSКр•ЦJ•Жт еН�, нд1т11. н.s 
&.,.с1•очнw1 е-.. ек-kто• е1ои11• Т•ко rоднт дli1t. и НОЦJ• rio кржs-kх 
t1lиwx иижt &"he-kx кржrо11 eкop-kt к-kтр1t. нlнwх.  И ден Al'l'НIЦJt , § 

ICl'Hl\lt. комоуждо .1frAoy § р„sча.та н н им.ат АО\"И НИ кр.У, WG(OЖДt Hi• 
11м-k1 по A'i А-kт. По epir Жt liвet кндtх коt к'lt.оржж1 н н h1 1 ,  САtуЖ• ЦJ.а 
l'iи ,.,. 'l't(Mn•wkx и opr•wkx ш п рirет•н нw� rл•со11 BAfhl11 n-kнi1•, 
и н•сл•днх сН� nос•�·ш•х.. . 

\1'11. - и K'lt.SIC1'.4 МНI мх..ж• .... н K'lt.SKfДOCT.4 МА\ крнАоу 
iж Нд � ж li вo. и кид-kх тоу M HOl'hJЖ KOI НIHSЧh.1'fH°if, рако,\\iН rpи

ro111.1) И КНД irнit нх lilKO КНД irн:it Ч�КЧt , Н KIAH Чlt.C1'KO Hfk KfЦJf ЦJЖ
.,1,0Klt. кмикwх, н АН Ц• Н11 ДРНl(А•, н MA'kЧ.4Hil O\"C1'.lt. И11 K'lt.Ctr да. и Н1 
в'k CAt(Жt Hiд н• €-Mh liRCH . и „�AX'h. Klt. МЖЖдМд СЖЦJНМ• C'k м' нож :  
ЧIСО р.4ДН СИ сж_'Т ДРНl{АН SirAO Н tr H HA• АН Ц.4 нх Н trC'l'.4 и х  MA'lt.ЧtЦJ•, 
11 н{ сАоужа нi• нд ci111 li всн ? И pircт• K'lt. м' wk мжж• :  си ся..т rри· 
l'Орн, НЖI wкp'kroш& w Г4 с 'l'h.MЖ C'lt. кн.аst11 СВ:ОИ11 (}дт•ндИt\t•, „ 
по них ижt ея..т rодми кtрнжнн ци K'k СА� нХ, ifжt ся..т н д  ктор-k• 
нtiси WRДР'kЖИМН Тh.МОЖ КIАНКОЯ.. , НЖI С'h И ИДОШХ.. "" SfMM\ w npil� 
етоАд rliil н.s м-kето t\рмон.а и npirтp'lt.1·oшН1 wвirЦJ.tнit н.s p•мir ropw 
t\рмонекw•, и wеккр„нн СА\ SfMM\ А irA.4Mll нL 1:1 ЖI Н Н  Ч�Khlf llAHKO 
..... 'l"&OjtA\T , ..... �с.а кpilмtu кirк• ttro, Bf3AKOИO\"AЦlt 1'КОРНIЦ11 cмir· 
188Hi•, и рАЖД•Ж1' с.а Н СПОАИ и ЦIЯ..ДОКt КIАИ ЦН и кмнк• нtnpiНISHt.. 
И ·тоrо р.sди wtжди их I H� кммко11 c.ar.дw11, н рhlд•я.. . вр•тit ево1, 
м оукор1 н w  вх..дх..т к„ ,д.li1t. кмн кw rн1t.. И р� rpнropw11 : •З1t. кн
д'kх вp•TiA'I К.4ШХ.. и 'l'KOpt нi• нх и МЖЧfНi• их и KIAH K•• момиi• 
ttl, и „„ мJ(нr СА\ w нн11, н нх.. WС.1'\ДНМ.. А'1 ·� 1·.; под, SfMМ\A, 
ДОНД•Жf CKOHЧAt'I' СА\ нlio и JНMdA\ K'lt. кirкw . и p'kX :: l'lt.CKЖ6t 
жднтr 1р•тi1 ско1,  " нt eAoyЖflтt пр� АИ Ц•11 rliн11 ? JГJост•китt 
с:.�оужвн кдшt и сАоужнт1 np-r Анца• rfiнм. ..... , д• нt П6'оrнi1&Ант1 Г& 
li& &.&Jщro .до кон ц•. ПосАоуш•ш• но1к.ss.1нi.а мо1rо н с .т•шя.. МА 
ч1тнрн чин и  нtсн е111• И с• сто&tроу мн-k с„ мя..ж1м4. снма_ и 
81-t'l'l'&ВИШ& �-рн -rря..sн ll"UOt(nil r�eo• Kf4"K011, ncnirWJll. rJнro11 
lAlllttrACNO, н K"t.81\IД• rAI' их npil: �tЩtll.I ri"". 

Vlll. - И к"t.аtет• м.а iVt&AfV мжж.t „„ и к'hашсо•м-• •• "" 
!i-t li1•. И кнд'k• тоу § чw._ .tfrAi. "'t:екТ..Ан и еАс1кш11 .„АО и 
""� ttlt Clt.t• ... nl "�· C"Ali'IHW� A"t.QШPf С.11, и нf' p.&111c111111.t Al
Цtf НАИ WIДll\'21UNJ.6 НАН �„ПjllHAORCtHf-a WДfЖДН И". 8 TW 'l.ИIN 

1) rpиroprн Я. 
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TROpd'lт l )  ИЗh�Ч.S..Т.т З&iсЗДНОt fOЖДtHit И cliH ЧHO WBp.Slpt Hit И А�НО 
npicмicнe иi• и мирско• ВАfотвор;ан1t и зАочинit RИДA'llJlt и С'l'ро;ат 
з.sпокiсди и nо°'·ч1 нi1 и tAl° вогХ„ноt nicнit и кеirк..т. rк.sА..т. cA.SBH.11'.A\.  
Giн еж.т .4Рf.4ГfАн, нжt н4" .4ГfАИ и веiско житi• е-..мир.sж.т, iвно• 
И ЗIMHOI ; И .4ГfАИ НЖI Hl° ПАОДW ЗIМНWМИ И нr к-..cirKOift. трiс&ОА 
и K"hcirкж nи 111ж. Д.4ilt.IJll &'1\с.sком� жи кот� ; и .srfAH ксiс11 дш�. 

члtь.скw11 и nиш.т..т кс-k д irл.s 1111 и житi.т.. и11 n pil" ли ц1111 гl1и11• И 
ПOtp-tr' И11 § фи и и к�. И !i ff р�КИ111 1 !i UllCTOKpИA.4Th И 8д11 н�. ГАА" 
сж.ц11 и nо.т..ц�• 8,J.и но1·Х'но , н н -11' nокi�:стн nirиi• и11 •  И рfv..т.т с"' 

l'ь.- rioд нoж'iio скоi,\\�. 

IX. - И к-..здв н 1·о ст.4 МА\ wт..т.д ir МЖЖ.4 „„ и к..,зн есост.s 

м.т.. И .4  !i-A\OI liвo .  И к н д  ir11 т� tв-kт n p-kкtAнx зirAo и кtА\ w г н ь. н wt 
КОА\ RIAH Khl11 .4pf дГfAh , и ВfСПА .... Т И Н 11  СИАЬ. н господствiн НдЧА\Аh н 
КАдСТН , Х'' Р�КН111 н с1рдфи111 , fl pir cTOAИ и м иогоwчнти 1 ПА'l\Кок�. , 
cRirTAOCTO.tHit WдНИ111СК01,  И �BO.Sf СА\ И KkcTptпtT.t{h стрдf0111 RIAH· 
КО111 • и поА\стд МА\ М.Т..Жд и КfДОСТд МА\ в .... срirд..т. И11 и R1' ЗГi!i.tUlf 

к-.. „,· ,,-11: : др"hзди , 6 нош1 ,  н е  кои с.а ! И пок.�з.�шж ми 1'4' wд.sА1ч1  

сiсд.а 1рд нд щ1ircт0Air сво1111 npirвw coцir111 , и К'l\сИ кон li всн и К"8' стж-
11и к ш 1  сто.sr.т.. нд l-ти11 cт1nt wkx по чи н°'�", н noкAo нirrж. с.а Гiи и 

ПдКW K'l\CTilt. Rдf ilt. Н А  мiсс.тд ско.s к-.. рддостн и в-.. RfCMlt K"lr. св-kтiс 

ВIЗА\irрн•мь.,  ПOЖIJll пiсснн А\ААИМИ и кроткwми l'ААСИ j " САдВНН 
cA�ЖflJIA\ iм� ш wстж.п.s.т..т но1рi.т., н и  wrодА\т д liiж, стож111• 

n pic"" •\ И l\f" Г Н И111 И TROpalfll ВОАО\ iro,  (lр�ВИМН И сl рдфИМИ WK}Tk 
np-kcTOA.S WGCTOЖIJlh и ШfСТОКР ИАЦН покрw к.sжт n pircTOAI\ iro, 

ПОЖЦll THfO"' ГА.SСО111 n pt.."' АИ Цt111 Г Н И М h .  И RЪ НIГ Дд КИД ic11 КСА\ cit, 
р-kст.а к.... м liir мжжд : 6 и о ш 1 ,  до зд• н .s111 е тово.т. l' noкtAirнo е-..� 
к-..n"1\ТhСТВОКдТ И .  и wтидост.s w MJ Н I мж.ж.s н ктом� Н f  кн.,t;kх 
iи . tlзi. wстд11 iди н„ н .s  ко н ци н sei. и к'llзвo.sr с.а и пддо11 н.s АИ l\Н 
СК01111 И p-frx в-.. ctBir : �(h МИ'fс, llТO МА\ W& pirTI ! И ПОСА.S l'i.- fДИ· 
ноrо w cA.tKHhl11  скок• ,  д pfдfrA.s l'д1piиA.s, н р1 K"lr. мнir : др-..З.sн, 
Анош1 , ш вои с• ; к-..ст.sин н поАдн с-.. множ. и етдни 09� Аиц1• 
ГН 1111 в-.. R-kK W .  m в·kф.S11 К-.. Н IMV' И p'k11 &-.. МИ'fс : Гli А\ОН, WСТ.11'.ПИ 
дwct мод ·из м • н • w eтp.ar.s н тр1п1т.1 ; в.-..зокн K'h м н'k мж.ж.1, np� 

ВIДШ д  МА\ ДО мireт.s СIГО, З.SНI тil:м.а �n•&A11 и е-.. тirм• ИД.& 

n9ic"' АН Ц• rli1 .  И к'hсrwти МА\ 1'.sкрiм„, cnco в-..еr�.1111.�жт сА\ Аист�r. 
1:1rrp011j еМША МА\ И ПОn".SВИ МА\ npic• 1\И Ц111 t"liH11• И ВИД '11:11 1) Г� K"lr. 

1) eтpOA'ITllr. и П. 
11) Стра н ична б'tп1;жка в-ь ржкописа : Вид tнi• АИЦ• 1ro 11ко 

ЖtAicso р.�жд1ж1ио. 
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АИЦ• .  И Ан а,, tro CHl\HO н ApireA.t&нt, 11�одно н nptoyж.seнo, rposнo 
н n1нт1•нно. 1) Кто ёемt. .sst. покirд.tтн шwsirтoe t.&ар1ет110 rli.a 
и 4И1\1 ir• npirAH&иo и шнепокirднмо1, и AHKt. мноrоуч1 н н w  iro 
" мМ.rLн н и °''ir&IAHКW и Нljl&КОТ&ор.а нн npireTOAt. rlii.,  и АИ
което•нi• WICp&rh. iro flll«t"&Hм Н tfjl.t.iMtKW t  &о.-, И Н8А\А ... ЧМ.  

nirнi.t нz ,  wsjt.tsi. кр.асотн iro н1npirмirнtнi. н нtне1iокirднм, н кмн -
1СО'l'Оf C.WIW iro K'l'O HCПO&ireтt. ? и n.tдw:i: HHЦll. н ПОКАОНН:�: е• 
Гliн. И 1,, O\"C'l'H еконмн pJ к11. мнir : AP,S.tн , 4ноw•,  нt кон е• 1 
в-..ет.sнн и ет.sни np'lr"' АИ Ц111 МОН11 в... кirкw . в &'11.ЗДКИЖ• „„ Mн
f .tHAI\ •Рrнетр.sтиr�. rlii. и nрикl" м.- 119-k"' АИЦ• rli.A, и pJ 1·„
CAOfr.t11 екон11, нскоrw.sж и:�: : д.s &1'ет..т.11ит 4но:�: ето.tтн np-k"' Анц111 
MOHMt. K"h. &irк w .  и ПOICAOHHW .l CA.tKHW l'liн и pirw& : А• оустжnнт 
no riioy тsоiму. И ritl 1'( Мнr.sиАоу : n ристжn и и е ... кА"kци 4ноr• 
e"h. s•мн и:�: риз�. и nом.sжи iro м.sстiж S/\foж моiж ; wsA-kци .tro 
K'll. pнsw e.uкw моiж. И т.tко е ... ткори Mнr.sнAi., а� ко ж• р1" ""°' 
1•.:, noм.t.s.t МА\ и wвAirч• м.-.  И кидir нi1 м.ttм wиoro n.t• ск-kт.s 
&IAHK.t.t, и м.tет�. iro а�ко pot.t вAf.t , и кон.- iro и ем1рн.s  и а�ко 
AOfЧt CAli ЧHI A"'h.CT•ЦJt СА\ . 8 С"h.ГМД4:�: С.а С411 И BW:a: 13 КО SДHHll. 
W CA.llH W:i: trO Н 11 в.f 6'4ЗАНЧi'& O\".S06' H.trO. 

Х. - И в-..sк.t 1•.; ёднноrо w •Pr•frAi. екои•, И а\\1 н 111 Kp-k
so u.t, иж1 и вirw.& eкopir• мж.дростi.& """' н нiс• .tpf c1 frA11. и н.s
пнсоу• кcir д ir.u rli-k. И ri.t Г.;' &рirкомоу : нзн1ен кннrw w Х'Р•
н иАннц�. монх н К'll.зми трt.ет�. н д•ждh. 6ноrокн н tк•жн iмov 
кииrw . И оуекори &pilкoиAi. и прн н1е.а K'h мнir к и и1·w нs.аар1 н н �.  
изму:ри.ам и д•-r:- ми тр'11.ет�. скороnнс.sнi• нs ржкw екоiж. И вir 
rii.a ми к ... eir д irA4 liвei. и ЗtMAt , и морt н к-..ets �тvrwн npir
roжд1иi1 н:t:,  и W ft'r&i.t и:�: и жнко„rр ... мirнi• нs, и е�н ц• н AOVH.& 
н зкirздw и ш1ст11i.t нsмirн1нi.s нs, и крirм.ан.t и Airт.t, и д li н  и 
Ч.tСН 1 И KhCfOДH WBA.tK• , НСfОДН &irT6'11.HH1  4ГfACK.t ЧНСА41 И П'kСНИ 

&'11.wржжtн нs кон ,  кеirк.а &tapi. чАtк.а.-, и 11еt:к11. u swкi. niceн w н ,  и 
жнтi.t ч�ч.s н s.tno1irди н noyчtиi.t. и еА.tдкоrХн.s nirнi• , н &'li.cir, 

•) Въ Я. се говори вече за 8°, 9° и 1 0° небеса : И 1 1оет•ки м.а 
n.11ir"' Ан ц1м11 r li н14, и 11ид-k:1 wемо• нiо, еж. н1рiте.а по вtр1нскомоr 
ASWKI M.&8.tAOAll.1 np-kмirннтt вроfrмtнtм COffOTH И МОКРОТИ 'l·Mli. 
80fДi.tM8'1 .аЖI е.&7 &p"ll[ot(' etДМ.tro liBet . И KHД-k:t: ДIKATOI Н,О, 
8ЖI ПО 811jlfH CKOMt( .aShllCOf KOff MH11 H.tpJтe.a, НД18 е.ат ДОМО118 
нвJw н11 SOf Дl.t" &f Mli.. И Н4 f·T08 liBO .tp.tKOAll. KHДir:i: KHДfNif АИЦ.t 
rli-k а�ко111 ж"'-kso 11•Ж'1ж1 но w orwk иsн1е1 н о ,  н и екрw иen«rap••Th. 
и Ж•Ж•7• Т•ко и .tзi. кидirs сtн ц.е r li• . tl н ц• ж• rJit 11tнеnо11irднм\\ 
.l, qJO"нo и npirot(Ж.ttнo и npireтp•wнo.  
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lлнко no&••T пооvч.sтн C.vl . HtП(IRirД.t ми &pirKOИAlt. дliн ;( и HOqtH 
i, и H f  npirMA"l\KOШA\ Ot(C'l"I iro r;(IV\ЦJ4. t1з Ж• Hf почнх ПИШf кcir 
ЗH4Mf Hi4 КСА\ ж.тк.sри. и 141КО сконч.sх д li н  ;( н НОЦJН ;(, и r;(.s K'Ji,. 
MHir & pii:KOИAk : Cf 81\ИКО ТИ СПОКirдох И i1\ИКО Н4ПИС4 ; С°kДИ Н А

ПИw КСА\ дШж. ч;(чf ,  ёлико их Н1 рОЖДfНО ,  и мtстд их OfГOTO&ciH4 
до кirк.t, к' СА\ GO дШж. оуrоток.sн.s сж.т пр-kжд• K ... WGp4ЖfHi4 ЗIM

H.tro. И c'kд-fix coyroys1t. ;( дliи и ;( но�рн и спнс.s11 КСА\ и з кirстно, 
и пнсдх тАs книrh .  

XI.  - " K"l\ЗR.t МА\ г „- и ра" мн : d нош t , сirдн WШOf & Rt  MIНI 

C"l\ 1'.tкриилом . и П(IKAOh H11 СА\ ГIЕн. и r;(д K"l\ мн-k •• , : dнош t , 81\ИКО 
КИДИШИ  И fAИK.S с;r,.т CTOlf..ЦJd Н Х'ОДА\ЦJ.S И C1t.Rp"h Ш f H .S  МНО.Ж, .SЗ ЖI 
tt"l\ЗK-kЦJ.tA\ тна , п рirждt дс1ж1 RCA\ нсnр""kко 8ликож C"l\ ткорих w 
H t.Ghlтi.t и w шкидимы11 кидимо. Нн .srr•лwм &о моиw ш К"lt.зкirстих 
Т4И НИ  MOI, н и  пок-kд.sх им  R'"hCT.tн"i.s их, н н "'"' GtCKOНIЧHif и Н f

pAЗOfMHl t  р.sз1t.мыс.,ишж. тк•рн ,  ижt т1в-k К""kзк-k�рдж днl. Пpirжf' 
... .а.. • „ 

GO Д.АЖI Н f  &lt.IШЖ. &HM.tA КС в; ,  4Зk еди ПРОХ'ОЖД4Х'k к ... HfKH„Mlt.lx, 

uко с;(н ц1,  w късток1t. н д  з.tn.t"', и w з.tn.tды и НА  R"lt.CTOKk . Нж и 
е;(Н Цf ИМ.Ат покои Ct&ir , 4З Жf Нf W&pirтoX покои ,  З4Нf  к' СА\ GftT

&Op.t.  1) И оумнс,,ых Ж• пост.tкитн wcнoк.tнit, С"lt.ткорити тк.tplt. ки

днмж.Rt. И покм-kх къ исnр"hних ') Д4 сън ид1т 8дн но w Н f КИдимнх 
киднмо. И С"hннд• t1дон прirкмик зirло . И с ."отрих iro, и с• &"1\ 

( . 
qp-fiк-k T"I\ ими ск-kт.t кмик.srо. И р1кох K'k Н tMOf : p �spirшн с.А, 
tlдонм , н RЖДИ кнмо р.�жд.t•мо не т1&1 1 И р.tздр-kши СА\, нзыд• 
екirт прirкмик, и .�з" ж1 cpirд ir ск-kт.t. И к.tко н�с�ЦJОf СА\ cкirтor , 

и w ск-kт.s къзыд1 к-kк1t. кмн�сы 141 клir1 KCAI тк.sр1t., .жж1 .sз1t. nомы
елнх С1'.ТКОРИТИ.  и &ИД ir1 141 КО &AfO , и пост.sаих Ct&-k пpircтi н 
с-kдо11 н.t шм , и скirтоки Жt f,,4x : К"l\ЗhJДИ ты киш1 прirстоАд и 

• 'C-°'(1'Kj)"lt.ДH СА\ , н &ждж wснок.tнi• кh.lшним . И нw прirк1t.1ША\ скirтд 
нноrо ннч' СОЖf . и П4Klt.I &"lt.CKAOHИ СА\ ,  K'lt.ЗpirX w npircTOA4 мoiro 
11 tt"lt.зк•x к�ориц1"' &"'h пpirиcnoнi.ix и p-kx : д.t изы д1т w шкi!мwх 
ткр-.ди нtкнмо. Изыд• t1pr.te1t. ткр'k и т�к1t. и "Р""'� s-kAo. И 

41-kx : р.�зкръзи СА\. l'lpr.tet,  и вж.ди видимо рджд•амо не т111 I И 
11•spirши  C.i\ , ИЗhJ ДI к-kкh Tlt.MIHh. 11рirкми к з-k1\О , НОС.А\ T84plt. ДОА
И �.1 11  к„ е-kх . И ки дirх �ако довро и pirx к11. шмl : С1'.Н ИД.Н ти до
М\" И оrт&р'J�,.ДИ C.i\ 1 И Ghl'D" OCHH4Hit Н НЖНИх. И Н'k'О' ПОДh Т ... МОЖ 
н иоrо ии1,11еожt. И nокм-kх д• к ... sмТr t.i\ w e&irт• и w т1t.ми и 
p-trx : &ЖДИ TA"lt.CTO и WGИTO •) скirтом 1 и то npocтp-kX и ra.1• ltДA. 

1 )  GtA\ EirX'"lt. ткорirн п. - 1) s� щsirнenoд ... н ... х я.  
8 )  Овкнто Я.  
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и проетрifх IP'X'oV' Th.MH ННЖ• eкirт.s, и 1'4'КО KOДltJ fУТК111'Дн8 

енрi..� в1Внж.. И оенок•х екiсто11 окрж.rоr кодw и е ... ткt1 рнх !i кр& 
& ... HOt(Tph.ЖДOf И К1'0Вр4ЗН1  lilKO f Poy'C1'4Ah.1 МОКрО И COffO eнp'ft 
СТ1'КАО И AtДh WBft'ЖДIHi4 КОД•11 Н ННМ-.. CTHfi411, И OfK4S4x КО· 
моrждо екон пжт !i А\Н11 sкirsд4Mh, К•4ЖДО нri. н• екон11 liseн, т.sко 
Д4 rрd\дж.т . И внд-tх lilKO довро , и р4SА&чнх м1ждоу екirто• и 
т ... мож, снрi пp�epir код1t.1 сж.доr и сж.доr, и р1кох екitтокн : 
вж.дн ти дlii. ! И покмоfЕ1: T'lt.Mit д• вж.д1т ноар�.,  и вЫ к1ч1р1t. и 
П4KltJ BltJ'll' OfTpo, ТО 6.,,. � дlii. .  Т 4КО oy'T&p'lt.дHx HBCfihl KpЖrltJ И 
рtкох д.s е-..верАт вод.s дoAнir.s , нж• 6'11' по 1i&c111 К1' с ... вр.sнi1 ёдн но 
и д• нс„rнж.т кА-.. нi 1ж, и в1t.1"" Т4КО, И w кА1:: е"l\ткорнх к.tмtнi• 
ТКР"hДО tf llAHKO. И W K4A\ IHH  C"h rpirзнx COff01 И Н4рtКОх СОfШ& 
ЗIМАА\, И посрirд ir SIA\AA\ Н.tрtкох оу'П4,\ОК, снр� в1sднж. Мор• С1'&р•& 

н• tiдн но мirсто и СКА\!14х Aro11 , и p-kx морtк•1 : ct д.tж ти np'kA"1t. 
кirчtнi., и нt n pirтp"'8' r ш w н  СА\ w св.онх в.о. И т.tковж. ткрд1t. 
В"hдрж.жнх и wснок•х &p"hfOY в.о. Gн дlii. np1'KOS..\4H H H  c1&-k н 11р 1 кох. 

Tor д• BltJ'll' в.1· pi. и п.sк1t.1 оvтро, и BltJ..,. дlii. li. И K"lt. кcir11 Жt скон• 
нвi1t.111 wвр.sзок4х wrnнo 6lтко . &'lt.зpir око мо1 Н4 ткр ... дн и 
много ЖICTOKW K4Mf Нh и w W&AHCT•Hi4 0К4 мoiro и K'lt.C"')HЖ.T 11 
MA"hHH 1тtко КОДНОА\, и wrнi. K"lt. кодir it КОД4 K"lt. wrнн,  ни  CltJH 
wнoro Оf1'4Ш411\т, ни  WHO •соrw„ж.т, то рt'ДН MA ... Hi4 САliЧИ4ГО WЗ4-
pt нit weтp:kнwi1 и cкirтAirн шi.t f, и м 1кк.s код• ткр-..жд.t к•м•н• 
ЖtСТОК4ГО f. И W K.tMI Hr oy'Cirкox WГНh KtAHKltJ1  И W WГН'k C"lt.TKOpHa 
'IHHH BtCПA'lt.'ТHHX кон i T"l\11 .srl"Alt. , и wpж.жi.t нх WГHlt.H.S и WДIЖДI 

нх ПА4МН П4АIЦ1h. i и ПOKtAilx Д4 стож К"hЖДО K"lt. CROt11 ЧННОf. 4днн 
ж• w чин• •Pr•rl"к.tro wкp•llJ СА\ C"lt. чн но11 сжарн11 под нн1111, к-.. с1 1 рiа.т 
MHCAh. NtMOЦIHЖ.A\, А• пост•кнт пpirCTOAlt. екон lltJWt  WBA41C н4 StM
AtA, А• вждат тжч„ моiн CHAir. и wкp'lt.rox iro C"lt. KhlCOTH C'lt. •rl"AH 
iro. и вir AirT411\ по &'lt.ЗДt'fX'oV' В'Н НЖ. KP"hX'oV' ВtЗДНН .  и С1\Ткорн11 
т•ко кeir liвe•, и SltJ'll' дli1t. трtтiн . И K"lt. тр1тн дlii. покмifх StMAH 
&"lt.Зрt.стнтн дpilк.s в:tАНК• н ropw,  кеirкж трilкж С1\4ДКЖ/1\ и к-..сirко 

eirмA еirж.мо . Пое.sднх P•ll и з•ткорнх и поАожнх wрж.жннк1t.1 пА•· 
MtHHlt.I •fl'AH . и т.sко е-..ткtрнх StMAH OBHOKAtHit . и ТОГДА „ ... .,,. кt plt. н 
„r еутро, дlii. $.. и K"lt. 'ltTKP"lt.TH дlii. ПOKtAiix А• BOt{ ATh. екirтнм 
кtАНКА IU крж.зilх нв�нwх. Ht. щ111.ко• и кнwнt• крж.зir поет.tкн• 
sкilздж. К·роное1t., и• •••• „ НИЖI ПOC'l'411Hflt. „.роднт, НА l"· tMlt. di\PHClt.e 
НА �-мh. GAliЦt, н• «t-мh. Зtеуе-., н• А-м-. А&'мне..,  н• !i-м1t. Аоt�•нж.. И 
MtHWHMH зкilзд.sмн ОfКР•енх •••ph. Д•АНН.  и ПОСТ•кнх CAli l\t НА n110-

er.iraptнi1 дliн, • At'fJI& н aairsдw u n�oeairapt нit ноарн; и eAliЦI 
АА rоднт по IСОtмоуждо живот°", и жнкот кi-т• wвхожд•нi• MU9«f. 
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И поАожиr им1и• и• и жикот rpirмirнi• н• и иокорожд1иi• и• и ч.аео
ткор1иi• и• к.ако wвrод..ат. И тоr д• вw"" ноq1„ и вw"" orrpo, дli„ 41. И 
к-.. дli„ ПА\ТИ ПОВIА-1111 мор•, и пород"и рнвw и ПТНЦ• мноrор.tЗАИЧНWt, 
И K1'CirK„ r.ад„ A.ISIQI„ ПО SIMAH И ro�ql„ ПО SIMAH ;ч1твороиоr„ И 
п.ар..аq1„ по в-..sдorror. м&жtек„ пi и 1е1нек„, и к-..nкж дwж дн
wж111оr кeir• жнкотнw•. И вw.,,. кtчtр„, и вw.,,. п.акw orrpo, дlii. §. И к-.. 
w1ети дli„ пок1Аir1: моiи мждроети е-..ткори'rи чJ\к.а w !i-мt11: е-..ет.ак„ : 
п�„т iro w SIMA.A, кр-..8 iro w роен и иliц., wчн iro w в1здиw мор
екw1, кости w К•м•нi•, ПОМWСА„ iro w вр-..зоетн •r,AKWI WBAAK,1) 
ЖНАW iro и косми w тр.ак1 s1миi1, д11iж iro w дf • мoiro и w кilт.р•. 
,И д•• iмоу !i 1f тк„ : �"Of1: к-.. пА-..ти, в ... spirнi• wчн�о,  wвoнirиit 
д11i1кно, we..as.aнi.a ЖИАW , к ... коvw1иi1 кр-..111, кости тр-..пilнi1, помw
еАоу СМДОСТ„. Ct ПOMlllCAH11 rнтроt САОКО CIC.tS•TH, W нtКИДНМ•rо ЖI 
и виднм•rо ве'тк• C"hSД411 „�. w oвotro, е„мрт„ и жнкот, и wвp.as„ 
кirет„ САОКО, lilKW нirк•коr тк•р„ Анж к-.. KIAH Цil M.IA.&, н ПAKhl K"h 
MAAil кмнкж; И и.а StMAH поет.авн• iro .arl'A• ктор.аrо чfн.а и кt
АНК• н СА•КН44.  и ПОСТАКИJ: iro цiiil StMAИ , HMA\QIA MOtA\ мждро
етiж, и нt вir iмоу под.овil• н• StМAH н w ежq1н11 тк•рн моиz. И 
поет.акнz iмоу им"' w ч1т111 рн е"hет.ака. : w к-..еток„, w s•п.1, w 
eirкtp•, w ior.a. И 11оет.аки11 iмоу Д sкilsдw н.арочитн н &J•K„ им.а 
iro dд411• И д•1: iмl ком iro и orк•s•z iмоу li аж.тн, ек-117 и т„м.&, 
и р-1111 iмоу : е• ти довро, . • Ct SAO, д• оук-1111 AIOBOK АИ НМ47 к ... 
м' нil НАИ нt н.акиет„, А• lilKИT Cd\ к-.. &JОД ir iro AIOB"8QllH м.vа. ds 
ж1 кнд '8111 if тко 1ro, w иж1 нt кitшt eкoiro 1f тк•, тоrо Р•дн нtкil:
д1нi1 в.,,. rop1 e-..rpil:w1ш.a, �ако e ... rpirwнти iмоу 1 .,,., it pir• : по e„rpil
wtнiи НИО pASKir С„М&17„. И ПОСТ.l&Их iмty АН.., И К"hАОЖНх fMOf 
е ... и„, и oyent. И к-..з111 iмov eп..a111t1i· р1вро н е-..ткорн• iмоу ж1нж, и 

ЖIНО.& д• П&JiНД17 iмоу е-..мр7„ . и К-..З"811 поеАirДНА\ САОКО iro и 
н.ар1кох iи им.vа Alfи, еирf Gкк•. dд•м Мfи з1ман.. н жиsм.. ж1. 
И е-..ткориz wrр•дж. K'h. G,t.oмir и.а к-..етоцir, н д• ВАIОД"87 s.a&ir7 
и rP•HH7 з.апокir4• и е„ткорнх iмоу iве• wкр ... ет• , А• зрнт •l'rAИ 
пож.1111 пir.,,. повirди&.А. И ек-117 в1змр.ачиw вir кwнж в-.. р•и . И 
pASOf Mir Дi.tкi, lilKO Д&Jlrw мир„ roq1& С„ТКО&JИТН1 З•нtЖI ПОВИН&АО 
е• t dд.амоу и.а з1мАн и wвмд.атн и цJтков•тн ими. Дi.ак: f до
Аirwни11 мirет„ вжд1т вirei. , �ако вirж1 е-..тко&1иа е-.. iве• еотом.., 
�ако им.vа iмоу вirwж. С•т•н.аи11; тt:м ed\ npirмirии w .al'rA„, вf тu 

нt прirмirни, нж мweAi., �ако. ж1 оум„ пр•11днw11 и rp1rwи1111:, и p•
soyмir екож wежд1нi1 н rpir• нж• e-..rpil:wн прirжд1, И тоrо Р•дн 

1) Н W WB/\AKi. Я .  
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ПОМWСАИ НА dA•.u. т •цt• wв11.азо• 1.-..иид1т „... ll•H и Пll'kм.C'l"ll 
61.в.ж, dA••Of же и• п11икосн& с.а. И.а. з• н11.Ь�.ст1.1.а i& н11окм1: 
И11• d iЖI ПllirЖДI UКИ11, n11 HI AllOKM11, 4 ИJЖI ПllirЖДI ИI Ul.H(h, 
и т11 н1 п11окм11, ни ч� n11окм11, ни з1мм, ни ино1 тк•11и, и.а. 
чАtско1 ЗАОI nм•етко то дirAir дов110 т1.0111нi.а nAo• nото11 т11°'ди. 
и 11-k11 : ЗIММ iси и „ ... ЗIМА.а ТЖЖД.1 nоид1ши, ii н1ё ЖI ТА\ „„s111 ;  
и н 1  nor�BAIO т.а, н& nосИА•& wкжд°' т1 1.-..s.a11 ; тоrд• моr.а. n•кw 
к-..з.атн т1, в.-.. мое п11нш1еткi1 кто1101. И d1.и11 к-..с.а тк•11�. мо.а. 
КИ.1' ИMJI: 11 111си .е u „  -. И ДНh. СIДМИ, к-.. И ЖI ПОЧИ11 от-.. &cir11 Д irA 
мои11.1) &-.. li ж1 дlii. ПОАОЖИ11 т-..жд1 дlii. li д• вжд1т i п11,.,1.о_ 
ЗД4ИНИ ИIД iru мoiro и Д4 WBll4Цlil&T е.а „... WBll4Зh !i 'l'ИС.&ЦIИ11, 
ти и li тис.аqаи11 д• в&дж.т 1.•11. И4ЧIАО 1i1KO w """"кir• дliи нl"А.а ,  
т.tко и li дlii. иi'м д• 1.,.,зк11•т.ат е.а nJcиo . 

и иliir ж•, 6иош1, iAHK4 ти ск.аз•11, и iАИКО ll4З°'Mir, н iAHICO 
кидir н• liвc111, н «1Аико кидir Н4 ЗIМАИ, и Sl\ИK4 и•пис• к-.. книr•11, 
nрirмж.дростi.а моi& �fW'l'pи11 к-..е.а ci& с-..тко11н'l'н , и nт1.011и11 
w кw wиirro оеиоuнi• до ннжнirrо и до коиц•. И иir9 nаirстннк•, 

• • ни Н4САirДННК• МОИ11 ... „.,.„ . dзi. ICMh с•11 кirч1 н HlllЖ.KO'l'KOll•· &1з�. 
npirмirшнi• MlllCAh МОА\, C"ll.KirTИНKh мои t M&ДllOC'l'h мо•, н САОКО 
мо• д irAo l. И очи мои rААД41Т4 НА в.е.а : •IP• п11из11111•& НА кс.а, 
то стож.т и т11.ае.11.т е.а cтp•rw• ; •ЧJ• АИ w'l'&ll•IP& АИЦ• мо1, то 
кcir nотрirв.ат е.а. ПоАожи �·' скои, 6ио1111, и пози.АИ rii.aqa4ro, 
и ти к .... зми книrw, ёж1 тw с411 НАnис•. И да ти е•мони и 
.Р•r�им, к-..зк1дшо1rо т.а к,., миir. �-..ииди н.s stMAA\ и ск•асн 
сио• скои11 ёАико rji411 к 'l'IBir, и ёАнко кнд ir w ннжиirrо liвc1 до 
npireтoм мoiro. &cir коииств..s 4Зh с�.ткори11 н &СА\ сиАw , и нii"' 

npoтикAir&qa•ro с.а миir ИАИ нtnoк„bqa.a миir, к,.,си во поко111•.а.т 
СА\ моiм� IДИHOKAolCTi4 и Р4ВОТ.АЖ.т МОIИ ёдннои в.мети . и Д.ЖДh 
и м  кннrw 11.акоnис.sнiе ткоirо, и nоч�.тж.т и nозн••т м.а ткорц• 
кcir11, и р4з�мirжт ти, lilKO иir'D' ииоrо, 11.азкir MIИI. И Д4 11•зд•д.ат 
кииrw 11.11.коnис•иi.s ткоirо ч.адо11 ч.ад• и 110 11од� и Жжикw ажик••: 
И до111 ти, 6иош1, r•д•т•• м�iro •11rистро1тиr• .Ииr•ии s.s 11ако
nисо1иi1 Tl.01 и р&коnиео1и14 WЦh. ТКОН11 dд••• и е1т• и 6иос.s, К•и · 
Н.t.И4, Al.AAIAIHM и t111•д• wц.s ткоirо ; и И1 noтpirBAA\ И11 до ПОСАirд
нЬrо кirк•, з•нt •з�. зо1покirд•11 •l"rAoм• монм.1 dpн..-r°" и П•
,и�fi, ИЖI li1 ПОСТ•&ИI: НА ЗIМАН fp•ИН'l'IAir Н11• 8 001.IAir& &plMf• 
на• д• с .... и•вд.ат и1:, д• н1 nоrнкн.а.т к-.. в�qа111 noтonir, нж1 •з�. 

1) Странична б'Мuка въ ржкоnиса : И вw9 � чf и fi &"1' 11•н t1д•11 
НоlЧfТОК в11•нi1 крirм• КОИIЧНОI Аirтн, ни м, ни  нiАИ дliи ,  ни  ч•с. 
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t11.TK09d\ K"h 9•д ir тко1М .  dsi. O'('SO е„1-1rм SAOS& qJ(qa., lilKO Н1 
ПОНIСЖт lil p  М48 НЖI 4З�. К ... SДКНl'НЖх им,  Н WK9 ... l'OWЖ lil91Mi. МОИ 
и K"ktП9iжT н н н  u 91м, н к ... eir•w• е1rм• Н4 ПОftТОШН44 и llOKAOHHW1 
sorwм СО'('tтн w м  и W(\Ннжш1 мож iдн н етко, и кeir з1мм e ... rpirзн 
Cd\ Н1Пр4&Д4МН и wsнд•мн и пpirAIOSOД irнетком и ЗАО САО'('ЖIНi•м. 

и тоrо 94ДН •З" Н4КIДЖ потоп�. н• ЗIММ, и ЗIMAir е•м• C1iK90'('
WH'f" е.а K"ll. тимirнi• KIAHKO. ·1) и OCT4RAd\ МЖЖ4 ПJ14КIДН4 w ПAl

MIHH ткоirо е' к11.еirм домwм iro, нж1 е11.тко9нтн по КОАН моiн,  и 
w eirм• НI нх к11ет41т 9•• н и �.  noeAir•ии мноr�. , нж w тirx мноsн 
шеwтн sжджт s-kAo. И к' нзкод-k 9•А• то lilBA.a им кннrw ржко
пне4нi4 ткоirо и WЦ"h. тконх, НМЖI етр•Жi• ЗIМНН ПОК4ЗОК4ТН НМ&.7 
мжжам к-k9ним О'('rодннком монм, нж1 нм1 н н  мoiro &'11.СО'('• Н1 прн
sокж.7, и тw ек•жж.т 9ОДО'(' wномО'(', и w нн ,  поч�.тшж.а п9оеА4111т 
е.а и... ПОСА-kдок„ , НIЖtАН Пр'hк-k.а. 

Иliir ж1, 6нош1, д•ж ти рок�. пpirЖ.sнi•1) J( дliн е11.творитн к"h. 
домL4 тко1м, иепо&irд•ти elioм тконм ве.а н домоч.адц•м тконм в' ed\ 
w АНЦ4 мoiro, д• CAW W.111.7 rл�но1 им тost.111. , и проч�.тжт�. н р•ЗО'('
мir.111.7, lilKO нf' н ноrо 94ЗBir MIНI ,  н к�.ен Д4 C"hfp4Hd\7 З4ПОвirдн 
TKOI и Н4ЧН.111.Т" кннr�.� 9ЖКОПНС4Нit ткоirо. и по Ji-тнх ДНIХ 4З�. 
пошм по т.а dl'fAd A\Oiro , н В'hЗМА\т „„ w ЗIМА.а н w elio1i. 
тконх К'8' мнt:. 

ХП. - И к'SК4 1'' ёдн ноrо w 4ГfAi. ет49iсиwнх, ет94ШН4 
н rрОЗН4, н ПОС ... 4ВН iro s MIНI .  и вид irнi• 4rfA4 тоrо s-kAO lilKO 
e нirr„ , н р.111.цt: iro Ai вндir нiам · имd\ЦJd СТО'('Дtн�. &микж. И О'('СТL4Д• 
АНЦI мо•, З.SНI Н1 тр ... пirх СТР•Х" rlit:,  uко ЖI нf' МОЦJНО Т9'hП-kтн 
wrнt: ПIЦJН.tro  и зно• еА1' НIЧН.Аrо и мp.ss" в"'ЗДО'('ШН•rо. И р•" Г' 
K"h мliir : 6нош1,  dЦJI  Н 1  О'('СТО'('ДН Cd\ AH I,. TBOd\ ЗДt ,  Н1 можат 
ЧJiKi. Зрiстн АНЦ4 TBOiro. И pt" fi.- МЖЖIМ4 WHirM.t, В ... ЗВIДШНМ.S 
м.а п9-kжд1 : А" е ... ннд1т 'Gнох Н4 ЗIMAd\ е ... B.SM4, н ПОЖДНТ4 iro 
до Ofpoчн.sro дli1 .  И поет.sки ет• Md\ но111i• н.s wд'ir мо1м . И Аl•

ТО'('С4А•м ч.s•w• п9нш1етвi1 мoiro, к' дli• н к но111н ет9t:rа.ан 
етр.АЖЖ s wдр• мoiro. И ОfЖАе•" sa.a9 ir  д• еАw ш• мо1  п9нш1еткi1 . 
и "t:x iMO'(', Д6. С1'ИНДЖТ Cd\ в ... ен ДОМdЧd\ДЦН мои . t'lзi. ЖI rJ(4X 
к ... ннм : 

�111-XVll. {Прiшовторение на горното. Енохъ разказва 
на своm роАни всичко, каквото видtпъ на небесата, и rи 
съвtтва какъ да живtятъ угодно прtдъ Бога). 

1) Страви•на бutжка : G) t'l19•.tмil: и Аlоне14 н elioм iliAIK„ и 
w С1'r11irш1нн им. - 1) рОfкоп91д•нН1  У. 
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ХVШ. - .1 ... н1r Ai. ••c'kд.011•wa 4но:к ••А•.,. е11он•, Г( nln'н 
• • . л Мр•к• Hlll StММ , И Blil Т м•, И ПOICpW М&Ж81 CТO&qll С1' оноrо•. 

И �екориш •rr-Aн и nо&ша · 4ноr• и K'hs,litш1 и и. кw wи11А liвo, . .... .... 
н,1.1ж1 r.; при.11.т и поет•11н • npii .uща• с11он• ll°J' 11-kкw. И wет.апн 

т11.м• w stмAA , 'и в111.• е11-kт. И llHA-kw.a AIOAi• и на роа�м-kш.111. 

к•ко к11.s.ат111. вw
• 4но11, и просмкн w.11. lii и тоrд4 ндош в-.. домw 

ско.а. 

XIX. - 4ио11 жа Р•Ан CiA 11-.. i A.i11t. мЦ. n&Мок�с• и жит 

А-kт111. ,;1 • .  &"lt.siAт r:.t.r и. liвo мЦ. н нс•н•, 11111. J Дli11t., и np-kв111. • и• 

liвси а Aliн, пиша 11' CiA ан•м•нi• 11„ctiA тк•рн , ижt с"lt.ткорн Г.;', и 
н•nнс• тis книr� и n6)-kA�„ 

и:к clioм111. свои•. и· np-kвw• "" s1мАн 

;( Ali H, r;(411111. c"lt. ннми, и n•кw K'll.Stт вw• "" liвo, мЦ.s n•моdсд 
тоrожд• и к-.. . т111.жд1 дli111. §, к„н

'
ж• и роди ciA, и &„ 'l'llt.ICA• 114', 

lilK'; НМ•т 11-..c-kK11t. q;(к11. 8С ТКО т-..мио H4CTO&qJ•ro CtrO ЖНТi4,· 'l'•KO 
н .s•ч.атi• и рож111.ст110 и пр-kст•11мнi1 w c1ro жнтi• : &'11.НЖ• .s•ч иат 

tiA, 11-.. „„ чl и родит ciA , 11-.. „„ it Пр-kет•11ит ciA. 

XX-XXIU. - (Спtдъ Еноховото възнесение, синъ му 
Метусаламъ става първосвещеникъ и наставникъ на своето 
племе. Прtди смъртьта му, _Господь му обажда въ сънь, че 
скоро ще прати потопъ на земята, за да накаже грtшното 
человtчество, но че ще пощади Еноховото наспtдие · чрtзъ 
Ноя, отъ когото ще се народи ново поколtние. Прtди потопа, 
дtтето на Ноевия братъ Нира бива вЗето отъ архангелъ, Ми
хаила и поставено въ рая на съхранение, защото слtдъ потопа 
то ще бжде пръвъ вождъ и първосвещеникъ на народа. Ной 
прави ковчега-корабъ и дохаждi! потопътъ). 

Съдържание. - Еноховата книга е разказъ за пж.тува
нето на Еноха по седъмьтt небеса и при Бога, за прtписаниТ'h 
отъ

· 
Еноха книги за тайнитt на свtт� и чеповtчеството, за 

спизането му на земята, за да поучи своя родъ въ благоче
сrие, и за второто му възшествие на небето. 

Когато Енохъ достигналъ на 365 годишна възрасть, два
мина ангели спtзпи при него, събудили 'го отъ сънь и му 
обадили, че еж пратени отъ Бога да го заведатъ на небе•о. 
Енохъ повикапъ синоветt си Метусала, Регима и Гадала, 
t�общилъ имъ за своето възхождение на небето и ги съвtт
валъ да живtятъ въ божитt заповtди, да 11е се покланя=rъ 
на богове, които не с& създали свtта, и, до слизането му отъ 
небето, да не го дирятъ� Ангелитt взели Еноха на своитi> 
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крил'k и, като го възнели къмъ първото небе, той вид'hлъ 
обпацитt, надъ тtхъ въздуха и · аера, и билъ поставенъ на 
самото небе. Тамъ му показали обширно море, по-гол'hмо 
отъ земното, посn привели пр'hдъ него началницитt на зв'hз
днитt чинове и му показали 200 ангели, които началствували 
на зв'hздитt, на небесата и на планетит'h. Той видмъ още 
пазилищата на стихииn - снtгъ, градушка, облаци, роса, и 
ангелиn, които имъ началствуватъ. На второто небе било 
мракъ. Тамъ вид'hлъ увиснали въ вериги мрачни ангели, 
които нtкога бИJlИ отстжпили оrъ Бога заед1щ съ своя на
чалникъ (Сатанаилъ) и съ ангелиn, които еж на петото небе. 
Енохъ се помолилъ за nхъ. На третото небе Енохъ билъ 
поставенъ срtдъ рая. Тамъ се намирали всевъзможни хубави 
дървета, пподове и яденета благовонни, и въ срtдата на рая 
се възвисявало дървото на живота, на което почивалъ Богъ, 
когато слизалъ въ рая. Това дърво било съ неизказана хубость 
и покривало съ кпонетt си цмия рай. Въ него се съчетавали 
качествата на всички тамъ насадени .1!-ървета и плодове. Ко
ренътъ му бипъ въ рая, при земния изходъ. Раятъ се нами
рапъ между тлtнието и нетлtнието. Отъ него изтичали два 
извора : отъ единия извирало медъ и мnко, (а отъ другия?) 
елей и вино ; тt се разд'kляли на четири, минавали въ Едом
ския рай между тлtнието и нетлtнието и, като се подtляли 
на 40 части, раЗJiивали се по земята. Раятъ се пазtпъ отъ 
300 ангели, които славословtпи и спужели на Бога постоянно ; 
той бил� отреденъ за праведницитt. На сtверната страна 
на третото небе било показано на Еноха страшното и 
мрачно мtсто за вtчната мжка, пазено отъ немилостиви 
ангепи. На ч.етвъртото небе двамината ангели показали на 
Еноха слънцето и мtсеца и nхното постоянно и бързо като 
вtтъръ движение. Той вид'kлъ колесницата, на която се 
возtпо спънцето ; въ десно и �ъ JI'hвo я придружавали 4 го
лtми звtэди, а тt пъкъ били спжтствувани отъ по 1000 
по-мапки эвtэди, и.пи всичко 8000. Колесницата била прtд
хождана денt отъ 1 5  мирияди ангели. а нощt отЪ 1000 
wестокрили ангели ; 100 .itywи отъ ангелитt дава.пи оrънь 
на сльнцето. Такава е била._ дружината на спънцето. Самата 
цъкъ колесница била теr яеИа- оть два летящи духа, всtки 
съ по 12 кри.пt. · Tt бипи като птици, едната като фениксъ, 
.другата като халкедра. Лица имали лъвски ; глава, крака и 
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опашка крокодипски ; цв'hтъ имали като небесната джга, а 
на гоJitмина били 900 мtри. На източната страна на еж.щото 
четвърто небе Енохъ видtлъ грамаднит'h 6 врати , изъ които 
по редъ излиза СJIЪнцето, за да обхожда св'hта. На западната 
страна вид'hлъ други 5 голtми врати, пр'hзъ които захожда 
слънцето. При излизането си отъ западнит'h врата , 400 ангели 
вземали спънчевия в'hнецъ, за да го занесатъ на Бога , а 
спънцето съ колесницата вървtло бе:::tъ св'hтлина пр'hзъ 
нощьта. Въ 8-ия часъ на нощьта ангелит'h слагали пакъ 
в'hнеца на спънцето, а фениксътъ и хелкедрата му п'hели 
стихове, поради което всички птици тогава удряли съ крил'h 
и зап'hвали отъ радость, че св'hтлината ще се пръсне по 
св'hта . Енохъ вид'hлъ сжщо и 1 2-тtхъ врати на изтокъ и на 
западъ, пр'hзъ които влиза и излиза м'hсечината при своята 
обиколка. Посрtдъ небето въоржжени воини служели Бог у, 
като му пtели и свирtли съ тимпани и органи. На петото 
небе, дtто н'hмапо никакво спужене, Енохъ вид'hJJъ безчетъ 
воини, наричани григори (бдящи) - грамадни великани, посър
нали и мълчапиви. Туй били отдtпилит'h се отъ Бога съ своя 
князь Сатанаипа ангепи, каквито еж и тtхнит'h поспiщватели, 
що се мжчатъ на второто небе . T'h н'hкога били сл'hзли на 
земята, на Ермонската планина, и отъ смtwението имъ съ же 
нит'h чеповtчески се народили великанит'h. Енохъ ги подка
нилъ да не чакатъ своит'h гр'hwни събратя отъ второто небе, а 
да запtятъ хваления Богу, което григоритt и направили. На 
шестото небе Енохъ видtлъ 7 чети свtтли и сияйни ангели , 
които началствували надъ небеснитt св'hтила и на всичко, що 
става на небето и на земята ,  и записвали дtянията на човtш
китt души ; поср'hдъ тtхъ имапо 7 феникса, 7 херувима и 
7 wестокрилати. Всички едногласно п'hели и радвали Бога. 
На седмото небе Енохъ видtлъ гол'hма свtтлина, срtдъ които 
стоепи множество огневи а11гелски чинове : архангели, без
ппътни сипи, господства, начала, впасти, херувими, серафими, 
прtстопи .и многоч ни. Енохъ бипъ доведенъ между тtхъ и 
съзр'hпъ отдапече Бога на своя прtстопъ, а прtдъ него на 10  
степена били наредени всичкиn небесни воинства, кпанещи 
се и п'hещи ;

· 
спавнитВ херувими и серафими не отстжпяли ни 

день, ни нощь отпр'hдъ божието пице, за да му спужатъ, 
а wестокрилитt го засtняли и му пtепи. Когато двамината 
спжтници оставили тук·ь Еноха, той изтръпнапъ отъ страхъ 
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и ,  като паднапъ на  лицето си, изви ка.11ъ :  Горко ми ,  какво ме 
сполtтБ / Тогава Богъ изпратилъ при него единъ отъ с.11ав
нитБ, архангепъ Гаврила, да го ободри и да го възведе до 
пр�ола господенъ. И като листъ, духнатъ отъ вtтъра, Енохъ 
билъ взетъ и понесенъ отъ архангепъ Гаври.11а пр1щъ пицето 
rосподне, лице „ силно и прtспавно, чудно и прt.ужасно, 
страшно и притранно" . 1) Прtдивна и неизказана била глед
ката на божия прtстолъ, окржженъ отъ архангели и величие. 
Като падна.11ъ на лицето си Енохъ, Боl"Ь го ободрилъ да 
стане, и архистратигъ Михаилъ го подигналъ и привелъ 
прtдъ Бога. Богъ заповtдалъ на Михаипа да събпt.че земното 
одtяние на Еноха, да го помаже съ масть и да го облtче 
въ божи одежди, слtдъ което Енохъ заприпичапъ на спавниТ'h 
божи служители. 

Богъ поржча.11ъ на най-мждрия си арханге.11ъ Вревои.11а да 
изнесе книгитБ, да даде Еноху тръсть и да му диктува, за д;J. 
изпише всички тайни на небето и на земята. Енохъ писа.11ъ 
30 дни и 30 нощи. Посп'h Вревоилъ диктувалъ още толкова 
вр'hме за нероденит'h още человt.чески души и за тtхната 
сждба. Енохъ написа.11ъ всичко 366 книги. 

Тогава Богъ повикалъ Еноха да седне заедно съ Гаврила 
отъ пi>вата му страна, па му открилъ тайни, каквито и ангелитt 
не знаели, и му разкаэапъ какъ е създалъ свt.та. Когато 
още не сжществували видимитt нt.ща, Богъ се намирапъ въ 
постоянно движение, и, заетъ съ творението, носt.лъ се изъ 
невидимия миръ отъ изтокъ на западъ. Най-напрt.дъ заповt.
далъ на невидимото да спtзе отъ висинит'h и да стане видимо, 
основа на горния видимъ миръ. Тогава спtзълъ ве.11икияТъ 
Адоилъ и произвепъ голtма свtтпина, срtдъ която Богъ по
ставипъ прt.стола си. Свtтлината се намирала и надъ прtстопа, 
и по-горt нtмало вече нищо. Поспt Богъ заповtдалъ да изпtзе 
отъ бездната невидимото. Излtзълъ Архасъ твърдъ, тежъкъ 
и червенъ и, по Божие повеление, произвелъ основитt на 
долния тъиенъ видимъ миръ, подъ който нtма.110 нищо друго. 
Отъ свtтлото и отъ тъмното станала во,zrята и била простр�на 
върху тъмнината, подъ свtтлината. Около водата Богъ на
правипъ 7 хрустални небесни кржга (мокро н eoV'ro eнpit 

1) В'Ь Хпудовсхин пр1шис'Ь лицето божие е прt11ставево като .жел'tзо 
раэжежево • . 
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ет�кАо и "•А�), всtки · съ свой пжть аа движение il съ своя 
звtзда. На свtтлата стихия било эапов'hдаво да бuе день, 
а на тъмната ношь. Това билъ първиятъ ,цевь ва С'ЬЗданието . 
ОтЪ изсъхналитt вълни на поднебесната но.а.а Боrъ напра
вилъ камънитt, а отъ тtхъ �ушата, земята ; поср�А'Ь земята 
била поставена бездната. Морскитt води били събрани на 
едно и имъ било заповtдано да не из.пизатъ отъ своитt бр'Ь
rове. Върху водитt Богъ основалъ твърдьта. Пр'Ьзъ втория 
день той пог ледналъ на камънитt и отъ бпtсъка на окото му 
произлtзпа мълнията (свtткавицата). съставена отъ два епе
мента .;.._. огънь и вода (обJI&чна). Като сtкнапъ камъка, Богъ 
произвепъ огънь, и отъ него направилъ безппътнитt чинове, 
тtхнитt ор.жжия и одежди. Тогава единъ отъ архангепитt, за
едно съ подчиненитt нему ангепи, iнамиспипъ да постави своя 
прtстапъ налъ облацитt и да стане равенъ на Бога. Той бипъ 
съборенъ заедно съ своитt съмишпеници, и почналъ да п'hти 
вtчно по въздуха надъ бездната. Въ третия день Богъ �далъ 
всички растения, насадипъ рая и поставипъ да го пазять 
огнени анrепи. Въ четвъртия день направилъ св'hтилата по 
небеснит'Ь кржrове : на първия и най-високъ кр.жгъ поста
випъ зв-hздата Кроносъ, на втория - Афредита, на третия -
Ар�съ, на четвъртия - Спънцето, на петия - Зевсъ, на ше
стия · - Ермисъ, на седмия -- Луната ; по допния аеръ по
ставипъ по-малкитt зв-hзди. Богъ наредипъ спънцето да св-Вти 
прtзъ деня, а лувата и звt:шитt пр�ъ нощьта. Въ петия 
девь създапъ рибиn, птицm, п'ЬJlseщm и четвероноrитh 
животни. Въ шестия день Богъ эапов'Вдuъ на своята мждрость 
да направи човtка отъ 7 епе11ента : плътьта отъ земя, кръвьта 
- отъ роса и отъ спънцето, очm - отъ морскнтh бездни, 
костm - отъ ·камъкъ, миСЪJIЬта - отъ бързината на анге
литt, жипитt и косата - отъ земнитt тр-Вви, душата - отъ 
божия духъ и отъ вtтъра. Съ други думи, чеповtкъ биnъ 
създаден=ь отъ дв'В естества : е,цното видимо ипи смъртно, дру
гото неви,цимо или безсмъртно. Името на първия человtкъ 
бипо спожено отъ 4 елемента - ч�тириn страни на св'hта 1). 
На Адама била дадена свободна вопя и му · били посочени 

1) А - '.A.vc-1.i/ (иатокъ), 
д - А� (ааnааъ), 

А - ·Ар� (с:\веръ), 
М - � (IОП.). 
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два пжтя на живота : св'hтлина и.11и добlfо, тъмнината ипи зпо. 
Отъ реброт.о на заспалия Адамъ Боrъ направиi�ъ жената, 
която варе1<ълъ Ева, .т. е. Майка. Адамъ и Ева били поставени 
въ Едомъ ria .  изтокъ, тамъ да жнв'hятъ и да паЗятъ божията 
запов'hдь. Надъ т'hхъ небесата били отворени, за да слушатъ 
ангелското п'hние. Дяволътъ, по-рано наричанъ Сатанаилъ, като 
разбралъ, че Богъ ще направи другъ свtтъ, на който да запо
вtдва Адамъ; рекъJJЪ да измами Ева. Богъ проклепъ първитt 
человtци за тtхното прtгрtшение, станало по невtжество ; 
той п·роклелъ собствено само лошит'h имъ дtла, а това което 
той билъ по-рано благословилъ - своит'h твари, той не про
кле.11ъ . Богъ, като · далъ смърть на человtка, об'hщаJJЪ му да 
го избави на Второ пришествие. Въ седмия .вень Богъ си по
чинаJl'Ь . Богъ изтъкналъ при това, че на всичко създадено 
той е единственъ творецъ и нtма съв'hтникъ или наслtJ1никъ. 
На Еноха заповtдапъ да слtзе пакъ на земята и да разкаже 
на своята челядь това, което е вид'hпъ и научилъ и това, 
което е •!1писалъ въ книгитt. Богъ разкриJJЪ на Енохi, че 
ще запаз1t неговия родъ, че по-късно ще прати потопъ, за 
да накаже грtшния св'hтъ, · че отъ · тоя потопъ ще се спаси 
единъ благочестивъ человtкъ отъ неговото поколtние и че 
книгит'h, които Енохъ ще свали отъ небето, ще послужатъ 
за назидание на человtчеството. Богъ далъ Еноху 30 деня 
срокъ да слi>зе на земята, съпроводенъ отъ своитt по-ранни 
ангели спжтници, Самоилъ и Рагуилъ, и да разкаже видt
ното. Слtдъ това Енохъ щtлъ да :бжде възнrсенъ за винаги 
.на небето . 

Когато Енохъ щtлъ да слtзе на земята, единъ страшенъ 
ангелъ, бtлъ като снi>гъ, съ ржц'h студени като ледъ, охла
дилъ бл'hскавото и разпапено небесно лице на Еноха, защото 
инач·е людетt не биха могпи да го гледатъ. Енохъ билъ сва
ленъ на земята отъ двамата ангепи спжтиици и попоженъ на 
одъра, дtто го чакалъ день и нощь неговия синъ Матусалъ. 
Като разказапъ Енохъ на своето домочадие всичко, което 
видtпъ и научи.пъ на небето, паднапъ мракъ на земята, cn'hэntf 
ангели и издигнали божия избранникъ на небето. Енохъ се 
родилъ, завършва книгата, въ шестия день на . мtсецъ · Па
мовусъ и живtпъ 365 години. Възнесенъ бипъ въ първия 
день на мtсецъ Нисанъ на небето, д�то прtстояпъ 60 деня 
и написалъ 366 книги, и като прtстояпъ на земята 30 Ани, 
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пакъ билъ възнесенъ на небето въ сж.щия мtсецъ Памовусъ 
и въ сж.щия день шести. Човtкъ се заченва, ражда се и умира 
въ сжщия часъ. 

Историко-литературни бм'hжки. - Биб.11.;йската исто
рия поменава два Еноховци : единиятъ синъ на Каина, и дру
гиятъ - отъ Ситовото поколtние, синъ на Яреда и баща на 
Матусала. За втория Енохъ Библията съобщава накж.со, че 
бипъ бпагочестивъ и, като жив-hпъ 365 години, Богъ го 
взепъ на небето (Битие V, 1 8-24 ; Посп. Евр. XI, 5). Много 
повече се разказва за тоя втори Енохъ въ книгата Енохъ, 
която била съставена пр'hзъ 11-1 вtкъ прtди Христа, на 
еврейски или арамейски, и бипа четена срtдъ месиянскитt 
срtди, които очаквали идването на Месия и на новото 
царство. Съчинението е бипо познато още на първитt хри
стияни, които възприели еж.що така месиянскитt идеи и 
ГI{, пр'hнасяпи върху Христа. Въ християнската литература 
книгата Енохъ е помената наА-напрtдъ въ Посланието на 
Юда, 14, 15. Първитt християнски писатели, като Ириней, 
Тертулианъ, смtтапи книгата Енохова за боговдъхновена и 
канонична. Въ много отъ старитt прtпнси на етиопската 
Библия тя дори стои наредъ съ другитt старозавtтни книги . 
Едва по-късно, отъ врtмето · на Йеронима и Августина (IV-V в.), 
тя почва да бж.де гледана като апокрифна. У мандаититt обаче 
тя nродъткавала да се ползува съ гопtма почить и да се 
разпространява, както за това знаемъ напр. отъ персийския 
историкъ Бируни (X-XI в.).1) А че книгата Енохъ била добрt 
извkтна и у гърцитt, знаемъ отъ откж.специтt отъ еж.щата 
книга, открити nрtзъ 1887 r. въ Гизехъ (прtписа отнасятъ 
къмъ VIll-Xll в.), както и отъ пасажитt, вмtстени въ хрони
китt на Георгия Синкепа (Vlll в.) и на Кедрина (XI в.) .1) 
Гръцкитt текстове възхождатъ къмъ двt отдtпни версии. 
Латинскитt откж.спец11 отъ книгата Енохъ еж прtводъ отъ 
гръцки. Tt бидоха обнародвани отъ Чарлса и отъ Джемса.•) 

1) Тексn. у К. I<.e8s'6r. Мanl. Forsclщngen tlber dle manlchllsche Rell
glon. Berlln 1889, стр. 3 1 4. 

1) Гнзехскиn откжс:.tеци 6-txa обваро.11.вави оть Bouriant (M�molres 
puЫI& par �s membres de la Mlulon arch. fran�lse au Caire. 1892 г., т. IX, 1 ,  
стр. 1-XXXll). Гиsехскиn откжаеци и изва.11.киn у Георгия Сивкела обва
роА808 и Fl6mming und R11tler1114cмr, Daa Buch Henoch. Lelpzlg 1901 .  

1) Charles, Тhе Book o f  Enoclt. Oxford 1 893, стр .  372-375. - J11mes, 
Apocrypha anecdota. Cambrldge 1 893, стр. 146 сл. 
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Книгата Енохъ сега е извtстна въ двt ПЪJJНИ версии. 
едната етиопска, и другата старобългарска. Етиопската, за 
която се прtдполага, че е прtводъ оть гръцки или отъ 
арабски, бt обнародвана, прtвеждана и обяснявана на Н'h
колко п.жти . 1) Старобългарската версия, която прtдставя 
допирни тоtt�и съ етиопската, но изобщо се раэпичава отъ 
нея въ подробноститt, стана достояние на историко-сравни
телното изучване на апокрифитt едва откато тя бt прtведена 
на общt>дост.жпнитt езици за западнитt учени : оть Бонвеча1) 
на нtмски, отъ Морфила 1) на ангпийски и оть Соколова на 
мтински. ') Интересътъ, който тия учени показаха къмъ сла
вянската версия се обяснява съ голtмото значение, което кни
гата Енохъ заема въ историята на апокрифнитt паметници 
и съ факта, че до неотколt тя бt позната само по една 
версия, етиопската. 

Въ нашата за11ача не влиза да прослtдимъ грамадното 
влияние, което книгата Енохъ е имапа върху по-новитt 
апокриф. съ космопогиченъ, апокапиnтиченъ и есхатопоги
ченъ хар.жтеръ ; нашата цtль ще бжде да посочимъ, доколко 
тя съдържа по-близки ипи по-далечни богомипски епементи 

1> J. Flemming, Das Buch Henoch, llthloplscher Text. Lelpzlg 1902.  -

А. Dillmann, Das Buch Henoch Ubersetzt und erklllrt. Leipzig 1853. - Fr. 
Martin, Le Livre d'Henoch tradult sur ie textt: ethloplen. Paris 1906. - CluJrles, 
Тhе Book of Enoch translated from Professor Dillmann's ethlopic text. Oxford 
1 893. - Руски прi;водъ по Дилмановия у А. Смирное•, Книга Евоха. Казаиь. 
1888. Тамъ еж помi;стеви и нзвадкиn изъ Еиоха въ хрониката на Георгия 
Снвкела. 

1) N. Bonwetsch, Das sla vlsche Henochbuch. Berlin 1896 (въ Abhand · 

lungen der kОп. Geselschaften der Wissenschaften zu Gottingen. Phllol.· Hist. 
Classt, 1, № 3). Бонвечъ дава прi;водъ на обширната вtрсия по късния Пол
тавски прi;нисъ и по съкратената на Новакови'НI. 

8) W. R. Morjlll, The Book of the Secrets of Enoch. Translated from the 
stavoпic. With introduction, notes and lndices Ьу R. Н. Charles. Oxford 189б. 
За основа на своето издание Морфилъ взема Полтавския ржкоnиС'Ь С'Ь 
варианти оть другнn прi;пнсн. 

') М. И. СоколоtJ&, Матерlалы и зам11тки по старинноА славявскоА лите
ратур1>. Вып. третiА. VII I.  Славянская книга Евоха (Чтенlя въ Имn. Общ. 
Ист. и Др. Росс. 1 899 r. 11н. lV). Тукъ Соколовъ издаде три спавявскн 
текста, като взе за основа срi;двебwгарския въ Бtлградъ и ro n�веде 11а 
патннски. Спi;дъ смъртыа на автора, М. Сперавски приготви за издание 
горi;поменатата вече монография на Сокопова : Саавявская книга Ево:u пра
ведна го. Москва 1 9 1  О. Тамъ е прибавена .1итературата по въпроса, дадени 
еж вариантнn on. втория б-..nrарсхи upi;uиn., тоя на Яuимирски и пр. 
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и докопко, спtдватепно, тя е бипа приемана ипи изпопзув ана. 
отъ богомипит-h. 

· 

· По-гор-Ь видtхме, че богоми.11m се отнасяпи изобщо 
неприязнено къмъ старозавtтнm книги и особ1• "О къмъ МоА
сеевит-h. Апокрифната книга Евохъ, чието срtдищно пице се 
явява едно отъ старозав-Ьтнит-h пкца, не е могпа, естествено, 
да се см'hта за богомипска по произходъ. Даже, . спореДъ така 
наречената Тайна книга на богокипитh, дяво.11ъn издигнапъ 
Еноха на небесата и му прtдапъ книги, които да занесе на 
земята и да учи хората на · дявопско спужение.1) Знаемъ отъ 
друга страна обаче, че нtкои богом�пи не бипи тъй крайни 
въ своето г педи ще спрtмо старозавtтния свtтъ и .допускапи 
да е имапо И пр-Ьди Христа боговдъхновени пица, каквито 
бип1t нtко1:1 отъ пророцит-h. Съ това се обяснява, дtто кни
гата Енохъ, която не е кан_онична старозавtтна, е намtрила 
достжпъ ср-hдъ богомвпнn и то поради . бпизкиn си тенден
ции до т-hхнот.о учение.· Нtщо повече. Трtбва да се приеме, 
че въ старобъпtарасата · версия на Еноха ще да · е имапъ 
пръстъ и ...Ъ.wА · С5ого11ипски прtработвачъ, който е засипипъ 
дуалистичното г.11цише въ разказа и е вмъкнапъ богоми11-
скота име ма па.11ва.аия анrепЪ - Сатанаипа (ен и.т r"нro""' 
НЖI W&&1'hrow.i w ГJ � „„.„ е�· кн.аs1• е&он• а.т.ндНА„ . . • 

С.том., lllCO им. iмot( вitw& �•т•н•н.11). 
Ето нtкои епизоди и мtста въ книгата Енохъ, които 

отговарятъ на богомилското учение. Ропята на Бога въ тая 
квиrа е замtнена обикновено съ дt..ата на неговия съперникъ 
Сатанаипа у богомипиn : 

· 

Енохr,. Богом11АСКО уч.ение. 
1 . - Надъ земята се нами- 1 .  - Богомипиn учели, че 

ратъ 7 небеса, нрдъ които е иадъ видимото небе, което е 
nоставевъ прiктола на Все- създадено отъ Сатаваипа, има 
вишиия. 1) други 7 небеса , съз:дадеии оть 

t) Срв. nо-ГОР', стр. 8 1 .  

Бога Отца. Срв. Поспаиието на 
Евтимия on Акмония, Fl&ur, 
34. Въ богомипското Видtние 
Исаиево небесата еж 7. Въ 

1) Кое"8•ес:а np\Acna 38 no1e•e on ево вебе cp°'UW1e у e1petrri 
.„ Иqсо10 врt11е. Па1е.n 11t Пое.w. Кор. ХП, 2 с.1. rо1ори 38 11tsвесевве 
„ третото вебе, nто бu1t pa•n.. 81t Ево:к.онта Kllllrl pun е nocn1en 
С&ЩО 88 третото вебе. 
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2. - Енохъ описва пицето 
на Бога: чудно, грозно и прtу
жасно, подобно на нажежено 
жепtзо . 

3. � Надъ стихиитt Богъ 
поставя за тtхни· начапници 
ангепитt. 

4. - Богъ произвежда огънь 
отъ удара на �амъвитt, и отъ 
тоя огънь създава своитt без
пnътни сипи и ангели, тtхнитt 
огнени оржжия и одежди. 

5. ::-- Отпаднапитt ангепи, 
които поспtдвапи Сатанаипа, 
спtзпи отъ небето на земята, 
на Ермонското .Пето, съво
купипи се съ женитt чеповt-

.· чески, и отъ туй смtwение се 
народили испопинитt. 

Арсени Сопунски, който жи
вtпъ дъпго врtме вЪ·Светата 
земя, разказва, че м•жи Н1рiiим4 

Тайната книга на богомипитt , 
въ епизода за прtпъстването 
на ангепитt отъ сатаната, се 
изтъква, че изпъганитt ангеJJи 
бИJIИ ОТЪ петьтt (дОJIВИ) Не-. 
беса, споредъ Караконския 
р.жкописъ, а споредъ Виенския 
- отъ четиритt небеса, стр. 
75 - 76 . . . 

2.- -:-- Лицето на сатаната, 
спtдъ п.рtгрtwението, би.110 
пиwено ОТ'Ь свtтпииата и се 
уподоби.110 на човtwко пице, 
червено като нажежено же
пtзо. Тайна книга, стр. 76. 

3. - Въ Тайната книга, ан
rепи, поставени отъ Бога, на 
чапствуватъ надъ стихиитt. 
Сатаната, като създава свой 
свtтъ, и той поставя своитt 

анrепи да начапствуватъ на 
земнитt и човtwки нtща. 

4. - Въ Виенския ржко
писъ на Тайната книга сата
ната произвежда огънь отъ 
камънитt (de lapidibus fecit 
ignis), взети отъ короната на 
авгепа на въздуха, а отъ тоя 
огьнь създава небесното воин
ство, звtзди и ангели . 

5. - З и r а в и н ъ, (Р. Gr. 
СХХХ, 1305) приписва на бо-. 
гомilnитt сжщото вtрване . 
Паднапитt ангепи,  като се 
научипи, че Сатанаипъ се бипъ 
обtщапъ на Бога да ги замt
сти на небето съ чеповtчески 
създания, съвукупипи . се съ 
дъщеритt человtчески, за да 
могатъ родениrt отъ nхъ 
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и 6.UWHhCKW4' ropw ПОАI ICTh 

8рмон„, с,•ди no.w тоrо rop" 
Ф4'кор ... , r д il np1wвp4'SH с• Хе. 
(8. П. Адрlанова, Хожденiе Ар
сенiя Селунскаго, въ Изв. · р. 
яз. и с110в. хvш, ч. з•, стр, 2 1 7). 
Според.ъ това, мtстото Ермонъ 
се е намирало въ Йосафато
вата долина, тамъ дtто бого
мипитt еж локализирали пъ
къпа. Вж. за това по-горt, 
стр. 7 4, 75 бtпtжкитt. 

6. - Богъ разказва на Еноха 
за отст.жплението на сатаната : 
„Единъ отъ чина на арханrе
пиn, като отст.жпи заедно съ 
подчинениn нему ангели, въз
прие непостижимата мисъпь 
- да постави своя прtстолъ 
на обпацитt надъ земята и да 
б.жде равенъ на моята сипа • 
(стр. 1 76). 

7. - По божия заповtдь, 
двама ангепи възнасятъ Еноха 
на небето. Енохъ написва 366 
КНJJГИ и слиза на земята да 
учи по тtхъ чеповtцитt на 
божитt тайни и воля. 

дtца да възпtз�тъ единъ день 
на небето при тtхния Отецъ. 
Отъ тия женитби се народили 
испопинитt. 

Тая легенда, помената въ 
Битието (VI. 2 сп.), позната у 
старитt епики и у източнитt 
народи - борбата на гиган· 
тиn съ Бога, е била особено 
разпространена у манихеитt, 
родоначалници на богомил
ството. Мани дори бипъ напи
сапъ особена книга • Трактатъ 
за испопиниn • Срв. F. Cu
mont, La Cosmogonie mani
cheenne d'apres Theodore Bar 
Khoni. Bruxelles 1 908. 

6. - Подобно разказва и 
Зигавинъ (Р. Gr. СХХХ, 1 296) 
за отстжппението на Сатанаипа 
споредъ богомипитt. Пара
лелно мtсто за това срtщаме 
и въ Тайната книга : „ Сатаната 
намиспи да постави своя прt
столъ надъ небеснитt облаци 
и пожел:а да стане подобенъ 
на Всевишния• . Стр. 74. 

7. - Въ Тайната книга на 
богомилитt (стр. 81) сатаната 
издига Еноха надъ твърдьта, 
дава му да напише 67 (вар . 76) 
книги, та, като спtзе на зе
мята, да учи по тtхъ хората 
да спужатъ на дявопа. 

Тия съпоставки показватъ, че богомипитt знаели апо
крифната книга Енохъ и я използували въ много отношения 
за своитt космични и дуалистични прtдстави, като прtхвър· 
пили върху Сатанаила дtяния, които бипи извършени отъ 
Бога. Tt намtрипи въ нея и мtста, които направо отговаряли 
на тtхното учение, както напр. спtдниn : Боrъ е единъ ; тоА 
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е творецътъ на стария, прtдвtченъ миръ ; дуализъмъ се 
явява по-късно, слtдъ като Сатанаилъ се отдtлилъ отъ Бога ; 
Сатанаилъ поискалъ да постави прtстола си надъ облацитt 
и да се уподоби на Всевишния ; небесата еж седъмь ; ангелитt 
които еж духове, се смtсили съ человtческитt дъщери, и 
тt родили исполинитt. Книгата Енохъ, слtдвателно, съ тtзи 
си особености, е била не само допускана, но и четена и раз
пространявана отъ богомилитt, както тя е била на почиrь и 
у цруги по-стари секти, напр. мандаититt, гностицитt. Влия
нието, което тоя апокрифъ е имала върху Тайната богомилска 
книга, позната вече прtзъ XII в„ свидtтелствува сжщо за 
разпространението на книгата Енохъ срtдъ бълrарскитt бог9-
мщ1и прtди ХП в . 

Откровение Варухово. 
Ржкопис:и и издания. - Въ кирилскитt ржкописи това 

откровение е запазено по двt версии, първата отъ които е 
въ югославянски прtписи, а втората въ руски. Първата група 
ни е извtстна въ слtднитt ржкописи и издания :  1 )  Драго
левъ сборникъ отъ XIII-XIV в. ,  сръбска редакция, прtписъ 
отъ по-старъ български изводъ, на л. 1 776- 1 89. Пази се въ 
Бtлгр. Нар. Библиотека. Текстътъ е печатанъ отъ М. Соколовъ 
въ студията му Апокрифическое откровенiе Варуха (Древности. 
Труды славянской Коммиссiи Импер. Моск. Арх. Общества, 
т. IV, 1 907 г. , стр. 204-220). - 2) Панагюрски сборникъ отъ 
XVI в. ,  българска редакция, въ Соф. Нар. Библиотека, No 433, 
на л. 846-93. Статията е озаглавена погрtшно, вм. Откро
вение, &а.с:кJнi• &.1111оrоко, •r• пос:мн�. &hl� К' шмоу- дr;(а. к11. с:тиж 
rорж ндрицдtмж Gиwна.. Печатана отъ Соколова въ сжщата му 
студия, стр . 2�0-223, като .Дряновски прtписъ" ,  нареченъ 
така по името .на тогавашния притежатель на сборника, Дри
нова .  - 3 )  Аджарски сборникъ отъ XVII в. , сръбска редакция 
съ българизми, въ Соф. Нар . Библ. , № 326, на л. 62-686• 
Заглавие и текстъ на статията почти буквално като въ Пана
гюрския сборникъ. - 4) Сборникъ отъ XVI в . ,  сръбска ре
дакция, въ Загребската Акад. на Наукитt, № 501 .  Текстътъ, 
обнародванъ отъ Ст. Новаковиh въ Starine XVIII, 1 886 г . , стр. 
205-209, почва : Откра.к-kни1 &дроrоко. 6r дд JJАдКд с:• от�. nА•
н •нн  16роу-с:дАимок-k, и пос:Адн�. внс:т�. Kh. шмоу- дrrAi. . - 5) От-
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кж.спекъ отъ Откровението Варухово, отъ XVII в. ,  сръбска 
редакция, обнародванъ . отъ М. И. Сперанснiй въ Извtстiя 
Ист.-Фил. Института Князя Безбородко въ Нtжинt, т. XXII, 
crp. 27. Листоветt · съ откж.слека се пазятъ въ библиотеката 
на сжщия Институтъ, No 1 68. ----:- б) Сборникъ отъ сбирката 
на Тихонравова, XVIII в. , новобългарска редакция. Открове
нието бt обнародвано отъ П. А. ЛавроВ'Ь, В'В неговитt Апо
крифическiе тексты (Сборникъ отд. рус . яз. и · словесности 
Имп. Ак. Наукъ, т. LVII, 1 90 1  г . ,  стр. 1 49-1 51) .  Текстътъ 
прtдстави прtработка, особено нач�лото : Н дpsri• зндм1 н'i1 
.ч•днед пlеочн 1'д"" нд чндА\К.r. Нмдшн идн и... n рдк1д1 н"" ЧIАА\К"" 

и ВА4ЖIН ... , НА\1 IA\I & ... рок... . . . 
Втората версия срtщаме въ 1 )  Сборникъ отъ XV в . , руска 

редакuия, въ Московската Дух. Академия, № 363/679. Откро
вението Варухово бt обнародвано въ посмъртното издание на 
Н. С. Тихонравова, Апокрифическiя сказанiя (Сборникъ отд. 
рус. яз. и словесности Имп. Акад. Наукъ, т. LVIII, 1 894 г„ 
стр. 48-54). - 2) Сборникъ отъ XV в„ руска . редакция, въ 
Имп. Пубп. Бибпиотека, Толстоева сбирка . I, No 2 1 4, на л.  
291 -293 . Статията, озаглавена &ндirнi• efro &дроуr•, е непълна. 
Печата я М. Со1еоло8'Ь въ поменатата негова студия, стр. 
228-231 . - 3) Сборникъ отъ XVII в . ,  руска рЕ'дакция, отъ 
сбирката на Е. В. Барсова. · Статията, озаглавена Откровенiе 
Варуха, ег да. посланъ бысть ангелъ Раеаилъ по повtленiю 
Господню во святый Сионъ, бt обнародвана отъ М. Со1еолова 
въ еж.щата негова студия, стр. 224-226. 

Текс:ть. - И двtтt славянски версии на Откровението 
Варухово еж прtводъ отъ · гръцки. Единствениятъ обаче 
познатъ гръцки текстъ на Откровението , прtписъ отъ XV в., 
не · подхожда точно на славянскитt версии,  или , по-право 
речено, той се прибпижава повече до втората версия. Докато 
за втората версия, извtстна само въ руски прiшиси, можемъ 
само прtдполага, че е била прtведена у югоспавянитt, за 
първата отъ тtхъ нtма съмнtние, че е бипа прtведена на 
старобългарски, и то доста рано. Най-стариятъ неинъ прiшисъ, 

въ Драголевия сръбски сборникъ отъ XIII-XIV в. , издава 
българизми , както напр . изяснение на ъ въ о (точ11.но, roporo 

вм. rороко, rор ... ко), на ь въ е (nirтtAk), български рtчникъ 
(тoyr.s roAirм.s, ••з1ро 1·0Airмo) и пр .  За древностьта на прtвода 
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говорятъ архаизмиn, като : д• °'i"в.-kд-k (вм. А• ttr•-kмi..), аор. 
3 л. ми. ч. npH).Oif (прид&). А че прt.водътъ е билъ направеиъ 
прt.ди XIll, а може-би и прt.ди Xll в., за това свидt.телству
ва� нt.кои пропуснати мt.ста въ Драголевия текстъ, които 
се уясняватъ оть другиn прt.писи. Право забt.лt.зва Соко· 
ловъ, че покварата на славянския текстъ е станапа на сла
вянска почва и то въ отдавнаw110 врt.ме. Отъ друга страна 
изглежда, . че авторътъ на Тайната книга, която не е по-късна 
отъ първата поповина на XII в., е знаелъ за Откровението 
Варухово , напр. епизода за садението на рая отъ Сатанаипа. 
Тt.зи посочвания показватъ, че Откровението Варухово е 
било извt.стно още прt.зъ първата старобългарска литера
турна епоха. 

За нашето издание използувахме Драголевия прt.писъ, 
а паралели и оправки добавихме оть Панагюрския (П. )  и отъ 
Новаковичевия (Н.) текстове . Гръцкиятъ текстъ бt. обнарод
ванъ отъ Джемса (James), въ неговиn Apocrypha anecdota, 11, 
Cambridge 1897, стр. 83-94. Тамъ е даденъ, стр . 96-1 02, и 
прtводъ отъ Новаковичевия текстъ, направенъ по нtмския 
прtводъ на Брнвеча (N. Bonwetsck, Das slavisch erhaltene Ba
ruchbuch , въ Nachrichten der к. Geselschaft der Wissenschaften 
zu  Gбttiпgen. Phil .- Hist . Юasse, 1 896, Heft 1). 

Ч'l.тенrt tтro Е4рох-4, 

••r• поеА.Ан�. вw'11' к "'"'°' •lirAi.. П•ноt�·м�.1) °'i e+or гороr Gнwн �  
м .  pirц-k ,2) ••r• nА•к• е •  w nАirшнн 16pore&мi.eцirмi.. Гli в&оекн . : · 

1. - 16r• nAirни H••i.roJ.i.нoeopi. цiii. 16JeAМi. н wвог•тн 
&4BHA0Hh,  е• .АЗ�. K•pt-fi. ПA.AK.Afi. Cf НIМАЧ' но н r&•ri. : l'li ,  что ти 

nр4в1д�..н�. sw H•кi.roдi.нoeop11t. цiii. н по ч'то ш noapeдir гр•д4 
ево•его 16реАм•, ндirже гр•д� ткон емв�.н"!t.1 ? 1) Ч'то е• Т4КО етаорн, 
l'ii ?  И е• ПAAЧOiftpOtj ми е•, и et •нl'Ai. гн11t. npirдi.eт• и реч• ми : 
OtjMAi.чн,  моrж�о, w Ж4Аоетн eвott, т•ко во пок•w• 16JAMO!f приt1тн , 

1) Въ Панаrюрскнн пр�ПНС'Ь и въ Новаковнчевия текстъ името е поме
нато по-до11у, Ф.АИОfНА�.. jt'Ь rvьцкия тексть стон ФоЧА�l. Въ етиопската 
версия на квиrата Енохъ tFr. Martin, Le Livre d'H�пoch, Paris 1906, стр. 87 
арханrелъть е назованъ Фавуелъ . 

1) ка. е+нж горж и •  р и  1\ 4 • м ж Gиwнi.. П . - Въ rръцкия тексть 
и мето на р1;кат�:._ е yal (?). ,.. 8) Hh нж1ж1 кн ногр.� и евож с.,•кн�А\ . п. - Kupca, tvii 't' teixiiiю�(j; 
'tov lkµ.it!lliivri aou ; 
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.,. Hlt. ТАКО rii1т1t. ти •• „ BCIДPlt.ЖHTIAlt. и ПОСА.1 •• npirдlt. . AИЦIMlt. 
ткоим� Д#. ти СКАЖIО BCI TAHHhl dиt• , ЗАНI " CA�Зlt.I ткои и r' A.IClt. 
Т&ОИ Blt.HHДI Blt. «(ШИ KCIДplt.ЖИTIAIBil lii. H1t. рh.ЦИ МИ , Д4 НИ 
прможишн ни «(АОЖНШН,1) и СКАЖIО т и  T.SHHW м' ноrw , Иfh. Жf  И1  

КИДil ч'iiKKlt. НИКОАНЖI. И pirflt. АЗ 'G.tpOflt. Klt. 4ИfАО\" : ЖИКh. Г1t.• lio, 
дЦll ПОКдЖIШИ MI И CAWШIO, Н1 TpirB«(IO НИ  ПрИАОЖIО 1)  CAOKICI • 
нд1ноrо ; AЦll АИ Н1 О\"АОЖИТН ПрНАОЖIО, приАОЖИТh МН'k ...... C«(Дlt.. 

11. - И Klt.ЗtTlt. MI AHfAlt. СИАW И ИICI MI НД irЖt Eir ori'&Ph.
Ж1 . . . . •  • н�>с•. П:в: ж• во 11p"lt.&Ott нlво . НА том1t. во нiвен ПОКАЗА ми 
дкри npirкtAHKНtt и р1 ми AнfA1t. : к�. н ид•кir к11. дврн еш• . И к„нн

докir, 1;1 ко ш�.еткиu дliн .!i . ,  и покдз.s ми спс1ниt1 вЖиt• . li.ид il:ri. 
ПОАI n p-kB fAИKOtl 1 И Eirfoy Т«( ЧiilЩИ ЖНК«(Ц111 ИМ«(Цll Eirf«( АНЦI. 
КОА«(13 1 рОЗИ ЖI tlAirHH ,  НОrИ ЖI КОЗИt11 ЧpirCAA ЖI WK0 H4. И ОfПрО· 
CИfh. АЗh li.ApOf„ AHfAA : СКАЖИ ми, ч'то CI tlCTh TAh.CTOTA СНlа 
NfRCI,  tlЖI nроидок1r, НАИ что tlCTh ПОАI Cнtl; ДА и •• „ СКАЖIО 
elioм„ чХкчеким. И р1ч1 ми AHfAi. ПАИ«(НАh. : дкрн tlЖI вид il, нмн 
ЖI проидокir, tlAИKO ICTlt. w Klt.CTOK.il до З.SП4Д4, ТОАНКА ICTlt. TAlt.
CTOTA NIECI , И tlAИKO ICTlt. ДО ЗIMAI, ТОАИКО ICTlt. ШИРОТА tll"O ДKOtl 
нвсн , з) 1 10А1 ж1 нд-kж1 етон кir n р1rк1Анкоt1 . И pirra.. •з1t. к11. АнfА«( : 
ГН,  А CH I ННОWЕрАЗНН ч' ТО C°'"Тlt. ? ') И plЧI AHfAlt. : ТИ C«(Tlt.1 НЖI 
X'OT-kШI CTAlt.Пlt. Clt.SATH, Н ПpirWEP<llЗИ tl Jio. 

111. - И ПOtlTh. MI AHfAlt. И KIДI А\1 NA «(TOpOtl НIЕО И 
llOKAЗA МИ ДKplt.I W Kplt.CTlt.I npii:KfAHKИtl, И plЧI А\Н : Klt.HHДIKir Klt. НI .  
И «(ННДОК-k AITIЦIA, UKO Шlt.CTRИU ДНИ .!i . ,  И ПОКАЗ.t МИ KAii:Tll. 
np-kKIAИKOf 1 И Eirf«( Klt. НIН ЖНК«(Цlf HHOWEpAЗlt.HИ ;li) ИA\lt. ЖI АНЦ4 
&irf«( Пlt.СИ13, HOl"W ЖI tlAirнt , d рОЗИ КОЗИI . И Klt.ПpOCИflt. <llЗlt. .G.APOX'' 

- • ? и • ,;. ... •нfАА : rи ' ч то CH I  C«(Th. . Р• ми AH1·A1t. : си C«(Th., ИЖf е�.ЗАШf 
CTA1t.ni., X'OTIЦll Blt.З.\ii:CTИ НА  Н IЕО, ТИ ЕО ЗhSAШI CTAlt.Пlt.. И ТИ ЕО 
Ckl"HAШI МОЖI И ЖIHW К CI Klt.CIAIHhltl ТВОрИТН CTAlt.Пlt. ; Т«( ЕО EirШI 
кнд-kтн : wкw APh.BA e1rкor111• ,  и wвw к.sм1 нш1 ж1ror1111 , wкw тнrАw 
TA1t.KIЦ1•,6) • Дpoy"rHtl ЖI MIT«(Цll K4plt., и, tlЖI просто рlЦIИ , то кii: 
T«(r4 roAii:MA AIOДIMlt. TirMlt. KCirMlt. W Blt.CTOKA ДО З4ПАД41 UKO 
wтриц•ти CI КОМ«(ЖДО ЖIТИ1i1 Иflt.. и вii: екрh.Е� и T«(r• мноr• 

1) НИ «(T<llИШlt. П. 
1) ПрИАОЖНТИ НИ «(ТАИТИ П. 
8) 6АИКО w ЗIМА ДО н�еи , ТОАИКО .r ДВОI ШИрОТА ero п. 
') А еи к' то ея..т е инtм�. wвр•зом�.. ? П. 
1) Н НОWЕрАЗНИ чХвци п. 
6) ПрlЦIЖЦll П. 
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AIMi. тirмi..1) И Cl\"61.t�IO IPll дЬнар�. И Н1  wcтornн wтorдOf 610ДНТН 
.дirтнар�., и�. Ml'l'Cl\"ЖliДH 14611i и 610ДН •, и П61И•••�.wн WKOHAli свои 
и wвнв' wи дЬнар�., ПOljlliЖI и НА ЗIMl\H, и П.tlClll то,R1 д'kмw1 . 1) 
Gi.lo11u1 ж1 eтAi.na. е1ас.tнн wем�.д1е1т�. тне�ар�. и дв'k е1жАнн 
Of BlllCOf'l'Of1 4 Bli WИ61ИНОf пrra. Cli'l'li ,1) И CKOl4WI СВ611ДОАh 1  ДА ... . 
Kh.WliWI П610B61h'rl""' НllO И ДА KHДl'l'li KollCO llCТa. НIВО, НАИ K4MINO, 
НАИ ЦhlCAIHO, НАН м'frд tHO. И КНД tкi. lih IOfНC'l'&O Hfli И BWCOICO
�·мHtl Hfh 1 И 11061.IЗН Н 11.IAH ЦllO НIКНДНМОIО И 61АЗДtАН HMh tlЗWKW 
Kli .И.В.  1) tl.ВWKA . 8 ПОНДОWI Ка.аСО Hfli. CKOHMli tlЗlllKOMh f"JilOapt , 
J'kior 10 П61irЖД• ••дннirм�. tl!lhllCOMh f"JilOapt,  СОfj1НСКИ, w tlд.tм.s ... И ДО ChЗ.tHHlil CТAlillol. 

IV. - И т.sко поt1т�. м1 AHfAi. , ндов'k А1т11рА, uко w�.етвнu 
дни "· в. ,') и ПО!СоlЗА ми пот Пj1tBIAHKOtl , tlf"OЖI 6ма. ч1'вчек�. Н1 
дооrмiшта.. и в'k Hol ПОАИ 'l'OMh 1"061А BhlCOK.t ЗtАО и НА НIН AIЖAWI 
ЗМW1 olKO CI W BhC'l'OICol ДО ЗоlПоlД.S, П61tKAolHoltl CI И ОfПНВ.111'1'' W 
МО61А A4KhTh ••дни�. по KCI д' ни и з1м' "'° . lilCTh uко и eirнo. 
и pirfh .sзi. G..tj10fli к�. АИfАоу : rli, Пиtl'l'h . ЗМНI 'СИI w мор.t Cff"O 
A.tкi.тi. ••дни�., и ко1ко Жt Н1 weкoyдir11тi. мор1 ,  пжоq.�оу t1моу енц• 
110 ICI ДliИ ? И 61; МИ .SHfA : CAW WИ , G..i610W1 1 fi.- Jii.- СТВОрИ .'1' .М . 1" . О) 
pirкw пpirBIAHKWtf : • .s.-u ЖI ttC'l'h p-kк.t tlAh.tlil , .B . ·lil ЖI dвнpнlil ,  
.1" .-lil ЖI  l'op HHK.t,  .д.-u Жf Доуио1н,  .6.·lil Ж I  16fp.tтi. , .S.· lil ЖI 
duф.t, .з.-u ж1 31т1оуе�., . н . · �а  ж• Нвоуе�., ·А ·li1 ж• П1рнкоr•'" ·е) 
и вeir1 a. 11ета. .т.м.r .  pirкw ,  и тir Of•'.tзirтi. кt• ov мор•, и тirмi. 

• - 1) к�. нiri. ж1 wвpirт1 е• ж1 и1. Р"Ж.tжарw, и н t  wnoveтн w• ж. 
и роди дirтиар.� ,  и Mf'l'ЖqJH Kdph., и ПОВрhЖI 11"0 НА  ЗIМН , и П4КН 
ЖI НА  &olph Kll.!IM-kT.t П. 

')  Според'Ь nанагюрския  прt.писъ кулата бипа висока 270,000 сажени,  
а широка •· А.  к . А (вt.роятно 528). Въ гръцкия nрt.писъ е дадено само 
числото 363 лакти : wv м'»руо„ фхоМр71асzv ixt х7Jх•ц; �чiczxoatц Ц7jxoY"tCZ <tpa!,. 

•) о .  А . fi (72) П. - - Ji. li (32) Н. 
') о (70) П. - Qъ Новак. прt.писъ Ji. li (32), т. е .  както въ Дра

rолевия .  - Въ гръцкия прt.писъ стои 1 85. 
5) Броятъ на рt.китt. 373 n., а въ гр1.цкия текстъ 360. 
8) Въ гръцкия текстъ еж. поменати само три рt.ки : 'AA.(f)tц, • Абuро,, 

1'7jpLЩ, а въ Драголевия и Панаг. 11рt.писи еж. деветь : dAh.llil (6А.4) , dвн
pHlil (tlви61н), l'op' иик.t (Gирнн.tк�.), ДоунА11 (Доун.tв�.), 16.p.tтi. 
(8*61.tи'т�.) , dз••.1 (.3.tAh), .31тоуеа. (Нзнтн�ое�.), H1oyei. (Ннрн�ое�.), 
Пtрнкоум (Ф1р1ноп�.) .  Въ Новаковичевия текстъ тt. еж. дадени въ слt.дния 
редъ и форми : tt•иu, tl&.t61Hl3, tlrop1ннкi... , Доун.tк�., 6.p.tтi., tlзAв.tтi., 
3-kтиоует�., HНIO\"Cli , Tнr61h. Осмата и деветата отъ тия рt.ки. именно 
.31тоуе�. (Нзити�оеа. , .3-kтноует�.) и Htoyta. (Нирн�ое�., Ншоуе�.), се 
помеваватъ въ Българския аnокрифенъ пt.тоnисъ : .З•тнеоуА и 6ptOfCA. 
При тt.хъ се заселватъ българ итt.. Срв. за това по-долу. 
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Ж• C'l'IOPH & ... - !IMHlil etro и nor.tAir HMOtj по r.e• дни ДА Пнt8Тh. w 
МОРА AAKh.Th. tlДHHh. ; ..... во HI ви ПНАh. w МОРА !lh.MIH ен, HI ви 
е•ш• BWAO по !llMAH . G1ro РАДН ПOKIA-k СИЦI &. ... - и р1.iС1ж1 �POBOtj 
!lh.MHlil e1ro, ДА ПНtlTh. w МОРА мк'т�.. ••д' н�.. , а�ко ДА ни ПРИКОtjд•т ... 
ни weKOtjД'ktlTh.. и pilfh. A!lh. &ApOfh. Kh. AHfAOtj : rli, ДА КОАНКА 
tlC'l'h. t''(TPOBA змна� . e1ro, а�ко ТАКО w МОРА ОtjПНКАИТh. мк�..т' ••ДИ Н8', 
и !llMAIO alCTh. а�ко и е-kно? и р1ч1 ми •нf Ah. : tlAНKO tleTh. АДh. Otj 
rAh.RИ HOt(' и ширОТОt(', ТОАНКА ти tleTh. !IMИia тоr• О'(ТРОВА . 

V'. - и ПАКW o-kfh. 4Зh. &ApOfh. Kh. AHfAOt(' ; rli,  Пt'КАЖИ ми 

др-kко, tlЖI пpil:Ah.tТИ змиrа l60tjr0t(' и ен-kет�.. н е•м• и д• •• 
tlд.tMOtj, и c1ro Р•д • ИЗh.rН4 g &...:- И!I P•ta . и р1ч1 ми AHfAh. : САWШИ , 
&•рош а , ••r.t &...- eh.SA tlд•м•, то ПOKIA-k •Pf дHfAOt(' 4'.Иf AНAOtj е�..вр•ти 
дк-kст-k THCOt('tph. и тpi..ta 1) •нfдw д• н1.с1.д1т�.. р1.и,  и к�..е•ди Мн
r•нА MACAW HOt(' , l'•IPНAh. Ж• lilBAAHh. , РАПАНАh. KTOtjHI0 ,1) НОП4НА8'•) 
wp1.ri.. 1') G•рАЗАНАh. КААИНОt(', G.tтAHAHAh. ж1 Оt('е•дн АОЗОt(', то во 
••мtJ в-k пpi..кott имt,  по неп1.д1ни ж1 н.1р1ч1 et т1.коЖ1 GАтс\НАИАh.,') 
и ТАК0Ж1 кеи АНfАИ НАСАДНШI рдЗАНЧ' H41ii1 др-kкаtА . и П4Khl p-kfh. 
A!lh. &ApOfh. Kh. AHl'AOt(' :  rli, ПОКАЖ'i ми др'kко tlЖt 1 1 p-kAh.CTИ з' мнrа 
16.-,·rOt(' и tlд4M4. и ptЧI ми дHf/\h. : tАWШИ, &•pofh., Пph.KOtl др-kко 
ttCTh. АОЗА, lh.TOpOtl ЖI дрt::ко ПOfOTh. rpt::roк' Н4, ••Ж• ИЗАИIОI GАт•
Н4НАh. Н4 160t('r0t(' и tlДAMA ; и ctro РАДИ пpoKAl/\h. к-k г ... - АОЗОt(' 1 з•н• 
в-k 1О' GАТАН4НА8' Оt('еАди И то�о пр-kА�..ети пр�..коsАн�..н.аrо tlд•мА и 
160t('r0tj. и pirfh. •з' ... &ApOfh. Kh. AHfAOt(': rli, ДА Atpl ТАКО вir s. ... -
пpOKAl/\h. АОЗОt(' и е.ад�.. ••• то КАКО нlit:: ••eTh. Н4 пoтpirвOtj? и Р•Чt 
МИ AHfA8' : ПрАКО Ot('ПPOIUAttWH MI. 16�.а СТКОрИ fl\- ПОТОПh. НА ЗIМАИ �) 
и ·°'{'· А THCOt('tph. иenOAh. ПОГОt('RН , 5 ) н Кh.ЗНДI КОДА пр-kкwше roph. 
KhleOt('KИfh. .к .8) ААКт' Н4ДI\ rор•ми , и Kh.HHДt КОДА K'h. РАИ , H!IНICI 
w AO!lh. nptJTh. ttДh.Hh..  Вlко етр-ksн 1· ... - кодw и вw9 С°'J"ША, НЗНДI 
Hott w KOKЧlrA и wвpil::тt АОЗОt(' AIЖttpOt(' Н А  ЗIМАН , н Н1 ЗН4ШI ••• 
Th.K' мо Cl\W UIAAh. вil: о Нtlt КАКА ••ет WKPAЗOMh. • .G.i.. etE-k ПOMhl WAirt• , 

rJ\AIШ : Cf tl CTh. KI\ ЖТННОt(' АОЗА, IOЖI в-k Кh.еАДИАh. G4T4HAHAh.. 
nocp-k"' pAia , tflOЖt прirАh.етн 160t('r0t(' и tlд.ам.а ,  и e1ro РАДН про· 

11 200,000 п. 
•) .Р ••АНАh. r д.-,·нж П. 
8) НеАНАh. П. 
'- ') G.амАНАНАh. ж1 �оз.ж. То ж1 tMOt(' Bhl9 npi..101 им1 1 н 

noeA-k НАрtч еА\ (}4тн4НАh. П. В'Ь гръцкия тексть &нrелътъ, който посадилъ 
лозата, е наречев'Ь :Z:cqA«�Л. За това име срв. по-rор11, стр. 25. 

5_5) Оt('т. н . .О. тне.11.qаh. нетопн П. Ч ислото на издавенитt .испо
пини въ гръцкия тс ксть :  'tl"q10txoa!� tvvi0t XLAL�� 'tiiiv 'fL'folvtшv. 

&) Въ П. и Н .  стои м (40). 
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кмn JO „ ... - и с•д ... .. „ ; то , .... O\"C•�IO IO, &t•srwk&•••Th. CI "" Mt 
Jii.·. 8, R&tilКAOn ICOAilнir СIОИ, ПОn'Н CI .К.1) дliи, м&и Ct �А : fli, 

..... •vи•Of iD д&tir•• etro, ...... IC.tKO n,orнirl.ttlWH CI "" MI, Гli ? 

И nоем li( •нr-м c1ot1ro G•&t•ЗАНАА и „„, tlMOf : 1 ... ст4ни и 1�.с4ДИ 
д&tirlo, НЖI wвpirтa, и АЗ... n11ir•irн10 н и CTIO&llO •• "" ,l,OB&tO ; но 
ВАIОДИ ,  S..11ow1, и ...... ти ИМ4 ""ir&o то SAOBOf в�. ctвir, �ако и 
G.aт.tH.tНA' HI n11-kмirни SAW C&Otl : tlAИICO Ж• во по МИОrО\" &ННО 
ПHIOTi., &Cef ЗМIОf T&O&tHTi., ни вр•Т вр4т MHAOftlTh , ни 1щ„ cli•; 
ЗА SAOIOf KHHhHOflO IW&••тi. &t4SBOИ , npirAIOBOдiriaниt• и BAOfДh ; 
„.АНКО SA.t, ам и• р.1ди

. 
B'Wl.ttlтi. . 

VI. - и ПАКW ,.„. ми •нfoAi. : rоди,  &•рош•,  и ПОК.tЖIО ти 
'МНW TAH H i.1 1  И IИДИWН WHO\"ДirЖt САО\"НЦI lh.CfOДHTh . И ПОКАЗА 
"'" WРО\"ЖИ13 1) 'llTIO&'OWBP•ЗH.t : и в-krO\" конн П/\.&МIИИ, коии ЖI 
ти .tHfoAИ Пl&th.HA"l'И, и НА WРО\"ЖН том�. tirдirwa 112io1-kкi. нос• &irн' ц„ 
wrнi.нw ; и носнмо ЖI в-k WPOfЖИtl то .к.8) AИf'4W,  и CI п'тttЦ.t 
прirди AirTAIOqlИ, и K&tHA-k ••И w &h.CTOK• ДО SАП4Д4. и pirr ... .asi. 
&4por ... к ... .aнfoAOf : ск.аж1 ми , rli мои, 11'то t•ст ... w�••• снt1, ./то 
АН t1cтi. 112i1к... eirд1 НА W"О\"Ж" сам�. и нос• wrnнw в-kнц.. , и 

• • .&. ... то АИ tlCTh. ПТИЦА CИtt , и СК4ЖИ мi ? и ,.„. ми 4Иfr..u. : „ Аов,к�. 
tС-kд1н НА W90\"ЖИ wr' м..н-kм�. и нос-kи 1-t�н ... ц... wr ... м...нw,  р1111 ми 
.tHfoA ... , CI tfCTh. САОfИ0 ..... . СИ п'тнц.а, IOЖI &ИДИWИ щt-kA-kт•IOqJH, с• 
lftтh. f9АНИАО ICIMO\" MИ&lef. и 9-trr„ A!I ... &.a,or ... к ... AHi"AOf : А• КАКО 
Х'"•НИТIА ... MH90f ПТИЦА НСТh ? и „.„. ми AИfoAi. : си ПТИЦА щtостн
Р•••Тh. K&IНA-k свои и S4tlMAITi. Aef'll wrи11ш САОfНЦА j ..... 10 ки 

' . HI SAtlMAAA Aef'I... САIИ 'IHWf", И8 ви T9hПirA8' &IОД ... 'IA&licки и IC.tlC• 
тв""" пмм1н1 cAOfи'I' н.rо. По11А'k во Г( сини птици ""вотати 
ICIИ &hCIAIH-kA ДО CICOH'IAHl13 1-kк.t. н ... киЖ�. ДICHOt• и IC&IИAO iiтo 
пиw1т11. н.м„. ПрнtтеfПИ& ... и п9011'тоr„ •• : в-krO\" ж• книrw �ако 
н ток ... ') 11Анк�., и в-tiror кннrw ти змт�.11 1 и проЧ Уоf" н, и пи
саин•• снц• : ни S"'\AA мн1 роди ни шво, и-. 11оди ма п"-kстоА ... wц.. . 
И "-flf ... ASh. &4,0f" : '1°ТО tlC ...... HMI n'ТИЦИ СIИ ? И "1'18 МИ •Hf"A ... : 
им• ttcт ... птици с•и •им1а„.11) И ,; ми Aнfo..u. : по�и. &..t9ош11 .и 
Of.8,ИWH CA.t&Of ВОЖНIО.  и вilref&-k стошра и ПOIOqJA п-k� lioy.  и 

1) м (40) п. и н. 
1) Т. е. копесииuа (lp\L« w1:p06AaEOWY). 
8) А (4) п. - .д. СТА н. - В'Ь Гр'ЬUКИll тексть 40. 
') Токh. l'OfMh.НIHll змтн Н. 
11) Пропуснатото въ Драrопеви11 пр'tnисъ за среннкса доn'Ьnваме по 

Паваrюрс:ки11 : И &11кох : rli, д• ст,онт' АИ nporoдi. (нз1nражвевне) ?  И 
,; ми : птнцА сн�а строит ... 11роrод11. кн;н' н  liтo. ТА 1;0 11'тн11,.t цiiн •  
к�.з'воt(�'8Тh. , и цji ... И 1  ЦPOV'ITI\ Btth IСИНАМОНА, и.. с т-kм�. ПОМА-
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CAW W.tI„ •• „ •• „ KfAHK„ зirAO с„ Htset, и О'(П'10СИI„ .анfм : Ч'l'О С• 
si. „ r"oмi. СИI, rii MOI ? и „; ми .анr-.,„ : СИ r"oмi., ttЖt CAW W.t, 

'1.tЗАО'(Ч.tt1т11. скilт„ ·w „„.... . из' носtт�. •Иfдн кtн„ц�. сдоVи' ч.ан w 
ДО П'1irCTO/\.t s:Жиr.1 .  и &ИД ir.ri. C/\OfH. Цt r'1•AoVIJI•, и sirwt lilKO 

1 L t 
ЧА& к„ OfHW/\h. и A'1•f Ai., кнд·•r„ Жt и п ТНl\IО СИ IО r'1•Дoy'ЦllO 
с ннмh, и sir ж1 д'1•.(�.д.� . И к„п„оснr�. .аз�. .аиf,,.а : ч' то „ст�. птн 1\А 
син д'1•.rм CНl\t ? И '11Чt ми .аиfд�. : д'1•.(А.t t1ст11. w з ноu и к.t'1д 

С/\оу'И�.ЧИ.trО. и ·  CAWW4f 1О ЗOBOfЦJIO : C&ifTOД.tBЧI , llO UЫИ CKifTh ТКОН 
МИ'1Оt(. I6r• ·-ж1 в:„зwк.�t1т�. : св-kтод.ак11.ч1, поwдн cкirтi. твои м1роt(, 
и .asНtt пirтtAh к�.зrА.асит�.. И п.акw '1irfh. к�. диfдОt( : rii, ск.ажн м11 , 
мноrо /\И ПОЧИВ.t tlТ„ C/\OfИ0 1\t ? и '11Чt ми .aиf.-i„ : ТО•\НКО ПОЧИКАttТ h ,  
wи1диж1 пiстм�. к�.з' rА.асит�. 1 1  донмiсжt ск-kт�. B8'1B.tt1т11. 1 н пдкн 
11оид1т11. . И n.tкw рачt ми .tнfAh : СА8'1 Ш И ,  G.арош 1, ••111• т1t.1 ск.аж�о 

о пр-11.rоЖtни САОfИ0 Чh ИirMh.  16r.a GO МИМО.(ОДИТh. дiii. и прiсfоднт.ь. 
САОfн' ц1, А 1) .tиfл11. в11.змОfТh. кiси ц�. CAOfНh.Ч.tи w  и Оt(Знос1т11. до 
П'1irCТOA.t s:Жиlil ,  wcквp„И.ttlTh. so C I  w ЗIA\At и w 1"'1-kfh ЗIM/\h.Hh.l{h j  
и ••дr.t ко щvkrодит�. CAOfи' 1\t по шв' си ,  и• тр11.пит�. кидi в1з.ако
ннu KCI ПО ЗIМ/\И : Оf6ИСТ&А1 1161-kAIOGOД illil ИИlil,  И П/\.tЧITh. Ct1 WCKK&Jh.
HдtlTh. GO к-kн�.ц�. скои ,  ctro '1•дн WЧНlp.tlOт' Ct °"' П&JirCTO/\д s:Жu . 

VJI. - и п.акw &Jir.ri. Kh дИfАОf : rii,  СIСдЖИ ми П'1il.(OЖДtИH tt 
м-kс1ч' но•t , · д.а Ot(Birд ir к.�к11. ttcт11. . И „; ми д нfА�. : м-kсщ�. ttcтi. 
П06h.Hh. ж1н-k сirд11ри Нд КО/\IСННl\И , и COfTll.. RO/\OKI A\11..Чtlpl KMI C-

r. "' .:, L ' HИ l\oV .к .  д Н 1'АИ , ТдКОЖt KO/\OKI ти .ан 1·АИ COfT h. ,  WR61дЗh. Жt м·иСIЧ Hlt.I 
llOGНh. ttCTh Жt н-k. и '1-kfh. дЗh. . .G.д&JO.(h. Kh. дHfAoV : rii, СК.tЖИ ми 

w CIMll.. , ••Ж• „. .(OlpOf Кh.П&JдWдТИ :  почто /\OfH• Н1 ИМдТh. cвirт.t 
Т О Ч h.Н.t сильцоу, И ПдКh. ЖI WКО/\И ПO&JдacдtlTh. tt ? .  И р1 11 1 .tHl'Ah. : 
CAlt.I W И 1  .G..tp0Wt1  CK.tЖIO ТИ W C1Mh 1 OfK-kCИ КСд : ttr.t ЖI П61irAh.CTИ 
з' A\Hli1 l60fГOf и dддмд, WG Н•ЖИ li1 cнirдh З/\.tli1 '1) и 1 8'\olK.tCT.t C'I 
w н.aroтir CBOtlH l"O&JOГO, и П A.tK.tW I CI BCI Tl.t'111.. w Н НIО, НIGC.t и 
зк:kshl н CASн' 1\t н KC.t TR.t&Jh. KOAiEG.tШI CI и до пpircTO/\.t s:Жн�а ,  
.tHf/\h.CKll.Ш CH•\lt.I подкнrоw t CI зirло "' П'1irCTOfП1\I HH  r1,1,.амок-k1 

ЗOt(l'I'. с„ . 61·д.а црiЕ CT'1irl"&Th. .м . стр.ажtи C'h. W&J&ЖilMh WICO/\O 
ll&JirCTOAд, и Тд GO 11' тиц.t Ot(Д.tpir1т11. К l) И /\.t1\\И и 1•;(1т11. : скiЕтоддk ЧI , 
llОДдИ св-tст МИ'10t( ! и GЖДITll.. 1·л4' СIИ �ако и .м. KOAOKh. П0'1fK&Th 
в11. 1диn rA"J'.  Tor д• цр�. 1 1 pilмirнot(1T11.. с.а и.а нно  мirсто . И т.t 
so птицд KOtj&JIT.t s11..SGOt(Ж.t1т11.. . Начаяото на привrде ното м1>сто е по
ясно въ гръ цкия тексть-: Ка.1 atWJv' ct.�161L .,;Ь �р9шv ; xa.i at:i:iv &WL" ct.i:po&161L 
oxcii}.. 'l'jxa.. ха.1 'tb wiJ oxcii}.. Yjxo' ct.��aup.a. y(Yl'tCILL xLv�111p.ov, фмр JtF&Y'tCILL ба.оLЛаt, 

ха.1 ci.pxi.v1:1;. 

1) д (4) Л. - .у. (400) Н. 
2) ws' НдЖНСТ4 С'А 'сн-kдн& /\OSO& п. - и ОS/\И ЧИ tro н.аrотоr н. 
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AOt(H.A ж• ••дн.t  noeмirlil е• ; и Ot{' том„ пpor нirк.t е• Гk" НА н �о  н 
помр.tчн cкirтi.. ••, и еткори 1О noм.tAic вр1м1 ни е„ет.tрirти е• и 11.tкw 
ж• породити е• ••1:1 ; иекоии Ж• нt в-k Т4К4, н„ вir екirтА-kнши к 
еА'8н' ц• и дAi..roтor д' н и  имоr111и .  

VIII .  - И п.tкw поt•т„ м1 " """" сиАw и пок.tз• ми rop•111or� 
p1rк09i· J )  зiмо, и вir н.t нtн t1з1ро roAirмo зiмо . И оrпросиrа. 4Зh. 
AHl'A.t : ч� то ••CTh. ttзtpo е• rOA�MO Sirl\O ? и pi ми 4Hl'Ah. : е• tltтh. 
••з•ро, wнorдirж• к11.з1мА�от�.. wвА.tЦн кодоr и wда.ЖА�ота. по ЗrмАн . 
и pirfh. 4Зh. .G..tpOfh. 4Hl'AoV : то КАКО ri'ilOTh. Ч�Ао кirци , L1KO wвмцн 

... tIOДITh. Ot{' мор• и Кh.ЗИ М41ОТh. кодоу мoptKOt(IO и OДh.ЖAIOTh. по 

ЗtМАИ ? И р; ми .tИl'Ah. : Аh.етнт ' et род�.. чi'\кч1еки нt кirдOt(IP• н и ч•
сож• , ке.t во мор�скдlil код• сААН4  н ета., дд .tipt ви wда.Ж .tAO 
MOplMh. , Ht ВИ ПАОДИ p4tAH ПО ЗIМАИ.  

IX. - И поt1т11. м• .tнf"Ah. eAAKhl н пост.tкн мr н.t .в .  шliси 

и ПОК4ЗА ми кр4Т п рirкмик.t, и B-kfOt{' пие.tНА Ид крдт-kr�.. т-k111. 

ИМI НА чi'\КЧ4. и Р•Ч• ми AHl'Ah. : има. Ж• tfCTh Кh.ИИТИ е-kмо,  т-kra. 
ИМIН4 Н4ПNе4Н4 tOt{'Th. Зir. и p-k111. дЗh. &дpOfh. Kh. """"°"' : нt wкph.
ЗOt{'T„ АИ Cf кр4Т tИlil ,  Д4 к� иидrкir Kh. н-k ? и Р•Ч• MI AHl'/\h. : Н1 
wкр„зоут11. ct, ДОНh.ДIЖI прид1•r11. A\Hf 4H1lh. ЦPTН llil 1) вЖи lil ,  и поЖи 
Н Оt(ЗРИШИ tMKOt{' sfcнio. 8 WЖИД41ОJ11 1М4 Н4М4, вw""° rм' W н11iе1 
K hl ш' H.tro lilKO и rром„ TPH!IJH.  и p-kfh. A H l'AOf : что tl tfCTh. rA'd' 

е и ,  rii ? И plЧI МИ : tl t{ОДИТh. A\1f4H/\h. Д4 ПрИМIТh. MO/\ИTKhl 
чiч• ; ...... rA'd' е• ПРИДI . r1i• Д4 wкра.зоrт�.. е.а кр4т . и WKPh.ЗOIUf 
t• и BhlCTh. l'pOMh. ВО/\Н l lpt.к.tro. и 11рид• 4' Иf 4HAh., и ер-kт• н 

.sнf"Ai.. нж• в-k е„ мно�о, и пок/\о н и  е• '"'' ; н кид irri.. и дрh.Жt�рд 
Х'Р4ИИ/\' инц8 KfAHKOf з-kАо, 1'/\h.ВИ Н4 •• tl/\ИKO w Иtlie• ДО ЗIM/\t. 
и p-kf„ 4Зh. Kh. .SИl'Aor : rii,  что ••ет„ t lЖt ДРh.ЖИТh. Mнr.sи1\h. ? 
И pi ми AlirAi.. : ct ••ет�.. ид irж1 к11.rод1т11. мi'iwrкhl чi'\кч•.  И ct ми 
ri'iioqaoy, и е• l lpИДOt{' 4Нl'АИ Н4 ЗIM/\IO, ное11 111 1 ДAphl Пl\„ H hl цкirт�. . 
И pirf„ : rii,  кто еи eorтi. ? И р; �и : е и  еоут�.. АИl'Аи еАоrж1 111и 
пp•KtДИh.IMh. ЧliKOMh. , И тil:м ЖI ДOBph.ltl Д�lj1h.I Пр н нirеt . И ПpИtlMl\h. 
Ми.r•иА„ д•Рh.1 тш , и &h./\ОЖИ •• к„ fр.tнНА.„ н и цоу. И кидir.ri.. и „ .,.  
•Hl'Ah.I , ное1111• екрОКИ J114 Н 1  ИMOt{'Jll• Н И 'lt1:ож1 : вir.roy ДРl.(/\И w 
rpirшнwr„ чAiцtxi.. , lilKO "' wвpirтAioтi.. or 1 1и.r11. н и ч1еоже, и к„пжа
.rоr ICh. Пph.KOH4Чf/\„HHIC8 Мнх.tиАоу ri'\ioqa• : /\IOT-k HAMh. , IОЖ• lilKO 
.„ npoMp4ЧfМ..H•lil мirет.А ЧАК0ЧСКА1i1 ПOCh.IA4t , IMh.I tfet.Mh.I , н Ot{' них�.. 
"' wвp-k'l'.AtfM„ НIЧtеож• ПP41fДh. H.S , А AJllf tleTlh Кlt.ЗМОЖ' но ДА Н1 

J) rор.т. широк& П. 
2 )  w Цpllt.'1'&4 п. 
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BИfOMlt. Klt. TOMflf( Кlt.ЗКР4ТНАИ е• и емр•д• Иflt. wвои.ми , 13�0 °'f"KO 
и Blt. ц'ркви npивirrAIOЦIИMlt. Ж8Н4Мlt. Иflt. и w Tflf(Дf/f( ИЗКОДIТlt. •• 

И4 BAtfД„ и Н4 BAflf(Дlt. Klt.KOДITlt. •• и ев•к• и1ЧНСТОТf/f( eti.дiraiш1, 
IOЖI Nf MOЖIMlt. е НIПОКорикwми qJ(oкirкw житн . и ,; HMlt. Mнr•HAlt.: 
еА1111 шит11 ксн •нfАи вЖн, " иirет' к•м1t. noк1Airнo WCTflf(ПNTИ w 
rpirUIИ llllflt. qJ(в.к1t., но  покмirно Khl tfCTh CAflf(ЖNTH HMlt., дон 'дirжt 
ПОК41ОТ1t. Cf ; ..... АН NI ПОК41ОТ1t. CI и Nf wвpAТITlt. Cf, 4Зlt. C4Mlt. 
eflf(Ж•io им�., rJ1т1t. J'k'. И с1 n•кw rA&' вir с нtlic1 rJ1 : ид irт1 и 
ПOCAflf(ЖHTI r pirUIH llllMlt., ДОНlt.Д irж1 ROK4IOTlt. CI ; •&11 • АН ЖI N I  no
IC4IOT1t. с•, то И4ИОСНТI "" Нf  tlЗOf ИfДf/f(r'h, н е 'мрт1t. И4ПР4СИОt(, 
HPOt(Гhl и rоусirин·ц1 ,  TOt(ЧIO AIOTOt(IO, и rpoм1t. и rp•д1t., и вii:ew, 
и р.s.здрlш1нна� rp ,l,OMlt. Иflt. , и ЧIД4 Hflt. НЗДАКNТI, З4Нf Нf COt(
BOlilШI CI lii И Нf С'ВИР41ОТ1t. CI Ot( ц'рККN MJTKhl Р4ДН, N8' SA 
мJ1т11w м1t.ст1t. 1 )  к„.•ткоv прннос1т ' . 

Х. - И pi ми •нfм. :· оузри, К•рош1, и киж•1t. nоконца1 np•uд1t.
и1111ri. и СААкоv и Р•дое-n. и 1tfe1AН1 ,  и киж•�. поконца• шч1t.етики11t. , 
Cl\lt.Sllll и Blt.9Дllllf4 Nнtl . и „,„.„ 1110t(ChlП410qti., и SOK•t(ЦIИ . до шliet 
rpii:ш'ииz :  ПОМИАОt(И Nhl tOt(ДHI ! я t1irf1t. 4Slt. &•P•I1t. Klt. AИfAOt( : 
кто ен Ct(Тlt., rli мои ? Я pi ми •нfA1t. : ен ео'(Т1t. r"irwии�и . Я pirp 
4Зlt. &4p0flt. Klt. ANfAOt( : ПОКIАН ми, rli мои, и ..... " 4Зlt. ПА4ЧIО е• 
С NHMH. И plЧI МИ .SHfAlt. : ПА4ЧИ CI И Thl \\1 Nl(lt. 1  НIКАИ Г1t.* 1i1t.
ПOCAOt(Ш4tlT rAf TKOttro и noмJOt(tl'l"lt. ••• 

XI. - Прнд1 ж1 rA4 с шlie1 rJ1 : eнtcirт1 &•t1•I• и.. АН l,1 
кеш S8MAI, А• CKAЖITlt. clioм.. ЧА&Чtкhlм' llЖI кн;t.ir и САWША и 
KCI ТАИНW nt1irAAC'l"lt. •••• ,. li i y  •• N4WIMOt( · е.uк• и чf.. и ПOICA4-
N4Hнtl �ЦОt( и alioy и Ofoм•v Ar•v иliir и п,неио и Klt. кirки 
кinсом•, •мн1t. · : . 

СъАържание. - Когато, слhдъ пnнението на Йеруса
пимъ отъ царь Навухо.11оносора, Варухъ оп.11аква.11ъ сждбата 
на светия градъ и моп-hпъ Бога да му каже эашо е дигнапъ 
ржка отъ своя градъ, Богъ изпратипъ при него ангепа Фа
нуипа, който да му посочи божиn и св'hтовни тайни, та сетн'h 
Варухъ да ги съобщи точно на чепов'hциn. 

Варухъ би.llЪ в ъзнесенъ отъ анrепа на първото небе . 
Като мина.пи прtзъ еJ1�на np'hгoniiмa врата, на разстояние шесть 
деня пжть, задъ нея с:е открило обширно попе, д'hто жив'hели 

1) Klt. MIC'l'O Н. 
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чуднова1'и человiщи, съ волско лице, рога еленови, кози крака 
и овнешки кръстъ. Туй били человiщитt, които искали да 
съградятъ Вавилонската кула, и Господь ги прtобразилъ. 
На второто небе Варухъ видtлъ обиталището на други чу
довища, съ кучешко лице, крака еленови и кози рога. Туй 
били человtцитt, които изградили Вавилонската кула и отъ 
нея поиск али да се качатъ на небето. Граденето на кулата 
прtдставяло необикновено зрtлиЩе :  множество народъ, мж.же 
и жени, приготвяли дърва, тухли,  варь и усилено градtли ; 
женитt дори, като раждали дtцата си, не марtли за тtхъ, 
повивали ги, хвърляли ги на земята и пакъ тичали на работа. 
Кулата била издигната 80002 сажена на височина и 500 · На 
ширь. С етнt направили свърделъ и се покачили да провър-
1ятъ небето, за да видятъ какво е - каменно, стъклено или 
мtдно. Богъ, като видtлъ лу дориитt имъ, размtнилъ имъ 
.езицитt на 52, и тt почнали да не се разумtватъ ; дотогава 
всички говорtли единъ езикъ, сирийски. - По-нататъкъ, като 
.11tтtли Г 'µухъ и ангелътъ, разкрило се отпрiщt имъ широко 
поле и RЪ него много висока планина, на която лежела гра
мадна змия. Тая змия се навеждала и пиела на день по лакъть 
вода отъ морето и ядtла земя като че ли е сtно . Ако змията 
не отпивала отъ морската вода, морето, въ което се втичатъ 
множество рtки, като Апфея, Авирия, Горника, Дунавъ., Еф
ратъ, Азафа, Зетеусъ, Неусъ, Перикула и др„ щtло да залtе 
цt.пата суша. - По-нататъкъ ангелътъ показалъ на Варуха 
дървото, което прtлъстило Ева и Адама, и му обяснилъ какъ, 
при саденето на рая отъ множество ангели, Сатанаилъ поса
ди.пъ лозата, чрtзъ която съгрtшили първитt люде. Богъ 
проклелъ това растение, но сетn, слtдъ потопа, щ1къ го 
благословилъ. Когато потопътъ залtлъ и най-високитt пла
нини, водата нахлула и въ рая и изнесла оттамъ .возаrа. Като 
спаднали водитt.. и Ной излtзълъ отъ кораб�, забtлtзалъ 
лозовата прж.чка и поискалъ да я посади. Но като помиспилъ, 
че туй може да е грtховното дърво и че съ посаждане.то 
му може да разгнtви Бога, помопилъ се на Господа да му 
обади какво да прави. Богъ му явилъ чр'hзъ ангела Саразаила. 
че той ще прtтвори дървото на цобро и че Ной може да го 
посади,  но да внимава да не злоупотр'hбява съ него, защото 
то се още криело въ себе си отъ старата си зпина и nподътъ 
му може да докара на човtка всевъзможни пороци. 
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Посл'h ангепътъ показапъ на Варуха м'hсrото, отд'hто 
изгрtва сnънцето. Въ една копесница, въ която бипи впрег-
11&ти множесrво огнени коие-ангепи крипати, седtлъ чеповtк-ъ 
{СJIЪнцето) съ огненъ в'hнецъ. Прt.дъ копеснv.1.;."'та хвърчела 
птицата феникс'lt, съ разперени крип'h отъ изтокъ до западъ. 
Съ крил'hтt си тя зас'hнявала слън11евия пламъкъ, който иначе 
би изгорипъ св'hта . На десно ro крило на феникса се четtnъ 
надписъ : .Нито земята, нито небето ме роди, а ме роди пр'h
сrоnътъ на Отца • . По едно вр'hме страшенъ гръмъ огпасипъ 
небесата. Тоя гръмъ раЗJiж.чвалъ свtтпината отъ мрака, и 
ангепитt изнасяли сnънчевия вtнецъ до божия прtстолъ. 
Ето че се показапо и спънцето, което изгпеждало като грох
налъ и умисленъ човtкъ. Фениксътъ, който придружавалъ 
слънцето, билъ еж.що така отпадналъ отъ слънчевата горе
щина. Когато фениксътъ извикалъ : „Св'hтодавче, изпрати 
свtтлина на твоя свtтъ 1 • ,  веднага пtтлитi:; пропtли (за 
съмване). Спънцето почива.по твърдt малко - откато пtтпи 
пропtятъ до пукването на зората , и сntдъ това то пакъ тръг
ваnо изЪ своя пж.ть. Когато, сп'hдъ �ърwъка на деня, залtзе 
сnънцето, ангепитt отнасятъ неговия в'hнецъ до божия пр'h
стопъ, за да се пр'hчисrи отъ оскверненията, които спънцето 
гледапо да ставатъ по земята . 

М'hсечината пъкъ припичала на жена, седнала на копес
ница, возена отъ два..р.есеть ангепи-волове. Нейната свtтлина 
бипа помрачена по божия кnетва : при прtгрtwението на 
първитt чепов'hци, всички твари били обзети отъ негодувание, 
само м'hсечината се засмtла. 

По-нататъкъ Варухъ BИJJ.°h.llЪ ГODllO езеро, ОТ'Ь което 
обпацитt смучепи вода и одъждяваJIИ земята. Tt не вземапи 
вода отъ морето, както миспtпи и казвапи хората, защото 
въ такъвъ сnучай отъ сопената морска вода не би могJIИ JJJJ 
внрtвтъ растенията по земята. 

На петото небе Варухъ видtпъ грамадна врата, на която 
бипи написани имената на ония, на които е отредено да впt
затъ тамъ. Чулъ се сипенъ гпасъ отъ небесата, като троевъ 
гръмъ : това бипо знакъ да се отворятъ вратата, защото 
идtпъ (архангепъ) Михаипъ да приеме мо.питвиn на чепов'h· 
цитt. И като се отвори.па вратата, чупъ се друrъ гръ11ъ1 
още по-сипенъ отъ · първия, и се явипъ Михаипъ, държешъ 
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грамадна хранилница, въ която били прибирани чов-Бшкиn 
молитви. Тоrава се задали ангели, възлизащи отъ земята и 
носещи отъ праведнит-Б человiщи цв-Бтни дарове, които били 

· поставени въ хранилницата . Друrн ангели възлизали празни 
и се .жалtли на Михаила, че ги пращалъ меж.цу гр-Бшницит-Б, 
отъ които не моrатъ доне нищо добро. Арханrелъ Михаилъ 
обаче имъ припомнилъ, че т-Б тр-Ббва да служатъ на гр-Бшни
цитВ, докато т-Б се покаятъ. Тогава · се �улъ г ласъ отъ небето, 
който порж.чвалъ и.а ангелит-Б да сл-Бзатъ при челов-БцитВ, 
докато се покаятъ ; не покаятъ ли се, люто ще си изпатятъ 
отъ напасти и б-Бди и ще бждатъ прокълнати . 

Варухъ вид-Блъ, най-сети-В, и покоището на праведнит'h 
и обиталището на нечестивитВ. Той се смилилъ надъ страж
дущит-Б гр-Бш ници и поискалъ да плаче и да се моли съ тВхъ. 
Тогава се чулъ гласъ отъ небето да свалятъ Варуха на земята , 
за да разкаже на чепов-Бцитi> виденит-Б и чути tайни. 

Истоt :1 ко-л ите ратурн и  бмi>жки. -
Съ името на Варуха 

еж свърза:Jи н-Бколко разказа. Нй първо м-Бсто стои некано
ничната старозав-Бтна „книга 11а пророка Варухъ" (Барухъ, 
Bapoux). Въ тая книга Варухъ, ученикъ и съратникъ на про
рокъ Йеремия, пр-Бдрича, че божиятъ rн-Бвъ ще се излi;е 
надъ непослушния еврейски на родъ. Пл-Бнътъ Йерусалимски 
и халдейското робство наказватъ евреитВ. Варухъ описва съ 
умиление страданията на своя народъ и му пр-Бдв-Бщава че
стити дни . Тая книга, ако и да не . влиза въ юдейския и хри
стиянски канонъ, признава се за назидателна и се печата често 
въ библейския текстъ. Лафонтенъ я см-Бта за гениално произ
ведение. Изв-Бстна е неговата фраза . Avez-vous la Baruch ?•  -

Друго творение съ името на сжщия пророкъ, така наречениятъ 
.Апокалипсисъ Варуховъ" има есхатологически характеръ и 
е са.щински апокрифъ. Въ него авторътъ говори за хал
дейското нашествие, за страданието на евреит-Б и пророкува 
за честитата бжднина на еврейския народъ, когато той ще 
добие своята свобода, и враговет-Б му ще бждатъ унищожени. 
Тоя апокрифъ, познатъ на сирийски, е еврейско ободрително 
произведение, написано в-Броятно скоро сл-Бдъ съсипването 
на Йерусалимъ отъ римлянитt (70 r.) .  Освtнъ въ изданието 
му на сирийски, той е прtведснъ на латински, английски и 



204 Откровение Варухово. 

френски1). - Съ Варуховото име се свързва и така наречения 
апо крифъ „ Паралипомена на Йеремия • или . Паралипомена 
на Варуха • ,  въ който се разказва пакъ за Вавилонското пл'h
нение и се пророчеству�а за идването на Исус • Едни учени 

„см'hтатъ, че тоя разказъ е юдейски по . произходъ и че нtкой 
християнинъ е направилъ въ него християнски прибавки.  
Други го приематъ за християнско произведение отъ II �IV в. 
Тоя апокрифъ е познатъ на етиопски , гръцки, славянски,  ро
мънски и арменски.  Той е поменатъ въ индекса на апокри
фиn въ Погодинския номоканонъ : П•Р•Ам пом1 н •  И•1р1А\irн н• 

w 11А-kнtнwн что wpA• сА•Ан К1' G.•кНАОИ1' с1' Рр•м �то�о к„ lбр 1м1rн 

(срв. по-горt, стр. 52). Произведението е било прiшедено отъ 
гръцки•) на старобългарски прtди XII в. Най-стариятъ сла
вянски прtписъ е отъ XII  в., руска редакция. Най-старъ юго
славянски прtписъ се намира въ сборникъ, употрtбяванъ въ 
Марковия монастирь до Скопйе. Той е сръбска редакция отъ 
XIV в . , пр'hписъ отъ български изводъ. 8) - Най-сетнt имаме 
още единъ апокрифъ, приписанъ на Варуха, именно нашето 
„ Откровение Варухово • ,  чиято гръцка версия, озаглавена 
дL�'У1)ац; Х4! liJt�xciЛuфL«; Вжроuх 1tEpt wv XEAEY!.1.!X'tL -3-eou iipp�'t(l)V erSev. 
Е�Л6у11аоv Searto't�, ·обнародва Джемсъ. 4) Да се спремъ прочее 
на тоя апокрифъ, употрtбяванъ отъ богомилитt, съ съдър
жанието и текста на който се запознахме по-горt. 

1) Снрийскиить тексть В'Ь ПОJ1иrлотитl>. Латинскиять прtвод'Ь в ь Mo
numenta sacra et prophana, Mediolani 1 866, т. 1, св. 11 , стр. 73 -98. Анr11ийски 

11рtводъ у Charles, The Apocalypse of Baroch. translated from the syriac. Lon
don 1 896. Френски nрtвод'Ь у Migne, Dlctioппaire des apocryphes, 11, 1 6 1 -168. 

2 )  Иэuние на rр'Ьцкия тексть по разни ржкописи , най-стари отъ които 
оть Х н XI в., AIJle J. Rendel Harris, The rest of the words of Baruch. Cam
bridge 1889. Аnокрифъть е nечатан-ь и въ rр·ьцкитl> минен, при паметьта на 
пророкъ Йеремп, 1 май. Въ френски nрtводъ го издаде Rene Basset, Le 
Livre d e  Baruch et la legeпde de Jeremie. Paris 1893 (№ 1 на колекцията Les 
apocryphes ethiopiens). 

s, Н IА-стари11n 11рtnисъ, Xll в., б1; обнародваи'Ь оть Тихонравова, 
Апокрифиче1=кi11 скаэаиiв (Сборяиn отд. р. яз. и елов. Имп.  Ак. Н„ т. °LVlll, 
Jlt 4, 1894) ; А. Попова из.u4е по11еиати11 юrославянски прtпиС'Ь оть XIV в . 
(Оnнсавiе рукоnисеА А. И. ХJ!у4ова. Москва 1 873, стр. 406-4 13) ; Нова1tовиh 
изше друм. �-..беки nр1шиС1t оть XIV в . В'Ь Stariпe, VШ. стр. 40-58 ; Тихо
нроtЮВ• печата два руски прtписа, XV и XVI в., въ Памитвики отречеииой 
русскоl 3итературы, т. 1, 1864, стр. 273-297 ; Poliuka С'Ьобщи вариавтитt 
К'lllll'Ь руска np't.nиc-ь оть XV в. у Тихоt1равова, според-. едив'Ь сръбски пр1>· 
ПHC'lt on. XV в., В1t Starine, XXI, стр. 221-224. 

•1 Срв. no-ropt, crp . 193. 
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Откровението Варухово спада въ кржга на ония апо
крифи, въ които избрани божи угодници се удостояватъ да 
видятъ и да узнаятъ божествеlfитЪ и мирови тайни, за да ги 
оповtстятъ за назидание на грЪшното человtчество. Тоя апо
крифъ привлЪче внима нието на ученитЪ, слЪдъ к.ато Новако
вичевиятъ прЪписъ 61> прЪведенъ на нЪмски и на английски 
и откато Джемсъ обнародва неговия  гръцки паралелъ. Из
слЪдванията и б'ВлЪжкитt на Бонве ча, Харнака,1) Джемса и 
Соколова,  въ горtпоменатитt тЪхни съчинения, уясниха доста 
въпроса за произхода на Варуховото Откровение . Резултатитt 
на досегашнитЪ изучвания могатъ да се сведатъ до слЪднитЪ 
точки : Откровението Варухово, единственъ отъ а n окрифитЪ 
съ името на Варуха,  дtто се говори за нЪколкото небеса и 
за тайнитt въ тЪхъ, било извtстно на Орнгена·, който въ 
съчинението си De Principiis, If, 3, 6, като става дума за 
множеството мирове или небеса , напомня за подобнитt прtд
стави у Варуха : � Най-сетнt, като свидtтелство за такъво 
твърдение привеждатъ дори книгата на пророка Варуха , дtто 
явно се говори за седъмь свtта или небеса " .  Варуховото 
откровение е било, слtдвателно, съчинено прtди врtмето 
когато е работилъ Оригенъ, а той е живtлъ отъ 1 85-254 г . 
ХристиянскитЪ елементи въ Откровението и особено изреж
дането на пороцитЪ у хората напомнятъ мtста въ посланията 
на Павла и въ Евангелието на Матея, а това показва, че съчи
нението е християнски апокрифъ, не по-старъ отъ 1 1  в. Джемсъ 
го отнася къмъ 11 вtю- . Варуховото Откровение прЪдставя 
допирни точки съ книгата Енохъ и съ Павловото ВидЪние, 
и ако въ случая не може положително да се говори за зае
мане на едно отъ друго, едно е явно : тия допирни точки идатъ 
отъ по-стари извори, използувани и отъ трит-В поменати 
съчинения. Началната редакция е била Н'3. гръцки. Съ течение 
на  врtмето, тя е прtтърп'Вла прtработки, които еж послу
жили за основа на два славянски прtвода, единъ запазенъ 
въ югославянскитЪ прtписи, другъ въ рускитt. Сега изв-Вст
ниятъ гръцки текстъ, безъ да е напълно сходенъ ни съ една 
отъ двtтt славянски версии, се приближава повече до руската. 
Югославянскитt. прtписи идатъ отъ единъ старобългарски 
прtводъ, който е билъ направенъ не по-късно отъ XI вtкъ. 

1 )  Ad. Harnack. Geschichte der altcl1ristlicheп Litteratur bls Euseblus.  1 1  
Theil .  Leipzig 1 897 . 
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Вече и най-стариятъ югославянски . прiшисъ, отъ XПI -XIV в . , 
съдържа изпускания и поквари въ смисъла, които се ОПР.а
вятъ при помощьта на другитt прtписи . Туй говори сжЩо 
така за по-голtмата древность на прtвода, който е билъ прt
писванъ и прiшравянъ твърдt рано. 

Двtтt славянски и гръцката версия иматъ научно зна
чение за възстановяването на началната редакция на Варухо
вото Откровение . Важностьта на славянскитt версии и главно 
на старобългарската се изтъква особено поради легендитt и 
епизодит'h, които въ нея еж прtдадени или по-обстойно или 
друго-яче,  както напр . граденето на Вавилонската кула, саде
нето на рая ,  птицата фениксъ и др. Въ нашата задача обаче 
не влиза та я страна на Варуховото Откровение . То ни инте
ресува съ ония свои елементи, които еж улеснили употрtбата 
му ср'hдъ богомилитt . Тtхъ именно ще изтъкнемъ въ слtд
ващитt редове . 

Изобщо взето, Откровението Варухово не съдържа нищо 
особено , което да се противопоставя рtзко на богомилското 
учение .  Богомилитt, наистина, твърдtли, че старозавtтното 
челов'hчество е живtло подъ заблудата на Сатанаила, но 
сж.щеврtменно т'h признавали, че и пр'hзъ 1ова врtме, ако и 
твърд'h р'hдко, еж. се явявал1:1 божи угодници, които еж. про
зираJiи божията правда и еж. я оповtстявали на человtцитt ; 
такива еж. бипи напр. нtкои отъ пророцитt, като Исай, Да
видъ, Варухъ. Тtхнитt произведения еж. намирали приемъ 
срtдъ богомилитt, които ги тълкувапи обаче въ духовенъ и 
прtносенъ смисълъ, съобразно съ основното гледище на т'hх
ното учение. Космичнитt прtдстави на богомилитt за над
земния миръ, съставенъ отъ .седъмь небеса, еж. застжпени и 
въ нашето Откровение ,  макаръ и въ него да не е описано 
подробно и послi;двателно всtко небе, а се поменаватъ само 
първото, второто и петото . Епизодътъ за граденето на , 
Вавипонската купа отъ безумното чеповtчество на Стария 
завtтъ, което, по дявопско внушение , иска да достигне 
небето и да го пробие съ свърделъ, е тъкмо подхождапъ на 
богомипското .цуапистично учение за враждебностьта между 
двата св'hта - небесниs�тъ, дtпо на Бога, и земниятъ, дtло 
на Сатанаила. Прtобразhоането пъкъ на строитепитt на ку· 
пата въ всевъзможни чудновати животни, напо�ня отчасти 
учението на нtкои· отъ богомиJ1скит+. групи за прtраждането 
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на rрtшнитt человtци, чиито души се прtселватъ въ расте· 
ния и животни и тамъ изкупватъ своитt прtгрtшения. Извt
стенъ умtренъ богомилски дуализъмъ е проведенъ, ако и 
прикрито; и ·  въ разказа за саденето на рая, дtто Сатанаилъ 
сътрудничи на Бога, посажда лозата и чрtзъ нея съблазнява 
първитt человtци да съгрtшатъ. Името на ангела, конто 
посажда лозата, е Самаилъ (Самаелъ, !жµж�Л) въ гръцкия 
текстъ, а въ старобългарската версия - Сатанаилъ. т

·
ая 

умишлена промtна на името посочва, че българскиятi прt
водачъ ще да е спадалъ къмъ богомилскиn книжовници, 
които еж прtвеждали чужди апокрифи, като ги прtработвали 
и приспособявали къмъ своитt цtли. Българскиятъ прtводачъ 
(споредъ Панаг. прtписъ) на епизода добавилъ 11 слtднитt 
думи за Сатанаила : еАм• иАмА�. (вм. �жµж�Л) ж• Аозж (т. е. 
к-�.еАДН) .  То Ж• IMOt( Ehl9- пр�.ко• нм1; и ПОСАt NAp1q С.А 'е„тн4НА. 
Легендата, че лозата е било грtховното райско дърво, е 
тъкмо допадала на боrомилитt, които смtтали виното за 
пагубно питие и употрtбата му забранявали на своитt съмиш
леници . 

Разказътъ за арханrелъ Михаила, комуто анrелитt но
сятъ отъ земята вtсти за праведницитt и грtшницитt, е 
съrласенъ изобщо съ духа на християнското учение и на 
богомилството за божията бдителность върху дtянията на 
ч�овtчеството, които се записватъ въ книгитt на живота. 
Високопоетичниятъ пъкъ раэказъ за слънцето, мtсечината и 
за птицата фениксъ, б�зъ да уврtжда съ нtшо богомилскитt 
астрономически прiщстави, само увеличава ху·дожествената 
стойность на Варуховото Откровение, което е едно отъ най
живописнитt апокрифни творения. 

Адамь и Ева. 
Р жкописи и издания. - Разказътъ за Адама и Ева 

излага живота на първитt человtци отъ поставянето имъ въ 
рая до смъртьта имъ. Разгпедани откъмъ съдържание и 
езикъ, славянскитt кирилски прiшиси . на разказа прtдставять 
три версии, една обширна и дв'h кратки . Въ първата - обшир
ната се разказва ту отъ трето лице, ту отъ Ева за поло
жението . на Адама . и Ева въ рая, за страданията имъ извънъ . 
рая, за покаянието имъ и ·  за смъртьта имъ. Тя е поэнэта по 
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нtколко югославянски прtписа и само по единъ руски въ 
слtднитt. р.жкописи, еднакви по езикъ, както и по всички 
почти подробности въ епизодитt. : 1 )  Панагюрски сборникъ 
отъ XVI в., българска редакция, въ Софийската Нар. Библио
тека ,  No 433, л. 1 2 -20, безъ началото. По него е направено 
нашето издание. - 2) Сборникъ отъ първата половина на 
XVI в. , бълг. ред. , молдавско писмо, въ Букурещкия Държа
венъ архивъ. Разказътъ е озаглавенъ : GАоко w dд.sмir w з.sч.аА.а 
до конц.s. Срв. А. И. Яцимирскiй, Славянскiя и русскiя руко
писи Румынскихъ библиотекъ. Спб. 1 905, стр . 843 . - 3) Сбор
никъ отъ XIV в .  на кожа и на хартия, сръбска редакция, въ 
Бtлгр. Нар. Библиотека, Nsi 468 ( 1 04), л.

" 
536-576• Разказътъ 

е озаглавенъ : G.,око w n.sA1t1 w llд.tмir и w 6t(sic w з.sч1А.а и до 
c1t.&"1t.w1ннlil . Тоя сборникъ, както добрt доказа Ст. Новако
вичъ (Споменик XXIX, стр. 42, 60 сл .) ,  е билъ прtписанъ 
отъ български р.жкописъ. Въ него личатъ множество бълга
ризми : употрtба тукъ-тамt на ж, отражение на срtднебъл
гарската смt.на на ж и .а въ неправилни сръбски замtстници 
в и Ot(, изяснение на 1t. въ 1, аористъ на fOt( вм. w1, употрtба 
тукъ-тамt на български членувани форми : '""irroкнwoтi. , f A1t.
мoт1t. , зко"ос�.. и др. Българизъмъ е и думата д• сn.аст"нт�., д• 
сn.sст"н, употрtбена въ разказа въ значение на съхранявамъ, 
пазя. Тя е добрt запазена и въ сегашния български езикъ 
въ смисълъ на съхранявамъ, пестя : пастря, спастрямъ, спастра 
(с.жщ. ж. родъ), спастряне, и ще да иде отъ гръцкото 1tcxa:tpeUю 
(чистя, очиствамъ). Сръбскиятъ езикъ не познава тая дума. -
4) Сборникъ отъ XVII в„ рtсавска редакциЯ, въ Бtлгр. Нар. 
Библиотека, No 470 (738), л. 102-1 1 2. Разказътъ почва : Gдов.о 
о .dд.tм-k и 6к-k w З.tЧIA.t K.tKO liiW Ull .  li-kw• .1'1д•м1t. в. ... """ 11"-kжд• 
c'r"-kw1иi.a и '"с' нмir.аш1 в. ... roтirиir св.01. - 5) Сборникъ отъ 
XVII-XVIII в., сръбска ред. ,  въ Бtлградската Академря на 
Наукитt, № 1 47, л. 70• , безъ началото. Разказътъ е печатанъ 
отъ Ст. Новакмиh, Примери юьижевности и jезика старога 
и срцско-словенскоrа, 3° изд. Београд 1904, стр. 489-494. -
6) Сборникъ отъ XVI-XVll в., неиздържана рtсавска ред„ въ 
Виенската Придворна Библиотека. Разказътъ t'-h издаденъ отъ 
V. Jagit., Slavische Beitrage zu dеп ЬiЫischen Apocryphen. 1 . Die 
altkirchenslavischen Texte des � riambuches (Denkschrifren der Kais. 
Akademie der Wissenschaften, Philos. - Hist. Cl!isse XLII.  1 893 г.) . 

Почва съ : GAO&O w dд.tм-k и w св.в.ir, w З.tЧIА• и ДО Clt.&"lt.WI Hit. 
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lic•з". ro• кiкн . liilш 1  dд.tм" в.' it4H npirЖ1 e ... rpilш1нi41  и в.'eir 
нмirш1 KI\ roтilнi1 . - 7) Измараг ДЪ ОТ'Ь XVI в. ,  руска редак
ция, въ Троицко-Сергиевата лавра, No 794, л. 31 1 6-3236• Раз
казътъ б-В печатанъ отъ Н. ТихонравоВ'Ь, Памятники отреченной 
русской литературы, т. 1 . Спб. 1 863, стр. 6-15. - 8) Сбор
никъ отъ XV в. ,  сръбска редакция, въ Софийската Нар.  Библ., 
№ 681 ,  на л .  526 - 66. Разказътъ, озаглавенъ Gк.1зднi1 w dд.wil: 

и 6в.зir. QЧ1 кiкн , почва : dд•м" ж1 кil:ш1 в." р•н прi1Ж1 e"rpit
ш1нiu н в.еiсмн w&Ад4ш• ,  ежа кirr• в." рдн , и кен noCAOfШAfOV ero. 
Статията, ако и да спада къмъ първата версия, изглежда да 
е другъ пр-Вводъ или, най-малко, пр-Вдставя пр-Вредакция на 
славянска почва. 

Втората версия за сега е позната само по единъ пр-Вписъ, 
въ Ловчанския сборникъ отъ XVI в. ,  българска ред., собстве
ность на Михаилъ х. Нед-Влчевъ, учитель въ Ловечъ. За съжа· 
ление, първата половина на разказа не е запазена. Разказва
нето въ него върви само отъ трето лице, а не и отъ страна 
на Ева, както е въ първата и въ. третята версия. Отд'Блнит'Б 
епизоди еж разказани малко друго-яче и съ другъ езикъ. 
Споредъ това, тая версия стои сама за себе си. 

Третята версия е позната само въ руски пр-Вписи отъ 
XVII в . ,  обнародвани отъ : Н. ТихонравоВ'Ь, Пам. отр. русской 
литер. , т. 1, стр: 1-6 ;  А. Пы.пин'l1, Памятники старинной рус
ской литературы, в. III. · Спб. 1 862, стр. 4-7 ; И. Я. Порфи
рьеВ'Ь, Апокрифическiя сказанiя о ветхозав-Втныхъ лицахъ и 

собыriяхъ. Спб. 1 877, единъ разказъ на стр. 90-96, другъ 
на 208-21 6. Третята версия прилича на първата по това, 
д'Бто Ева се явява пов-Вствователка на по-гол-Вма часть отъ 
разказа, поради което въ н-Вкои ржкописи той е озаг лавенъ : 
G) непов.ilд•нiи 6в.rинil:. Третята версия обаче сл'Бдва по вто
рата въ начина на разказването и въ езика, койrо тукъ-там-В 
е малко порусенъ наспроти българския пр-Вписъ. 

Ето црочее единъ успореденъ пасажъ отъ първата вер
сия (по Панагюрския сборникъ), отъ втората (по Ловчанския 
сборникъ) и отъ третята (у Порфирьева , стр. 214) .  

1 .  1 1 .  I I I .  
И прiид• Gит" е" Gит" eil:д• е" мдт1-
мднкж ен К& P•IO ,„.„ СВ.08.А и ПААК• 

ПАА11&q1и еж и ри- против.& P•IO, поен-

Сифъ же иде съ ма
терiю своею, и пла
кахуся противъ раю, 
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Доi.11.ЧJ• и к„nи.т.1111 
к�.. io\", nоснn•.т.1111 
ПjJ &..CT•IA rА.АК.Т. СКОЖ. ' 
и щ�н nоvстн г.; ""х_ 
rA• dlH(.AHA.A, И pi 
<tнтоv : qi(вq1 sЖн, 

8„ЗBl).A'.l'H еж к„ CROl

MO'{ wЦov' WTH Jti)H-
• ..,. r: BAllЖHA еж • Дnlt. 

a r o  к „  eмii"rw н и•  
�МJт B�.A'l'li.JIL. И Д.А· 

д• •••'{ три пр..т.тн : 

n.11'rн ,  KIДl).A и КНП4-
рис„. И и.„з,м Gнт„ 

П jl-.111.TH н н р и н l' Klt. . 
wЦov CKOIMO\". и кн-

д 1r t'fд•Mlt. И ПОЗ И.А 
н Klt..!IДlt.(NЖ КIАМИ 

н изви ctsir кirищ�.. 
И ПОАОЖН И4 rА.АКЖ. 

Адамъ и Ева. 

п.А.а1111 npi..cтi.i\ rл.1-

кж СВО.1\. и "'PX'.ArrAlt. 

_liJ KN СА\ NMlt. И ptlfl : 
„.,.. к�..пiет.А ? Gнта. 
peq1 : rii, wЦi. м�н 

EOМ\Д�'l'lt. И ЖR\Дд· 
6'i'lt. в�r.АА (14Н СКд.А, н. 

(01111'1'„ КИ 1,"i11'И W 
дрtк.� -"А�nИ Н•,  6Д.А 
К.АКО tJTWArl'I' СА\ KO"

.AfCТh 81'0. rl,Or Д� c'lp
( .&rftAh. р1чt :  w Gит1,  

Nt  ИM.ATlt. l'J.Д.AMit. A-'lf 
K•, П.ОНIЖt Пj)ho/\bl
ЖHШ.il. tiit. дlii't вr · w 
Kh. cir.,"p�TH И tKOH· 
Ч•Х'Ж С� Д Шll  6/'W, 
и OV'KPl\ШH др-kко w 
Ntl'O Жt И З lt. /' Н д И k  

RhlC'rh. из P•lil tlд4Mh 

н 6к.в.� и дддt С ит�:!. 

И Gнт�.. п р и нtсt 0 1�1:! 
C&OtMS r Дt АtЖд.АШt.  

fiД.AM!r. ПОЗИ.А  И Пpi
.1\Th н к�r.зд�r.rн.жк�.. 

кмнко, нsкнт�r. _'61>-k 
в-kнщ�r. н Klr.�AOЖH 
И.А /'А.АК.Т. СКОА\ . 

посыпая перстiю г ла
вы СВОЯ. И ЯВР.СЯ ИМЪ 
агrлъ гДнь и рече 
имъ : что вопиете ? 
И рече Сшръ : гДи,  

о·r�цъ мой бu.;1итъ и 
ме.iJаетъ бJJf'iiЯ рай

ская п хuщt:тъ о и 
д·.втif отъ древа мис
лкчН<1ГО, еrда KdHO 
утолится болtзнь его . 
И рече агfлъ : Сиф_е, 
не иматъ ·отецъ твой 
исцtл-Вти, . п о н е ж е 
г.риближи шася днiе 
его къ смерти. И оу
ломи ему агfлъ отъ 
древа , отъ него же 
изгнанъ бысть Адамъ 

изъ рая, и д.авъ древо 
Сифу . Сифъ же при
несе, идtже лежаше 
Адамъ отецъ его.  И 
видt Адамъ и позна 
его, и приимъ въ ру

цt и воздъдохнувъ 
велми пресмутною ду
шею, и свивъ вtнецъ 
и возложи на г лаву 
свою. 

Горtпосоченото врtме на . ржкописитt и съотношението 
на версиитt показватъ : 1 )  че въ срtднебъмарската книжовна 
епоха еж сжществували най-малко първата и втората версии 
на равказа за Адама и Ева ; 2) че първата версия е била 
позната у быгаритt прtзъ XIV в .  най-късно, защото сръб
скиятъ И .  най-старъ прtписъ е отъ сжщия вtкъ ; 3) че пър
вата версия е минала у сърби и руси отъ българитt и 4) че 
третята версия, позната само у руситt, съдържа часrи отъ 
двtтt първи, и че ч·астьта, заета отъ втората версия, е почти 
букваленъ, малко порусенъ прtписъ. 
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Текстъ. - Тукъ печатаме за  пръвъ n ж  ть първата версия 
по Панаrюрския сборникъ отъ XVI в. , въ Софийската Нар. 
Бибпиотека, N2 433·, 11. 1 2-20. Нача.11нитt Н"hколко реда, които 
еж изгубени въ нашия сборникъ, надомtстихме споредъ Виен
ския ржкописъ (В.). Нtкои варианти, необходими за уяснение 
смисъла на текста, заехме отъ р.жкописа на Б-влrрадската Нар. 
Библиотека .№ 468 (Б.) , отъ Новаковичевия печатанъ текстъ (Н.), 
о·гь Софийския сборникъ № 68 1 (С.) , отъ Ловчанския сбор
викъ, който съдържа часть отъ втората версия (Л . ). 

[ 6АОКО w tlд4M'k и w бк· к'k 
w. з.sчм.s и до &:h.к' р11. ш 1 иi1 , tJк..sз11.. (:;)" кХ'ки .  

1. - Б-i�1ш dд.s�11. K "lt.  р.sн np-kЖt &:"h.1•p>knt1н'i.s , н к11.eir нм-kшt 
Kll. X'OTiEHit Н В:.h.et К1' fOTir Hit tl'O fОД inut, SВ:.ir6'i't Н е' КОТИ И 
n'тнц.и IЩt H.tTil j О Н И ЖI llOKtAirNllMh. dД.tA\OBirм fOДlftJ Н X'P�N lftJ 

е1 И /\''1'41ftJ j NI  ПO &t/\irB' Шtу d.Д.tMty, К"h. IШJllм NI CMtl3XtJ НИ fO· 
ДИ'l'Н , н и  /\t ЦJH , ни енiЕетн tf'rO, дон· Д•Ж• N I  ROKl/\HTh. им' т.sкоЖt 

н 6в'к.s.1) 

61''д.s ж• e"lt.rpirши и npiEeтtJnн з•n•кiЕди „i.1,  изr и.s н h. E h.i"' 

из р.tи и ,  no1• tlд•11 Ж• tttJ екож 6к'кк., нз 'шl н e-kдt "" A\teт"k 

npit дк1р'мн р.tнек�.1мн . .G.нд ir tlд1м11. к.sко Х'"Чl'т родит11.1 К.sн н.s 

и t'lкt/\.t кр..sт.s tмS, и внд ir к.sкt rо1111т Si;:fllти К.sнн"h. tlкм.s, н к11.е

кр11.кil t'lд..s"' кtА'ми.  Tor.t ... nрiид• .tp 'f.tl'r/\11. Aiиr.sиA11. к11. tlддмоу н 
pi tмS : dд.sм1, нt изр11.ци ни екр11.�;:и ни нм.t К.sи н.t н и eкp11.� hl 

срu,1м11. ев:.ои11.')  И тS n piri;:w� .dд.s11 1 1ри 6д1.м-k . иi. ,,-1rт1•) тs род и  

К.анн1 и dкм.t &р.sт 1ro. И pt tlд.sм к 6к'кir, и noeA.seт.s к11. екотw11') . . � 1Ut. КИ61 'НО 11) мirсто. 61'Д.S C"lt.В:.pll.ШИШt  .Дi. /\tт, (nрнзк.s dддMll. 
ЖIHtf CBOIO 6вкоу и pi ••И : е11.кр11.wнш1 et /\Wll. .дi. н)8) &:'11.'l'BO
pHA r К.sин11. кр11.� вр.атir ев:.0111, fiil KO Ж• r оурi но N IMH/\OCTH K ' нo .  

Нзид111 и в.иди"' . Нз'ш�m• и oвpil::'l'owt dв1м О\'ВИ1н.s шмХт1вно 
,11.коtо К•ннокtJ. И p'i Г' к11. •'1 'r1rrAoy- АiиrАнА• : ph.u,и dд.sмtJ, д• 

1) tlд.sм11. ж1 вirw• в:.11. р.sи npirЖ• ei.l'pilшtнiia н кеiсмн wв�шt, 
ежt вil::JI 1111. ""'"• и веи noeAoyш.sror вrо, звil::рн•• и кен екоти н 
кеи П'l'ИЦI n1 р ' н.атнв ;  кеt act no&il::A1a мi1• d,1,.aм•кir11 пит•Х'О\' с• и 
Х'ОЖД•fоV Kh. 1101\IO 8Mty, Н '1'.tКОЖДI Н Kll. 8взil::. С. 

1) dд.tмt, нt скр11.ви ни р 'u,и н м.sи К.tин.а ИАН нt им-kи С. 
1) &f AofiT С ,  
') .И Bll..,. кpirM к11.зр.sет1ннi1О нr„ . ПОС/\.S нх K ll.  екотоу С .  
11) Кнрнноеh. С. 
8> Заето on Б. 
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ничто к�з&Jiwи сво1мl К.sинl о д irл1t. том1t., ни что д.s Н1 в1t.с· 
K&J1t.GИT1t., ни дл CK&JНITlt. Blt. C&Jl\И свои11• По том11.] 1) &JОдит cli.s 6в'r.s 
и Н•&J;чт им• 1моу Сит11..  И '1t 6вr.s к11. dд.sмov : .sз11. &Jодих cli• в 
·мirсто t1вм111 , 1rож1 оуsит. К•н нlt. G&J.Sт . и„ прiиди , rli мои , Д4 Вlt.З
Д4СН IВ.4М1. Jioy И Ж&Jlt.TВA П&JИ Н1Сir11 IMOf. 

11. - и &JОДИ t1д4Mlt. clioв1t. .2\. и Д.Т.Цll&JIH .2'. н жит dд•м1t. 
. .о.. Clt.T лirT и .2'. и П4ДI в�. GOl\ICTlt. и Blt.Slt.ПИ t1д•м1t. rл.sco11 Bll\ilMlt. 
и pi : Clt.Gl&JirTI ех., ЧIД4 МО4, к.т. м'н1r. и OfGOr.il с.т.�1) t1д.s11 ВIАМИ, 
ПОНIЖI Н1 ЗИ.Sr.ilWI ч 'то f" GOAleTlt. . И elt.G&J.SW.Т."O" Ч.Т.Д4 1ro Н ет.sх Н.S 
Т&JИ ето.sнw . И n� „„„ 1ro Снт1t. : wч1, wч1 t1ддм1, что .� Н1МОЦ11t. 
'l'BOr.il ?  и ,; t1д4Mh. : w ЧIДО мо•, GOl\1(1' " КIЛИК4 r Kll. м'иir. и 
&Jirw.т. 1моу ч.т.д• 1ro : w1, •д• помirноу1wн s2\r.s.s &J.Sиск111� , те rо 
,; sолиш т.sко. И '1t Сит11. : wч1 , .ss1t. ид.т. ех. м.swк.т. мо.т. и П&JИ
Н1е111 w ,.,.. , •А• к.sко GOl\leTlt. оутолит с�. d;a,411 "' : w ЧIДО, к.sко 
ти А• в'ннд1wн в &J.SИ ? Сит11. &Ji : wч1, изи• 1) н.s П&JOCТ&J.SHHO ж 
мirсто П&JОТИВА &J.SIO и Кlt.СПl\4ЧИ ') ех. нсз„ ерЦА , и оуелнwит NH  •• „
и П&JИПОfСТИТlt. •rfл.s и оутолн т  M/\lt.&A GOl\ICTИ 'l'ВО.Т.. и ,; t1д.sм1t. :  
Н 1  т.sко, elil, Н 1  т"ко , н.т. sол1ст1t. чрirкн.т..i имдма.. И pi cli11. : 
к.sко ти sол1ст1t. .�. к.tко ти П&Jiид1 ? И pi l'lд.tм1t. : r д• с11.тво&Jи Gh
MIНI И M.ST&JI 'l'КО.Т., И W Нl.111. &J.SA Of MИ&J4111 И КИ Вh.еИ M&JTKhl В.Т.Дlтj 
ДАДI Н.S11 s„- e.sдi. р.sнски , иж 6кrж p.s4 по1•оувиrо11 то. Tor•.s прн
Gl\ИЖИ с.т. tii:: .s . ,  поклони еж 6вr.s и вид ir rако створи ех. B&Jflt. 
.s11Iкwмi. ws1ш1011 н д.tдr 6взir w дpirв.s eиireтi. , и П&Jirстжпи з.s
покirди 1·А н..т., rаж1 д.sд• з1мн.srа .5) И pi Сит�. : кто з1м11.н.s• иАоучи ? 
Pt t1д•11 elioy : еткорн ех. днrавол1t. ев-kт1л1t. .tfл1t.eкi,111 wвр•зо11 и 
П&Jнд1 Klt. змн н р; · 1и : ти 1ен м.т.др.s мноrо, ти д•н w дpirв.s e1ro 
6к'з-k Д4 eнircтi. н дi.' dддмоу. и ТдКО eTBO&Jh.I . то , •• BOl\ICTtl и 
смр'тw npirд.sro11 �- Tor д.s П&JИА• к:\кд 11оер1с• &Jдra , nост.sви npir
cтoл1t. rlii. и в1t.зк.s ет&J.s11 1 ни11 r2\сом11. : dд.sм1, t1д.1м1, r д• 1си ? dзi.. 
&JIKOX : н.srlt. 1ем1t. , l'li ,  Н 1 Mtr.& ИSlt.ITt.1. и "' · 1·„- =  иикоrА.s Т4КО Н1 
CK&JНAt. еж ICH w MIНI .  6r4• eкpнB.SIWlt.l"O" w MIНI ,  прirетжпил1t. IСИ 
з.sпокirди мо.111. , оумиожж н• тirло TBOI &J4НИ и C&JI\• TBOI ВОАIСТН :  
П&Jlt.K.S .111.з• Ч&JirвoвoAt. и rлоухот.s и по том11. поелirдоуА.т веж .,ази .•) 

111. - Tor.14 dд•11 &lt.ЗД.111.Х'Н..Т. r.•Аико и pi Klt. elioвoм1t. свонм1t. : 
ВIАИК.111. BOAirЗHh.. ИМ•11, ч•д• MO.t. Tor4• 6y"r.t Clt. ПА4Ч111 "' 1моу : rli, 

1) Отъ началото дотукъ заето отъ В. 
1) et Б. - 1) изндоу В. -

') &lt.CПA4ЧI В. 
•) s1t.м'н.sra (змия) В. 
•) ПPlt.BOtl BOAtlCTlt. e&JltorвoAlt., fi rAoy"X'O'l'.t, f WЧHBOAh.. , ПO'l'OMh.. 

ПOCA1rДoy'IO'l'lt. BCI ••зiи oi. с. 
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RhСТдНИ ,  ДдИ м'wk w EO/\tCTH ткож, Д4 си WE4 noдirAикir , w MfИI 
ЕО '1'4КО тр�.пиш EO/\tC'l'H . .Pi i'fд4• Kh 6кзir : Кhе'1'4НИ  ei. cJio• МОИМh 
Ситомh, иди протик.11\ рд�о eh П/\4Чtмh, noeиn4.ll\tpt nphe'l'И.11\ rА.sкж 
скож, tД4 к.sко Оt(САишит Гh" мAfвhl В41О и npOПOt(t'l'Hт' ми w дpirк.t 
Мде/\ИНд ,  Дд киж•.11\ tlДд к.�ко ПОКОИ'l'h мн EO/\tC'l'h . :C.he'l'4K' IU I 6кr.t 
Ch elioм„ еконмh, приrож44Шt Kh p.iio, кндir 6кr4 зкirpir Kl/\HK4, 
н�tн tм Ko'l'Ot('Ph, 1 )  roн-k1 1 1 1  нзirсти сн4 tИ Снт4. И &hеП/\4К4 еж 
16вr4 Кl/\ИКО и pi :  "' ro�-k м ' н-k,  чждо MOt C/\.S4KO•,  w el/\H ДО .IE .-ro 
npHШfC'l'KH/il К/\tТИ мн X'O'l'.11\ кен , 2) MfHI во р4.11 к'cir З/\4/il Оt(МНОЖИШ.11\�. 
и 'кhЗhПИ Kh цроу зк-kptMh rX'1\\h Rl/\itMh pi : "' зкirpio, н t  воншн 
лн с.11\ нкон.11\ вЖililro wврдзд rli-k, иж tptШH изiсети tro ? кдко 
СМ-fаШН Ot(CT4 CKO/il WKOj1HTH N4 Ч�С' ВtК4 И WBhlilKHт ЗЖВН СКО.11\ К 
н tMOt( ? К.АКО нt nом-kшшн 8) КдКО 'l'Ж Х'Р4н-k• РЖКОА\ /\\ОtЖ ? Tor44 

з'вirph pi к нtН : w 6кrо , w el/\H Н1  НМ4ШН R/\4' н.�4 Н41МН Д4 пок•
л-kк4tШН н4•, wтн w 'l'IBt е.а r ЗдЧl/\О (зло) . К11ко eмirt Ulhl 'l'H WТh
корнт Ot(C'l'д cкoi.i н eнircтhl w дрirк4 , 1rож1 тн нt p'i Гh-, З4'1'О н 4Зh 
r•111ж Ot(BHT 'l'tBI и нзirетн fOtpЖ ЧЖД4 'l'KO/il.  Tor44 6кr4 Н1 wк-ktp.t 

нич' то. Tor4.A Снтh pi к�. зкirpOt( : З4ткорн Ot('e'1'4 ткolil до ежд11, 
ПОнtЖt WBp4Зh вiсн X'OtptШH \14ЗОрит ; К /\ОЖИ екоt• Kh КtКИ Дд Rp-k
BHB4tт .') И т.�ко прirвнк41т Kh кirкhl .  И прiнд• Снтh ei. М4ИКЖ ен 
КЖ Р41О П/\4ЧК.tрИ еж И РНД4Жtрl Н К"l\ПИЖtрl Kh fiov , ПОСНП4Жtрl 
пр�.етиж rАдкж екож. И прнnОt(етн J,h- др•r/\4 Миr4И/\4 и p'i СнтОt(: 
Ч�КЧt кЖи , КhЗКР4'1'Н еж Kh eKOtMOt( Wб,Ot(, W'l'H ПРНВ/\ИЖН/\ ' еж t 
дli i. tro к�. емртhl и н t  им4т крдч 'вж. И 1) Д4Дt •моt,• три пржти : 
шк'rн, к•дР4 и кнn4рНс:h. И к�.з1• .Ситh пржтн и прннf к�. WЦ°'f" 
C:KOIMOt(. и кнд ir dд4Mh и nозн.t и КhЗДhХ'НЖ Вf/\МИ и изви etв-k 
к-kнщh и ПО/\ОЖН Н.1 r/\4КЖ. 

IV'. - и прнзк4 ЧЖД4 eкO/il н ВНОt(Ч1'1'4 и р1" Kh ни• 6к'r4 :8) 
поржчir4 к4м�., ч 1дд мolil, К4КО прirАжети нl' кp.Ari., Д4 н t  пр-kАЖ
с:тнтh н кi npirзh З.tKOHh UШh. i'IД4Mh В/\IОД-kш• Р4Н , кhe'l'OKh и 
е-kкtр�.с:кжж етр•нж. i'lзh 6в'r4 ehB/\IOД.tfh Kh З4П4ДОt(, ПО/\Оt(ДИI. 
t'lд.iмk В/\IОД irшt зк-kрн мжжжекн ПОАh , дЗh 6к'r4 В/\IОД irfh sк-kри 

1 )  KOt(TOPk С. - rорrо и н  Б.  - rорrонн Л.  
1)  w e1Air н до кirки K/\t'l'H MI X'Otpf'Th ке.4 'l'Uph с. - K/\.v\'l'И 

.'11119\ fWtpl'l'h KhC:tKh A\ЗhJKh Л. 
8) Н1 ПОМННШН /\И 'l'hl Л. 
') З.IK/\hlH4A\ 'l'A\ sкirpio, и Kh /\ОЖИ C:BOtMh Д.4 npirBhl B4tUIИ 

ДО С:.11\Д4 Л.  
1 )  + Оt(КРhШИ .дp-ki.o · ro  н trож• ИЗhl'H4Hh Bhlt'l'k из "" ... л • 

. &) Разказътъ на Ева ли псва въ Л .  
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ЖI Hlt.CKi ПOAlt. . Тс1 к'ннд• ДИ 13В:Оl\lt. U\ СТ'14НЖ wк.т.доr вirw• 6в'r4, 
П.'1ИЗВ:4 змиж ка. e•вir и , •• н поем ж Kh. м 'нir ДН13 В:ОА�.. и Пl'iHДI 
eв:irTMh. в:мико, ПО.Т.ЦJ• 'ff-t 41'1'-Аh.СJС..Т...Т., lilKO и 41'1'-Alt., н ,.. Kh. "''нir : 
&eir АИ Kl'.teн•• ен-kдоу•т• ? И 1'-kf1t. 4З1t. : •дино дl'ir&o ,,· и4м�. Г1t.
иа 13 ет и ,  •Ж• ••"" поер'kд Р4/41 . A"1a&0Ai. ре" : миоrо nоЖ4/\Ж &4e1t., 
пошж1 ш р4Зоум-k1т4 ИИЦJо ; rliя. u111, то др'kко tf вАЖеи 1cir1: 
дpirв:i. , •111• ewkeт• w дрirв:• тоrо, то 13КО в!iи вждет и cв:irтAw 
В.К.ДIТI lilKO и 41'fAW .  I6rA4 во еиirдо:к: w дl'irKA то, тоrА4 wкpi.
зoeтir Ж. w„и мои и в:wд irri. , 13 КО и и&r• 1emi. и в:i.enAAKAX' еж что 

тв:орн1 •  ДHliilKOAi. Ж' НIKИДllМll. Bh. "". d». Ж• е�.внр4Х AHC'l'KНI и nо

к9ив:4х ердмотж мо.т.. Пошже gко вifw• р.1здirА1 и�. рдн,  nоАоки нж 
i5.д•м01(, • nоАов:ннж. м ' иir, ко• др-kкш кirш1 в:�. (мож) СТl'•иж, к

'
е• 

ДHC'l'Kll nов:р1t.Ж• , СМОКО&НIЩ4 Н1 UО1Ц1�.ж1. Kll.SlfЖ w AHC'l'H13 и np-k
ПOtillC4x е.& и в:�.индоr�. noA дрirко , w и1rо ж• eиirдori. , и.  в:�.зк.ах 
rмео111 в:мi1м�. : l'IA•M•, tlд..tм•, r д• 1ен ? оttiндн к�. 1м'11ir, д• ти 
НСПОВ:'ЙfМ�. ЧIОДО. И Пl'НДI dД4Mh. Ki. м '11ir , И АЗ�. wв:p.i.sox оует4 MOl.ll , 

н диu в:м�. ro1opir.w1 к�. м'нir w д1irв:.1 н w 11•sovмir, •А• к.ако 
c' wkeтi. и тон. и e11ir,1.1 tfд.aмh. и wкр�.аоетс1 еж wчн 11'0 и кнд ir 

м1.rет.& мо.а и екож., и pl' ми .: w жt но, что еткорн м ' нir и nочто 
Ot(д4"Hf&ir е.ж w .х„ ... sfcuж ? TorA4 ove„нu1.aro111 „„., 4'1 'f41'-A4 Мн
f 4НА4 прнзнв:А,у.цs.s .1rliw 1'е& и р1" HMh. : т.1ко rli1т1t. Г1t.-: е 'нндirм�.. 
к 'рс1и А• Ot(CAHUJHT• еж,1.�., r д• ••"" ci.rttirwмi. dд.ам�. и к1.ко ДА 

ежжд.т. •моv. И еннДJ r..- 1111 91.моу r•11ov&нмov и мноЖтко i�.,„ 
П.ОЖЦJI ШМАh.ЧНЖ& 1rk 1) пое9•д ir '1•11 nttireтoAi. rlii..  l'IДAMO&O 

др'kкш цкТrirw1 цкЬо11 1мiко11, мож ет11.tн& ,1.11irв:i1 ovв:1д.sw1 и 
W114AIH 'нo. и 1i.s'&.t г„- dД.tМcl. f'IA•мt. 11•" : Гli, Ot(CAИ Ul4J rJ тк•и 
и Ot(BOlilf еж, ПОНIЖI н.tri. •е' м�.. и „.. 1·..- 1С11. Н IMOt( : кто ти по
в:irдА, ако н•ri. 1ен ? 13КО нt  ви e' иirA1t. w д9irв:ir, •ro ж• ти l'irri. 
и1 gетн.  И no�r• н.i' .4rliы и eв.19-kno roнilrж нн .  Toro р4д етв.09н 
и.\" W'l'Ot(Ж41HH W jJclal ,  И Mhl MIЖЦJI СЖ l'li.Sf0111 41'-AOMi. : ПOM04il:TI 

еж Б.оi{' . И rli• 1'1д.4м�. : noмliovи н и , �ко, wтн eя.rpil:wн1 ; оvмХ'рдн 
еж w м 'wk., 1•1i .  и TOl',t\4 ВИ(& 41'1'-Ahl l'OHIЦJI dд.4М.4. dд.а111 Жf 111' : 
помliоун мж, Гli 1:\'ко, прнпоvетw м'иil: Х'l'•нж, к.sко жнкж .tsi.. ? 
Нsв:едошж ни  41'1'-АН H 'I  f4A lt з.1тко111нw& р.sн w нl. Tor4• tlд.tмi.. 
1i.nи11w• r.С.1ри : no.iot(H МА, 1:Жо; и n_,.noyC'l'Jl11 в�ожr•нi1, 1r4• 
fОЦJЖ етв:о9ит ж�.рткж &.оу, д• прнн1е.i К.4ДНАО. tlrl"Alt. Hwlмi., н1-
nttil:eтднo MliжЦJi, rli.4w• : пом2\оун , dко, npi.кoe„s4.4Hil CKOI . г„- Р•" 

к�. •rl"Aoмi. екои11 : пр•ко АН tf т41Со nАтнт tlд•мov, к•ко моv t:' 

1) + и СТ4 Б. 
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сt.жА1·н 'мо,  или шпрдкfдно .,� тдко ? f1rfлн н1пр-kет11н 'но rii.srж : 
Пj)дк,Ан� .r сх.д"' ткон, к�ко, Kh. нетн нж. nр4к1Анk. TorA4 г"- прн
поvети fMOV я;(rож.л.ан'it T8MHlil H h.1 А4Д4Нh.  Н AHK4Hh.. 

V'. - G:-kдoroм 11р'kд дкtрн рднскнм, t1ддмh. плдЧЖЦJН nрн нiкk 
Kh. �··\/i1i"i> WБIJ4З0Mh. hiЖ4 н \1НДАШI .  и Gh. � .!i. дJi1н Н1 ИМ4rом чжео 
сн'kстн,  Кl\З4АК4Х'-Ом KIAHKO. f1з11. 18к 'rд Кh.Зh.ПН][ KIAHKO : пом;(оун MI ,  
ткор 'ч1  Г fi ,  мrн t р•А енко tlддмh. пдтн . И r;(дrж.1) tlA4мov : Кh.е'l'Аин ,  
rИ м�н .  А4  ПOli ЦllM fр4НЖ Ct G-k: ; оуж• G O  Дfh. мои K h.  м'wk WA\дA-k 
н coli'.1 „,о , к�. tA ' •1ir wм4лitло .r. ТоrАд f1д•м11. к11. м'wk р1" :  щ1н
rодит срЦ1 мое д• смрти пр-kд4м

.
"' т1s1,  нж �;:ож. еж, пошж1 w11:рдз11. 

ткои &.; сткорн н ПОНIЖI К41 ШН С& и КkПНfШН Kh. Б.fov ; тоrо 
рд.11. c!JU:• МО! Нf W<\,llt.Ц�I ШH w MIНI . и Kh.e'1'4 f1Д4Mk н WRHдoroкt: 
к 'еж sемж н ж w'l'(��т�roir.-k сн+.стн ИН ЦJО, тh.кмо u,Rol'"' тр-kкж 
см' нжн . . и П.tКН 11'1'.!'li:\MTHK'wн еж НАМ„ Kh. ДKlj)IMh. j)4HCKHMk, к�.зh.-
1 1нrом м;(ipi: nом1'�1tн ,  dr.o ткорч1 , тк.sрh. еко.ж, nрнпоvстн ндм 
сн-kд�. . И it\l\иr.&-k ех нrп,i::ст.sн 'ко  .�i. д

'
ши . Тоrд• САН ШдХ'ом дрfrлд 

� нr.дv.,1.1 (н) Н\v�л• мi\.ж•••• еж w н1С И покм'\: r11.- 1rp 'fdrлoy Hw
HMt(, И Kl>.�ITh. .§ .  Ч i'F.�fH W j)4R li д°d' H4Mk. Т�rд4 9t" Гk: Tj)h. Htl 

н кл11.цщ�. И!l!t. длмнч тконх�. дд н�нд1т н w nот4 ско1rо cwkcн ; 
дд З!)н т ж1 н :1  тв.ot:il тts1 и Д4 т91n1�р1т. itp 'r4r;(мi. Иwнлh. р1" :  т.ако 
r;(f Г�.- Kk fi,!,dMO'( : ЖfН.Ж "J'J(OЖ. HI C'l'KOpHx Д4 .r '1'1Eoir Н4 ПOKl
л-kн 'it , нж �.4 •• � тtc-k НА nocl\oVШ•нi1 . fi4ки 4fл11. Иwн"" noк-kcтh. 
f1Д4MOI(, Н WАЖЧИ СКОТН кеt:КНЖ KftpH W АIТЖ.tрИХ Н Х'ОДЖЦJiх И 
сткорн днк'i• пит"'мо н н.stt1" k'·�н K'ftpИ им1нд .  

VI .  - т 4КО Кh.ЗЖ.'1'11. КОАОКН н Kll.ЗWj)4, Д 4  CTKOlfR CtG-k: X'\1.IH4.  
Тоrдд дн4ко"" прнд• н стд н ш дJ' t1ддмоv з1мж р4Gот.sти и р1" 
flД4MOI( : MOr.t .r ЗIМН413 , А sic;g сжт мfА Н p.tH j ДА 4tpl ЦJIШН МОН 
�;:нт, -Дд j)<IROTH 3fM � ; 4Цtf АИ {ОЦJ t ШН яЖн вити , подн к рАИ .  
flA4Mti. pt" :  гАч-k СJ((.т нясt.' н stм' лt: " рдн1) м кh.e-k к'емt Я4.1. Днg
к�л" р1" IM01( : Н1 Д.tо\\11. тн ЗfМАЖ i\4�0Т4ТИ , � .... Н1 З.tRНllJIШИ м 'н-k 
j).tlt.KOПHC.tltil CROt,  Д4 е ч  мон . tfд•м� (Jt : кто ЗfМН r..-, тоrок�. t-C'Mh. 
431\ н ЧЖД.4 i\\O г.t .  Д.мr.1 r-:OAk Kh.ЗjtAAt(K4 еж. t1д.tA\h. яо ЗH413 tut ,  �ако 
г..- CH H'l"it X�!114TI\ •' 4 Sf�� Н WЯA-ktp•� X'Otplт К" ч;(К'IИ WG1)4Зh. И 
nо11р4-м X'-OLJll'I'" днu �rол• . И pi диlitко• : sс:1nншн м'wk ржкопнс4нiе 
CKOI. и З4ПНС4 dдд-Мh. : K'l'O ЗIМН .... -. тoroкti. н .191'. н Ч.ЖД4 i\\013 . 

VII. - 6кr.t р1" Kh. dДAA\Ot( : Kh.e'l'AMH ,  rн, помоли :к..� w CIM'h. 
Kh. lioi(, Д4 RЗG.SKHTI\ нi.' w ДИr.I КО/\А c1ro, noНIЖt •-СН'IСО П4ТНW Mf8 

1 )  rX.ar-.. Б. 
2) 11:Жн г.t  соvт Н�С4 и ЗIMAl<I н мор1 с. 
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р.111.. t'lд.ам' ж• р•" : w 6к'rо, поНIЖ• к.а1wи ew w .ЗАов-k еtи ,  и rЦ• 
мо• оt(еАиwит тж., поНIЖ• е�...з11..а т•в• r..- w р1вра. мои:�:. ДА поетим 
еж. .М . Д 'Н IИ 1 fДА Оt('Мfрднт ' С.111. l'h.- W н.i' (И ЩJИПОt(СТИТh. НАМ 
р.а.зоvм�.. и жив.от�.. . t'lзi.. p-k:i: : rii , ти пости .м . , А.Зh. поЦJж .мд. 
Р•" t'lд.aмi.. к�.. м ' н -k : п р и и д и  к�.. p-kкi.. , р1комж.ж Тиrжр�.. , и nоими 
К4МИКh. KIAИKh. н ПОДАОЖИ под но.з-k св.о•н и Кh.Н НД Kh. К9Д" и 
wдж.ж11.и еж. кодж. �ако и ев.итож. до киж. скож. и м2iи Б.J &h. срЦи 
еко•м�.. и ДА Н 1 и.зид1т picчi.. и.зh. ovcтi.. ткои:�:. И p-kri.. : гii, .аз' (.з)ов.ж 
Kh. lif'ov в.i..c-kмi.. (CPh.ДЦIMh.) МОИМh.. и ИДI tlд4Mh. Kh. Иwр'дАИIО  и 

КНИДI Kh. кодж н погр1.зи еж. KICh. В.h. код ic и В.А4СИ ГААКИ СКОIЖ ,  
ММЦJ•"" liroy и M2iTВ.ltJ В.h.СИААЖ.Цll .  и TOt( СНИДОW.11.9 Ar;ltJ ... Кh.СЖ 
КIЦJИ ,  .зкirр1и и екоти и к 'сж. птици п•рн.sтиж. ст.ан.sж. �ако и ст-k кА 
11 рн tlд.aмir, м2iЦJН"О' Kh. Б.rоу .з.а tlдAMA. Ди�акоАh. прид• Kh. 6к'sic 
41'2\h.CKHMh. WBp4.ЗOMh. и ск-kТАОСТИЖ., САh..ЗН K8AHKW wрж.ЦJИ по .ЗfМН , 

r2iж.ЦJИ к�.. 6к's-k : и.зиди , 6к'го , иs кодж., Ot(CAHW4 1· ... - мiiтки 
M2iЦJ ИJ: w к4' и ПОСА4 MIНI 1· ... - к т•в-k Д4 Н.ЗИДIWИ w в.одж. . 6к'гА 
ЖI ПОSН4, laKO ДН13КОАh. .r, ННЦIО MOV Н 1 WK'kЦIA. l' рЖ.ДЖ.ЦIОt( Жt 
t'IД4MOt( w 6р' Д4Н-k и wвр-kт• CAirДh. ДИlаКОАОКh. и Ot(BOl3 еж. Д4 

К4КО пp'kAh.CTИTh. 6к'r ж.. 6rAA кид-k 6к'r ж. Kh. код -k С'l'ОЖ.ЦIЖ. и 
к�...зр.аАt(кА еж. и ,  по1м11. •ж., изв 111. ж. иs кодж.. Tor11.4 г2\.s tlдAMh. Klt. 

6к'.з-k : в�..ст.ани ,  н.зи11. и пом2iи еж. liroy, доr11.1 прtДАМh. дfi.. мои 

к�.. lioy. Torд.t 6к 'r.s и.з11.w111.wи n.s11.1 wвр.s.зо• к�.. .зам и ,  пом2iн еж. к�.. 
li.oy и р1" :  е�..гр-kшн:�: ти, Гli, с11.гр-kwи1 ти , 1111.ко, npirд .sr2iи тв.оими 
н Clp4$ИMW WIСТОКрНА4ТНiмн, Ch.1'4)-kwнr ти пр-kА cтp.swнiм1t. пр-k
етоАwм, c1t.rp-kwнr ти, ГИ, ci..rp-kwн:i: ти, в1t.cirк1i. во rpiiX'" "'' " ' 
рА11. сткор1i . 

VIll. - И прида .sl'Ah. rlii.. Kh. 6в '.з-k н р1" :  к1t.стАни ,  6к 'rо , 
t'IД4Mh. и.зид• w TirA4 CKOll'O н дfh. 11'0 прiнд• прiЕА ГJ. и прид• 

6к'l."4 Н4Дh. nAo 11Д4МОКО Н КНД-k К4ДНАН НЦЖ .ЗА4'1'НЖ Н 'l'рИ CВ.irЦJ' -
н ицw rорж.ЦJИ и cfw .sf'A„ по•дрh.ЖЖ.ЦJИ:�:, н к�...знд• кон-k вiirooж
X'4Hira до нsii... и с�..w1Аш и• еж 4f'A•Mh. ПОКАОНИШ„„ тirAOt( r2iЖ.ЦJI : 
ef.s.s ст•w,  к�ко, проети тк.sр11. скож, �ако w рж.коv ткоt�о •'· 6в 'г• 
Жf кнд i: RIAHK4 ЧIОДIС4 етож.ЦJi np-k• Б.f'oMh. и ПА4К4 еж Ch. СТР4Х'Ом 
KIAHKHMh. , и ПрНЗК4 cJi4 ево11•0 Gнт.t и pi IMOt( : Kh.CT4HH w т-kА4 
WЦ4 CKOll'O и прiндw Д4 ки•шw ЧIОДО, KOI Н1 кнд ir еж. Н НКОАИЖI . 

и Kh.C1'4Kh. Ж• Gитh. прiидi1) и , •• IMOt( : Кh..ЗрН Н4  liвo .  и Kh..Зpirк1t. , 
кнд ir Kh.CI KOИHll.C'l'KO 4f'Ah. СТОЖ.ЦIН np•ir прirетоАом и M2iж.ЦJ1i r2i4f Ж.: 
помАОt(И , к�ко, тк.арh. екож. И Gит�.. pi Kh. м.ат1рн еко•н : к�...зрн 

1) + к�.. мfрн еконн Б; 
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13КО  с�нц1 и АО'(Нд покА.1нirж. сж.т °''ircтoAO'( , м;(жарн'О' з .1  wцд мо1rо 
tlд•м•. И р 1" 6к 'r  • : ra1 •l' скirт 'rirм11. ? Р•" Gит11. к11. м три ско1и :  
1ra.1  к11.ст.1 АР 'Х'Аrм11. Миr.1м11. м�1;1ти еж, оумАкошж. всж. сми дr;(11.
ск hlж. пpAir ГАНIА\h. И П.АКИ Kl/\HIMll. r1.1м11. Кh.ЗКОiШЖ. r;(&apl : sX°KIH4 
С/\8.1 rJ.iir ПОо\\Н/\О'(КАКИ тк.1р11. скож. tlддм.1.  

ToraA п рiндошж. AfAhl,  r•роуким , с1рд.имн и к11.зж.шж 1 ) tlд•м• 1) 
Rh. 1' 1рО'(СН I Е/\АТО8) и ,  прОС/\4КИк 'ш• 1ro ,  TOV' WМИRАХ'Ж триари . 'G.h. 
. f . ЖI t.1 пpocтpirTh. fa; р&КЖ , СirДЖЦIН И.t пp irtTOAir, Н при.жт 
flддмд н кжд4' 1ro дp'ro1fмl.4 Миrдмоу и р1" 1моу 1•а; :  к ' н 1си тirAo 
н ·о к ' рАн ; дf11. ж• 1ro дд п рir&нкt.1т Kh. тр 1тшм н1>11. 'О'; 'rirAo ж1 1ro 
тоv ДА прir&икд1т11. до к11.ск}с1 нit.1 мо1rо .  Тоrад дрf Ar/\11. ПNMh. 
... 'О' "" • г - п � . . - � �•ДАМ4 н прнн 1  1ro , .... Р• IMO'( 11. .  АКН л с Р• - Kh. др rrov : КNИДН 
к ' рАн и к11.зми порфи рж. ПАдарднiцж н покри т-kм t1амо• и прннми 
MotC/\O и п pirA-kн 1ro , тдкожа1 и тirAo tlкмоко сткори  при шм . И 
Klt.ЗR4 „ ... - tlд4Mol и р1" :  l'IДAMI , dд.tм•,  r ДI IСИ ? TirAo Ж• wкirapA : 
CI 4911. , ГJ.i. „ ... - pt" :  T.tKO pirr11. TIEir : з 1мir ICH , Kh. тж.жА1 ЗIМЖ. 
п.tкhl понд1 11J . .  ; и пдкн нд к11.сJн ш  к11.скрн 1шн с11. к11.с-kм11. роам чкt
Кhlм11. . И пp-t.iepтhl rpo1>11. н.t .Д. стрднн и Кh.ЗАожи 1ro к11. rpo&11. и 
прirАИ13 н р1" :  тко13 w тконz т11>-k пришсж.т еж .') 

IX. - 6к'rо1 ж1 пpir& h.'D' по l'lдAм-k .s. д'ши , м�ж.цаи'О' (и) 
ri\дap1 ПААчжцаi : l'н lii, 13Ко мж 1сн сткориА11. w р1&рд dддмокА , 
тдко и с м и м  Д4 Е.ЖДЖ. И прн н ич 1 нд  rржди скоЖ , ri\&apи : Б.1-, 
прими дf11. мои. И тоv 11 р-kд4' дf11. скои к11. Б.fоу . Прид1 дpfrA11. 
МиrдН/\11. Kh. Gttтov и наоvчи Gитд T.tKO �) Д.t сп.1стрит мlfp1 скож . 
И придошж трш AfAhl , к11.з1 шж тirAo 6кж'iно и поrр11>ошж 'r-kAo 
IЖ, rJ11  и T-k/\O dДАМОКО и dкмоко,  СН4 иr11..1) dp'rr/\11. р 1" Gнтоv : 
ТАКО ДА CП4CTp H U1 hl  7 )  кс-kкоrо ч;(кд Ot(MHpд.жap.tro ДО Kh.CK}I H'i.A. 
Пдкн р1" 1моv : ткорит1 по1м1т .f . дJ.ih. и .fё. и .м.  и к'с• по чи ноу, 
13 кож1 Arihl в"iАим еж с11. прАк1дними дwдмhl . Тоrад дp 'rri11. НwнА11. 
ПPOC/\AKhl si, r�жца• : с, с,  с д/\у13 ,  CTll. га;, НСП/\11.(Нh.) и!iо и ЗIМ/\Ж 
CA4Ki.t 1ro • : · 

1) + тirAo Б. 

') + и постдкиrоv •• Б. 
8) 'Axipoua1& A{J1V71. - 1111. 6роуси ЕАдТ-k С. 
') + Т.tкож•1 и поrр11>wшж dд.tм• с11. кirн ц1м11., 1ж1 &ir нд  

rA.tкir 1ro. Л. 
1) K.SKO Н. 
8) + И тоv изрдст• APirкo из кirнцд, •Ж• &-k нд rA.1кir dдо1-

мокir Л. 
7) дд поr ри&д••т с1 С. 
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Съдържание. - Прtди да съгрtшатъ, А.11.амъ и Ева жи
вtели въ рая и имали всичко по угодата си ; тtмъ било под
чинено всичко живо, птици и животни . Но, когато прtстжпили 
божията заповtдь, тt билн изп.ждени и обитавали . рtдъ 
вратата на рая . Тамъ имъ се родили Каинъ и Авелъ, а слiщъ 
братоубийството на Каина, родилъ имъ се синъ Ситъ и ·  друга 
челядь, всичко 30 сина и 30 дъщери. Когато станалъ на 930 
години, Адамъ заболtпъ, повикалъ дtцата си и имъ разка
залъ какъ за болестьта му нtма лtкъ и какъ, поради прt
грtшението , той и всичкото негово поколtние е обречено на 
смърть . Ева и Ситъ се запжтили тогава къмъ вратата на рая 
и почнали да се молятъ на Бога да ги пусне въ рая, отдtто 
да взематъ маслина за цtръ на Адама. Архангелъ Михаилъ 
обаче имъ заповtдалъ да се върнатъ, защото билъ набли 
)Щ{ЛЪ послtдниятъ часъ на· Адама , и прtдалъ на Сита три 
клончета - боръ, кедъръ и кипарисъ, които да занесе на 
баща си. Адамъ, като видtлъ клончетата, въздъхналъ, защото 
прозрtлъ тtхната тайна, па като ги увилъ на вtнецъ, спо
жилъ го на главата си .. 1) Ева тогава свикала своитt чеда и 
внуци , казала имъ какъ дяволътъ прtлъстилъ Адама и Ева 
и ги посъвtтвала да се пазятъ да не бждатъ и тt измамени. 
Тя имъ разказала какъ дяволътъ се прtсторилъ на свtтълъ 
ангелъ и я увtщалъ да яде отъ разумното дърво, отъ което 
тя дала и на Адама, какъ слtдъ туй прtстжпницитt се ви
дtпи го.аи и били изпи.дени съ бой изъ рая. Tt седtли 
седъмь деня прtдъ рая, плачейки и молейки се за храна . 
Като прtмалtл.и отъ г ладъ, обиход.или всичката земя да тър
сятъ ядене, но като не намtрили друго освiшъ трtва , пакъ 
се върнали прtдъ райскитt врата и тамъ петнадесеть деня 
се се молt.пи и ридаели. Молилъ се за Т'hхъ и ангелъ Йоилъ, 
и тогава Богъ имъ отредилъ за прtхрана седъмь дtла отъ 
рая, па рекълъ на Адама : „ Тръне и бодили да се раждатъ 
отъ работата · на дланитt ти, отъ пота си да се · хранишъ, а 
жена ти да те гледа и да трепери " . На Адама били дадени 
животни и птици за прtхрана и волове за орань. 

Когато Адамъ почналъ да оре земята, дяволътъ се из
прtчилъ прiщъ воловетt и не му давалъ да работи , казвайки : 

1) Въ други апокрифи се разказва какъ оть тоя в11иецъ ще израсте 
дърво надъ Адамовата глава и ще послужи единъ день за кръстъ, на коАtо 
ще б&Jle разпъватъ Христосъ. 
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„ .Моя е земята, а небето и рая еж божи. Ако станешъ мой 
човtкъ, ще работишъ земята, ако ли искашъ да си божи, 
върви въ рая• . Адамъ биJ1Ъ принуденъ JJ.a .11аде записъ на 
дявола, че ще бжде неговъ, та да бжде оставенъ да работи. 
Ева като видtла, че дяволътъ не ги оставя на мира, рекла 
на Адама да се помщ1ятъ Богу, дано ги избав·и отъ тая на
пасть. Tt рtшили да се молятъ - Адамъ четиридесеть деня, 
а Ева четиридесеть и четири. Ева влtзла въ водитt. на р .  Ти

гъръ, а Адамъ въ р .  Йордаиъ, и почнали да се молятъ. Около 
Адама се набрали всички ангели, птици и животни, па захва
нали и тt да се молятъ за него. Дяволътъ, прtсторенъ на 
ангелъ , пакъ се отзовалъ при Ева и я увtщавалъ да из.11tзе 
отъ водата, защото Богъ вече билъ чулъ молбата И . Тя обаче 
усtтипа, че това е дяволътъ и не го послушала , докато не 
дошълъ Адамъ, подалъ И ржка и я извелъ изъ рtката. 

Когато Адамъ умрtлъ , събрали се ангели около тtлото 
му и го кадtnи съ кадилници, а други се молtпи Богу на 
небето да прост�: своето създание Адама. Адамовото тtпо 
биnо омито отъ 2нгепитt въ Геруското бпато, а духътъ му 
бипъ отнесенъ прtдъ Бога и пoc.irh въдворенъ въ рая, дtто 
да чака до Христовото възкресение. C.irhдъ смъртьта на Адама, 
Ева ридаеnа и се мопtпа Богу, да прибере и нейния духъ. 
На шестия день се поминапа и тя. Трима анrепи попожили 
тtпото И при Адамовото и Авеловото, за да чака тамъ въз
кресението Христово. 

Историко-литературни бu'tжки. - Раэказътъ за Адама 
и Ева се разnичава значително по съдържание отъ библей
ското прtдание за тtхъ въ книгата Битие. За живота на пър
витt человtци, сл'h.аъ изпжждането имъ изъ рая, Битието не 
говори току-речи нищо. Слtдъ като дава разказа за Каина, 
Авела и Сита, Библията завършва съ с.�rhднята лtтописна б'h
лtжка : • Откато роди Сита, дИИт'h на Адама станаха 800 години ; 
и той роди синове и дъщери. И всичкитt · дни на Адама, кол 

кото живt, станаха 930 години, и умрt· (Битие, V, 5). За Евиния 
животъ и смърть нtма и поменъ. Тоя кратъкъ, сухъ и неза
кржгленъ разказъ за прародитепитt на чеповtчеството не е 
могълъ да задоволи любопитството на вt.руещиn, и тt. трt.б

вало да го дотъкмятъ съ други пегенди и да го прt.дадатъ 
въ завършена форма . И, наистина, такива апокрифни разкази 
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не закъснt.ли да се явятъ въ устното прiщание и въ книж
нината на източнитt. народи, които приемали основата на 
библейс кото Битие, именно евреитt., нt.кои ОТ'р -�юстицитt., 
християнитt., мохамеданитt., както и нt.кои секти на тия 
вt.рски системи. Така , въ апокрифната книга, наречена Малко 
Битие или Книга на Юбилеитt., която има еврейски произходъ 
отъ прt.дхристиянско врt.ме, животътъ на Адама и Ева е 
прt.дставенъ въ по-пъленъ и закржгленъ видъ.1) Въ книгата, 
позната въ етиопски и арабски прt.писи съ име Пещеря на 
съкровищата, или Състезание на Адама и Ева съ сатаната, се 
описва на дълго живота на първитt. человt.ци слt.дъ изгна
. ни ето имъ изъ рая.1) Въ визанrийската литература тия . апо
крифни разкази се явяватъ въ хроникитt. или въ сборницитt. 
съ разновидно съдържание, както и въ апокрифната народна 
Библия, позната съ името Палея, т. е. Стари завt.тъ (1ta:Лa:tti 

.0ta:blptТj). Отъ византийцитt. тия разкази минали у бъшаритt., 
а отъ послt.днитt. и у другитt. православ�и славяни и у ро
мънитt.. На славянска почва нt.кои отъ тt.хъ били прt.рабо
тени или допълнени съ нови епизоди . Отъ такъвъ произходъ 
еж нt.кои отъ прt.писитt. на нашия разказъ за Адама и Ева. 

Интересно е, дt.то въ най-стария - Бt.лградски прt.писъ 
на разказа, отъ XIV в. , се казва, че той е взетъ отъ Палеята 
(w п.мш) . Това посочване е отъ капитално значение за нерt.
wения още въпросъ за произхода на Тълковата Палея, която 
Истринъ смt.та за руско произведение, . а Шахматовъ за ста
робългарско. Съ обнародването на славянската Историческа 
Палея и на нейния гръцки първописъ, въ които не личи раз
каза за Адама и Ева въ тая форма, въ която се изнася тукъ, 
въпросътъ, подигнатъ отъ Шахматова, заслужава по-голt.мо 
внимание.1) О става да се види, отъ каква именно Палея е 

1) Малкото Би1ие б11 нзnадено и пр1iве11ено, по етиопския текстъ, отъ 
А. Dillmann. KufAlt, vel llber JuЫlaeorum aethiopice. Kilae et Londonii 1 859. 
Прilводъ въ Jahrblicher der BiЬllschen Wissenschaft, 1 849 г. стр. 230-255, и 
1850- 1 851 г., стр. 1 - 70. - Руски nрilводъ по Ди№1ана няправи А. Смир
ное&, Книга Юбилеевъ или Малое Бытlе. Казань 1895. 

1) Френски прilводъ у Migne, Dlctionnalre des apocryphes. Parls 1 856, 

т. 1, 297 CJI. 

S) Срв. А. Попое&, Книга бытlа небеси и земли (Па11ея историческая) 
съ приложевiемъ сокращенной Пален русской реда:кцlи. Москва 1 88 1 .  - Ие. 
Жданое&, Палея (Кiев. Увив. Изв11стiя, 1 88 1  г.). - М. Н. Сперанскiй. Исто
риjска палеjа,  tьени преводи и редакциjе у староj сповенскоj кtьижеввости 
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могЪJiъ да би.де взетъ славянския или гръцки текстъ, въ. 
който се е намиралъ въпросниятъ разказъ. 

Зъ тия си бi>лi>жки ние ще се спремъ главно на ония 
елементи въ разказа, които се отклоняватъ отъ правовi>рното 
библейско гледище и особено на такива, които идатъ отъ 
богомилството.  Отъ такъво естество е напр.  легендата за мо
ленето на Адама и Ева въ водата . Тя ще да е, споредъ насъ, 
отъ сабейско-мандаитски про изхо а.ъ. Сабейцитi> или водокръ
стителитt (на арамейски саба ще рече потопяващи се въ вода, 
кръстители) били самаританска секта отъ прi>дхристиянско 
врi>ме, която се явява край Йорданската область . Йоанъ 
Кръститель вi>роятно е припадалъ къмъ нея. По-късно са
бейцитt. се вi>стяватъ и въ Месопотамия и по долния Тигъръ 
и Ефратъ, дt.то се отъждествяватъ съ назорейцитi>. Въ Корана 
се поменаватъ като близки на юдейството и християнството . 
Къмъ тt.хъ се приближавали и мандаититt (на арамейски 
манда ще рече знание, yvffiat�) въ долни Вавилония. Уче
нието на тия секти баiло смtсица отъ еврейски, гностически, 
вавилонски и християнски идеи. Общо у тtхъ било вtрването, 
че душата може да се прi>чисти и възроди чрtзъ водата . Tt. 
се молt.ли край водитi> и се кжпtли въ тtхъ. 1) Мандейската 
Книга за Адама, която е най-обширната повtсть на тая тема, 
съдържа редъ вt.сти за първитt человtци, нtкои отъ които 
еж отразени и въ нашия разказъ за Адама и Ева. Въ старо
българския разказъ се говори какъ, слtдъ прi>г рi>шението, 
животнитt не само не се по а.чинявали · на Адама и Ева, но 
дорн искали да ги из�датъ поради прtстж.ппението имъ. Ситъ 
се спасилъ отъ яростьта на звtра котуръ, само когато му 
припомнилъ, че чов·вкъ е образъ божи и че посегатепството 
върху него значи противене на Бога. Когато, слtдъ дълги 
молби и разкаяние, на първитt человtци бипо отредено 
мi>сто за поминъкъ и имъ били дадени нtкопко животни 

«Сnоменик XVI, 1 892 r.). - А. Vassiliev, Anecdota Graeco-Byzantlna. Mos
quae 1893, стр . 1 88-292 . ._ В. М. Истрин&, Изсл11дованlя въ обпасти 
древне ·русскоА питературы. Сnб. 1 906, стр. 70 - 198. - А. А. Шахмаmо•• 
Топковая Пален и русская пtтопнсь (Сборника по Спавяновtд11вlю . 1, 1900 r. 
27 1 сл.). К. К. Истомин&, Къ вопросу о редакцlяхъ ТопковоА nапен (Изв . 
отд. р . яз.  и слов. Имп. Ак. Н., т. Х, ч. 1, 1905 r.). 

1) Срв. за тtхъ : W. Brandt, Dle Mandaische Religion. Leipzig 1889. -
D. Chwolson, Dle Ssabler. St. Petersburg 18[)6. - W. Brouss1t, HauptproЫeme 
der Onosis. Gбttingen . 1907 . 
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и птици, Адамъ имъ далъ имена, и тt останали да живtятъ 
мирно при него. Въ ман.11ейската Книга за Адама намираме 
mдното подобно м'Ьсто : . Адамъ рече на Бога : Господи, 
ти нк създаде и постави въ рая. Пр1щи да .ти съгрtша, 
ти приведе прtдъ менъ всички животни, за да имъ дамъ 
имена . . . Но сега., като прtстк..пихъ твоя законъ, &еички 
животни ще настанатъ срtщу менъ, да ме изtдатъ, както и 
срtщу Ева, твоята рабиня, и моятъ животъ ще изчезн� отъ 
лицето на земята . . . И .като се смили Богъ и разбра , че 
Адамъ е правъ, защото дивитt звtрове ще да ги разкжсатъ, 
запов'ltда на звtроветt и на птицитt и на всичко движеще 
се по земята да отида1 ъ прu Адама, да се спогодятъ съ него 
и да не правятъ никакво зло нито нему. нито на Ева, нито 
на праведницитt отъ Адамовото поколtние "  . 1 ) 

Сцената за мопенето на Адама и Ева, потопени единиятъ 
въ р. Йорданъ, другиятъ въ р. Тигъръ, припомня обреда на 
сабейцитt и мандейцитt при и въ водитt и пк..туването имъ 
къмъ р. ,Йорданъ съ еж.щата цtль. Въ мандей�ката Книга 
за Адама срtшаме слtдния съотвtтенъ пасажъ : • Сатаната, 
врагътъ на доброто, като Подири Адама и Ева въ пещерята 
и не ги намtри , търси ги и ги намtри застана.пи прави въ 
водата, па си рече : Адамъ и Ева ек.. влtзли въ водата да се 
молятъ на Бога, за да имъ опрости грtшката и да ги повърне 
въ по-раншното по.пожение, но азъ ще ги докарамъ подъ 
властьта си, като ги измамя да из.пtзатъ изъ водата, и по 
тоя начинъ молбата имъ нtма да бк..де изпълнена. Врагътъ · 

на доброто не отиде при Адама, а къмъ Ева, па като се прt
стори на божи ангелъ . . . каза И : � Бк..ди радостна и �е въз
весе.пи, защото Богъ ви чу. Той ме проводи да ида при Адама 
и да му занеса приятната вtсть за спасението . . . И Адамъ, 
обрадванъ за своето възстановпение, ме изпрати при тебъ, 
за да те повикамъ и те увtнчая съ свtт.пина . . . " И когато 
Ева чу тия думи, зарадва се и ,  като повtрва на знака на 
сатаната, из.пtзе отъ водата " . 1) Това сабейско прiщание е 
било широко разпространено на изтокъ. Посочвало се е дори, 
както ще видимъ по-долу, мtстото на р. Йорданъ, дtто се 
мо.пt.пъ Адамъ и дtто по-късно е трtбва.по да се кръсти 

1) Dlctionnaire des apoc;yphes, 1,  300-301 . 
1) Пакъ тамъ, � , п  
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Исусъ. Пр1щанието , освtнъ въ нашия раэкаэъ за Адама и 
Ева, се е отразило и въ книгата Разумникъ (Бесtда на три
.мата светители), въ е.в.инъ отъ славянскитЪ прtписи на който 
четемъ : 61' д• noк.sjQ с.а

· и-.. Tиl'pil &Jщ• 6кr..t, • tlд.tм1' П&JННД• ы 
Н111до1н�.,  KdAI с;а и •�l'&JV'SH с.а н.t Htpд.iнiE 6J1Цir. ТО!( ЕО co&&JAIU• 

C.i\ SKlpH И CKO'i"H И КСА\ ПТИ ЦИ ПIPНolThl_. И КИ .tHfAИ rнн ПМК•ХОI( 

см къ Бо1·v" r А• Ко�Т СА\ f'lд.tм"h и ПA.SK.t C;i\ ropi.кo. то„ Д4 КНДI 

м.oii• fiд.sмд и fi"iШiCI 6&Jд•н'h, к•s&�uтн СА\ ксn•т�.. Tol'o 6).tДН K'h 

ТОА\"а м•i.:'f' H 1 1рннд 'R l'Дi. Hdtuh HcOl(c"h Х6)НtТ"с "' кр1стнтн с.1\.1) 

Тая легенда , малко прtинач-е на , е вмtстtна и въ патинската 
верСJЫ за Адама и Ева ; тя липсва обаче въ гръцката . 1) -

Въ свръзка съ култа на мандейЦитt къмъ водитt и съ вtрата 
имъ въ духовпо очистителното дtйствие на водата ще стои и 
епизодътъ въ нашия разказъ за тройното омиване на Адамо 

вото тi>Jю отъ ангtJ1итt въ Геруското езеро (то1'4.t Пtiiндоw.ж 

.sfлhl , Х• &Jо,·ки", сер.sфliмн н кс.s�ш.-. (т·kА•) l'lд•A\• (и пост•ких"° 
••) K h.  l' • &JO'(CИI &МТО и, 11рtсмкнк' ш1  11'0, теу WА•н.&•ХЖ T6)HtpH). 8) 

Богомилскnятъ елементъ въ нашхя разказъ се зак.пючава 
въ мотива за Адамовия записъ. Тоя мотивъ се гради на бого
милското учени�. споредъ което Богъ е господарь на небето , 
на невидимия миръ, а Сатанаилъ - на земята. Адамъ, за да 
бжде оставенъ да живtе на земята и да я обработва, бива 
приР.уденъ да даде записъ на дяаОJiа, че ще бжде неговъ 
човtкъ. Ето тая · легенда въ новобыгарски пр-Бводъ отъ 
на ш и я  старобългг.рски .текстъ : „И  тъй, А.uмъ улови воловетt 
Б почна да оре, за да си изкара прЗхраиата. Тогава дяво.11ътъ 
дой.z:.е и застана (прiщъ волоееn) и не дад.е на Адама да 
обработва земята, I<ато му рече : Моя е земята, а божи СИ\ 
небесата и раятъ ; ако искаwъ да си мой, работи земята , ако 
ли пъкъ искашъ да си на Бога, върви въ рая. Адамъ каза : 
Небесата, земята и раятъ и всичката все.11енна еж. на Бога. 
Дяволътъ му рече : Не ти давамъ да орешъ земята, ако не 

1) Мсб . Х, 1 37 .  
2)  За латинската и гръцка версии срв. по-долу, стр. 226. 
2) Въ съотв11тния rр'ьцки текстъ стои •1' 'rijv rapooatalv ).(J.L""I"'· Тиwен

дорфъ поправя името на 'A.xipooaai A(p.YYj, какт\) то се срi;ща въ апокрифииЯ 
Павлов·ь Апокапипсисъ. С. Тischendor/. Apocalypses apocryphae. Llpslae 1 866, 
стр. 51 .  Въ славянския 11р1lвод11 на тоя Апокмипсисъ, поэиатъ съ име Пав
пово Вид11ние, ср11щаме, както е напр. въ Тиквешкия р.жкописъ, н•  ••s1p1r 
Xtl)ocи нq.i1м. Павепъ, като пр11ппавалъ съ элатевъ корабъ прiiэъ това Херо
синско езеро, впi;эълъ въ Христовни rрадъ. Мсб. IX, стр. 107 .  
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ми дадешъ записъ, че си мо:I. Адамъ тогава отговори : Който 
е госuодарь на земята, неговъ ще б.жда азъ и моята челядь. 
Дяволътъ се зарадва. Адамъ обаче знаеше, че Господь ще 
CJl'hзe на земята, ще се облtче въ человtчески образъ и ще 
смаже дявола. И каза дяволътъ : Дай ми сега своя записъ. 
Адамъ написа : Който е господарь на земята, неговъ ще б.жда 
азъ и моята челядь · .  

Мотивътъ за Адамовия записъ, или договоръ между 
Адама и дявола, е доста разпространенъ въ славянската апо
крифна книжнина и устни прtдания. Току-що приведения 
най-старъ вариантъ на мотива (Адамъ става човtкъ на дявола, 
при условие да може да работи земята) срtщаме, освtнъ въ. 
горtпоменатитt версии на разказа за Адама и Ева, още и 
въ разказа за Тивериадското море, за който ще стане дума 
по-долу. Въ единъ втори вариантъ, познатъ по руската разкол
нишка книжнина, Адамъ дава записъ на дявола, съ усповие 
тоя да излtкува Ева отъ страданията, които И причинявалъ 
синъ И Каинъ. Каинъ билъ роденъ уродливъ, съ 12 змийски 
глави на гърдитt и на челото си. Когато майка му го кър
мtла, тя много страдаела и отъ м жка окраставtла . Дяволътъ 
прtмахналъ отъ Каина змийскитt глави, а Адамъ далъ записъ, 
като отпечаталъ върху бtла каменна плоча натопенитt си 
въ козя кръвь ржцt. Дяволътъ поставилъ эаписа-плоча съ 
змиитt, които да го пазятъ, въ р . Йорданъ. Исусъ, при кръ
щението си въ р . Йорданъ, смазалъ змийскитt глави. Тогава 
дяволътъ отнесълъ плочаrа въ ада, но тя била счупена отъ 
Исуса, който слtзълъ въ пъкъла и освободилъ човtшкитt 
души, като ги поставипъ цъ рая.1) Споредъ трети вариантъ, 
Адамъ дапъ записа на дявола, за да получи свtтлина. каквато 
нtмало извънъ рая. Дяволътъ скрипъ записа подъ камъкъ, 
въ р . Йорданъ, дtто единъ день ще се кръсти Христосъ.1) 
Въ други разкази, както ще видимъ по-нататъкъ, договорътъ 
се сключва между Бога и Сатанаила. 

Мотивътъ за Адамовия записъ е миналъ у славянитt 
отъ изтокъ, дtто го намираме още прtзъ VllI в. въ прtда
нията на палестинскитt прiщtпи. Той е билъ изпопзуванъ 

1) Обнарод\lано у Н. Тихонраеое&, Пам. отречеивоА рус. питературы 
1, стр. 1 6- 1 7. 

11) Обнародвано у А. Пl-'" ''HI, Пам. стар. рус. питературы, UI, стр. 1 -З ;  
заnИС'ЬТ 'Ь, стр. 2, СТ'Ь.llбец'Ь 2 .  



Историко-литературни б1;лtжки.  225 

въ редъ християнски 11tснопtния и въ черковната живопись 
при изображение на Исусовото кръщение. Козма, епископъ 
въ Маюма (Финикия), отъ Vlll в., и Йоанъ Дамаскинъ, който 
е монаwествувалъ въ палестинския монастирь Св. Сава, еж 
знаели прiщанието за записа, защото го споменаватъ въ 
своитt богоявленски тропари. Козма напр. казва : „Господь. 
царьтъ на вtковетt, чрtзъ струитt Йордански обновява 
изт лtвwия Адама и съкрушава загнtзденитt (тамъ) змийски 
глави " . 1) Прtяанието за записа се пазtло въ Палестина и 
по-късно, както това знаемъ отъ Максима Грекъ (XVI в.)2) 
и особено отъ Арсения Солунски, който живtлъ дълго врtме 
въ Светата земя. Арсени разказва,

· 
че на брtга на р. Йорданъ 

още стоялъ камъка, на който личели Исусовитt стжпки, а 
подъ камъка се виждали коститt на змията, която пазi>ла 
Адамовия записъ (P°'f"Konнe.aнi• dд.iмАа).1) Прiщанието мина.110 
и въ черковната живопись. Въ стари фрески и мозаики съ 
кръщението, Исусъ стои на четвъртита плоча, изподъ която 
се подаватъ змийски глави ; на други картини, при нозtтt на 
Исуса стоятъ змии съ човtwки глави•) . Въ българския илю- ·  
строванъ прtписъ (XIV в .) на Манасиевата хроника, сега въ 
Ватиканската Библиотека, царь Иванъ Александъръ е прiщ
ставенъ между Исуса и лi>тописеца Манасия. Исусъ е изобра
зенъ стжnилъ на четвъртита плоча. Не знаемъ дали тоя сим
волъ има връзка съ горнята легенда : Исусъ върху плочата 
като избавитель на человtчеството отъ дяволскитt козни. 

1 )  Срв. други цитатъ О Т"Ь  тропарит1; на  Козма н на Йоана Дамаскина 
у Порфирьев&, Апокр. сказаиlя о ветх. лицахъ и событlяхъ. Спб. 1 877, стр. 42. 

2) Сочииенlя Максима Грека, т, 1 ,  533-54 1 .  
8) d w Н1рl(нм• до l1рд4н4 кf мнАн, r д iE Хе к}тнАе.А, T°'f" 

1" цркк�. Gfhl Iw.aн-.. Пр.11тч• мон•стhlр�., • и.а sptsii 6рд•н.а к.ам1н�. 
3Н4ТН CTOПhl xt... Н4 нtMlt. (вар. Н4 K4Mt нt TfM ; друr-ь вар. " ДО 

cf дни),  „ n� тiiмi. K4MнtA\lt. кости SMitBhl вндirтн, что IAIOA"lt. 
P°'f"KOllИC4Hit t1Д4MAt . В. П. Адрiанова, Хождеиiе Арсеиlя Селунскаго 
(Извtстiя отд. русскаrо яз. и сл. ,  т. XVIII, 1 9 1 3  г. ч. 3-я, стр. 2 17). По-рано 
мислt.ха, че Арсени е бнлъ руски богомолецъ отъ XVII в. и го см11сваха 
съ Арсения Сухаиовъ. Cera обаче се откриха nр11писи отъ неговото Хож
денlе ОТ"Ь XVI в., еани on nхъ на б'Ыlгарска редакция. Адрианова, като 
има пр11дъ видъ прозвището на Арсения - „Солунски • ,  както и н11кои 
лексикални особености на съчинението му, приема, че авторъть е билъ rр;ъкъ 
или българинъ оть Солунъ. Липсвать обаче данни да се оnр11д11ли кога 
именно тоА е жив11лъ. 

· 

4) Didron. Manuel d'lconographle chretlenrie. Parls 1 845, стр. 164. 
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Какъ е минапъ мотивътъ за записа въ българския апо
крифъ за Адама и Ева ? За уяснение на тоя въпросъ могатъ 
да ни помогнатъ слtднитi> данни и съображения. Разказътъ 
за Адама и Ева е познатъ въ византийската и въ срtдне
вt.ковната латинска литература. Гръцката версия се съдържа 
въ така наречения АпокаJIИпсисъ на Мойсея, обнародванъ отъ 
Ткwендорфа и озаглавенъ дt�nat� -x.ott 1toЛtnlot 'AS!ip. х�! "E�ot; 
't/i)V 1tpю't01tl..tiCJ'tюv.1) Българската · версия отговаря изобщо на 
гръцката, но се и раЗJIИчава отъ нея. Нtкои епизоди липсватъ 
въ гръцката веnсия, а други еж изложени малко друго-яче ; 
трt:ти пъкъ се покриватъ буквално. А това показва , че Тиwен
дорфовиятъ текстъ не е служилъ за основа на българската 
версия. Двата характерни мотива въ разказа, които разгле
дахме по-горt, именно моленето въ водата и записътъ Ада
мовъ, липсватъ въ гръцката версия. Гръцкиятъ разказъ се 
срtща и отдtлно въ други рж.кописи, както напр. въ сбор
никъ отъ XV в., на Кастамонитския светогорски монастирь 
(дtijy71a� -x.ott 1t0Лt'tltot 'ASci:p. xott Еб� 't/i)v 1tpю't01tl..mюv) и въ сбор
никъ отъ XVI в. на Дохиарския светогорски монастирь (дt�
r11a� 1tept 'A Stkp. xott Еб�).1) Латинската версия, озаглавена Vita 
Adre et Evre и издадена отъ W. Meyer, 1) се отдалечава още 
повече отъ българската, ако и въ нея да е помtстенъ епи
зодътъ за моленето въ водата. И тамъ липсва епизодътъ за 
Адамовия записъ. За образецъ на бЪJ1Гарската версия ще да 
е служилъ, слtдвателно, нtкой другъ, още непознатъ гръцки 
разказъ, части отъ който се срtщатъ и въ Тишендорфовия 
текстъ и които напълно се покриватъ съ българския прtводъ 
въ подробности и езикъ. Българскиятъ прtводачъ на разказа 
за Адама и Ева е използуваJJъ даденъ гръцки текстъ, като е 
прибавилъ къмъ него и епизода за записа, познатъ вече въ 
прtданията на християнския изтокъ. Дуалистичниятъ елементъ 
въ епизода за записа, споредъ който господарь на небето е 
Богъ, а дяволътъ е на земята и на человtка, напълно отго
варя на богомилското учение. Споредъ това, прtработвачътъ 
на българската версия трtбва да е изхождалъ отъ богомипска 

1) С. Tischendorf, Apocalypses apocryphae. Llpaiae 1 866, стр. 1 -23. 
1) S. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos. 

Cambrldge, 1, 1895, М 450, 2788. 
8) Abhandlungen der plti los.-phllol. Classe der k6n. bayerischen Akadeniie 

zu Mflnchen, XIV (1 876 r.), 111 Aьtheil . ,  стр. 1 87-220. 
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срiща ипи е бипъ заhознатъ съ боrомипскитt книги и 
JJегенди. 

За отражението на мотива за Адамовия записъ въ бъп
rарската народна сповесность срв. въ втората часть на тая 
книга. И въ по-късната бъпrарската прtводна питература 
срtщаме единъ по-дапеченъ парапепъ на мотива за записа. 
Той н-Бма нищо общо обаче съ Адама, а стои по-близу до 
обезсмъртения отъ Гьоте мотивъ, въ който Фаустъ продава 
душата си на дявола. Той се е отразипъ въ 23-то и 25-то 
чудо на Хаджи Якимовата книга Чудеса прtсвятыя Бого
родици. Будинъ 1 8 1 7  r. 1) 

Дi;тство Исусово. 
Ржкописи и издания. - Групата апокрифни епизоди 

за дtтинството на Исуса с.ж извtстни въ науката обикновено 
съ названието Томино Еванrелие, по името на псевдоавтора 
имъ Тома, ипи пъкъ еж озаrлавени Еванrепие за Дtтството 
(Исусово). Ни единъ обаче отъ спавянскитt прtписи не поз
нава тtзи заrлавия ; тt си служатъ съ надслова „Дtтство •  
или „Младенчество" ,  който и ние възприехме. Намъ с.ж из
вtстни rлi>днитt славянски р.жкописи и издания на тоя апо· 
крифъ : 1) Сборникъ на А. И. Яцимирски отъ XIV в. , бъп
гарска редакция, писанъ, споредъ една бtпtжка, въ Ловечъ, 
при царуването на Ивана Александра и сина му Михаипа 
Асtня, т. е. прtзъ втората четвърть на XIV в. 1) Статията, п. 
1 75- 1 8 1 6, почва : ДirAнi.t И дifтетво r• н. нu1r if X.i'. d)i;, вХкн · : · 

Hsв,Aн нi.iii  B"hSBileтнx, ".ts"h еом.s AeiiAi.тilнн" , в-..eirX а; A\si.iкi. 
6 6'.iTil, внд-k11 д irтетко г• нАш1rо, •"ж• е-..ткорн UAHЧll.CTBO г„-„. 
Тя бt обнародвана, съ студия къмъ нея, отъ Яцимирскlй, Изъ 
славянскихъ рукописей. Тексты и замtтки. Москва 1 898, стр. 
92- 1 43. - 2) Хлу довски сборникъ отъ XIV в„ сръбска ре
дакция, на л. 2006-206. Статията почва : Чт1ню1 д irт11.ет1.1 

1) На това nр'ЬВ'Ь об'Ьрва внимание Н. А. Начо11, Мсб. Х, стр. 97-98. 
2) Тв'Ьрдt е вtроятио, сборНИК'ЬТ'Ь да е прtпиn ОТ'Ь по-ново врi;ме, 

защото широко провtдената В'Ь неrо употрtба на надрtдвиn зи1кове и ум · 
ренията почва едва прi;э-ь Евтимиевската tпоха. Само два-три паметника 
прtди Евтимня имат-ь у.111реиия и то в-ь тв-ьрдt оrравичен-ь размtр-ь. Самата 
бtлtжка за Ивана Александра е писана ПО•К'ЬСВО, прtэ-ь XVII в. Нtм1хме на 
ржка фотографска снимка on ржкописа, за да се пронэиесем'Ь по-опр11д1;
лено за неговата дата. 
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Ji Хв.J. ti)" Еirвн. l'lsi. 8WMA ic2(i.тtн н i1 1t.  HSBl'AHH-k Blt.SK-kCTHilt. 
BAMlt. вeirмi. в-.. rl'Aд ir i1,X'мir, IЖI творАА0 ШI 1·„- HAШlt. )е х� SНА
м1нн1 ·и ч�одасд, poac1ilc1 в�. етр.tн-k жндов 'ецirм�. &HAМWM-k, 
к�. rl'.tд-k H.As•l'-kт1 . Обнародва я А. Попоsъ, Описанiе рукописеА 
Хлудова. Москва 1 872, стр .  320-325. - 3) Сборникъ отъ 
XIV в., сръбска редакция, принадлежащъ нi>кога на П. Срет
ковичъ. Статията издаде С. Новаковиh {Starine VIll, 1 876 г., 
стр. 48-55) : АIА•дirн�.етво l'oenoд• lior• и cn•e• ндш1rо le.  Хl'И

стА . ti)тh.ЧI BAArOfAOBH . dsi. 0ОМА _H SB
0
pAHlt. H W H  ICpAHAlt.Tir H H Hlt. Klt.S

KirCTHX'lt. вi.eirм1t. от�. ••.swк1t., вр•тшt,  вид irтн д irт�.етво, 1r д• с�.
тко„ n вмнчнg l'oenoд1t. HAШlt. Jcorci. Хрн етосh , рожд1н е• к�. r p.tдir 
H•••P•Air wт1t. д-kвw МАРШ•, нжt rр•д• ВААдw ч�.етв• 1ст1t.. -
4) Сборникъ отъ XVI в. ,  сръбска редакция, съ слi>ди отъ бы
гариэми, употрi>бяванъ въ България, сега въ Соф. Нар. Би
блиотека, № 309. Статията, л. 566-69, почва : Д-kт�.ств.4 l'i 
Н.ШIГО КАКО ре1ет1 А чiод•с• творАШI по Blt.Ci д li w  PAfTW11• m· вiкw . 

d.si. 0омА iс�т1ннн �. iж• w iswкi., вр4тi t ,  вirднт1 дiciteткi•, �ico 
е'll.тво"н 11Ai1 ч�одо 1·...- ндш�. Ie Хе' рож41н с• в-.. етр•ш , Аж• н д
рн ц.i•т ci &нА'А-k1м�., в�. rp•д-k H.a.sдl'iTA. Обнародва я А. С. Ар
хангеАЬС1'iй, Къ исторiи южнославянской и древнерусской апо
крифической литературы. Спб. 1 899, стр. 2- 10  на отдi>лния 
отпечатъкъ отъ Извi>стiя отд. р. ез. и сл. Имп. Ак. Н., т. IV 
(1899 г.), ки. 1 -а. По-точно я издаде П. А. Лавровъ, Апокри
фическiе тексты, стр. 1 1 1-1 1 8  (Сборникъ отд. р. яз. и елов. 
Имп. Ак. Наукъ, т. LXVll, 1901 г.). - 5) Сборникъ отъ XVI в . , 
въ сбирката · на Ундолски, въ Румянцевския музей, No 1 253, 
руска редакция. Статията, на л. 52-566, почва : Ч�од1ед 1' д-k•
иig Гi нw 1ro lед Xi. Ч�одо �. Н.зkiсетнх и з

' вр4н' н w А  .Аз-�. Фом• 
11iА1t.т.аинн-.. в' сtм ... оrво .а.зwко11, вр.tтi1 , кнднт1 ч�од•е• и д-k.а
нi• И Д-kTIAlt.CTB.t, 8ЖI C'll.TBOl'H BIAHЧil вfci1 1'1t.- li �lt. Je Хе, 1'0-
ЖIА е.а во CTl'•H-k 1iш1А , ИЖI н.арн ц41т с.а &н•А•wм-.. , rpA44 Н.sз.Ар1 .... . 
вж1 о в.А4ч�.ствir. Издадена отъ М. Н. Сперанскiй, Славянскiя 
апокрифическiя Евангелiя. Москва 1 895, стр . 102-105. --
6) Сборникъ отъ XVIll в., въ Рум. музей. .N'11 1 244, руска редак
ция, на л. 1 2-166• Статията, обнародвана въ еж.щото съчи
нение на Сперански, стр. 99 - 1 01 ,  почва : Чудо о Господt. 
наwемъ Иисусi> Христt. (липсва бi>лi>жката за псевдоавтора 
Тома). Бившу Господу наwему Исусу Христу еще сущу во 
двохъ л'hтехъ возвраста своего играюще въ ричищахъ со 
жидовскими дtтми и сотвори дванадесять птицъ отъ ка11у .  -
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7) Два късни южноруски текста, XVlll в., обнародва Ив. 
Франко въ .11ъвовското списание .Жите У Спово• ,  1 894 г., марть 
и апри.llЪ, стр. 222-233. 

Сравиите.11ното разглеждане на посоченитt спавянски 
текстове помежду имъ, както и по отношение къмъ rръц
китt,') ни довежда до спtднитt заключения : 1) първm петь 
славянски nрtписа, които еж отъ XIV-XVI в., еж прtводъ 
отъ гръцки ; друrитt три прtписа отъ XVlll в. еж прtработки 
на славянска почва. 2) Съдържанието, подробностm, редъть 
на чудесата и езикътъ показватъ, че първитt петь прtписа 
идватъ отъ отдtлни, може би пакъ петь, прtводи. 3) Всички 
тия прtводи еж били направени на български ; сръбскитt и 
руски прtписи издаватъ български езиковни особености. 1) 

1) Сперавски и Яцимирски, В'Ь гор1шомеиатит11 тllхни трудове, с& С'Ь · 
ГJllCHH В'Ь С.1111дВОТО : 1 )  C.llaBЯ HCKHтll текстове С& Пр1\ВОД'Ь ОТ'Ъ Гр'ЬЦКИ ; 2) 
спавянскнтl; текстове не с& пр11вод'Ь on сега нзв11ствнтt гр'Ьцкв версииr а 
оть други, непознати. Сnер1нски, когато и не знаеше np11nвca на Яцимнрски, 
п11к'Ь ярие11аwе, че сп1вянскитt пр\nнсн идвn от'Ь един'Ь вач1.11ев'Ь бы
rарски пр\вод'Ь. Яци11ирски намира, че и111.110 и1lкО.11ко с:лав•нски пр1lво41, 
съотвi>тствуещн на раЗ.11ичви rр'Ьцкн текстове, и че спавявскитt прi>писи ве 
се по.11д11ватъ на групировка. 

1) Така, В'Ь ср'Ьбtкия Хпудовски пр1>nисъ on XIV в. заб1>./1113ва11е сп'Ъ.11· 
иитt б'Ь./lrари311и : За началната и пОС.111lдвята букви ва а3букето е казано : 
W .S!I„ ДО 8 (tittЬ 'tOO а lю� 'tOO w). Посп'Ъднята буква В'Ь ср'Ьбската а3-
бука ве е би.11а е, а това е е ср'ЬбсJ<а заnна ва .а, което е д'ЪАствителво 
поспi>дия старобъпгарска буква . Срtдвебыгарската сnва на восовкнтll & и .а 
се отрази.111 В'Ь Хпу.11.овия nрtпИС'Ъ В'Ь неnравН.11в1та за С'Ърбm форма rJt• 
. „ .  rAIO (HC'l'HHOf, Of11И1'8AIO, rj(t1), И.11еща ОТ'Ъ ср'Ъ.11.Rеб'Ъ.llгарското rAArOA„ 
B\f, старобъпrарското rмrмьt.. Така и въ Н1 тр„n• orrA-k,t.•'l'И вwетрО'l'И 
вrо (ou срiрю 'tO ocucnYJpov 'toO �AEJ.LJ.LIZ� tzu'toO), формата тр ... n• вм . тр„
ПАIО и.11.е отъ ср1>.11небЪJ1гарското тр1'n.а (старобыг. тр,nАьt.). Въ nо
вirжд ... ми •soy- ciA�' (eZ7ti J.L�t 't�O !Лqirz 8uvrzp.tv), вив . падеж-ь сИА�· вм. 
CHAOf е on ср11днеб'Ь.11rарското сНА& ( = см-i' ). Ср'Ьбскпn nр11пвсвач-ь, 
ПОВJIНRНЪ неволно ОТ'Ъ б'Ь.11Г8рСКИЯ И3ВОД'Ь, е OCТIBHJl'Ь тук-ь-там'Ъ HOCOBKJtt11 : 

оr11нт1м, cn•A• с.а и др. Сперанскв посочва бъ.11rари311и и В'Ь графиката 
и а паметника . - НоваковичевиЯТJ. сръбски пр'Ъпис'Ь on XIV в. сz.що така Н3-
дава сп11дитt на българския оригина.11-ь. Въ .АЗ„ нaor11or '1'8 np-kмoy-АРО· 
стн, tlЖI ИН8' никто HI вtет ... , откос. nст . •• „ .. вм. IOЖI въ внв . nад. 
отразява ср1>днебЪJ1гарск1 юсова см11на .аж1 (староб . м;.ж1). Формнт11 npo

�l'OfT ... вм. nрозр1т8', П \)OCAW WOfT„ вм.  npotAW WIT ... ИДIТЪ ОТ'Ъ ср'Ъдне· 
б'Ь.11rарскитt n розl)ЖТ ... (староб'Ь.11r. npoзpl\\T'h), Пl)OcAW W&T' (староб'Ь.llr. 
n potA"ldWA\T-...). Б'Ь.11rариэъll'Ь е и см1>сваието на аориста съ н11перфект1 : 
K8'!1Aiiтir(Of, ocAirniiroy, n.sдOX'Of· .11.умата roAiiм ... и .11.р. - Третиять 
nр'Ъnисъ сръбска ре.11.акция , В'Ь Соф. Нар. Биб.llнотека, и той иде отъ бw
гарски иэво.11.ъ Лавровъ (Апокрифичес:кlя текс:ты, XX-XXI) вече посочи сп11-
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4) Архаични думи и форми показватъ, че нtкои отъ прt
водитt ще да се отнасятъ може би къмъ старобългарската 

още епоха. 1) 

Тексть. - За нашето издание взехме срtднебългарския 
прtписъ на Яцимирски . Епизодитt, които липсватъ въ него, 
надомtстваме изъ Хлудовския прtписъ (Х). Посочванията изъ 
другитt текстове обозначаваме : Н (Новаковичевъ), У (Ун
долски), С (Софийски). Гръцкитt паралели еж дадени по по 
спtдното издание на  така наречената първа гръцка версия, 
печатана въ сбирката на Н. Hemmer et Р. Lejay, Textes et do
cuments pour l 'etude historique du christianisme. Evangiles apo
cryphes. 1. Paris 1 9 1 1 ,  стр. 1 62 сл . Въ еж.щата сбирка (Evan
giles apocryphes, 1 1 ,  Paris 1 9 14) е ж  печатани арабската , армен
ската, сирийската и латинска версии. 

Дiынi4 и д-tтстко Г;i Н4ШЕr ly'll" Х.4�. 
G)ii1 sХ'ки · : .  

1. - Извр.s н н w н  К'h.зкirсти11, •з'h. 0ом.4 н e�Ah.тirнt , K'1.eir1: w 

AIЗWKh. вp.s•rir , кид ir11 д-kтст&о l':i HAWIГO, i»:• С'J.ТКОРИ Kf/\H 'lh.CTKO 
l' h- и стртh., рwди ЕО CAI K'h. cтp.sн ir НоlШIИ ,  ИЖ• н•рНЦ.ilТ tlA 
&.и.о,1\tiм„ , &'11. rp.sд ir Но1зо1р1т'h.етir11, нжt к„ кАЧh.стки то11• 

11 .  - G)троч.v. Ice ,  ч1тwрi1мh.1) Airтo11 swкh.,  и д ,.,жоt/' s w кшor, 
HГjlololШf K'J. МИМОfОЖt нiн pirЧH l�h. д'J.Жf KN hl11, TIKЖЦJiH 11 КО MЖTN i.Jz 
C'J.BHp.t.tW• нк K'J. iдн нж СТРО\'Ж, и •Git чист�.� H'I ткopirwt САОКОМ 
т'11.кмо, • н •  дirAo11,  покмirк.sж и11•  П.sчt к'11.Зt11 w spt нi• MAIK'J.Kh. 
Kol/\h. и С'J.Т&ори w Н IГО ДK.iNolДICAITI ПТИЦ'h.. Б. ir ш •  СЖ�ОТ.i i 1':4 
ткорiсш1 и нrро1ш1,  и м н o r hl  дirти тS sirrж е„ н н 11  и н �·р.s.ахж . 

дитt на б"Ьпrарския му ориrинаn"Ь, като : AtЖSЦJt ( срtлнеб"Ьпr. АIЖЖЦ.11,  
староб"Ьпr. AtЖAIЦlt) , AilЖSЦJd, npirдeтoioipt ; формитt ptкoxs (бъпr. 
рtкохж) , з•ч•хоr с•, к„ rp.sдir Но1зо1р1т.1 и др. -· Рускиять прtпись 
ОТ'Ь XVI в. С'Ьд'Ьржа с.жщо така б"Ьnrаризми, които посочи Сперавски (Спав. 
апокр. Еванrепiя, 5 1 )  и които rоворяn за быrарски ориrияаn"Ь. 

1> Архаизмитt посочи Спераиски (Спав. апокр. Еваиrепlя, 48 сп.) 
2) В"Ь всичкнтt rр"Ьцки и славянски прtписи, С'Ь изкпючевие на к"Ьсно

руския on XVIll в .  В'Ь Румянц. музей, дtто Исусовитt години еж деtъ, е 

дадено числото петь. Нашияn тек ст'Ь тук"Ь се схожда С'Ь Парижкия патински 
прt11ис"Ь, дtто сжщо имаие •temupu (Thilo, Codex apocryphus, 1, стр. CXI 1 .  
В"Ь пативския прtвод'Ь на Псевдо-Матея стои сжщо ttemupu (Evangiles apo
cryphe!, 1, стр. 1 24). В"Ь арабската версия rодин итt еж посочени сед&мь (Ev. 
apocryphes, 11, стр. 44) .  
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И кнд tкш1 жндок1 , iж1 ткорtш1 нrp.i.iq1н, ш'f ш1 и покirдАwж wli,15 

1ro Нwснфl, rliio1111 :  ci wтрок�. ткон нrр41тr. к-.. р-kчнци тАмо, 
к-..з1м sp1нi1 н с-..ткорн . li 1 . птнц�. ,  и скк,-..нит сж8тж. И nришi 
Иосiф�. НА мtсто и кид t lcA и nризкА iro, rbl\ : почто ci1 тко
рнwн к-.. с.У.5ТЖ, нrж• HI до:tонт1t. ткорнтн ? Пес ЖI c-..nAICK4Rt. 
р.111.КАМ.А и к-..з-..nИВ.h. ПТНЦ.Ам и pt : к-..!11\ITirTI и nомиtт1 ЖHKl!.I 

с.11.1111 ! И sA1т-kwж п-rи � и ндоwж sовжq11. И кид-kвw1 к-..си и 
оужАсоwж"'" &1' кoyn-k c-..шiw1 сА\ и &"hзв-kстиwж ии-kмr., и кид twж 
ЗtlAMIHil,  iж1 С"l\ТКОРИ lcc. 

111. - Glii. ж1 dнн11.1 книжник& stw1 с-.. Иwсiфом т19, и 
к .... з1м к-kж кр-..sо� и pAcK.tsн iмl кир'к11.1,  и ист1коwж код11.1 из' 
ннхж1 st c"l\spc11\1t. . G)троч1 ж• Iec вид tкi. s11.1вw11 и шrодок.t и 
р1" iмor : содомит• НIЧlt.C'ТHKI НlрАЗОfМНI�  Ч'ТО ТА\ WGHД tшж. мои 
кнрок1 и вод11.1 , ТА их рАсК.tзи ? Gi ДА sжд1ши uко и др-kв.о соух, 
Д.А ш nри н1с1шн ни AHcтi.t , ни кор1нiс1, ни ПАОД.4 ! И A&i• wтрок 
T'h. том ЧАС'k corX Gh.I,,,.. KIClt., Jtf ЖI ИДI к-.. дом скои. Родит•А-k Ж• 
1 1 рiндоет4 OC/\.tGIH4ГO и rli4CT.t lwсифоу : кюR�.,  liJKO T.tKOKO WТРОЧА\ 
НА\4ШI ! 

IV. - П.tкi.s ж1 Icc ид'kw1 сккоst rр4д, G)троч1 ино  скочи 
НА р.�мо iro,  н nporиtк.t СА\ Ie н р1" :  д" ш дойд11uи пжт1м тtм ! 
И &кi1 п.1д1 ннзh. wтрочА\, н:Зд '11.Шf .  &.нд irк' ш1 ж1 дроуsии,  р1кошж : 
WKЖДIS GO CHI  WТрОЧА\ РWДН CRI , 141КО R"ll.cic С/\ОRОм fГО И Дir/\Ом tГО 
rотоко si.sк.i1т1t. ? И прiндост.t роднтмt n.tДШ.A.Aro npirTRIQl.A lwcи•ti 
wб,оу и rliA\Цl.t : Thl ,  TAKO&OI wтрОЧА\ имtж, Н1 МОЖIШИ C"ll. И.АМИ 
жити &'11. rpdд t с1м ; .11111 АИ , то оучн 1 sХ'кити, .t ш К/\А\ТИ,  нd111ж 
so д tти кскусн�.s 1) ткорит. 

V. - П р11зв..sв' ж1 Iwcифtt. wтрочА\ Ie.t и оуч.tш• • ,  rliA\ : nочто 
T.tKO К/\'h.НIШИ,  и стр.tЖжт1t. си и Н IН.АВ.ИДА\т нf 1 и НЗГОНА\т Hi.I HЗlt. 
rp.i? И ра" Ici( : .tЗ'h. вirдRi, !41КО rlii.s моi си иt сжт „ .... , iж1 .tзr. 
rliA\, WG.tЧI TIGI р.tДН npirM/\'h.ЧЖ, оин  ЖI nрiнмжт троу нх. и AG0il 
rl\111 • И.А НfГО К"l\С:И" WCl\"l\flOШЖ и Н1 кнд-lrшж, и OfGO.tlllЖ,,,.. stAo , 
и 1С томоу Н1  C1\\'k.Af Ж iro rН'kRATИ , 141КО K'11.c-kк1t. rli'h. wтрОЧА\ТI , 
IЖI р1ч.tш1,�) l\HGO З/\О , l\HRO доsро. и видt l·"�H·lt., 141КО C"h.TRopи , 
Н р4ЗrН'k&А СА\ Sir/\O И .i\т1t. iro З.t orxo И KAirЧ.tUl l 1  WH ЖI WTA\-
3.AUl l  c:Ri .  ФтрочА\ ж1 Ic н 1rодокд и pi : дов.А1тr. ти нскАти м1м1 

1> &a.vor."tOt. Въ патинс:кии текстъ · insensati su11t (еж луди). - Въ ':/. стои : 
. иu1 н  д tтн oycoyq11нi.1 сткорн т. е. изсуши нашитt д1ща. Въ нашия текстъ 
иcкtic:нi.s  може би да е поrрt.шка вм. нс:оуш1нw . 

2) + ЗGHB.tlT CI IMOf Х, 
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и Нt  wкрirтдти, w р„зкоиннч• ,  qко к·�.нетння. твои "" ieмi., ш 
вirеи ; •кi1 Н 1  wекр"h.кА'kн м1не ,  ткой so ·�·"„ и к т1s-k прiндо1:. 

Vl. - HirкhlИ ЖI оrчнт1л етоя. sir T°'J", HMIНIM 3•кr•и ,  и 
сАw 1 1ы Ie„ rJ\.a к"h. wцtJ еко1мtJ, и ч�оди е.а sitAo, qко wтроч.а тдко 
rJ\ЦJA. И по мнosir') прisАижи с.а 3•кr•н К1' Iweш�tJ, rA.a : нмдшн 
wтроч.а мя.дро, rр.адн и npirд.sЖ1t. ми 1 ,  д„ JJ•кwкшт кннrhl и 
к"h.ctмtJ Н4оVЧ•, iж• умirтн iмtJ к11.с.а ет•р ц.а ч�.ети и пpirДhl , • 

wri,.a l\IOSHTH e"h кротоетiя. и K"h.eA\ e"lt.Kp"h.eTHHKW iro, SOATH СА\ и 

ср.мirтн е.а poДHTll\IO , '1КО ДА w H N'kJ: и w еконх „� B"h.ЗAIOSINi. 
sх.д1т. lwcн•i. Ж• nporнirк„ е.а sirAo Н4 wтроч.а (и) рtч к�. о.,·чн
ТtАIО : ДА кто мож1т Н4оVЧНтн iro чн•ж1 M4AoмtJ Гliи iro мннши 
GO ти, IJKO sp4T ти f.1 )  hlкo eAWW• wтроч.а wri,.t еи ТАКО р1кш•, 

� � � . tyCMИIJ е.а Вf/\МИ И pl K"h.. -..4KittJ : ИеТИН4 f , oVЧHTll\ I0 1  B"h..CI tЖI 
р•ч wli,i. мои ,  и e1мtJ •з�. l'h' icмi., кw ж1 т•Жи iст• , t1ко мн·k 
iдиномtJ ВАА дf е.а, t1ко •з�. npirЖд1 sir11 и н' нir .аз�. icмi., и °'!" 
кi родих е• . и  е uмн icм"h.., и Н1 знд1т1 кто ieм"h.. 4З"h.. ; 4З ж1 в.4-

. „ .L � ЗН4Х. кто •ет• и коr• роднет• с.а и коАико А·ат1t. • живот• в•ш•rо .  
&"h. иетииж rJ\.a ти, °'J"ЧИTtAIO, •r• роднет1 е.а .iзi. ЗН4.т., и прirЖ• 
роЖ1етв4 B4ШlrO .iзi. ЗН4Ж „ ... нстннж. и 4Ц11 l'ОЦllШИ C"h..Bp11.Ul fHlt. 
GWTH, оVЧИТt",8) ТО ПоеАоVШ•Н МfН1 1  И .iзi. Н40!(ЧА 1'А\ прirМ&Дроетм' 

i.аж• ИНКТОЖI Нt вir� 11•зкir и MINt и noeA4BШ4ro МА\ К1' •• м Д4 IU , 
Н4°'J"ЧА j 4З�. Tl&ir °'J"ЧН"rf icмi., ...... ЖI мнir (°'J"'4HTtAi.) Н4РИЦUШН 
е.а, ПОНIЖI ЗН4Ж КОАИКО AirT НМ4ШН и КОАНКО врirм.а ЖНВОТ4 т во1rо 
исти н но зН4я.. Gr• оrз11н111и кp:ti. мои ,  иж• ти pi wli,i. мои, тоrд• 
кirрж HMflllH ,  tlKO &"h..el iАИКО РIКЖ ти , ИеТИН4 f. и е• 4З�. SAl'i. 
iсм ... , BW Жf Т°'J"ЖИ iет•, tlKO тоЖ1 и ннir fCM"h.. . G&ЦJiИ ЖI HIOДIHI 
ТО\" Cl\W UIЖЦJI, ДНВАirrя. е.а и В"h.З"h.ПНВWI l.11\1 ми и р1кош& :  ДНВМI 
ч.О и п11-kеА•кно1, .�. A-flт ') и1 нм•т wтpoq.a c i ,  н т.1ковwа рi111н 

1) K«l J111:' 6Лtт� 'ijµip�. - По-точно прtвеАено въ Х : Нt по м но 
зirr1t. д и 1 Х' i. .  

•) Поспt4нята фраза е неясна. Въ Н. четемъ : °'J"ЧHTIAIO, томоr кто 
мож1т�. Н4°'J"ЧИТИ ••ro, кто M°'J" M„AOM°'J" ХрНСТ°'J" ИАИ МННIИН SWTH 
••ro, sp.sт1 мои. Въ руския прtписъ У. намираме : д•· что мож1т1 N4°'J"· 
ч ити ч'то м.а М•Аомя. кJт& 1ro м1н' ш' sp4T1' моА. Въ Х :  дд кто 
MOЖITi. (НАОfЧНТН •tro) МА4Д4 e°'J"ЦIA Х'ИТр.а, tMirptN1 SO •f И KpOTll.ICli. 
ПАЧ• ве•кинr�. ен . Въ пат. прtводъ : Nemo potest docere eum nlsl solas 
Deus. Numquid credltls ,  parvus erlt parvulus lste ? Въ сирийския тексть, коlто 
се см1.та за първичеиъ :  . Кой пи може да възпитава такъво nте ? Мианте 
пи, че то заслужава .rr.a получи ма..сr.ке кр1ст1 ?"· (E'v. Apocryphes, 11, стр. 294). 

1) °'J"ЧHTfl\IO Х. 
•) тр111 Airтi. Х. 
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C1\WU1•X'OM w НIГО, uков ... нх ЖI Н1 eAww•rw11 '"кw• н• 1'iН1&18МН 

кннжннч.атн . 1 )  
V'll .  - [ 2)  и ПOTOMlt. нrp•iiw• wтро Ie  н• IДHHOMlt. зд•ни 

киеоцir, 1 1  ••дино w отроч1т1t. е ннм1t. нr6'••ш• и tn•д• е• w дво1-
крок' ник• и 09i·мp-trт. И кнд-kк' ш1 н ни  д irти и кirж••X'Of wтor.11:, Ie 
ето1 ёдин1t.. т09�·. И nрнндоет• роднт1Аu n•д1t.w••ro wтрок• и крн
ч•ет• и• Je•, 1i1KO TW tlt.Bplt.ЖI WTpOЧI Н.Ull . Je ЖI pi : HI •Зlt. . 
e1t.вpi.rori. 1 н�: wнi. ев""" е1 , шнетоветво д ire, некочн w дкоекрок
ннк• и .r мр1t.т�.в�.. Tor• le "" wтроч1 riit• "" HMI iмor :  Знне,1) 
к1t.ет•нн ! •з1t. "" „, ea..вpi.rori. ? И к�..ет• wтроч• w е-..мр�.тн : ю1, 
f:н мои. Tor• вид irв' w• кен и дивиш• е1, • роднт1Аu ёrо n&1оеы
кнет• Г.А', И ПОКАОННШI tl Н4РОДИ ICOf. 

V'III. - И n•кн ж1 , 4) 11 1 по мнoзirri.. дli•ri.. �онош• ет1&11t. 
.ЗЦirПIUll др�.в• в' COfCirДl111 И npirelЧI tH НОГОf И H.IЧI OfMHp•TH . 

И мА�.в1 ж1 в ... в' шн  н ет1ч1 нi�о , wтроч1 ж1 le npoвpir е1 ек&1озir 
н•роди н вт�. 1ro з• вpirднorio�) нoror и р1" •MOf : т1к1 1Оноw1, 
r;'\t1 (ви. riiio ) в�.ет•нн ,  цirnн др1t.ж• 8), н nом1нн  м1 ! Н•родн ж1 

L ' ' ,� КИД -.К WI ЗH•MIHHI  EWB IUll ,  И ПОКАОННIШ CI eOf И ptKOWf � Blt. 
ИСТН Н°'!" lilKO lih.� е' HHMh ЖНКlт . 

IX. - И eor111• Ieor екон' ч•вшоtr § A-kтi. , и моfн 1ro At•pi• 
понд1 7) "" водоr. &i.зi.мi. ei.eor да.. , в�. uрод ir и тА�.кноrк' ши и 
Р•ЗЕН KOДOHOth..8) le ЖI npoeтi.pi. piЗOf , Blt. ИllOЖI кir WEAlt.ЧIHlt., и 
ИСПАh.НИ 1О кодн и Нltt мтрн .  и кндirк'wи  мти 1ro, IЖI tlt.ТВОРИ 
Ie,  и локнз• 1ro. 

1) Н1 елнш•rwм И ИКОАНЖI з•KOИOfOfЧHTl<\lil и ••рие•• х. 
ни  елнш•rwм р11к�.ш• ни  •Pri•P••, н и  оrчнт1Аu s•конl, ни книr•, 
н и  ••рие••, н и  ниоrо С. - Въ сирийския тексть : .ви on свещевицитt, 
ни оть фарисеитt, ни оть квнжвицитt• (Ev. ар. 11, 300). 

2) Епизодитt Vll до Х, които nипсваn въ нашия прt11исъ, заемаме 
Отъ ХJ1у.1овския (XIV в.), КОЙТО е ваR-пыевъ и дори съдържа два еnизода, 
каквито и1iма и въ rръцкитt текстове. 

•) Името на д1iтето е биnо Зеиоиъ, ·както nичи и оть гръцкия текстъ : 
11.11tl 1!11:1v· Zfjvov. 

4) Въ рж.кописа поrр1iшво стои и пок•ж•. Поправяме споредъ Н. 
1)  Ofe-kЧIHOf Н. 
•)  др�.к• С. 
7 )  Въ гръцкия тексть Мария проважда Исуса за вода. Така е и въ Н 

( поел• •11•0 м•ти М•рнu н• кодОf). Вм. nонд• би тр1iбва110 .u стои 
llOtA•. 

8) И HHCПOfWT•IOWTOf ttMOf eKOfДIAhHHKlt. Blt. Нll&IOДir Ж8 ' eтA1t.KHOfB ш°'· е1 1  и р•зкн е• Н. 
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Х. - И П4КИ ИЗИ.о\1 (( th. WЦIMh. СКОИМh. Д4 c-k6 П IШНИЦОI( 
н. никir . И c-k& w ц11. tro, и c-k& Господ11. 1ди н11. (к11.sА11.)1) и пож1 
и ст&ори р Kll.Gh.Ah. ПШIНИЦI KMИKhlfh.. и п риз' К4 lc 11'.' �1 OfGO l'И f и . ... ] Н И ЦJИt  Н 4  roirм но и Р.IЗА И .\\h. CIДGoV' wтроч 1тд . 

XI. - H1\\-k же lc "' . ii .  л-trт,:) wli,1.4 ж1 1ro м&и стоj\1.4 tЖЦJS, 
К ТО &p-kMA\ 141КО fOTirШ f н-kкоiмt.4 GOr.ITl.4 Дд С"l\ТКОрит С'11.СЖ.Дhl , 3) 
iди номt.4 nрд&И1\l.4 ндрИl\Аiмt.4 ')  дкi�: др-kк-k s-kcтir, нж iди но wкрж-
11 1 но , ш имirж м-kphl . Р1" Ic wЦl.4 скоi."1.4 : пО"'жи дкir дp-kкir доАl.4 
и w екож eтp&Hhl рдкно с1'тко р и .  И с·�..т кори  lwc'iфi.. , r.1ко ж1 р1" 
Je, рдкнд конц•. И 1м11. le кржn оt д рirко и потА\r нж 1 н р•вно• 
С1'ТКОРИ ДРОl(ГОМl.4 дpir&t.4, н р1" lwcифt.4 : Ht  СКр1'G И .  нж ткори IЖf 

. 

fОЦJf Ш И .  lwснф' Жf npИfMh. wтрОЧ.t\ и OGA0Ghl!l4 f и р 1" :  sлЖ11. fCM1' 
дз11., кдкоко wтроч.t\ д'd' А\ И Sk". 

XII . -- &ид irк' Жf lwc'iф11. &1'cnirAн'i1�) wтроч<i\ти и &'11.З"АСТА 
мжд"оетн iro, и ПдКhl ПOMhlCAH ДА GЖ.Дf оумirжи KHHrhl ,  и " &tД f 
н npirдAДt iro д"orroмt.4 Оl(ЧИТМIО . и "'. lwciфt.4 Оl(ЧИТtЛ : КНИГ4Мh. 
ли Х'ОЦltШИ д• HAOl(Чd\ il-o ? lwciф' ЖI pt" :  п рirЖ1 6AИHh.CKhlм, потеом 
и tK"f ИCKhl„ . .ЭндАШt Оl(ЧИТt.11 !ldKO Hh. WT"O'l<i\Tl.4 и GO.ll l l f  СА\ tro ,  
WGdЧf НАПИС.1 iмt.4 4!111. Bt.4K&hl и ""irдикirЦJ44Ull iмt.4, r1'd\ : 4З�. ! lc 
"'• i,\\1.4 : д!lh.,  н П.tKhl nомл1'Ч.4. 1'1'4 емt.4 ( оV'Ч ит1л) : st.4ккhl , и н е 
W&irЦJ• tMl.4 Ic. ПоМА1'Чд и "; tMl.4 lc : дЦJI оrчитм11. " ttИ и Ol(MirtШ И  
ДOB"ir КИИГhl ,  "1'1\И МИ 4!10 &.Ж СИАЖ, .tЗh. Т И  WKirЦJ4Ж GOl(KKhl . И 
""orнirк4 СА\ Оl(ЧИТl.11 и О1( Д.l"И iro по rлдli.ir . (Х)т"ОЧd\ Жf Н IГОДОК4 
н ""ОКАА\т iro. То�4 „а.; ИЗНIМОГh. ,  11.IДI HИ l\h. . le Жt WТИДt Kh. ДОМh. 
скои .  lhlcиф' же wcк"'ll.вir sirлo и здnрtтн мт"и iro и "'" : нt исnt.4 -
ЦJАИ iro K"h Hh. из домt.4, �ако д• и1  ст".tЖжт�.. т.1ко rнirвд.iЦJ fИ 1ro.  

Xlll .  - По лii:тir П4Khl iдином , дРоV'Г hl И  ПдКhl оrчитt.11 Вt\ИЖ
и'iи lwcи•v. "'" :  l lДИ и ""И &tДИ • К1' Н 41С4!14ТМСТКО, "' моr ж л'i 

.L " .L � .t!lh. Оl(К••ЦJ4ЖИ и А4СК4.ЖИ tro , НdОl(ЧИТИ кн иrс1м , л-.по f WT"OЧ<i\ и 

мюд"о и К1'З"f имirж ДА Ol(Mir tTh. KHИ l'hl .  Ра Iwei .... : AЦlf or110-

1) Изпуснатата дума ще е била Kh.B1\h. (мir"A, �to;). Въ tf, е мir"4 . 
Въ rръцкия текстъ : lvor. x6xxov oL-iou, т. е. едно зърно жито. 

2) G11.&"h.ШH Жt w"oчt ii AilT х. - Б-k &1' то .,1-kмt Ic ii лirT с. 
") Въ едни пр1;nиси - на Йосифа поржчватъ да прави леrло, въ друrи 

врата. Въ арабския 11рtводъ намираме паралелъ на нашия текстъ за думата 
е"ll.е.жд '11. . Тамъ е казано : . • . •  ведра, столове, ковчези• .  Ev. apocryphes, 11, 46. 

'J Тая фраза е прtведена буквално, та и смисълъть И е нея сенъ : 'to6 
&i ivo' xor.v6voc w6 xor.Aouµlivou lvor.).).cix-;ou бV'to,. 

1) nocnirшt нit Н. - enirx11. Х. 
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К.41ШИ1  Gp4Tl 1 ТО ПОИМИ 1 C"h WП4CIHilM"h1 C"h GО.АЗНИ.Ж И C"h ПОКИГОм. 
(i)трочн. ЖI K"hHHДI · C"h ДP"hЗHOKIHi1мi. K"h оVЧИТ'tСТ&О И WGpirтt 
KHHГhl АIЖ.ЖЦJЖ Hcl конщ�. кмiн. , WKp"hЗt и HI ЧhTirШI L1Жf sirrж 
ПИС4Н4 K"'h. них ,  Н.Ж W.Kp"hЗI oVCT.I СК041 ri\.IШI Дfом c1'hlм И оVЧ.44Шf 
З4КОН1:1, и ПОСАl:IШ4дrж iro прirСТО.ЖЦJНН н м,1\irrж<;- П.IЧI д.� GOAff 
р1"т�..  Ндро ж1 мноr�. nришi,  посАоVШ.t•r.ж lсд н ч�Ж.ыrж� крдсотir 
и oVЧIHJIO iro н rоток' сткl:I CAOKICi. iro, L1KO д-kTHЦlh T"h ТдКОКдд 
ri\4ШI. GAhJ ШдKh lwcнфh. и orsoд СА\ кто р1" оrчнтr стко p.1з.orмir1тi.,  
IOIKO Дд н т� оrчнт1.11 нскl:lш1и�. sжд1т.1) и р1" оrчнт1.11 Iwcнфl:I : Дд 
KirtH , Gp.4Tt ,  IOIKO дЗh. nон.х WТ\)ОЧН. СНI t.IKO oVЧIHiKд, WH  Жt s:\rтi.ж 
ИСПА"hНfНh. f, &:\°rтн t.IЖI W Б.4 .� j ЧТО oVGO ДО�НО t�, ПОНМН 1 ,  
G\)4TI , и КfДН 1 K"'h. дом скон .  Мко CAhJ Ш4 wтрочн. си РfКШд оrчн
тмir K"h О (,1:1 IГО1 ТОrд K"hCMJд СА\ (и pt" )9) : ПОНIЖI nрдКО pt 1 Tf&f 
рдДН И WHh. ч/\Кh. c'fitT СН. oVt.!ЗKIHhlH .  И d&Jf ТОМ ЧдС-k Ц'kAh. Gh.� 

н '" " i.  оучит1л.  

XIV.3) .....;. Пото�' ж1 Ic roдн. ЧJl:I скозir ндоАw sиЖ1мwж,  н 
с„ s4 н"i;1 nдд• нд шrо (кiрс1мидд н oV ддрн lсд). ') (И) р1" (Icp) : 
noтp-k&H СН. SAO · sиЖ1мhl ДОМI ! И тоrд noтpirsн СА\ ИДОА' CKOI 
к.tпнq11 .  ТоГd nttкw р1ч :  Дd с1'sнЖ1т СА\ к" дов1101 t"hзl'нif ,  " ш 
K"h ЖНАНЦJI  ДfMOH"l\CKOt ! Тоrд с·„Зд сн. fdKO м ноr.жн. rwтpocтh. 

X\f'. - [И nдK h.I rож.11дш1  lc скроз• IОД•Иf, и к-..просн : r Дt ки 
cl:I дети ?  ti) нн  р1коr1:1 : нд  иrpir cl:IЦJ.t cl:lтh. K'h. кот' ци скн нif .  litrs 
з.sткорнАн к-.. кот' цн , н npиcтl:lnAi. Ic Kh. кот' цl:I и р1" :  wк д ir что /? 
G)ни р1кош1 : скн нi1. И р1" lc : дд sl.4дoVт ски нi1 ! И swш1 скн н tt}.8) 

Х\"1.7) - Пр-kддкд1т�. i1·0 lwciф" (мнозirм�. оrчнтщ1мh.) 18) 
н нн iДН НОс\\1:1 "' HдKh.IЧf, н·ж WНI\ ПдЧI оVЧдШI. и noc1M крдЧ8КН iro 
пр-kддд1 .  И к-.. крс1ч1кн томоr nрнrож4ддш1 cA-k11h. с-.. iдн ном wком�., 

1) Фразата е забъркана. Гръuкиятъ текстъ я уясня ва : Axo6oot' as  'l111otjcp 
icpo&ijllYj, Xot! !'}potJJiY . е� 'tO a�otoxotA.e!ov, AOj'L'Зr.iµavo; µiJ oli'tO, 6 xot&rrrrJ'tij' latett 
civd•71po,, т. е. като чу Йосифъ, уrшаши се и се затече въ училишето, защото 
се опасяваше да не би и тоя учитель да 11острада. 

2) Прибавката споредъ гръцкия текстъ : пpoo11iA.oio1v �'tф :xoti 1!11:1v. 
3) Тоя епизодъ липсва въ иноезичнитt текстове. 
•-5) Пропуснатитt мtста допълнихме по Х. 
8) Тоя епизодъ, прtдаденъ малко неясно, се намира само въ Софий

с"ия прtписъ. Въ арабския прtводъ срtщаме паралелъ, дtто дtцата биватъ 
обърнати отъ Исуса на козпета (Ev. apocryphes, 11, 48-49. Тамъ еж посочени 
и други парапсл н, дtто д1щата биватъ лрtобразени на свине). 

7) Тоя епизодъ ливсва въ нноезичнитt текстове. Намира се само въ 
вtкон отъ юrославянскитt, въ ваinия, въ Х., Н„ С. 

В) Добавеното от·ь Х. 
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и sp.aq111 wко iro soAtw• , и пом.sзо11•ш• • . По Щ1HAQ\"Ч4tl же, iдн
номl wspirrwtl е..а wтроч..атtl 111' кр.sчнАнq1 н ,  и оrчнт1Аir 1ro ш 
вir тl. Ч�кtl ж• npи w1•wt1 и• пом.аз•нi• wк.s, и ре' · "" Ic : ч�ч• ,  
13КО w зр1Аq1iн11 wцir ПIЧI WH е.а, 4 w н 1 зр.аq1н ННК4КОЖI ПtЧ.aAlfWH 

е.а. GAWW.41 Жf ei• Ч�Кk w отроч.ат.а , и ПОЧIОДН CIA, и ,.. ч�к„ : 
ЧТО oVBO Д4 C1'TBO(Joi\ ? И р1" iMtr Jc : fOqJfUIH /\И Д4 Tf HeЦirAA ? 

и ,.. ч�к„ : rо111ж, rii.  Tor•• Ic коси& с.а WЧHIO •ro,  и .tGit прозрir 
cAirПOf и BOA.AqJll 101\f иcцirAir. и HW f4 ч�к„ т�. fAirsi. и кино и 
н нwж Д4Phl прин•е• ЦirAHTfl\IO •ro .  &p.tчi. Жf ки.а. irlt. Ч�К4 wsirм4 
WЧНМ.4 S(JIAQl4,  И HfДOMWeAH е.а W Д4pirx, KOMtr П(JHHfCf. И pt" fM\9 : 
КТО 'l'h.I icll П(JH Nteh.I МИ '1'4КО1441 N fBirДIA ? (;)и Жf pt" K"I\ NfMI : 
ш вirеи АН Mf Nf ,  ч�к• прнrод.аq14 и цirAAllJ4 е;а w т1s1 1 iдн ио 
wко HMA\llJ4 и w тtвt цirм111• clA ? И �однкнв' ж• е/\\ кр&ч�. и 
к1'nроен iro, r�IA : к.sко нецмir, wвir so ти wчн вireтir вpirднir , 
И H fS(J.AqJll oVBO HM4UIH IHД.AqJ lf , И BOAiEKШll ЗД(J.410 ? G)н ЖI 
нетин.ж EhlBWЖA\ no1irд4 и pi : довр�.111 твон11 оrч1ннко11 wвir 

"' . 
HtЦireтic МИ.  G p.Alfh. Жf р.1зlмiс, 13КО НН ЧТОЖI tMl9 Нf Bii orenir' , 
н и  ПOA1 Si.i ннкоt.ж Жt tмtl ш вiс е-..ткорнл w 1р4ч' вir. G1ro р.�дн 
n.tкi.i в-..nроен iro. G)н ж• П4Кh.1 по н етн нiс eк.ts4 iмtl чеодо, iж• 
с-..творн iмtl lce и р1" iмl, lilKO npirж•t дlii'нx енх прiндох н q1&q1и 
'l'I BI ,  И Н f WRpirтox TIBf, Н.Ж orчf HHK4 'l'BOfl'O ДОВрf W'l'IJOK4 
wврiстох. G)н Жf в-..зр-k1111. и• м1ш и р1" ми : чеож.�t.ж ти е•, "�"'' 
uко spAq1oмtl oкtl noнir M.IAO пом�ж н q11wн , • w (el\iшoмtl) 1) ни
К4КОЖ• ш n11111At11wн еА. ds ж• , eAw ш.sкi. то, .-•кох к11. шмl А• 

что '"'" е1'творiтн rо111.ж.  G)н ЖI Р•" :  .... . fOqJflUH,  А• т.а нсцirм. 
dsi. Жf 1J•ко1: :· rо111.ж. И в�.ет.sк�. wтpoic, прнкоеи.ж е.а очим� моим.s : 
cAirПOf МИ WKO WB(Jh.Sf , 4 BOl\oi\qlll МИ BOl\f НСЦiсАН . &.р4Чk ЖI npit 
р1вно"' В1' ерЦн eKOfM1' И wnoreтн Ч�К4 TOl'O И ПрНЗК.1 Jwei.4 И 
р•

" iмor : понмн eli.a e101rw и wкедн ,  син во можат�. кр.slfек' етко 

ч�ч�.ек•• р.sзорнтн . И по1м11. lweн•i. wтрочА и к•д• 1 1.11. дом�. екои. 

:XVII. - Пое1м�. поем l\пн•" eli.t  esoiro J4кwк а д• ек..аж1т" 
f P4eтit, и з.жмi• AIOT.t еirкнж 1.акwк• к-.. р.жк ж. И wцirnirник w'tl 
Жf iмor и orмн p.t&ЦJI, nрИВАНЖН CIA lce н доrю1. Н4 rpisaнit. Tor А• 

lilД„ . WeA.IBir , 4 з-..МН4 orмpirт„ . 
XVIll. - И н о  Жf wтроч.а П4КW 111' e-..e-frдir:t orмpir . П.uк.sш• 

е..а sirAo мfн iro.  GAw w.sк ж1 Iee , lilKO ПА.t ч�. и к.0111\"11. вw�, т1iu 
скоро и вид ir wтроч.а AfЖ&IP• н.1 Aoнir •ж. FI прнкоен.ж е.а np„e111: 
iro и , •• к-... дiстн111• :  Нf оrм�и. нж жи в�. ш11.д.н и иди к-.. мfрн 

' ) с .  
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ско1н ! Tor•• к'lt.сми• с.а wтроч.а и оrскмsи с.а1 )  к-.. и1моr. И р1" 

к-.. мfри iro : д•жА�. iмor с•ти (поправено с-..с•ти) 1) · и  помirнн 
м.а . · Н•ро11 ж1 кнд fr и дивиш& с.а и р1коwж : K 'lt.  нс·rннж &„ с1м„ 
W'l'POЧ.ATH НАН s ... - НАН •frAi. npfrswк111тi., к�.с• so �АОКО, iж• р1" т11. 
" ''" дfrлом�. .1) И нд• к-.. дом�. скон . 

X'IX'. - И по дporзfr(мi.) лfrтfr, " по създ.анi�о ') же ткорнмоr 
СП.tДI Чi(Kll, W KhlCOTW И oVMpfrтi.. И TI ЧIHilO ВW&ШИ И MA ... &ir H I ·  
M.tAir, CAW UI• "'ТРОЧА\ lec и Н Д I  т•мо и кидfr чi(кА "'*""IP" мрfк.t . 
И жт�. iro з.а ржкж и р1" 1моr : т1вfr ri(.a, чi(ч1, к-.ст.1ни  и ткорн 
д frAo ско1 ! Tor д.а K"lt.CT• кa. и Поклони с.а i .•�. &нд frк' w1 ж1 н .ароди 
и поч�оди шж с.а и рекошж : с1"' wтроч.а s .... - icтi. , мноrw• во дwж 
ciic1 w C"h.MP'l'И и скfrт Hl\\d'l'h. BW'l'И K'h. tl fMh. ДО K'h.Ctro ЖH RO T.t 
ско11·0 .11) 

Х'Х'. - Gжipor ж1 '"'OV' . к·i. .tfrт11.,  к'h.нwдост.t родитмir i 1·0 
K"lt. IipX°мi., по wвwч.sio , K"lt. пр.1зн нк n.scцir C'h. др.,:жн нож. ПршмшА 
ПАСХ'Ж, lwcифi. ЖI и М .1ри4м К'h.9КР4ТИСТ• СА\ [ 8) к�. дом�. скои,  
wтроч1 wид17) к�. l1pXмi.. И н 1 р.sзоrмirстА 11однтм�а 1ro ,  н �  мнfrкш• 
к�. дроrжи нir C°'f"IP"· И 11рнидостд нск•тн 1ro по три дни к'h. 
рож111 нн8) к�. дроrжи нir, и ш wврirтост• 1 1 ·0, и к�.зкр.1тист.1 с• к11. 
l1 рХм11., скр11.в1�р1 иск.1ст.s 1ro. По три дliн wврirтоет.1 и к�. цркки. 
И оучитмнt поеАоуш.1.i'хоr 1ro w н1м'ж1 xoтt:xor р.азО\·мt:ти w шrо . 

и кси кним.sхоу, CAW Шl!pl CAOKIC.t tro, и ЧIOДIX'Of е• , �ако дt:тн�р�. 
с�.и п рfrпи р.а1т�. ст.аринr�. и оrчнтм„, a1.sз•11orw.s1тi.8) rл.1к11.1 з.акои' иш 
и прит' ч1 пррчскw и . И прн нд1 мfи 1ro Al.spi• н р1ч : что с�.тко11н 
Н АМА 'l'AKOKOI ,  ЧIДО, е•"' BOAl!pl и cк11i.вirip 1 нcк.sroкir Tl&I.  и р1Ч )е : 
ПОЧ'l'О НCK•C'l'I MIНI  CK\111.Bl !p l ? HI KfrC'l'I АИ, 13ЖI tl'ot ty WЦ4 MOlrO , 

� . . к�. т ·кх ми достоит�. вwти . К н нжннци ж1 и ф•рис1И1 р1кош1 
МТ\1И 11'0 : Thl АН IСИ МТН W'l'tlOЧIT• ClrO ? G)н• ЖI рlч : AЗll. . tlCMi.. 

1) Klt.CKOAfrBA С1 С. - Kh.CKAOH H  CI Н. 
2) �ь, ytU.11.. 

8) САОКО tlrO И.1 . Ki.C.tKO Д fc1\0 rO'l'OKO tlC'l'i. Н. - KCI &О САОКО
И д -kAo 1ro rотоко •• "7' Х. - п:i\; А.6уо' 11.uwil l:iтov lcnlv i"toLp.ov. 

') зд•нн�о ткоримоr Х. - зwж111 чi(к11. Х'tt•мин• С. - olx�o11iJ' 
yavoµ&vYj;, т. е. като градtли к.жща. 

11) и сп•стн им.sт�. до жнкот.1 ско„rо Н.  - Krr.l ix•t a/iiarr.t 1111, 
11:1iC171' ПJ' 'ы� 11.uwil. 

8J КраяТ"Ь, който липсва въ нашия текстъ, .1опwваме по Х. 
1) оет•к�. Н. 
8) т. е. между роднинитt. 
9) и р.1зрfrш••• Н. - p.sз•pt:w.sioipн• rА.sкн з.аконi1 С. - iкLA.6111.,,. 

't4 x�liA.11.Lot "to!J v6µou 
-
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G)нн ЖI PIKOW• : кАЖ1 н' Н4 та.� ICH ВJi. Ж• н•r�. и ЕА1&1 н�. ПАО4 чpii&.t 
TKOll'O, И ftt.- lih BA°f&HAi. TI .,�, lilKO Т.АК0&41'0 Д.АРА ЕЖН4 И npii
MtyДPOCTH Н8 CAW Ul.tfO.\\i. ННКО/\НЖf . И Klt.CT.tKlt. (с, НДI Klt. CAiiдi. 
мfрн сво1 н кii покн ноу1 с1 "'"" · M•pi.a ж•, мfн 1ro, es11ioд.t w 1  

CAOBIC4 11'0  &lt. ср•цн ско„м�. и ке.t, lilЖI TBOPlil ШI  lc  Кt/\НЧИ• нici. . 
(с ЖI npiicn-kв.tw• "'°' ДРОСТНIО н тil,\OMlt., иец-kАIНН4  ткop.tUtl w 
BC'fiMi. ПpOCMВAl:illOqlH Cf W fif& WЦ� СВО11'01 11\\0\" ЖI СМК4 &lt. 

siiкw .tмн�.] . 

Съдържан ие. - Израилтянинътъ Тома се издава за tъ
врtменникъ на Исуса и за свидtтель на неговитt дtтски дtла, 
които и разказва въ деветнадесеть епизода : 1) Веднажъ, 
като било валtло дъЖдъ, Исусъ, четиригодишно дtте, си 
играелъ съ мж.тнитt дъЖдовни вадички, които събиралъ въ 
една струя и я правtлъ бистра само съ словото си. Той на
правилъ и 1 2  птиченца отъ каль и си играелъ заедно съ други 
дtца. Евреитt, като видtли, че Исусъ върши туй въ сж.бота , 
оплакали се на баща му Йосифа, когото и довели да види 
на самото мtсто. Като се насъбрали евреитt при Исуса, той 
плесналъ съ рж.цt и извикалъ на птиченцата да оживtятъ и 
да хвръкнатъ, което и станало, за голtмо чудо на всички 
присж.тствуващи. - 2) Дt.тето на книжника Ана било ·и то 
тамъ. То взело върбова вtйка и съ нея развалило вирчетата , 
отъ които изтекла събраната отъ Исуса вода. Исусъ про· 
клелъ дtтето, и то изсъхнало на часътъ. Родителитt. на дtтето 
отишли при Йосифа и го укорили за дtтето му. - 3) Исусъ 
като ходtлъ изъ града, едно дtте скочило на рамото му, но 
било прокълнато отъ Исуса и паднало мрътво. Които видtли 
случката, чудtли си и се питали : .Отдt ли е това дtте, та 
всичко което рече, става дtло ? • Родителитt на умрtлото 
дtте се заканили на Йосифа и му казали, че ако иска да 
живtе въ тtхния градъ, трtбва да научи дtтето си да бла-

' 
гославя, а не да кълне, защото иначе умъртвява дtцата имъ. 
- 4) Йосифъ повикалъ сина си и взелъ да го настанява да 
не кълне и да не прави да страдатъ другитt, защото ще 
бждатъ изпждени изъ града. Исусъ му отговорилъ : .Думитt, 
които казвамъ, не еж. отъ м.ене, но заради тебе ще прtмълча ; 
в иновнитt обаче ще получатъ своята мъзда " .  И на часътъ 
ослtпtли всички ония, които му се сърдtли. Йосифъ, като 
видtлъ станалото, много се разсърдилъ и взелъ да тегли 
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Исуса за ухото. Възнегодувалото дtте рекло на баща си : 
„О  разбойнико, ти не знаешъ, дали наистина съмъ твой ; но 
не дtй ме оскърбява, защото съмъ твой и при тебъ дойдохъ •. 
- 5) Нtкой си учителъ - Захей, който стоялъ тамъ и се чу
дtлъ на Исусовитt думи, поискалъ отъ Йосифа да му даде 
дtтето си, за да го учи на книга и на добро отнасяне къмъ 
хората и родителитt си. - • Та кой ли може, отговорилъ 
Йосифъ, да научи такъво дtте, което се смtта за Богъ l "  
д'Бтето, като чуло тия думи, эасмtло се и рекло на Захея, 
че баща му право казва, че то е прtдвtчно и че знае всичко, 
което е било и което ще стане, че знае кога се е родилъ 
той и кога ще умре. То дори прtдложило на Захея, той да 
дойде да учи при него, ако иска да стане м.ждъръ. Които слу
шали това, чудtли се на петгодишното дtте, защото такива 
пуми не били чували дори и оть архиереит-Б. - 6) Веднажъ 
малкиятъ Исусъ се катерtлъ съ други дtца на покрива на едно 
високо здание. Едно отъ дtцата паднало и умрtло. Всички 
дtца се разбtгали при тая случка, останалъ само Исусъ. 
Родителит-Б на падналото дtте обвинили Исуса, че той го е 
бутналъ. Исусъ, за да се оправдае, извикалъ на мрътвото 
дtте да оживtе и да каже истината, което и станало. Събра
литt се, като видtли това, почудили се, прославили Исуса и 
му се поклонили. - 7) Наскоро слtдъ това, единъ юноша, 
като цtпtлъ дърва, прtрtэалъ си кракъ и билъ на умиране. 
Набралъ се много народъ. Исусъ се промушналъ прtзъ на 
валицата, уловилъ момъка за болния кракъ и му извикалъ 
да стане, да цtпи Пl'КЪ дърва и да си спомня за него. Наро
дътъ, като видtлъ станалото чудо, поклонилъ се на Исуса и 
казалъ : „Наистина, Богъ живtе въ това дtтеl " - 8) Когато 
Йсусъ билъ навършилъ шесть години, майка му Мария го 
проводила за вода. Дtтето, притискано отъ навалицата, из 
пуснало стовната и тя се счупила. Тогава то съблtкло дре
хата си, налtло въ нея вода и занесло на майка си. Мария, 
като видtла това, цtлунала дtтето си. - 9) Веднажъ Исусъ 
и баща му отишли на нивата да сtятъ пшеница. Посtлъ 
Йосифъ, посtлъ и Исусъ една мtра, и, когато пожъналъ, на
бра.11ъ 1 00 голtми мtри. Исусъ повикалъ сиромасит-Б на гум
ното и имъ раздалъ своята пшеница. - 1 0) Когато Исусъ 
билъ на 8 години, баща му, като дърводtлецъ, билъ 
повиканъ да направи на единъ богатъ човtкъ единъ сждъ. 
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Едно оть дърветата бипо по-кжсо отъ другото и не под· 
хождапо за работата. Йосифъ се чудtпъ какво да прави. 
Дtтето рекпо на баща си да попожи двtn дървета 
на земята, па, като уповипо по-кжсото отъ nхъ, протегнало 
го и то станало равно на другото дърво. Йосифъ пригърнапъ 
Исуса, цiJ.пуналъ го и си рекълъ : „ Честитъ съмъ, че Богъ 
ми е дапъ 'fак�во дtте " .  - 1 1 )  Като видtлъ Йосифъ, че дtтето 
му успtва въ мждрость, пакъ намиспипъ да го даде на книга. 
Завелъ го при единъ учитепь, комуто поржчалъ да учи дt
тето изпърво на елински и сетнt на еврейски. Учиrельтъ на
писапъ азбукето на дtтето и почналъ да го учи, произнасяйки 
първата буква: „ азъt • Исусъ повторилъ „азъ" и мпъкналъ. Учи
тельтъ му продължилъ : „буки !" ,  но Исусъ не отговорилъ, а ,  
като помълчалъ, рекъпъ : „Ако си наистина учитель и знаешъ 
добрt книгитt , кажи ми значението (силата) на буквата „ азъ", 
тогава ще продъпжа и ще произнеса „буки". Учительтъ 
се разсърдилъ и го ударилъ по глава. Дtтето обаче го про · 
къпнапо, и той падналъ съ лицето си на земята. Исусъ си оти
шълъ въ кжщи. Йосифъ се огорчилъ много за това и порж
ча.i�ъ на Мария да не пуска навънъ дtтето си, за да не стра
датъ отъ него хората, които го сърдятъ. - 1 2) На слiщнята 
година, другъ учитепь, близъкъ на Йосифа, поискалъ да учи 
дtтето на книга и се надtвапъ да сполучи, като се отнася 
любезно и вниматепно къмъ ученика си. Дtтето впtзло съ 
дръзновение въ учителевата . келия, намtрило тамъ книги, 
разтворило ги и почнало да чете. То не чело обаче писаното 
въ книгиn, а, вдъхновено отъ Духа Светаго, тълкува.110 за
кона. Учительтъ и тия, които се набрали да чуятъ чудното и 
хубаво учение на Исуса , се дивtли на думиn му. Йосифъ, 
като чулъ за това, затекъпъ се в·ь училището, защото се опа
сявалъ да не би да пострада и тоя .учитель. Учительтъ, щомъ 
видtлъ Йосифа, помопилъ го да си заведе дtтето у дома,  
защото то бипо изпъпнено съ божия благодать , и той нtмалъ 
какво да го учи. Поради тия бnаги думи на учителя, Исусъ 
се засмtлъ и изцtрилъ и другия си учитель отъ бопестьта 
му. - 13) По-сетнt, като минавалъ Исусъ до единъ стро
ещъ се идопопоклонски храмъ, паднала керамида и го уда
рила . Исусъ прокълналъ зданието, и то се съборило. Послt го 
блаrосповилъ да стане добра сграда, а не демонско жили ще, 
и то се изградило много :художествено. - 14) Веднажъ дt-
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тето Исусъ се разхождало между юдеиn и ги запитало, дt с.ж 
дtцата имъ (а тt се били изпокрили въ свинска кочина, за 
да не играятъ съ Исуса). Исусъ, като се приближилъ до кочи
ната и съзрtлъ дtцата, запиталъ : „Ами това вж.трt какво е ?• 
- „Свине", отговорили тi>. - „Е добрt , нека б.ждатъ свине • ,  
рекълъ Исусъ, и дiщата се обърнали на  такива . - 1 5) Йосифъ, 
слtдъ като давалъ дtтето си на много учители безъ полза, 
далъ го най-сети-В за ученикъ при единъ лtкарь . При тоя 
лtкарь идвалъ да се ц-Ври единъ едноокъ човtкъ, чието здраво 
око боледувало. Дошълъ веднажъ чов-Вкътъ, когато нtмало 
л-Вкаря, за да му се маже окото. Исусъ запиталъ човtка, защо 
се грижи само за здравото си око, а за слtпото никакъ не 
мари, и пожелалъ да го цtри. Той се докосналъ до очит-Б 
на човtка и веднага спtпото му око прогледнало, а забол-В
пото се изц-Врило. Человtкътъ слtдъ това донесълъ хлtбъ, 
вино и други дарове на своя лtкарь. Л-Вкарьтъ, като видtлъ 
донесенитi> подаръци и человtка , когото не можалъ да по 
знае, билъ въ недоумtние. Човtкътъ обяснилъ на лi>каря за 
изцtлението, което получилъ отъ ученика. Лi>карьтъ тогава 
повикалъ Йосифа, помолилъ го да си заведе дtтето, защото 
то можело да съсипе всичкото лtкарско изкуство. - 1 6) Вед
нажъ Йосифъ изпратилъ сина си Якова да набере и свърже 
храсте. Една змия ухапала Якова въ ржката, и той билъ на 
умиране. Исусъ духналъ на раната, отровата ослабнала, змията 
умрtла, и Яковъ се спасилъ. - 1 7) Другъ пжть, у.мрtло съ
сtдско дtте, и майка му много плачела. Исусъ, като чулъ 
воплитt на майката, затекълъ се при мрътвото, допрtлъ се 
до гърдитt му и му извикалъ да оживtе, което и станало. 
Оживtлото дtте се усмихнало, а Исусъ рекълъ на майка му : 
.Дай му сега да суче и си спомняй за менъ ! • Като видtли 
това, дивtли се и казали : „Въ това дtте наистина Богъ или 
ангелъ прtбивава, та всtка негова дума се обръща въ дt.ло. " 
- 1 8) Прtзъ другата година, единъ чов-Вкъ падналъ отъ 
височината на строещо се здание и умрt.лъ. Исусъ, като чулъ 
голtмата мълва около мрътвия, отишълъ тамъ, улонилъ ра
ботника за ржка и го съживилъ. Набралитt се наоколо рекли : 
"Това дtте е Богъ ; то спаси мнозина отъ смърть и още други 
ще спаси прtзъ живота си". - 19) Когато Исусъ билъ на 1 2  
години, родителитt му отишли заедно съ него и съ други 
дружина въ Йерусалимъ за Пасхата. На връщане дtтето се 
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изгубило нtйд'h. Родителитh му го АИрtли три дни между 
своитt роднини и дружина on пж.ть, и, като не го намtрипи, 
върнали се въ Йерусалимъ много нажалени , за да го nрсятъ 
тамъ. Най-сетн'h, сп'hдъ три деня, го намtрили въ черквата, 
обиколено отъ законоучителитt , които се чудtпн на мж.· 
дростьта му и на отговоритt му по Светото писание. На думитt 
на натж.жената си майка - защо е причинило толкова скърбь 
на родителитt си, дtтето отговорило : „Защо ме nрсите и 
скърбите ?  Не знаете ли, .че азъ тр'hбва да съмъ при н'hщата, 
които еж. на Отца моего ?" Книжницитt и фарисеиn убла
жил1„ •• 1аиката, дtто Богъ И е далъ такъвъ даръ. Сетиt Исусъ 
станалъ и придружилъ майка си и се покорявалъ на ро
дителитi> си. А майка му Мария спазвала въ сърдцето си 
всички думи и дi>ла на дi>тето си . Исусъ пъкъ прtуспtвалъ 
въ мждрость и възрасть, въ изцi>ления и благодать . 

Историко-литературни бtп'hжки. - Чудната личность 
и дtла на Исуса породили у първитt християни и у близ
китt до тtхъ ср'hди редъ прi>дания и разкази, по-близки 
или по-далечни до истината. Самитi> апостоли свидtтелству
ваn за еж.шествуването на такива разкази въ тtхно врtме. 
Евангелистъ Лука почва своето Евангелие съ думитt : . По
неже мнозина почнаха да съчиняватъ разказъ за извtстнитt 
между насъ събития •  и пр. Къмъ тия разказвачи ще да е 
спадалъ напр. и извtстниятъ сътрудникъ на ап .  Павпа, Апо
лосъ, за когото се говори въ Дtянията апостолски (XVlll, 24 
сл. ,  XIX, 1 сп.) : .Нi>кой си юдеинъ, на име Аполосъ, родомъ 
отъ Александрия, човtкъ ученъ и силенъ въ писанията, доАде 
въ Ефесъ. Той бt училъ катехизично господния пж.ть, и, 
бидейки по духъ усърденъ, rоворi>ше и поучаваше за Исуса , 
а познаваше само Йоановото кръщение • и пр. Вtститt за Исуса, 
изпожени въ четиритi> канонични Евангелия , не ни даватъ 
подробности за физическия и духовния ликъ на Исуса и 
всички негови дi>ла. Апостолъ Йоанъ завършва своето Еван- 7 

гелие съ думитt : . Има и много други работи, които извърши 
Исусъ, и за които, ако би се писало подробно, чини ми се 
цi>лъ свi>тъ не би побралъ написаниn книги • .  Не е чудно, 
сл'hдватепно, д'hто началната християнска литература е ст.ьк
мила и неканонични Евангелия и разкази , които допъпвапи 
вtстиn за Исуса или ги прi>давали по начинъ, сходенъ съ 
гледищата на тая или оная старохристиянска секта . 
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За дtтството пъкъ на Исуса не се говори нищо въ ка . 
ноничнитt Евангелия. Само у Лука (11, 41 сл.) е поменатъ 
епизода за дванадесетгодишното отроче Исуса между книж
ницитt въ Йерусалимския храмъ. Тая голtма липса е била 
надомi>стена съ та ка нареченото Евангелие на Псевдо-Матея 
(Hjstoria de nativitate S. Mariae et infantia Salvatoris), познато 
само на латински, съ Евангелието за дi>тството, познато по 
сирийска, арабска, арменска версии, и съ Томиното Евангелие, 
изв-Бстно по гръцки, латински, грузински и славянски тек
стове. Всички тия версии и прi>работки, най-старитi> прi>писи 
( сирийскиятъ) отъ които се отнасятъ къмъ VI в. ,  ще да идатъ 
отъ единъ прi>дполагаемъ по-старъ текстъ за дi>тството на 
Исуса. За древностьта на апокрифнитi> разкази за дi>тството 
Исусово имаме слi>днитt свидi>телства .  Цариградскиятъ пре · 
свитеръ Тимотей (VI в . )  казва, че манихеитi> били съставили 
Евангелието за Дi>тството на Господа, за да се покажатъ, че 
ужъ приематъ въплощението Исусово 1) . Въ индекса на папа 
Геласия (V в.) се поменава една Liber de infant ia �Salvatoris, 
apocryphuш 1). Се въ сжщия индексъ се поменава отдi>лно и 
Томиното Евангелие, съ което си служели манихеитi> : Evan 
geliuш поmiпе Thomae, quo utuntur Manicl1aei, apocryphum. За 
Томиното Евангелие се знае и отъ по-стари свидi>телства .  
Кирилъ Йерусалимски (IV в . )  го  приписва на едного отъ уче· 
ницитЪ на Мани ; Оригенъ (Ш в.) 

·
го знае сжщо, а Хиполитъ 

(111 в.) споменава, че то се било употрi>бявало отъ наасений.
цитi>, и навежда единъ пасажъ отъ него. Най-старъ намекъ 
за тоя апокрифъ се намира у Иринея (11-Ш в.), кой.то, като 
говори за гностицитi> (групата на Валентинияна) и тi>хното съ
чинение за дi>тството Исусово, привежда единъ разказъ, 
който отговаря на епизода въ Томиното Евангелие за уче
нието на Исуса при Захея . Ученитi>, които еж се докосвали 
до въпроса за отношението между старинското Томино Еван
гелие, поменато у току-що изреденитi> писатели, и ДЪтството 
Исусово (или Томино Евангелие), което ние обнародваме пo
ropi>, смi>татъ, че двi>тi> съчинения не еж идентични, но че 
е имало допирни точки между тi>хъ и че нашето Дi>тство 
Исусово ще да е прtработка на старото Томино Евангелие, 
което сжществувало още прtзъ 1 1  в. •) 

1 1 Р. Graeca , LXXXVI, 2 1 .  
2) Р. Lalina, LIX. 162. 
В) Срв. Evangi les apocryphes,  1 ,  XVll l  сп .  - Alfanc, Les Ecritures mani

chennes, 11,  1 72 сл .,  1 84 сп . 
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Отъ кжси'l"h вtсти, които еж запазени за началното 
Томино Евангелие, трtбва да се приеме, че то се появило 
срtдъ гностични'l"h срtди къмъ Н в. ,  а устни'l"h разкази, 
влtзли въ него, ще да еж циркулирали и прtди това. Ма
нихейци'l"h възприели Томиното Евангелие, защото то се 
схождало на много мtста съ тtхни'l"h възг педи. Александъръ 
отъ Ликополисъ (111 в .), който познавалъ добрt учението на 
гностици'l"h и на дуалисти'l"h, бt,11tж� на едно мtсто, какво 
Тома, ученикъ на Мани, билъ доwълъ въ него врtме да 
проповtдва въ Египетъ и какво нtкои отъ манихеитt учели, 
че ; ��усъ се явилъ на земята като седмогодиwно дtте съ 
развитъ вече умъ. Интересно е, че Хиполитъ (111 в.), който 
свидtтелствува, че Томиното Евангелие се употрtбявало отъ 
наасениАциТ'h, близки до манихеи'l"h, привежда единъ пасажъ 
отъ това Евангелие, който напомня поменатата бtлtжка 
на Александра отъ Ликополисъ : „Който �е търси, намира ме 
между седмогодиwни'l"h дtца, защото между тtхъ ще се явя, 
скритъ въ четиринадесетия еоиъ" . 1) 

Ако се сжди по извtстнитt сега текстове и прtписи на 
Томиното Евангелие и ва Евангелието за дtтството, както 
и по взаимноотноwението на тия текстове, трtбва да се 
приеме, че най-стара, а може би и първична е била сирий
ската версия. Гръцки'l"h версии, отъ които идатъ и славян
ски'l"h, еж. били прtведеии отъ сирийски. Това личи между 
друго и отъ епизода за Захея, който учи Исуса на азбукето, 
изредено по сирийски както въ сирийската версия, така и 
въ гръцката по прtписъ въ Парижката Нац. Библиотека.1) 

Освtнъ първи'l"h отци на черквата, които смtтали раз -
кази'l"h за Дtтството Исусово като апокрифни, и въ индекси'l"h 
на черквата тtзи разкази се посочватъ за непризнати . Въ де-

•> Срв. Al/aric, Les Ecritures manlchёennes, 11, 185. 
2) Въ сирийския тексn четемъ : • Тоrава Исусъ произнесе всичкиn 

букви ОТ'Ь алафъ до тау съ ronilмa вразумитепиость. И като прод'ЬJIЖИ, рече: 
тия, които ве зваяn апафъ, не мoran да учатъ бета• .  Въ Парижкия rръцки 
пр11пнсъ : •Иpeaiw 'f1Ь Rphv OtoLX.•11» 'f1Ь 0.1q1. ·о � 'I'ICJ06' li'f•L 'f1Ь 81h8pov 
OWLX,ltoY" ii•. тxfPal, xcr1 �tav мtф U.na "tA OtoLX,lttl � �оо;. Срв. Evan
giles apocryphes, 11, стр. 304. И въ латинския пр11вод'Ь посп11двята буква е 
посочена, по сирийски, Т. Пака 111ам1, стр. 305. Въ оставапиn rръцки nр11-
писи имената ва буквитl> са ваrласеии по rръцки : 41<pai, �. Спаввнскиn 
пр11писи сп111ваn. или rръцкия редъ, алфа, вита, или П'ЬК'Ь спавянския : .t.з„, 
IOfK'W, 



Иrrорнко-питературни б1;.!�'tжкн. 245 

крета на папа Геласия, както казахме, Томиното Евангелие 
и Дtтството на Спасителя еж означени като апокрифи. Томи
ното Евангелие е било отхвърлено, като еретическо, на сед · 

мия Вселенски съборъ въ 787 г. Въ Стихометрията на цари
градския патриархъ Ннкифора (806-815 r.) пакъ се поменава 
едно EuixrriЛtov xcxtd: 8ro!J.lfv, което имало 1 300 стиха1), т. е .  
много по-обширно отколкото извtстнитt досега текстове на 
Томиното Евангелие. Въ най-стария славянски списъкъ н а  
апокрифитt, именно въ Погодннския номоканонъ отъ XIV в., 
е поменато не само '6v"8 w Фом"W, •е&1•тнцн епне.аАн (срв. по
горt, стр. 52),  който пасажъ е прtводъ отъ гръцки, но и 
Д i�т�.етво Хко, което не стон въ гръцкия индексъ, а само 
въ славянскитt. Съ други думи,  ако за старннското Евангелие 
отъ Тома не знаемъ, дали е било прtведено и употрtбявано 
у българитt, за Д i�т�.етво Х�о въ българската литература 
имаме нё само свидtтелството на славняскитt прибавки въ 
индекса, но и редъ прtписи, за които вече поменахме . 

Разказитt за Д tтството Исусово, които печатахме пo
ropt и които иматъ връзка съ старинното Томино Евангелие, 
еж били не само апокрифни, но еж съставяли часть и отъ 
богомилската литература. Прtди всичко, за това е помогнала 
традицията, наслtдена отъ учителитt на богомилитt -
манихеитt, които си служели съ Томиното Евангелие. Кои еж 
били обаче особенитt елементи въ Дtтството Исусово, които 
еж помогнали,  да се възприеме тоя апокрифъ отъ българ
скитt дуалисти ? Учението на богомилитt за . докетизма на 
Исуса, за неговото привидно въплощение и прtбивание на 
тоя свtтъ, за неговото нечовtшко съвършенство намира под
крtпа изобщо въ епизодитt, които съставятъ съдържанието на 
нашия апокрифъ. Като се прtмълчава за рождението на Исуса, 
отведнажъ послtдниятъ се явява като прtмждро и чудновато 
дtте на петь години. Неговиятъ животъ е върволица отъ епи
зоди, които олицетворяватъ борбата на доброто съ злото. Въ 

тоя дуа�изъмъ, материалното и злото биват&. побtдени отъ ду· 
ховното. Всtко насилие, всtка непрнязънь или негодуване 
биватъ наказвани най-строго отъ дtтето Исуса. Въ това от
ношение чудното и божествено отроче се я�ява съ страненъ, 
сръдливъ характеръ ; то е истинско enfant terriЬle, което ужа-

IJ Nicephori Op11sc11 la historica. Ed. de Boor, Leipzig 1880, стр. 135. 
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сява всички .наоколо : дiща, родители,  учители. Палавото дtте, 
което скача на рамото му, Исусъ го наказва съ смърть ; дt· 
тето, което разваля внрчетата на Исуса, бива наказано съ мо· 
ментално изсъхване ; роа.нтелнтt на дiщата, конто се сърдятъ 
на Исуса, ослtпяватъ ; учительn, който удря Исуса по глава , 
веднага пада на земята ; Йосифъ, който мъмре сина си Исуса 
и го улавя за ухото, бива нареченъ „разбойникъ" и др. Мжчно 
може да се обясни суровостьта на тоя малъкъ и своебразенъ 
моралистъ. Дали тя е отразъ., както нtкои учени мнслятъ, на 
грубитt нрави на оная секта, срtдъ която се е явило про
изведението Дtтство Исусово ; lали се дължи на тенденцията 
у съсrавителя на епизодитt, да си служи съ ефектни кон
трасти, възможни за дtтската възрасть? Можемъ допусна сжщо 
така, авторътъ 11а съчинението да е искалъ да прtдстави 
малкия Исуса като носитель на истината, борецъ за доброто 
и поразитель на злото, въ каквато форма и да се прояви то, 
въ по-слаба ипи въ по-силна, т. е .  като неодобрtние, не
приязънь, измама, надмtнность, насилие и пр. За Исуса нtма 
прtходи между доброто и злото : злото, каквото и да е, си 
е зло,  и трtбва да се унищожи най-сурово. Напротивъ, при 
благость, обнчь и истина, еж.щото това дtте се явява онова 
идеално и божествено отроче, каквото очакваме отъ него
вото качество на Синъ Божи : за кроткитt думи на втория 
си учнтель, Исусъ възстановява здравето на първия си на
ставннкъ ; невинно пострадалнтt той изцtрява или възкръсява ; 
Исусъ раздава своята пшеница на снромаснтt ; той отстранява 
затруднението на Йосифа, като удължава кж.сата греда и я 
прави равна на по-дългата ; на добрата си майка носи вода 
въ дрехата си ; като вижда нейната скърбь въ Йерусалимския 
храмъ, той тръгва по роднтелитt си и Имъ се покорява. Та
къво схващане на духовния ликъ на божественото дtте, ликъ 
съчетанъ отъ доброта и суровость, проявянн при добро или 
при зло, е отговаряло на богомилския дуализъмъ за основ
ниn сжщннн на свtта и морала. Така само можемъ да си 
обяснимъ отчасти чудноватия образъ на Исуса въ Дtтството 
Исусово. 

Учението на богомнлнтt за Словото - Исусъ, слtзълъ 
на земята, за да проповtдва истината и да подготви хората 
за тtхното спасение on Сатанаила, се посрtща съ дtлата 
на дtтето Исуса въ нашата книга за Дtтството. При много 
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отъ еnизодитt. въ това съчинение нарочно се изтъква, че 
Исусъ само съ сnовото върши чудеса , наказва, изцt.рява, 

възркъсява, че неговото сnово е дt.по. Народътъ, който се 
трупа окоnо Исуса, често се чуди, че вС'hко сnово на дt.тето 
става на часътъ дt.no и че въ това дtте обитава ангеnъ или 
Богъ или,  най-сетнt., че това дt.те е Богъ. 

Антиюдейската тенденция на богомилството еж.що така 
широко е застжпена въ Дt.тството Исусово. Исусъ прt.карва 
дtтството си между евреитt., които негодуватъ срtщу Исуса, 
че върши чудеса въ сжбота, че на-казва тt.хнитt лоши дt.ца 
иnи самитt. тt.хъ. Исусъ води прt.ния съ еврейскитt. книж
ници и имъ тълкува закона. Той прtобразява на свине еврей-

. скитt дiща , които го отбtгватъ и не искатъ да играятъ 
съ него. 

Единствениятъ паралелъ, който намираме между нашето 
съчинение и каноничнитt. Евангелия, именно епизодътъ за 
дt.тето Исусъ въ храма, е прt.работена заемка отъ Лука. А 
Евангелието на Лука, както видt.хме по-горt., стр. 4, 93, е 
биnо на особена почить у гностицит'h маркионисти, както 
и у павликянитt., на които богомилството дължи много отъ 
своитt възгледи. 

Дt.тството Исусово, като съчинение, което изпълня една 
празнина отъ живота на Исуса, и като разказъ, изложенъ 
въ общедостжпна народна форма и съ драматични поло
жения, д'hто дt.тето Исусъ се явява като необикновенъ из
кnючитеnенъ образъ, е извънредно заниJ\11атепенъ апокрифъ. 
Богомилитt. използували тия му особенос:ти и го приели въ 
реда на своит'h книги, толкова повече, д'h·то въ него еж про
ведени гледища, близки или еднакви съ бо rомилскит'k. Такъво 
съчинение въ ржц'hтi; на богомилския мнс:ионеръ е могло да 
стане сгоденъ мостъ за пр'kминаване на простит'k православни 
въ богомилство. Изобщо пъкъ за ширОl(ИЯ приемъ, който 
Д'hтството Исусово е било нам'hрило ср'hдъ старитt. българи 
и тt.хнит'k близки по езикъ събратя сърби и руси, свид'hтел
ствуватъ н'kколкото прt.вода и пр'hработки на това произве
дение. Вписването му въ българския списъкъ на апокрифит'k 
сжщо така говори за неговата добра изв'kстность. За въз
можното влияние на н'hкои отъ епизодит'k въ. Д'hтството Ису
сово върху фолкnора, напр.  мотивътъ за пр1\обръщането на 
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дiщата въ свине, срв . студията на М. ДрагоманоtJЪ, Спавян
скитh вариянти на една евангелска .11егеняа, въ Mcб. IV ( 1 89 1 г.), 
стр. 257 с.11. По-иначе гледа на вЪпроса Сперанскiй, С.11авян
скiя апокр. Евангепiя, стр. 54. 

Прtние на Христа съ дявола. 

Р.жкопliси и издания. - Тоя апокрифъ ни е познатъ 
по спiщниТ'h рж.кописи и И Jдания : 1 )  Сборникъ отъ началото 
на XIV в . ,  бъпrарска редакция, въ Виенската Придворна Би
блиотека, нtкоrа N!1 1 37, на п. 1 77 с.11 . Статията е озаrпавеиа : 
С.ю8 w ""irn"irни ДH.llKOAS C"ll. l'Дtм„ HWHA\h не хос. Нач. : ""М· 
w•д ... Г-' Kh rо"ж Gлеwнек.ж. Краятъ липсва. Обнародва я К. в. 
Радченко въ Извtстiя отд. р. яз. и с.11 . Имп. Ак. Н., т. Vll l ,  
ки. 4-а,  стр. 1 96-198. - 2) Сбориикъ отъ XVI в. ,  българска 
редакция, въ Соф. Нар. Биб.11 . ,  N'o 433, .11 . 1 0 1 - 1 056• Заглавие : 
САО8 w ""irn"irнiu •нтwхскir е„ Гн••м„ HAUIHM ie хосм„. Нач : 
xcov ""нвАнжнwоt( еж н• rо"ж At•eAHH.1\& н "'" к„ оуч1ннко11 
евон•. - 3) Сборникъ отъ XVII в., сръбска редакция, въ Соф. 
Нар.  Биб.11. , No 326, п. 41-44. Изложението на статията на· 
пъпно се покрива съ статията въ току-що поменатия сборникъ 
No 433 Сборникъ 326 е билъ писанъ и употрtбяванъ въ Бъ.11-
rария. - 4) Сбориикъ отъ XV в., сръбска редакция, въ Биб.11 . 
на Пражския Нар. Музей, No 19, .11 . 227-23 1 .  Заглавие : САово 

w ""irn"• нiи дi.sвом е„ Гоеподом„ uwн• iеуеом„ Х"нетw•. Нач. : 
П"нw•д„шs leoyel Н4 ro"I 6A1wneкl10, н rA.11roA.s •11•ннкw11 еsон11 : 

.sA11111 здir. Рж.кописътъ прtзъ 1704 г. е бияъ въ ржцtтt на 
извtстаия RirAKt( n"•зsит1"у Поnокичу, "одом„ от BA„r•peкi1 

ЗIМАИ, от MICTd K"4'TOSO, • .1.t.д. ,  както .llИЧИ отъ приписката на 
крайнитt листове. Срв . Starine XXI, стр. 184. Статията б'h 
обнародвана отъ J. Polivka въ Starine XXII ,  стр. 200-203. -
5) . Сборникъ отъ XVI в. ,  сръбска редакция, въ Б:hлградската 
Нар. Библиотека, No 273. Статията, която захваща Ск•з•нм 

еАово и 1 1"-kn"-kн11  ��мкоА„ е„ Гоепод1м„ н.аwнм„ Iy Х"иетом„ . 
liмrоеАовн wт111ч1. &i'hз„w„д„ Гоепод111 НА ro"I l6A1wneкlio, и "1111 
оуч1ником„ еsоим„ : •"' ч1м„ .м. д„нw н .м. ноwтн . •  , бt обна
родвана отъ Ст .  Новаковиl� въ Starine XVJ, стр. 86-89. -
6) Сборникъ отъ 1 602 r., руска редакция, въ Петроrрадската 
Пубп. Бибп. , 01,·д. XVII, .№ 82. Статията почва : САово w kk 
Хрнет� w 1·�-11 HWl11,  1·�н вi(rовн w. Р.1111 l'oenoд„ esOHM"ll. '(111-



Р.11.кописк и И3.Uяия . Тексть. 249 

МНКО1\\ ... : •АЧ8М'11. ЗД-k· 40 ДНИ,  И ПОСТНШ8 40 ДИНИ V'Ч8НИКИ 81"0 . . .  

Обнародване отъ Тихонравоtl'Ъ, Памятники отреченной русской 
литературы, 11, стр. 282-285. - 7) Сборникъ отъ XVllI в., 
руска редакция, въ Библ. на Гр. Уварова, .N'o 66. Статията 
почва : R.-.. KtAHKiA п.аток„, о noeтir и о пр-kнiи l'оеподни ео 
дi•коАом... . 6r д• изwд• Господ�. от... l•Рд•н• и к•д•е/1\ дvrом ... 
1.''h Пt(CTWHIO, И р1Ч8 lиeye"ll. V'Ч8ННКОМ-.. CKOHM"ll. : ПОСТНМС.А 40 
дн 1А и 40 нoqi1A . • •  Обнародвана отъ Тихонравова, пакъ тамъ, 
стр. 285-288. 

Съ изключение на двата софийски текста , които се по· 
криватъ, всички други български, сръбски и · руски прtписа 
прtдставятъ различия въ подробноститt и въ езика си . · Ще 
възхождатъ, Шдвателно, къмъ разпични по-стари прtписи 
и прtводи отъ гръцки. Двtтt гръцки версии, които печата 
Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina. Mosquae 1 893, стр. 4-10,  
сжщо така се различаватъ въ подробноститt си,  пъкъ не се 
схождатъ н.: ;,ълно и съ славянскитt прtводи. Това вече 
показва, че Прtнието отдавна още, на гръцка почва, е било 
прtработвано и разпространявано въ различни варианти, 
които еж се отразили и въ славянскитt прtводи, най-старъ 
отъ които е прtдставенъ въ българския прtписъ отъ XIV в. 

Тексть. - За нашето издание си послужихме съ Виен 
ския български прtписъ отъ началото на XIV в. Краятъ на 
статията, който липсва въ ржкописа, надомtстихме по Со
фийския прtписъ , сжщо български изводъ, сборникъ .N'o 433. 
Отъ него взехме и бtлtжкитt за неяснитt или паралелни 
мtста къмъ Виенския  прtписъ. Паралели за крайната часть 
на Прtнието взехме отъ текста, обнаро.1.ванъ отъ Поливка. 
Гръцкитt паралели еж по първата пълна версия на статията, 
печатана у Васильева, стр . 4-8 . 

0Ао8 w пр1шрi;нн ДН4RОА� C'I. ГДем„ HWHMlt. и'О" х;. 
11 ри ш1д ... 1·„- к�. горя. 61\8wнекж, здпокiсд• оуч1 ником�. екои.\\�. 

MK.ITH .м. дli•и . J'IAKAWЖ Ж• l:JЧIHHЦH rliи ei. dкж CSOHA\h .м . дli1и 
д• пр-kпржт�. ди-kкоАА . 

GAw wo1кi. Ж• ди-kкоА�. , · 13 ко HeeJi. AAЧITJi. , ро1зrwkк•к СА\ r wk
кoмi. к•АНком„, i wкАичи е.А npirдi. Неом�. . И pi ••мl:J Иес�. : з•кАи

""'"" ТА\ lifмi. жнкwм�., д• ми пок-kеи н етн нж, wкждоr 1ен ? И pi 
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HMOf диilвоА�. : • тw wкждОf 1еи ? И р1" •мОt( Не" : w npi.вoвilчнwxi. 
нкеиwх еИАh.1 )  Pt" диilвом. : то Tlll АН tеи elii. Bhl ll1И1r4ro ? р,• Hcci. : 
тw pt" ,  диilкоАt . Р1" AHil&oAi. : т1в1 воинетв4 .tнrл: �К4 .зрЬи т•s• 
Нf A\Ol"&Th Kh NSetX'h l'MlpИ И .!lfMAir ПОе•\Оt(ШсlА\lрИ ТИ ; ТИ .tHf'Ahl 
им•w[и е]мнw ,  11очто нt noe1\0t(Ш.A 1) иri., "" c:Air.Зt Н4 з•мАА\ к 
НАМh ? ИЖ Thl ИДИ НА н.;е4 , .А мoir tC:Th ЗtMA-k, lilKOЖt м.а wрИНЖ 
wЦ" ткои . и pr Hcei. : w rop-k т1s-k, ди-kКОАt , lilKO wрИНЖ/\h ТА\ 
teтh, ИЗl'Оt(ЕНТИ ТА\ lpf w /\И Ц.А ЗIМИ . 1) р; ди-kВО/\h : Thl иди 11 .А 
н ве4 и е.ади НА np-keтoA-k еко•м�., тко-k ежт" и.;е4 ,  А мо-k· 1ет" 
ЗtMAir i ИM.tMh 4Hf'Ahl eтp.tWHhl,  и HЗl'Ot(SA\Th ... „.  r1ов-kди кш• т-kАО 
тк�• uко •диноrо чХвк.а. И pt" tMOt( Htch : w rop• тtst , дн-kкоАt, 
lilKO .tHf/\h ТВОИ[h Н C:KiEThHИKh ') TKOHX'h р.tДН ПРНДОХ'h И.А ЗfМ�. 
Р1" дн-kвоА�. : кто с:жт�. с:вirт„ии цн мои ? Р•" Hcc:i. : творА\�рi д irA• 
ткоir. Pi днirвоА�. : то что с:жт�. д irA.a мoir ? р,• ••моr Hcei. : твоir 
ежтh дirAte.a : р4зsон ,  т.атs.t, SАЖДh, з.акн етh, рtкно�, rpl', тржсh , 
wrиh , тм.t, p.sтi. , кр4тор4зАЖч1нш, н t Н Акис:т" Bh чХкч•r" (sic) ; то 
С:ЖТh дirA.A твоir. р,• диirKO/\h : Bh ис:тинж кirси,  то C.11.Th дirA.A 
мо-11, н ПАЧI .AИf/\h TBOH[h KA\lpH tемж, и П4Чt TtKI ст.арirи .0) и pt" 
Hcch : w ropil т1вir, днirво.м, uко. веiЕк�. чХвк�. ер.s."мтн т.а нм.�т�.. 
И Р•" диirвоА" : тw elih чХвч„ tеи , w ж1нж е.а •си род11А8'. И pt" Псе�. : 
Kh иетинж вilен, uко w Ж•нж СА\ tемж родиА�. , д• tA\ nие.аниir 
сконч.а.атh w миir : uко •диноrо чХкк.а ehSAX'h Bh wsp.aзh мои , и 
нt оет.tВ.\А\ tro Kh кilкw . д• Aipt chrpirшнтi. чХккh,  тво-k д il::Ao 
ТВОРА\ и ТВОА\ ВОАА\, 4 мо.а e/\.AB.t wет.А&ИТh, ти8) ЖИВIТh тirT . х. 
Н/\Н ЧtTlllPИДttA\T 7) и в„ ПОК•.tНИt вннд•т, rА6ДhИ.А И.tKphMИTh, и 

Ч Въ гръцкия текстъ (Vassiliev, 4 - 5) и въ сръбския пр11писъ (Starine 
XXll. 200) пр11нието се захваща С'Ь въпроС'Ь on дявопа : 

·к�11vav (sc. ak 6 aLrteoA°') l�кpoa&av Дi.tBOAh • • . OKAtЧt et npirд 
'toll кpoacintou 116w11 -i AiT•L 116-tф· 6р- lelSewм и р1ч1 к.t ГoenoдlS : з.а
хil;ю С18 Xll'tlk wll �щ wll JWrdAou КАИНАIО т• lioroм ж·ивим д.а ми 8106, vti. !IOL atq, 'nJY lkA'1hL11v, Мhv 

' i 1t cro ;  А'Т" 116-сф 6 'IYjaofl,· iусЬ ix wll рirч1ши ,  wткlSдlS •еи тw ? c�ei.. 
11!(1)v!ou -i ckhvti.wu к11-tр6; 1lp.L. picчt : wт npirвw ш и.aro. 

Въ СофиАския 11р1lписъ отrоворътъ на Исуса е : w npirнenoднirro 
и w нlнiсх еНА'h. 

2) clyyiAou' 1txa;1 &ck 't[ о6х clda'tlLArit; i11�, clAAlk 81Ь; cilv 11; wLllfm/v 
Шv �А&а; ; 8) npiШt/\h ehMh А• Tf HЗl"OfSЖ w /\Н I,. ЗIМИ . 

4) екilтНАНИКh. - p.ndxou;. 
0) Hh П.АЧ• TtK-k eИAIHll. teMh. - lkAAck KAalalv сюu 6кti.pJtlll xarl iilv 

clYТiAlllY aou yiyovai. 
11) н. - -i. 
7) .о.  Aofrт и .s. - Въ сръбския пр11nиС"Ь : .м. Airт НАН .и . -

iYIY'1xO-.'t40 
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:мс&дu ыnоит„, ur• wд1жд1т„ , и •воr• noior1т„ , и е,Ц11111„ и 
•VMOMh tMir61HTh е.а, ПOMWWAir..a w еждн-trм„ дliи , М61„ТК4 до 
r6IOBA П61010ДИТ„, ААqно..а _;ТВОА\ 611Т„ 1) :  WПоу'СТН МИ, l'li,  r61irf'8 : 
н П61НАIТ„ '"'°"' tlh.M61тlh. , ТАКО ДА ltтlh. П61Оtт�.., и П61irA4Mlh. 1ro •нfмr 
Mиr.tиAOf, вlh.кiт" 1ro в 61•И . И 61•" Heelh. : noeAoVw•и, диirкОА1 : •111• 
tlh.r,t:wит„ q;iвкlh. ,  т1oir д icAA твор..а , • А\0.1\ еААВ.Т. WСТАВИТh, н 
Жl\ВITh A-frт .ii. И .М. И Blh. ПОК44ИИ1 HI ВН НД1Тh 1 Ж&Д 114 Н1 Н4ПОИТ„ , 

н кeicI" НIMOqlhH Wflh. Н1 noior1т11. , н и  611Th : l'li, wnоу-етн ми, Гli , 
r61irrw , e4Mh Н1 HM4Th м:tти П61ИАТИ w MIНI, ••АМА Н1 н.аеwтит�.. 
4Aq.aq1н• .„ мiiтвir, Нf 61•n Гli : wnоу-ети ми,  l'li, rpirrw ; и П61НА1Тh 
•моr t„мрт�. , и n picд•мi. 1ro •иf•Аоу- т1мн•, 8) rplh.дoy', wrиlh.иoмi.. 
АИЦtМh , А• и в11.в:�т" к�. r6IOSIHlh.eтв:o wrи11.но,  1) ид1ж1 qplh.кh ш 
SeWПAITh 1 Wl'Hlh. Н1 Ofr4t41Th 1 И Тоу' е ТОВОА\ М.Т.qИТИ е.а Klh.Ч HITlh. 1 
зАwн днirкоА•. 

и P4.91'Н'kВ:4Klh. tlA днirв:ОАh, и к�.зwд• НА rор.т., и е8'ВРА тоr 
tAoy'l'hl сво.а .�. тнс..аq111., �) и р1" к н им11. : q""A" мoir, кpirnwr1 tlA 
Н 8TBplh.,j\ . .  ;tTI , Xf" RIAИKlh. t.Т.ПOtTATlh. leTh lt npHШIAlh. teTh НА ЗIМА\ j 
А '  ..... �дмirtMlh. IMoy', НАШ• •eтlh. •нfАСТВ:НI и емкА Rh к1rкw , и 
д• мliим" м.т.ко.т. ВtАнкож . И р1" ""'" : nоид irт1 Bhl н.tn61irдlh., 4Зh 
ЖI nоид.т. w З4ДИ . и 8кpirnj\ir,a и•, pi : Н1 BOltTI е.а tltAh .„. В:IAH

Ki.lflh. ; •r д• во wцi. 1ro t�.зд• чiiкк• , ш р&чиr" •моr АоКАонитн tRi, 
и elh.K611h.ЖI МА\ wцi. .„. t HGtlh. ,  и Н1  1011111. ч.аети имirти е мим�. . 

Т•ко ж• 1мs r�111or tlh. """сом„ , и nондошж, и т•ко к�.зwд• np.tfi. 
И4Дh нимн .ii. A4Klh.Ti.. w MHOЖlh.eTK.t диirвoAir. и кид irwж SЧIHHU,H· 
rliи ropw тр1n1q1жq1ж и fAWMW тp1n1 q1.жq11 и вiсжжq1.т., н pirкi.a 
WСТС-Ж!рЖ, М0611 , ВIЗДНА MЖTA\qlt tA\ И pWBW ек4q..аq1Ж. И 61-frW.Т. 
•q1нНЦН rliи : КИД irftMlh. ia poeтh ДИirВОА4 И oy'BOirfOMlh. t.a . Т 4КОЖДI 
rii.atpИMlh. ИMlh., KhЗWДI llp.tfh .ri. nplh.npИtplh. w CHAh днirBOAlh. . и 
вu1м" П1тр" eтp.tf" w диirкм• i wвirж1 w Не.а . 1· .  nplh.П61HIP•· 11 
61•" Heelh. П1троки : ш твори ЗА.t. i wвр•тн вже е.а П1тр" и ст• з ... 
Р••••"" Нссоком�. . И pi 1меv :  д• кнди ш и  tААк.т. в1icнRi. И кlh.npoeн 
Пее�. SЧIHИKhl tв:о.а : кто 1ет11. WBphЖIH h  w нJ;с11. ? mкicip4Kh Фн
АИП!h. 1) и 61•" :  wвphЖI и w HGCh WЦh твои , 1ДИ Н4 СА48 '  IД.И Н• АР"· 

1 )  и дд .tA"ll.ЧITIL .м. дli•н и д• piтi. . - i-v 7tpoq1ux111t, xait vrio'tl!«r.; 
хай iY "tiJ 7tpo01UXi/ czllwtJ 1t1t11. 

z1 Въ гръцкия тексгъ 4yytЛqi И1Ло6х. Пр1>10.11ачътъ е сближилъ rобстве· 
ното име съ прилагателното µiЛai;, µаЛ«-v6', та ме„ухъ е пр1>велъ съ т1мен1.  

1) poв:lh. wr li н н .  - а !;  � Л!µYYj-v ,;oiJ nup6'. 

') ДIМОНИ В:tЖ тм и ТА\ 4М И , T И t'Ж ql f  тие.т.�р.sмн . - µupLti&ai, oor;
pfi'V1:« 6x'tcil. 

1) П1т�.р�. . - 6 &ё Фa.L11:1to, xail 81.11µ.Ц. 
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ж.sв•, WA\OtJcи 1 )  wцh. (I)вp.tцah ж1 еА Heeh , noвмir wвA&KOf евАs.tтм 
диirВОА4 s• ПATir, и KhSl\BhlCИ и i wвireи 1ro eтphMOrA&Bh npirдi. 
Г�1м�. .1) 

Кидirвw ж1 диirкоА�., uко нд кончинir 1ет�., и pi : l'li ,  по.\tоуи 
МА и HHShKpi.sи МА н• SIMA .8) {Р•" Гh : 4Ц11 „. ПОМИАОtj.Т. и 
enoyip.т. т.т. н• ЗfМ.Т., KOI довро ИМ4ШИ етворити ? и pi ДИUВОАh : 
ПОМНАОtjИ м.т., H f  nororви м(1)Н1 ,  Hh поуети A\IНI н• SIA\AH , А• .иж1 
вirpoв.tu1.т. Bh мо1 им1 шдоетоwно1, д• им" пов-kдж д• th кеw 
к'т1в-k wвр.tт.т.т�. . То ptкh , и е�.мили th l'oy, и noкмir г„- wвл.tKOtj 
wр-kшит, И П.IДI ДИUКО/\11. UKO И MAkHil3 Ch. нlе11. Н4 ЗfМА.Т.. И TV' 
AfЖI ДИtlКО/\11. И Н411/\h.ННТН О\"СТ4 CKOtl X'P4П.SHitl KIAИK.t И Kh.CKAOHH 
е.т. и llAIOHЖ н• l';i и д�.r11.т. ••• н�.. и р1" 1·„-: П.tКИ Ahl A\HC1\Hw , 
ДИtlКО/\1 1 Н.4 М.Т. ? И �· ДИtlKOAll. : И ТИ ПАIО НИ H.S A\fН I  И ДОtjНИ 
Нд м.т.. и р1" 1·„-: H t  П1\0tjH.t\ Н4 тж, ни  доrн.т. Н4 т.т., M�tl во 
С1\ИН4 СТ4 •f°, Дfk НЖI W OtjCTh. MOHX'k НСХ'ОДНт CTll. •'· И р1" ДHtl· 
KOAll. : ..... Н 1  nоворж еж е ТфВО.Т., то Н1  B.t\Д.t\ Tk'llH" BИШ H fMOtj,. 
и вА-kзж в�. срЦн к" К.анuф-k жндов11.скомоу, д• т.т. имжт�. и 
�11.ч.т.т�. т.т. и р.1е11 нжт · т.т. и оумр'тк.т.тh т.т.. И р1" Ie : nр6во вirен ,  
диuвоА1 , li1KO  nf тим  •f°  в�. Р"Ц-k rрirшником" и кртh rот•т етко
ритw мн-k, и ТОМО\" ei. HA\Jf.T ПОКАОННТИ в' e-k, " TIBI WПАIО.Т.т-.., 

Ди uвол1 . И Р• ДИ1i1КОА" : .ts1i. етворих И�• оусirкн.т.ти npir И родом�. 
a,plMh. И pt" l'i.- :  И��. Кiтлh �Mph.Ah •f •) И ЖHBll. •f ДО нliir. 
и ,.. ДИ1i1ВОА" : .... . т.т. вих вид-k"" · r• е.т. еи РОДНАh , то H IUl/\h 
в 1 1r" Н4 мirето то 11 M4Tf Р• тн вих нзrоувмh , " т1в1 виr11. рдс· 
крикил�. . и pt" 1·„- :  МОЖIТ АН Н4 трhн�. кино вити НАИ П IU IHH IJ,4 
н.1 IAh'IH Н"k r  11) И Н1 WKiiЦ14 ДИ1310/\k И р; fik- S IMH ЗН НJf.ТИ .li .  
th.ЖhHtH, 8) и 11роеirдош� .'/.,. rл11.внни  з1мл„ниж. И wвp.sфh е11. 

1 1 Останала е непр11ведена гръцката дума �iюo6:JL?; (едияосж.щенъ). •) + и сили 1ro pдitrН4 t.JKo и А"•""·  И в-kж.trж в11. ш�рtри ,  
rJl\.arж : „. то д-k1м11. HIBOSH ЗДI CTO.Т.Цllt, " " в·kжнм Kh rА„В И Н И и 

к" Пl�fРИ и Kh ПрОП�ЕТhl SIMA„HH.Y., IЖI во КН tЗ.4 Н4ШlrО wвireHAk 
•l Хе Kh WGA.tц'kx иiннх. - Ot lli 11�ip.-,v1; OL6wtJ ili6ouv Л•уоvп,· xOLl 
1)\11!' ·1t?0 ср6уыр.аv ; ctЛЛdr. llalJw, &.; ср6уыр.аv ·� 't'ijv clPuocюv, &пы; оы&&р.аv. 

В) Виеискиять прt.uисъ е запазевъ дотука, заедно съ нача11ото на 
слt.днята незавършена фраза : Д4 ид1ж1 в1rроу1т�. ЧABKhl еж1р11. екврhиh 
wsphЖITh. Краять на Прt.нието заемаме, както рекохме, по Софийския npt· 
писъ, ржкописъ Н> 433. Неяснитt. ипи съвсt.мъ разnичиитtl По смисъпъ м11ста 
пояснявам_е съ парапепи оть сръбския пр11писъ, обвародвавъ оть Попивка. 

') lw;1и11. ж• "'' кphtтhl , Нh нirет lмр11.А11. 1 Нh жив�. ••ет. -
p.ij XOLL 'Iыctvvriv 'tЬv бcxR°МOLvict 01 , • • 

11) кто MOЖtTh пш1ииц• Ж•ТИ Н4 К/\11.ЧИЦИ ,  кино Сh.ВНРАТИ W1' 
T&'hHi4 ? 116va&aOLL 1е ctxOLv&&v otvov 'l:PU"fflOOLL 'fJ сtкЬ 'l:PL'6AЫY хсхр!Юv -8-lp(aOLL ; • 

8) .Т . СIЖ4 И Нf, - 1t'i)Xщ; ixor:'t6ч. 
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AHU&OAi.. и кнд-k и р1" :  что .;- еtи , ГИ? И pi Г11•: а„нндн , днu
&ОА• , д1. кншw что tf: И pi днu&оА�.. : ко.\Нк4, ГИ, r№sни• 1ro ? 
и ,.. ..„ : IАИКО lltИOW.1 .i. AirT S.W.Дl"I'„ и к„sм1т„ КАМНК„ Rl)OTNК .... 
tHAir e&OIH и кp„Жl"l'h, и AITH"I'„ &„ r.,„„........ .i. Aтir,1) и "1'.НСО 

д•ид1т до ДН4, НДIЖf sит .... „ •• ДHllilROAI. и рё ДНU ВОА„ : " no ТО11 

что, Гli ? и , •• „„-: HI НЗrоt(ЕЖ TIEt j КIАЖ TIE-k ц}тв.о&4ТW .f'. AT-k 
н1. конщ„ кirк1.. И р1" ДHlilKOA„ : 1. no том что l'li ? И р1" 1'1i.-: npi..&o• 
А-kто sжд1т кннд м

' ноrо н жит1. Kh. AIOДtX, 1. кторо Airтo нt wsp1-
tp1т' еж ни eк1i.sм1i. nш1нiцд, ни е кirдро кино по к1�.е1н s1мw. � 
pl ДHlilKOA„ : д по том что, Гli, sжд1т1�. ? И р1" Г�..-: ,,irтo еткорж 
lilKO мц9', " мц

'i:" 1<1ко н нf'л.т., А нiм;. �ако ·н дн1�., 4 дlii. lilKO и 11&' .  

И ра" ДИllilKOAh. : 1. 110 том что, Гli ? И ра" 1·„- : екнж нiд lilKO н 
ев.нток н р.дЖ1rж з1мж lilKO н п .,1.м1 н�.  н покм.т. дд неfнtт�. морt 
lilKO н K4MHKh.,  н flllH'r.H HM4Mh. Нд мiсето то, IЖ• N.tрнц••т' еж 
Хнзн j 1) тоr 'ГИ нмдт прннт... М4ТН A\f lil ,  •Ж• "'""' po'i, (и) и:-1.,  
1ж1 мж. кp:j;hl , 8)  и ИАИU и 6нor1i., llilЖt ( н1) e.ir.т е.-jiтн в.i..KCJt(tHAA,  
Tot( ТЖ, ДИr.iJ SOAI,  ПОГСJt(Е.Т.. l:lfot( ЖI HAШtMtl tAA8 Kh. &iEKH АМН Н„.  

Съдържание и и сторико-л итературни б1Jл1Jжки. - При 
разглеждане на Прi>нието на Христа съ дявола ще си слу
жимъ главно съ българскитi> му прi>писи, защото за другитi> 
нi>маме данни, че идатъ отъ бЪ11гарски изводъ и че . еж 
съставявали нi>кога часть отъ българската книжнина. 

Съдържанието на Прi>нието е слtдното. Когато Исусъ 
дошълъ на Елеонската (Маслинена) гора, за да може да се 
състезава съ дявола, пl)i>далъ се на постъ 40 деня, той и уче 
ницитt му. Щомъ узнапъ. за дохождането на Исуса, дяволътъ 
се разгнi>вилъ , явилъ се прiщъ него, и прi>нието почнало. 
На думитt на Исуса, че той е синъ на Всевишния, дяволътъ 
му заявилъ, да си върви на небесата , защото небесата били 
на Исуса, а земята била дяволова. На заплашването на Исуса , 
че е дошълъ на , земята, за да погуби · дявола, послi>дниятъ 
еж.що се заканилъ да го погуби , защото билъ по -старъ (вар. 
по-сипенъ) отъ Исуса, и неговитi> ангели по-страшни отъ Ису
совнтt. И когато Исусъ заявилъ на своя протнвникъ, че е 

1) .f . Airт. - На гръцки, вмtсо IO HOW4 .i . А-kт, е пр\ведено «Ьс 
�1xe11m:ck ''"°v 11:e1t.etov, а эа .11tтенето на камъка е дадено 11-коо� XP6vou,. 

1) Хижнн •. - Гou�ij, x&pci �„ A!yuni!шv. 
8) Вмtсто и;д, IЖI мж кpfhl стон : HwдHh. l:loroeAOВ.h.. в ... гръц

кия текстъ липсва едното и �ругото. 
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1 
.п.ошъпъ да му прtвземе грtшнитt человtци,  които чрtзъ по-
каяние ще бждатъ въдворени въ рая, дяволътъ се оттеr лилъ 
на една висока планина и тамъ направилъ заговоръ съ мно
жеството свои демони, за да убиятъ Исуса. Планината и глж
Jинитt земни се разтърсили, а ученицитt Исусови бипи обзети 
отъ ужасъ ; апостолъ Петъръ Избi>галъ на три поприща 
далече. Тогава, по искането на Исуса, спусналъ се облакъ 
като мълния надъ дявола, който бипъ уловенъ и обtсенъ въ 
облацитt съ краката нагорi>, а демонитt се изпокрили изъ · 

земнитt пропасти и дълбочини. _ Дяволътъ се помолилъ на 
Исуса, да го пусне да спi>зе на земята, за да увi>щае хората 
да тръгнатъ по Исуса. Но щомъ се видi>лъ на земята, дяво
лътъ се опълчилъ пакъ срi>щу Исуса и му заявилъ, че ще се 
бори съ него, за да покаже, че е равенъ на Всевишния ; той 
nрибавилъ още, че ще влi>зе въ сърдцето на Каяфа, който 
да улови, да мжчи и разпъне Исуса. Исусъ признапъ, че това 
наистина ще стане, но че хората тогава ще се поклонятъ 
на Исусовия кръстъ, а дявола ще оплюятъ. На края, Исусъ 
посочилъ на своя противникъ бездната, въ която дяволътъ 
ще би.де хвърленъ при свършъка на своето царуване, и мi>
стото Хизи, д'hто Исусъ ще бжде прi>чаканъ отъ майка си , 
отъ Йоана Кръститепя, отъ Ипия и Еноха. 

Въ основата на Прtнието съзираме евангелския разказъ 
за изкушението на Христа отъ дявола на планината, както и 
Апокалипсиса на Йоана Богослова. Всичко това обаче е така 
видоизмtнено и прtплетено съ неканонични елементи, че ста
тията е бипа причислена къмъ апокрифнитt писания. Въ ин 
декса на пъжовнит-h книги въ Поrодинския номоканоиъ, отъ 
XIV в„ който е отъ несъмнtнъ български произходъ, 1) срt
щаме и нашето lll'irниe ДHlilKOAt C"lt. :х}том"lt.1). Издатепьтъ на 
двt гръцки версии на Прtнието, Васильевъ, като анализува 
статията, намира, че "rЯ е била писана отъ дуалистичнитt 
секти, отъ манихеитt или боrомилитt. Между друго, той из
тъква сЛ"hднитt изрази, които издаватъ дуапистично r педи ще : 
(дявопътъ заявява на Исуса) 'ЕуЮ nA.alюv аоо оЩхю 'X.11i 't(i)v cif· 
yiA.юv aou rerovcz, иnи troo a[lit 8JLO� 'tOIJ oфlO'tOu, aU Se u[o, e&utoO, 

1) Бъпrарскиять допъпнитепь на то11 нцексъ е прибавипъ редъ апо
крифни статии, които еж. бипи съчввеви нпи прtработени оть бъпrарския 
попъ Йеремия. 

В) Срв. стр. 53. 
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аЛ.Л' iyw 811ot� Ёcxu"tou. 1 )  По-късно и К. Радченко засегна въ
проса за произхода на Прiшието. Той е на мнi>ние, че ста· 
тията ще да е възникнала вtроятно още прtди появата на 
богомилството, и че н-Вколкото прибавки въ нея отъ бого· 
милски характеръ ще да еж били направени отъ н-Вкого, който, 
безъ да е богомилъ, е произхождалъ отъ ср-Вда, въ която се 
били разпространили н-Вкои дуалистична пр-Вдстави. 1) 

Въ какво се състои дуализмътъ вложенъ въ Пр-Внието ? 
Пр-Вди всичко, цtлата статия носи дуалистиченъ характеръ : 
състезание на двt сили,  наистина, неравни, но се пакъ най
вражески настроени една ср-Вщу друга, въ замисли и въ дi>па ; 
едната търси случай да погуби друга:rа ; слtдъ пром-Внливъ 
успtхъ, дългата борба завършва съ побtда на Бога надъ 
дявола. Тоя дуализъмъ не е чуждъ и на християнството : из
кушението на Христа отъ дявола въ Евангелието (Матей IV, 
8 ;  Лука IV, 5) и борбата между Господа и Антихриста въ 
Апокалипсиса говорятъ ясно за това. Въ Прtнието обаче 
враждата между Исуса и дявола е пр-Вдставена много по
силно ; тя е прiщадена въ повече епизоди и еж изтъкнати 
моменти , дtто дяволътъ взема дори връхъ надъ Исуса. Съ 
тия си особености, Прtнието напълно се схожда съ гледи
щето на ум'hренитi> дуалисти, каквито еж били богомил итi>. 
Ето прочее отдtлнитt мtста, които носятъ дуалистиченъ ха
рактеръ. 1 )  Въ думитt на дявола, казани на Исуса : Почто . . .  

слiсз• н.t землп\ к н.tм�. ? . • . Thl иди Н.t н&с.t и сп\ДИ 11.t 11 p-kcтoлir 
c&OtMk, тко-k СЖТk HGcd, " мо-k tCTk земл-k ; ИMdMk dHl'Ahl CTj)dШH ... , 
и ИЗГоу'Gп\Тh. Тп\, no&ir,&.ИKIUt т-kло TKOt L1KO •ДИНОГО ЧAliK• -

ясно е изтъкнато, че Исусовата власть е на небето и че дя
волътъ запов-Вдва на земята ; че дяволътъ може, съ своит-В 
сипни демони,  да убие тtлото на  Исуса, тъй както той може 
да убива и челов-Вцитt на земята. Исусъ не се противи на това 
твърдение на дявола. Приведениятъ пасажъ е напълно въ духа 
на умtренит-В дуалисти - богомилит-В, които учели, че вла
ститель на земята и на хората е Сатанаилъ, а Богъ господ
ствува на невидимия, небесенъ миръ. - 2) Особено внима· 
ние заслужава пасажътъ, дtто дяволътъ заявява на Исуса, 
че е по-старъ (вариантъ : по-силенъ) отъ него и че ангелитt 

1) А. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, стр. VI. 
2) Этюды по богомильству (к� Изборникъ КiевскiА, посвященныll Т. 

Д. Флоринскому. Кiевъ 1 904), стр. 38. 
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на дявола еж повече (вар. по-силни) отъ Исусовиn. Въ гръц
кия текстъ това мtсто гласи : 'ЕуШ (казва дяволътъ) �>.elюv 
aou flmipxю мl 'tcDY liyyi/..(J)v aou yiyov111). Въ Виенския български 
прtписъ, който е и най-старъ, отъ XIV в. , имаме : n•ч• •lirAh. 
'r'ROHX'„ к.-111н tемж и 11•ч• тtst е т • " ir  и. Въ сборника N!i 433 
Соф. Нар. Библ. имаме : н„ n•ч• тtsir е и "  • и 1ем„ и .„х„ твои 
(Х'„) ет„•шt н„ tем� . Въ сръбскиn прiшиси ех.що е употрtбено 
прилагателното .силенъ• : eyAitмh (въ Новаковичевото изд. ), 
еНАнw (у Попивка) ; така е и въ първ'ия руски прtписъ у Ти · 
хонравова. Трtбва да забtпtжимъ, че ни единъ отъ приве
денитt пасажи не се покрива напълно съ другиn, както и 
не се покриватъ изцtл!) и прtписиn на Прtнието (срв. no

ropt, стр. 249). ГръцкиятЪ прtписъ, който е отъ XII в. , може 
наистина да се разбира двояко, т. е. че дяволътъ е по-старъ 
или по-силенъ отъ Исуса. Радченко прtдпочита втория сми
съпъ и приема, че славtнскиятъ прtводачъ билъ употрtбипъ 
несъзнателно думата ет•"-kн вм. енА�. ннн . Като имаме обаче 
прtдъ видъ, че гръцката фраза дава смисъла на по-старъ, 
естествено е да смtтаме прtвода ет.а„irи като съзнатеnt'нъ. 
както е билъ съзнателенъ и другиятъ прtводъ, съ думата 
eиAtHh.  Приемемъ ли това, трtбва сжщо да прiщположимъ, 
че българскиятъ прtводачъ е подкрtпилъ съ думата ет•"-kн 

гледището на богомилит-Б за старшинството на дявола - Са
танаила прtдъ Исуса. - 3) Думиn на дявола : •111• н• noso""' 

• 
еж е тоsож, то ш s-Ад• т11.ч1 н„ вн w шмоr - издаватъ еж. що така 
дуалистичното гледище за равенството и съперничеството 
между Бога и дявола. Дяволътъ се см-Вта тi.'ltn (similis, di
gnus, 8p.ot�) на Всевишния. Малко по-друго-яче и по-силно 
тая мисЪJ1ь е изтъкната въ гръцкия текстъ, дtто дяволътъ 
казва на Исуса : 'Eyili eZµ.t•) oµ.ow, 'tou OфlcnQU, au 8! ut� 11u'tou, 
lf )J.„ iуЮ 8p.oto, ttzU'tOU, 

Но, покрай Т'hзи пасажи, които издаватъ богомилска 
тенденция, въ Прtнието изобилствуватъ и противобогомилски 
възгледи. Такива еж напр. : Исусъ заклева дявола въ името 
на Бога живаго, Богъ е създатель на Адама, хората се покла
нятъ на Христовия кръстъ, Исусъ бива прtчаканъ отъ св . 
Богородица, Йоана Кръстителя, Илия и Еноха. Тия мtста еж 
заст.жпени приблизитепно еднакво въ гръцкитt и въ славян-

1) Въ изданието на Vassi l l"v, стр. 5.  
z )  Срв. у Vassillev, стр. XI,  7 .  
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скитt прtписи. Приемемъ ли, че сега извtстнитt най-стари 
гръцки

· 
прtписи на Прtнието отъ XII, XIII в. еж непромtнено 

копие на по-старъ оригиналъ, не можемъ смtта, че авторътъ 
на послtдния е билъ дуалистъ. Що се отнася до българския 
прtводачъ, той е могълъ да припада безразлично, би.110 на 
ортодоксална християнска срtда, било на богомилска, като 
пюбитель и разпространитель на апокрифни книги. Съ своитt 
дуалистични елементи, Прtнието особено е подхождало на 
вкуса на богомнлитt, които еж. били най-добритt агенти 
на тоя родъ книжнина, съ която еж засилвали вtрската 
колебливость у православното простолюдие, а отъ друга 
страна еж правtли пропаганда за своето учение- . 

' 

За врtмето, когато е билъ поправенъ българскиятъ 
прtводъ на версията, прtдставена въ Виенския прtписъ, мо
гатъ ни упжти отчасти слtднитi> посочвания. Изцtпо взетъ, 
езикътъ на Прtнието въ Виенския ржкописъ е по-стариненъ 
отъ езика на XIV в . , който ни е добрt познатъ отъ ориги 
налнитt и прtводни произведения на tова врtме. Прiшисътъ 
на ржкописа е наистина отъ · началото. на XIV в. , но той съ
държа редъ архаизми, които трtбва да отметнатъ самия 
прtводъ къмъ по-старо врtме. Дори и въ самото Прtние,  
колко и юксо да е, пакъ се срtщатъ старинни форми,  като : 
r(оспод)и , дат. п . ед. ч., дiEA1c.s. Думата .sАк.sти е употрtбена въ 
старинното и религиозно значение v111тteuetv. Добрt извtстната 
дума въ символа на вtрата - 6JJ.oouato� е останала непрtве 
дена (wмоsси). Името rорд 6А•он�ск.s стои вмtсто по-късно 
употрtбяваната въ прtводъ rop.s МдсАи н�н• или &деАнч�ндд. 
Употрtбена е рtдката старинна дума скiЕтhнИк'h (µе'tохщ;) за 
участникъ, съучастникъ ; тя се срtща въ Несторовия лtтописъ. 

Разумникъ. 
Ржкописи и издания. - Една отъ най-разпространенитt 

апокрифни статии на старобългарската книжнина е била 
така наречениятъ Разумникъ (Р.зоумннк'h). Тя е извtстна и съ 
други имена : ПротА'hКов.sнн••, .&'hnpoeн и wкiE'l'н , .&'hnpoeн и 
wв-k'l'H ГpиrOj)Hlil и .&дCHAHlil и Нwднд SfOCAOIЩ.t, GАОВ.О w B'hlTHlil ,  
и др. Въ науката е позната повече съ надслова : Бесtда на 
тримата светители: Ето по-важнитt нейни български прtписи 
и варианти : 1) Въ Берлинския български сборникъ отъ XIII в., 
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на JJ. 76-78, озаrnавена : Прич1 lw.sн.s 3A.sтo•cт.sro w n ро
ТАа.кок.sнhlн . - 2) Въ бЪJJrарския сборникъ отъ 1 348 г., въ 
Пубn. Бибn. въ Пе�роrрадъ, N!1 F. - 1 - 376, д"hто на JJ. 
1 056 cn. ,  2 1 06 CJJ. ,  1 606 cn. , 1 82 cn. еж. дадени части отъ Ра
зумника, приписани едни на Атанасия Аnександрийски, други 
на Васиnия Веnики, трети анонимни : ТАа.кок.sн н е  •vАа.ско, И н н  
К"ll.Просн рАЗАНЧНН  Н wкЬн И пр .  - 3) ЛовчаНСКИ ЯТЪ сборНИКЪ 
отъ XVI в. има нtкоnко статии на Разумника. На n. 42-46 
е изnоженъ Разумникртъ съ анонимни въп.роси и отговори, 
безъ начало и край. На 46-49 л. въпроситt и отговоритt се 
приписьа 1·ъ на тримата светители - Григория, Василия и Йоана; 
статията е безъ начало и край. На л. 856-86 стои : GАоко 
cfro wц.s н.sш1rо Гpнropi.s lif'ocAoкд к�. стом• &..scм'iio (въпроси и 
отговори). На л. 866-886 статията на въпроситt и отговоритt 
има загла�ие : &11.npl стrо Кvрмд •мосо • .s. На JJ. 886-90 
статията е озаглавена : & ... npo9' стrо S•р•мд w ст-kм�. _&.sснАiн . 
На JJ. 90-92 статията има надСJJовъ : САоко w M.sтA•.t. &ь.п�� w 
Iw.s н н .s  3A.sтotlcт.sro. На л. 926-936 надсловътъ на въпроситt е : 
ПротАа.коканi• &дсмi•ко н Гриrо"шко. - 4) Въ Букурешкия бъл
гарски сборникъ отъ XVI в. статията почва : .Р.sзоrмник11., с• же 
•ста. оrчитм�. K'l\c-kмa. CAOKICIMh l'оспод4 N4ШlrO Ic Х1. Срв . у 
Яцимирс1'iй, Сnавянскiя рукописи румынскихъ библiотекъ. 
Спб. 1 905, стр. 843. - 5) Въ Тиквешкия сборникъ отъ XVll в. , 
сръб. редакция, идещъ отъ български изводъ, на JJ. 236-30, 
Д"hТО СТаТИЯТа ПОЧВа : .P.tЗOt(MHHK W КСlм OfПPOCI, WI. &i. N4AO\" Ci. 
ткори 11.ь."' н�о и з•МАIО . Печатано въ Мсб. VIII, стр. 402-405. 
Началото обнародвано и въ Книжици за прочитъ (Соnунъ 
1 889 г.) ки. J, стр. 45 - 47. - 6) Въ сборник" на Виенската 
Придворна Бибnиотека отъ XV-XVI в . ,  № 108, бълг. редак
ция. Разумникътъ почва на JJ. 1 .  Прtписътъ е близъкъ съ пе
чатания отъ Новаковича, въ неговитt Примери юьижевности и 
jезика, 3-о· изд. ( 1 904 r.), стр. 525-526. - 7) Въ Панагюрския 
сборникъ отъ XVI в., въ Соф. Нар. Библиотека, № 433, на л. 
50-586 :  Оук.sза. з.s 1'1 наш1rо Ic Xl; на n. 586 :  Оl(к.sза. з.s кс.а 
д.sри цjjкокн и.а w кa.npoct:r и w wкТr-krь. ; на л. 676 статията 
почва съ Прt:стол'Ь нд .з•ми коАнко •:'°?, а на л. 756 е озагnа
вена : Gлоко c"fro Wl,4 н m •ro l'Aиropн lil  lif'OCAOK4 Ц4 е�.вора.ннкь. 
C'foмor &.sемн�о.  - 8) Въ сборникъ отъ XVI-XVII в. , въ Бtл
градската Нар. Бибn. , бъJJГарска редакция, № 321 , на n. 1 78 
почватъ безименни въпроси И отговори, както и на n. 2686• -
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9) Въ сборникъ отъ XVIII в. , въ Бtлградската Нар. Библ. , 
българска редакция, на л. 51 сл. Издадено отъ Новаковича 
въ Starine VI, стр. 47-55 : Слоко скдзднн1  wт„ sнтнд . li11. ш

дм�о покм1 Господ11., н сотворн Н IGO н ЗfМА13 от„ ntнd\ морек.t , 

и пр. - 1 О) Въ сборникъ отъ XVI в. ,  сръбска редакция съ 
българизми, въ Соф. Нар. Библ. , No 309, на п. 1 526 : d е1 рд

зsмм 11.1к�..  G.1t.npoeн Iw.sмд и liденлiд и Гр/rорiд . Обнародвано отъ 
А. С. Архангелыкiй, Къ исторiи южнославянской и древне
русской апокрифической литературы. Спб. 1 899, стр . 2 1-22. 

Текстъ. - Отъ многото версии и варианти на Разумника 
ние печатаме единъ текстъ отъ Ловчанския сборникъ отъ 
XVI в. , притежание на М. х. Недtлчевъ, учитель въ Ловечъ. 
Тоя текстъ съдържа богомилски елементи, и се повтаря и въ 
други по-нови български прtписи, па намира отражения и въ 
устнитt български легенди. За прtгледность, разбихме текста 
на части, като всtки въпросъ - отговоръ оттбtлtзахме съ 
отдtлна бройка. Всички въпросо-отговори еж 65. Началниятъ 
въпросъ, който не е запазенъ въ Ловчанския ржкописъ, зае
маме отъ българския текстъ, печатанъ въ Starine VI, 47, за
щото неговиятъ отговоръ буквално отговаря на запазеното 
въ Ловчанския текстъ. 

(Рd.ЗО'("МНИК'Z. 

1.  &'hnpoc"lt. : От-.. что с"lt.ткорн Гоепод11. ш sо н ЗfMAd\ ? -

roвirT1' : ]  В"hЗd\Тд 6о СМIТдНд W КОД11.11  И Cll.CHjJH Cd\1 Н Cll.TBOjJH 
lii.. - нlio н ЗIMAd\ . &"h п н'"'мннк11. е11.ткори Гk' е;(ц1 н мец11. н sвirзд11.1 
и кi..eir н�енд.t . 

2. &. : к.�жн ми, что r САН ЦI ? - �- : А'liШОТд sЖiд и жи
вот�.. мирS и з1млн . 

3. &.. : " w что е�..ткорн в ... - САН ЦI и М ЦФ'll. ? - ro. : 1\%А 
е�..ткори lii.. - н�о и з1мл•, тоr дд помисл11.1 к.�ко ДА е�..ткорнт�.. ч;(кА, 
и кдко родити td\ w шrо, и кдко хо1111т11. рАеn1т11. s11.1тн н е�..мрти 
nрirдАти с•. ДА 1r ДА w с11мрти пом11.1ели li11. -, тоr д.t ел�..з.t пдд 1 

Фо . 
из�.. ОКА r ii-k, и Tll. САll.ЗЖ н•р1ч1 :в..- е;(н а,. . Мц ... ЖI w npircTOAA 
rii-k f, sкirзд11.1 ЖI w ПАll.ТИ r lid\ ежт, дl"rAH СЖТh. w дfд sЖiA и 
w orиir. 

Фо 9 ... 
4 . .G . : KIAHKO АИ • СА�ЦI, ИАН мц ... . ИАИ sвirзд11.1 ? - т. : 

САНЦI f по roлirмo w Kll.Cld\ ЗIMl\d\ .i. п11.приq111., " м9Цh. :" ПОАО

вниж Rll.Cd\ ЗIMM j  КОдЖДО S&irЗДA {' .в/. ДНИ fОДд. 



260 Раэумвикъ. 

5. &. : КОАИКО WBPAЗlt. ИMA'l'lt. с/\нцt , ИАН Al:>Hol ? -:- т. : 'l'hl-
CЖlllA wвpAЗlt. HMA'l'lt. CAli l,\t, А AIHA .тм. WBpAЗlt.. 

6 .  &. : КАЖИ ми, Ч'l'О ,а.р1t.жнт ЗtМАА ? - Q. :  КWДА KhlCOKA s-kAW. 
7. &. : ДА что др1t.жнт кwджтж ? - Q. : KAMtHlt. ПAWClt.Klt. KtAMH . 
8. &. : ДА Ч'l'О Др1t.жнт KAMIHh.?  - Q . : .д. кутокt ЗAд'l'hl.  
9.  li., : ДА Ч 'l'О Дplt.ЖH'l'lt. Kl{TOKf ЗААТlt.Ш ? - fa. : р-kк• 

Wl"lt.H Hдд, 
10. &. : Д• ЧТО ДРlt.ЖНт 'l'lt.H Wl'Hlt. ? - Q. : ДpSrhl Wl"Hlt. , fЖf 

� по Жt)t,.1t.K1t. w тоrо wrwk .кi. Чп\стн . 
1 1. li.. : ДА Ч'l'О ДРh.ЖИт ДНО ТОГО Wl' H -k ? - Q, : Дlt.Bh. Жl

А-kЗ�"" . • n„ :" Щ)'kЖДI ПОСдЖДI Нh w Khttro,  д K\\'Pf Hit tl"W НА СИАУ 
вiсiи стонт . 

� li - ....._ 12. &. : . . • . . .  ? - ш . : к·а кток НJСАДИ 1t. рдн , к ср -� 

C1r.C'l'д&ll K\VДhl K'lt. ·"·kp.1", K'lt. ч1к покм-k и Сh.ЗДАШЖ С/\\ Klt.CI CKO'l'hl 
и l"AДhl и П'l'Н� ПIPHA'l'il , к """к Clt.З�4 dд•м•, А Klt. е..т.6тж Д4Д• 
t.\\S Дfh ЖНКОТ Н "'8 Н .  

1 3, &. : W КОАИКО ЧА\СТИ tlt.'l'KOpH 1i1t.- dДАА\А ? - Q. : W 
WCIA" lt.  1) Ч"'СТIН : .i. т-kАО fl"O w ЗtМАА\ , .li. w мор-k Kplt.Kh., . f .  ко

пи w кдмt нiд, .Д. дwr•нi• w коfстрд и w дfд вiсiд , .4i. рАзlм1t.. 

fl"O w ОВААКА, .§ . очи •м• w CAli ЦA и w pocw , §. ПOA\ lt.ICAlt. fl"O w 
в,�зостн Af•rtAcкw.a, и w cм-kfA и w нл.ач.i. И w тоrо lво к1t.c1ro 
д� c"l•wн Clt.Bp4Klt. и Clt.C'l'4KH Kh. tДИН.У. ЧACTlt., и ptчt : 4111 1 'из1t.1-
Дf'l'lt. e-kмt w ч/\к4  Ctl"O w мwp-k , то ААКОМО вждtт' ; 4111 1 АИ w 
с/\н цд, то BЖДf'l'lt. . МЖДРlt. и pдЗSMfNlt. и ПOЧA\TtNlt.  ; Alll l "" w 
0ВА4К4, то npicAlt.CTHKO K'lt. KCIMlt. вжд•т ; •111• АИ w кiктр.а, то ер1t.

днто B..Т.ДtTlt. ;  •111• АН w K4MfHi4, то B &ДtTlt. мiтнко ;  41111 АН w 
вр1t.SОСТН 41"rAlt.CKWA, то см-kрtнно и довро Klt. KCIMlt. B.IJ.ДfTh. 

14. &. : КОАНКО f род.i ч/\чд ? - Q. : .fi. : ЙД4Мlt. И 6ккд , 

15. &. .  : Д4 · КАКО ;.t,i4KOM Clt.TKOpH li( ? - Q. : tl" Д4 Clt.TKOpH 

li( нlio и ЗtМАА\ и кид ir li( c'kНlt. СКОА Klt. КОД ir, и ptчt : нзwдн 
врдт1 , и в..т.дн Clt. MNOA\ 1 и HЗlt.IДJ rако ЧAO&irк1t., и NAPfЧI г „- ИМ.А 

IMS СдМАИА1t. .1) 
1 6. &. : Д4 КАКО WП4Дt w l'i? - т . :  11" Д4 н дсдЖддШI  г..-

РАН , д• иж1 покtАirк••ш• с•днти, GАмАиА1t. 1)  кр.адirш1 кси w к1t.c1ro , 
и HЗWШtДlt. проеипд НА HHWA\lt. мirc'l'-k, Тс\А\ w l'i. Г( ptчt : ти 

крдд1шн w м1ш, ДА в.т.д1т1t. т1в-k нд nporuнit ! И нзwд• САм&ИАlt. ') 

1) в„ други варианти, вапр. В'Ь Тиквешкия рк. и В"Ь печ 1та11ия вь Sta
rlne VI, стр. 48, стои : 7 части.  

1) GAT.AN4HAlt. въ Тиквешкия рк. , СдмlНАh въ Starine VI, 48. 
8) ,  ') CAT4il4ИAlt. въ Тиквешкия рк. 



Т е к  с т ъ. 261 

и ,. : l'li ,  вХ'ви, IAHKA CAДИfWMh. 1·„- ,. : GAB�IHHO f, „ Т°'{' ICMh АЗ�. 
по C:t'irдir 1ro . GАмАиАа. 1) ид1 ДА видит дl'irвo, 1ж1 ot(Kt'Aдa.. пое.sди ; 
и 1rдА вид-k дt'-kво, тоr ДА GAMAИAh. 1) noчl'a..нil:, и иза..rнА 1ro 
дt'ifKO ИЗ 1'•1141 . 8 ТОl'ДА HAt'IЧI Га..- ИМ.а IMI ДictBOAh . 

1 7. G.. : кто е-kд.а НА n,..UтoA-ir вwш1 Г4? - G». : dдАма.., 1r ДА 

Kh.ЗДBhlЖI 1rw 1·„- НА l'AMO еко• и ВhДАДI IMI дшж. 
1 8. G.. : ДА ко.а t'irчa.. нАи np-kw1 проrокори dдАма.. ? ...;,;._ &. : 

.tAAИAliA ; то f еирiАнекА р-kча.. : fBAAИTI Г4 еа.. Нl-Gth. 
1 9 . Е . : rд• eirд• tlд.tMI\, ИЗhШIДh. из i)Ala ? - &. : B'1t. 6д1м-k 

""�* дв1рми РАИСКhlМИ . 

20 &.. : Plt.ЦH ми,  кто НАИ пра..во е�. твори О&рока.. НА ЗIМАИ ? 

&. : tfBIAh. iarНI  ЗАКАА. 
2 1 .  Е . : ДА кто пр1t.вwи 11.teтwp1t. ?  - &. : dв1A1t. . 
22. G.. : КТО ИА°'{'ЧН pAT.tA ОРАТН ? - ro. : KAИHlt. .  
23 . Е. : w кжд• O&pirт1 с.а п' ш 1ницж. ? - т . : MИfAHAh. и 

ГАврiИАа.. в1t.з1м' шt в�. рАи и извра..rошж НА з1м.а. 
24. G.. : w коrо ИАЧI е.а ЗАОGА ? - G». : w K.tH HA  З.tЧА\Т СА\ 

ЗAOG.t, Ah.Жd и KAA\BIT.t, p.tЗGOH и дШ11•1ва..етво. 
25.  G.. : кто е-..творн Ji.  д-kАа.. ВtАикwих, 1rд.t поrнв1 .!i . ЧА\· 

с:т1и ев-kт.s ? - m. : К.tн ма. .4. дmж. поrlви , .IE .  .tд• нdеА'kди, .f . 
.ЗIМА.а OtMp.tДH, ·А· ОЦА WП IЧdАИ ,  .�. MTph. ОВIЗЧtДН, .§ .  li4 WBplt.Жt 

е.а, .§. C'1t. вр.tтw11 p.teт.tA е.а. 

26. G.. : "" КОАИКО ч.аети PASДIAH li.;' довротж dдА.\\ОВЖ. ? -

& . : НА  .!i. ЧА\ет1и : .4. д•д• dвp.tAMI rостоА�оветво , .IE .  GАм' ewнtJ 
�акоет�. , .f. loeифtJ Airnoт�,  :Д. ДfiдtJ цр�о кротоета.. , .�. t1в1eAAOMl:J 
кwеи , .§. GwAoмoнl:J пр-kмж.дроста.. , .!i.  loвl:J воrАта..етво. 

27. &. : ДА комl:J н.sи пр-kж"1 ПОСА.t 11„- rpAMATHЖlt.CTBO ? -
rn. : Gитl:J, elil:J tlд.sмoвl:J . 

28.  &. : ДА ЧТО Ml:J СЖ.Тh. ЧНС1\А ? - &.  : .f. CAOBICh. , НСКОНИ 
в-k САОВО, и САОВО вir Kh. lil:J, и ПA\)AMil еицt НАрlЧI : некони е-..твори 
s„- iiвo и SIMA.a . и w того GитА ИДIТh. кpAAIBCKOI KWAirнo . 

29. &. : кто НАИ пр-kж�• МАЧ.ата.. li4 мiiити:? - &. : 6нох. 
"30. В.. : КТО Bh.ICTh. ЖИВh. .\),0_. Aifт И fOTirШI ДА ПНIТh. И litCTh. 

и tfчит кннrж.? - ёа. : 4'Aтl:JeAj\lt.. 
3 1 . G . � кто wвр-kт1 ААтин' екж. книrж. ? - &. : ННн.sиАа.. и 

�MAMh. И liptHTIAh.. 
32 . .&. : д.s кто wврtт1 rр1t.чl\екж. книrж. ? - &. : fd1�кot(pi1 . 

1) ,  1) G.tTAНAИAh. въ Тикв . рк. 
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33. &. : ДА кто wвpirтt BAll.rAp1 eкж книrж ? - ro. : КурНА�. 
фНАоеоф11. . 

34.  &. : КАЖИ ми, кто НАИ прirж"'• Clt.TВ.Oj1И ЦРКWВ.h liL4- н • . 
ЗIМАН ? - G), : GWAOMOHlt. Ц.р1t. . 

35. :& .  : КТО Bh.1° Пj111.Rr.I IПK0Пlt. Kh lfj10COAHM-k ? - G), : IAKWKlt. . 
36. :&. : ДА кто Пj11t.Klt.IИ APXИДiAKWNll.?  ro. :  efrwи Gтtф4Nlt.. 
37. :&. : ДА КТО Blt.lo Пj11t.Klt.IH ПОПh ? - ro. : .ИtAfHCIДIKlt.1 CJilt. 

Hw1к1t.,  ЗКАНh вw0 пр1зкитнр11. .  
38.  &. : КТО fWДHTlt. ПОДlt. вpirMIНIMlt. ТОК ЦirMlt. ? - ro. : 

ПОПlt. w 11Хк1t. rpirrw пpнtMAITlt. . 
39. &. : кто Н4И прirжд• е1t.ткори Жj11t.ТКЖ. liliн ? - ro. : Но•, 

tr Дd W K0j1ABA ИЗlt.IДI . 
40. &. : rд• eirДИTlt. dДAMlt. ? - &. : Н4 'llTKj111.TW111 нliew , 

Пj10КОЖД41Т11. Пj14KfДHlt.l;i\ K'lt. РАИ , 4 rpirш нi.i\ K'lt. МЖ.К&. 
4 1 .  &. : КОАНКО ДWll. ИСfОДИТlt. Н4 Дiilt. И Н4  HOIJ.llt. ? - ro. : 

.вi. Tlt.CЖ.IJ.llt. И Jёд. ДWI, И ТОАИКОЖДI И j1АЖДА.i\Т Cn\. 
42, G . : ДА КОАИКО f Kll. HHflt. Пj14BfДHИfll. ? - ro. :  .f'. ПО'IИ

u.ат Н4 AWHir dурАМАИ, А дрL4sи ДW& TAll.KL4.iaT C;i\ Kli. Kj1ATA 
МЖ'I НАА. 

43. &. : КОАИКО f нlie1t. ? - & . :  .§. , И НА СIДМWм fill.- ПO'IИKAfTlt.. 
44. &. : 'llCO j14ДИ Clt.TKOj1И fi� l'Wj11t.1 ? - ro. : l'Wj14Mlt.I ЗIMA-k 

L4ткр�.ди еж, Д4 Н1 KOAirBAIT C;i\ Н4 KWД4fli.. 
45. :&. : 'ITO f BAH-k ТОАИКО WrHhH4A W ЗIMA;i\ НCfOД.i\IJ.liA ? 

- Q . :  ЗIMAir Н4 кодir СТОИТh , А В.WДА Н4 wrни, и w тirri. KWДlt.I 
ПО ЖНAAfll. НCfOДHTll.1 И ПA'll AIJll t.i\ Н1 ВИ CTL4Дlt.IAA W ТОАИКiА\ 
TAll.CTOTlt.I ЗfMAlt.Hi.ia ИДЖ.IJIИ,НI  ви MWrAlt. 11Хк11. ни l'АА\ДАТИ Н4 нж 
W Bj1L4Klt.I H.М. 

46.  S, : (КОАНКО) BIAHKA f ЗIMAir ? - ro. : fАИКО W ЗIMA.i\ ДО 
„ ..,. .L нве1t., ТОАНКО • ДIBfAA ЗIМА·а. 

47. &. : 'ITO f ЗIMAir ПА1t.Н4 KWДlt.I ? - ro. : 13КОЖI т-kАо f 
ПAll.HO Kj11t.Klt.l 1 ТАКОЖ"'t lf ЗIMAir {'° ПАhНА  KOДlt.I. 

4 8 .  :&. : КОАИКО ЖI WCTOHTlt. нlio W ЗfММ ? - ro. : IAHKO 
w Kll.CTOKA ДО ЗАПАДА, ТОАНКОЖДН w ЗIMA;i\ ДО нliei.. . 

49.  &. : ДАА8'18 "" t CAiiЦ• w мц""А ? - ro. :  мико w „'"'""" 
до м•цА, ТОАНКОЖДI w мц•.s ДО CAiiЦA и ДО sкirзд• . Sкtздн НА 

'i:" . 
нliew ОfТКj111.ЖДIНИ ежт�.. ; м Цli. ЖI и дкir ДI ННЦН 11pir ПAAKA.i\Tli.. 

50. :&. : КАКО sкtsдн ЗАfОДА\т ?  - &. : нlio вр�..тнт Cn\, тоrо 
Р4ДИ З4fОДА\Тh . 

5 1 .  &, : КАКО CAJi ЦI НА rOAirMll. Дiili. R'lt.CfOДHTh ? - ro. : HA\ATlll.. 
CAH l\t .piir. прirетоАн , н КАТА OfTPA прirное.оi\т •rw ArfA1t.1. 
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52. :&. : ДА КАКО ЗАХ'ОДИТlh. ИАИ КАКО ИСХ'ОДНТlh. ? - Q . :  lrДA 
ЗАИД•т�. CAlh.NЦI ,  Blh.ЗMЖ.Tlh. •rw ArrAИ и НIСЖ.Тh. НА npirCTOAh. rlih.,  н 
пoмrA.t\Th. •rw но1 крыло rli• ,  и по.-.т пirсни НIМАh.чнi.-. ;  ДА tr д4 
RЖДITlh. НА • .!i. пirснн ,  wкрlh.зжт .sfr1ли прirстол�. и Blh.ЗMЖ.Tlh. слli ц• 

н шсж.тlh. •rw НА в�..сток�. н полАrА.-.т 1rw Н4 прirстолh., Toro рАДИ 
Н4  roлirм11. дlii. к'lh.сrоднт�. . 

53. :&. : К4КО ПIТАН ПО.t\т B'h. HWl.pИ ?  - Q, : 1r  ДА ПОИМЖ.т Af
rlAhl CAliЦI Clh. ПpirCTOAA И ПОНIСЖт lrW НА Blh.CTOKh. И оу' ДpiATlh. X'I· 
рSвими в�. KphlAir, и тоr ДА Н4 ЗtМАН кi.cirKA ПТИЦА ПOTj11ПtlplTlh.. 
Toro рАдн и ПITAhl пpoпoвirдAiATlh. мирокн .  

54.  :&. : КАМО мwpt дirBAIT KWДhl, ИЖt НДЖ.Тh. B'h. НfMh, и Н f  Нl.

ПAlh.Hirtт C.t\ ? - &. : lilKO ЖI sкirpio Х'РАН4 Mj11h.ШA, ТАКО н мор.о ROДhl. 
55. :&. : ЧТО f CWAlh. MWPIO ? - G). : 13КО ЖI TirAS Toy'Klh.1 

ТАКО Н MWj1IO COAh . 
56.  :&. : r ДI Klh.!lhl MA.t\Tlh. WRAAЦH ВWДЖ.1 tЖI ТОАНКО ИЗНОС.t\т 

мнwrо ?  - &. : НИКО• ДhlX'AHit Н1 вircтi. rд• f ТА ВОДА, ПОНfЖI 
Klh. RIЗДH'fr .�. 

• 

57.  :G . : Д4 КАКО L'MHOЖAIT C.t\ ВОД4ТА ? - ffi. : МААО 'Blh.Зhl• 
MA.t\Tlh. WRААЦИ, tr ДА KИД.t\Tlh. cкirтi. SMHOЖAIT с.-., pi RO nppKlh. : 
Klh.cir космir рSно рАс' ч1сАкh , оrмножнт C.t\, 

58. :&. : КАКО RhlBAtт' Coy'IUIBHOI ИАН КАКО Дlh.Ж ... IBHO ? - ffi. : 
ICTlh. Ц�lh. BWДlihlИ :  tr Д4 ПOHДITlh. Klh. rAЖ.Rhl HЖ. мwр' СКЖ.1 ПОХ'ОД.t\т И 
BOl&OДhl 1) trw Clh. 

.
ним�., и тоrо р.:�дн RИ KAITlh. Соу'Ш4 ; .„ ДА ЖI ПAKlh.I 

поид•т ЦPlh. KOДHhlH  из l'AЖRhlHH  и KWtKOДhl trw С'Ъ. HHMlh., тоr ДА 

Blh.ЗKpИTlh. кwд4 из дpirкit н w K4Mt HiA, н WRААЦИ то BhЗhl MA.t\T и 
,РОСА\ т ЗtMAiA. 

59 • .&. : ПОЧТО ПОСТАВИ Б.k' КАНН4 Clh. AL'HO.t\ ? - ffi. : ДА Зj1HTlh. 

RAfAA1 fАИКО АНШИА C.t\ f Н ДА Зj) HTlh. ЗААА, fAHKA W Нfl'O Н4Ч.t\ШЖ. C.t\. 
60. :&. : КОАНКО АtЖА t1B1Alh. нt ПOl'j)fRt Нlh. ? - ffi. :  ДtBtTh.Clh.Th. 

лirтlh. н ,;t,, донд•ш• поrр1вошж. и flдАмА оЦА 1ro. 
6 1 . :  ДА К4КО Нf Blh.l'HH C.t\ Н н t  Blh.CMj1h.Д ir C.t\ ? - ffi. : н t  RirШI 

RO tlpl plЧIHO НИ  Чj11h.Bil0, НИ Moy'X'.:J,Mlh. 13 СТИ . 
62 .  :&. : к.sко КhЗДКНЖЖ.Т СА'• CHAH hl H вirтрн ? - (i), :  .„ ДА 

KAH Нlh. ПААЧIТ CiA,  тоrо j)АДН &h.ЗДR hl ЖЖ"1 C.t\ СИАНiН вirтрн .  

6 3 .  :& .  : dAMIX'h КАКО в*  CA-firllh. Н oV°CTpirAhl КАИ Н А ? - ffi. : 
�ако вil: rнirвlh. вЖiи НА  K.sи нir . 3' rр11.чнв cJA rождА.sш 1 , и rAAK4 
trw при нorS , и KOAirR.SШ I Tj1h.CThlill\.  и ВОЖДlh. dAMIX'WRh. мнirш• 
S&irph f, и НАПрАКИ стрirАЖ t\ Aм•x:s, и ТАКО Sстр·kли KAHH.S .  

1 )  води Тикв. рк. 
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64. .&. : w кждl.4 к�.зtт е.а wrнi. ? Ю. : w зirн нцж rli.a, к-..жtжt 

во .tl"rtAi. н ei. ш r• t1д.tмl.4. 
65 • .&. : nочто s..- ш е�.ткорн жt нж. чХкоr w stмм , �ако жt 

и тоrо r�.ткорн, нж. w рtвр• tr w  ? - Ю. : к-.."'1оеншж. Arl"Aн Г4 1) 
W том. fi.- pt : ТАКО t8'TBOpH(X'i.), ДА ВОАНТ Apl.4ri. З.i Дpl.4r.t. 

Историко-литературн и ·  б1i.111iжки.  - Разумникътъ въ 
срtдневtковната гръцка, славянска, латинска и нtмска питера
тура е статия, въ която, чрtзъ въпроси и отговори, се даватъ 
свtдtния отъ най-разнообразно естество : вtсти изъ библей
ската история - -създанието на свtта, на ангелитt и на 
човtка, участието на дявола (Сатанаила) въ създанието и 
сждбата на човtка, вtсти отъ астрономията и географията , 
вtсти за народитt и вtритt и пр. Въ Разумника догматиката 
е смtсена съ апокрифа, истината съ суевtрието, християн
ството съ езическата митология, правовtрието съ еретиче
ството, и всичко това е прtдадено като загадки и отгадки, 
пригодени да задоволятъ любопитството на полуграмотния 
срtдневtковенъ человtкъ и , заедно съ поуката, да му дадатъ 
забава. Не напраздно въ западноевропейската книжнина Ра
зумникътъ е носtпъ и името Калугерски забави, шёги (Joca 
monachorum). 

Потеклото на Разумника не е още уяснено въ науката. 
Най-стариятъ латински текстъ съ въпроси-отговори, засегащи 
главно библейскитt събития, се намира въ ржкописъ отъ 
VII в. , въ Шлетщадтската Библиотека въ ЕJIЗасъ8). Подобни 
въпроси-отговори, озаглавени Joca monachorum, бидоха от
крити по ржкописъ отъ VШ в. въ Парижката Нар. Библио
тека•) и др. по-нови'). НаА- старитt пъкъ извtстни гръцки 
текстове почватъ отъ XI в . , какъвто е Кутлумушкиятъ въ Св. 

1) Края, който липсва В'Ь Ловч.анския р.жкопис'Ь, заемаме оть Тиквеш

кия рк • .  Мсб. VIII, стр. 404. 
2) Статията б1> обнародвана от:ь Е. Wt:Jljjlin-Troll В'Ь Monatsberlcht der 

kбnigl. Preussiscbeп Akademie der Wlssenscbaften. Pebruar 1 872, стр. 1 15 сл. 
В'Ь тая, свезка е печатав'Ь и друrь текс:ть оть IX в., оть еж.щата библиотека. 

В) Joca manacborum бt.. обнаро.а:вав'Ь оть Р. Meyer В'Ь Romania, 1872 г., 
стр. 483 -489. 

•) Едии'Ь Мювхевски тексть 01:-ь оть IX в., озаглавев'Ь Interrogatlones 
variae et rare (sic) valde, печата В. Willmann В'Ь Zeitschrift flir Deutscbes Alter
thum. Berlin 1 872, т. I1I, св. 1 , стр. 1 156-180. 



Историко-литературни бtлtжки. 265 

о 

Гора 1), два отъ Xll в. и други по-нови .1) Ученитt, които 
еж се занимавали съ началната история на Въпросо-отгово
ритt, като Р. Meyer, Красносе.лцевъ и др„ намиратъ, че па 
тинскитt версии, ако и запазени въ по-стари прtписи отъ 
гръцкитt, иматъ гръцко потекло. 1) Мочулски дори се опита 
да посочи като първоизворъ на Въпросо-отговоритt - ед�нъ 
гръцки паметникъ, Tm1Jovтpttx6v, за чийто авторъ, Йосифъ, 
той прtдпопага да е живtлъ прtзъ IV в.'). 

Сега изв'hстнитt латински и гръцки текстове на статията 
еж недостатъчни, за да се възстанови нейният-ь. прототипъ. 
T'h се отпичаватъ съ най-гопtмо разнообразие, и н'hма два ,  
които да се  покриватъ напълно. Отъ сравнението на най
старитt прtписи може да се пр'hдположи, че началната ре
дакция на паметника е дtлtпа въпроситt и отговори на групи : 
една група засtгала св'hтски въпроси, друга имапа за репер
тоар� ветхо3ав'hтнит'h събития, третя група - новозавtтнитt, 
четвърта гр_у".1а - географски в'hсти и т. н. Постепенно обаче; 
чрtзъ Пpi>IiИCBaHe И пр'hработка, групитi; се СМi>СВаЛИ И тек 
СТЪТЪ приелъ мозаична форма, съ пр'hвt.съ на  единъ или 
други 'видъ. Въ поэнатитt намъ гръцки и български прt.писи 
на статията намираме отражение на каноничнитt старозав'hтни 
и новозав'hтни книги, на Палеята , на В�проситt на Антиоха 
и отговоритt на Атанасия, на апокрифитt Адамъ, Енохъ и др. 

1) За Кутлумуwкия прtпис'Ь оть XI в. срв. у S. LamЬros, Catalogue of 
the greek manuscrlpts on Mount Athos . Cambrldge 1895, 1, М 3086, статия 2. 
Текстьть е без'Ь заглавие. 

2, Гр'Ьцки прtписи оть Xll в. н по-нови обнародваха : Н. 8. Красно
еельце11&, К'Ь воnросу о rреческихъ источниках'Ь .БесtдЬI треJ.'Ь святителей• . 
Одесса 1 890 и .Еще К'Ь воnросу . • • •  • - Ск.щи, Addenda К'Ь изданlю А. 
Васипьева : 0Analect1 graeco-byz Jntina • ,  в• Л l>тоnись Ист . ·  Фнп. Общ. при 
Имп. Новорос. Унив. Виз. Отд. IV., стр. 99 -206. - В. Мочульскi/1, Слtды 
народноll Библlи В'Ь славянской и В'Ь вревне-русской письмевности. Одесса 
1 893, стр. 248 - 255. СтатиятА оть ХП в. почва : Пpшwaimixp!aaц; wfJ iy[ou 
'Xod JiayciAou BaioLAaLou 'XIXL wiJ ciy!ou ГР71уор[оu xaii np!Xf'J'tiilY. Пplil'tYJ iprD'tYJOI.\: w6 
ii.y[ou xaii Иayd.AOU BaioLAa[ou. Пm inЛaioav 6 ваь, 'tbY 'A1'ck11, no[ou \J.'llYb,, xrxi а!\; 
'tck' 1t6oal\; ;  'Ап6хрLОц;. М.'ljvi дахар.бр!ср, ха', 'ij!J.&pr:t , •• 

• В) Срв. Н. е. Красносельце11&, К'Ь воnросу о rреческих'Ь источниках'Ь 
• Бесtды трех'Ь святитепеА• . Одесса 1890. - И. Н. Ждано11r., Бесtда трех'Ь 
святитепей и Joca monachorum (Жур. Мин. Нар. Просв. 1892 r„ януари, стр. 
1.57 сп. - Срв. още доклада на А. А. Покро11скit1 за източницитt на Luclda
rfus-a (Древности. Труды Спав. коммисс!и Имп.  Моск. Арх. Общества. Москва 
1902, т. 111, стр. 38).  

') Мочульскi/1 въ пом. с·ьчинение, стр. 21 сп. 



266 Разумникъ. 

На това разнобразно съдържание на статията не е могло да 
се даде едно задоволително общо заглавие. Ето защо пове
чето отъ прtписитt си спужатъ съ на;• rлова : Въпроси 
или Въпроси-отговори. Горtпоменатиятъ Мюнхенски латински 
текстъ отъ IX в. е озаг лавенъ Iпterrogationes variae et rarae 
valde ; въ единъ Реимски ржкописъ отъ XIV в. (№ 743, л. 1 83) 
статията има надсловъ ProЫemata ; най -честитt заглавия на  
гръцкитt прtписи еж : 'Ерю't1111:ох.рСащ, 'Epю'tijaщ х.11! tiтi:ox.p(aщ, 
•Ep�11vet'11t x.tX! tiтi:oxp(aщ, 'Ерю•1111:ох.рСащ •оО iv &yCot� 11:1X'tpo� �µwv 
B11atЛeCou 'toO М:eytD..ou т�:ро� 'tOV iv <iуСщ 11:11•ер11 �µwv Гp71y6ptov 'tov 
8eoA.6yov. Къмъ първичнитt заглавия трtбва да отнесемъ 'Ерю· 
'tijae� ix. 'toO 11:1XA11t��, отговаряще по съдържание на епизоди 
отъ ветхозав-Ьтната история и отъ Палеята. Откато пъкъ, 
по-сетнt, въпроситt. и отговоритв били приписани на Василия 
Велики и Григория Боr:оспова, а още по-късно и на Йоана 
Златоуста или и на Йоана Богослова, надс.11овътъ на статията 
почналъ да носи имената на тия светители. Ония, които смtта.11и 
въпросо-отrоворитt за мждри загадки, поставя.11и имъ над
словъ 'Epю'tijaet� ao�/j)v x.tX! tiтi:ox.p(ae�1). Подобни еж и латин
скитi> заг.11авия : Elucidarius (отъ Honorius Augustodunensis отъ 
XI-XII в.), Lucidarius. 

Що се отнася до българскитt Въпроси-отговори, т'h 
идатъ несъмнtно отъ гръцкитt и прtдставятъ сжщата т'hхна 
пъстрота въ заглавия, съдържание и духъ. Въ Букурещкия 
бЪJIГарски сборникъ отъ XVI в. и въ Тиквешкия ржкописъ 
статията е озаглавена Р•sоrмннк-.. . На статията въ Ловчанския 
сборникъ .11ипсва началото, но и тя ще да е носtла сжщия 
надсловъ, ако с.ждимъ по еднаквото И съдържание и езикъ 
съ статията въ Тиквешкия ржкописъ. Такъвъ надсловъ (Ра
зумникъ) носятъ и н'hкои сръбски прtписи, идещи отъ бъл
гарски изводъ, както напр. въ сборника отъ XV в„ въ Одеския 
университетъ, № 38, л. 436• Тоя надсловъ подсtща за за
падноевропейскит'h Луцидарии (Lucidarius, Elucidarium). На 
заглавието GAwкo ск4s4нi1 w витi•, въ Бtлгр. бъ.11гарски ржко
писъ, N2 106, подхождатъ гръцкит'h 'Epю't'ijaet� ix. 'toO 11:11A.11t��. 
На &-..проси и wк-kти въ разни прtписи отговаря 'Ерю'С'fрщ XIXt 
tiтi:oxp(ae�. На надслова ТА-..кок•нн•• ,  llротА-..кок•ню• отговаря 

1) Мо<�у.сьскiа обнародва два гръцки текста на Въпросо-отговоритt въ 
поменатата негова книга : Сяtды вароАНой Библlи и пр., стр. 248-259, и 
деветь други текстове въ Греческlе списки „ Бесtды трехъ святителей•. Вар· 
шава 1901 .  За обнародваиитt други гръцки пр1шиси срв. стр. 265, бtп. 2. 
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•EpJJ.1)Y&Ctz или •EpJJ.71vattzt въ гръцкитh прtписи на статията. На 
s ... проеи и wкirти ГpиropHlil и li•tHAHll и пр. отговаря 'Ep(J)'l;tz
mxplaat, 'tOO Btxenl.aCou 'tOO :М1yrlЛou Xtzl 'toO Гр11уорСоu 'tOO 8аоЛ6ус;u. 

Гръцкитt Въпроси-отговори еж поспужипи за изворъ на 
бъпгарскитh.1) Ето за примtръ съпоставка · на часть отъ на
шия Разумникъ съ съотвtтни мtста отъ rръцкиn Въпроси· 
отговори : 

Въпр. 25. 
&. : кто е�.ткори .!i. дirAi. к•· 

AHKltJH11, •r д.t поrи&• .!i. ч.ает•и 
ек-kт.t? - ro. : К.tн н�.  .i. дwж ПО· 
rlви, .i . .tд.t н.teAir .\И,  .f. s•мм 
оемр.tди,  .Д. оЦ.t wшч.tАн , .6 . 

мfpi. ОВIЗЧIДИ1 .S. lii WKpi.Ж• 
е.а, .!i. е„ вр.tтw11 p.teт.t.t е.а. 

Въпр. 26. 
&. : '" КОАНКО ч.аети p.tSД•AH 

fii.· ДО".:рОТЖ i'fД.tMOR.11. ? - т. : 
н.t .!i. ч.ает1и : .i. д•А• .t'lкp.tмl 
r�етол�оветко, .i. G.tм' ewнl lii1· 
коет�., .f. Iоеифl лirпотl, .Д. Дiд'IЗ 
цр�о кротоет�., .�. dк1е.tлом'IЗ кw

еи ,  .s. GwAoмoи'IJ пр-kмждроет�. , 
.!i. Ioк'IJ воr.tт�.етко. 

Въпр. 37. 
.G . :  д.t кто в1t.1.,,. пр�.к1t.1и поп�. ? 

- m. : Ммrие1д1к�., elii. Hweвi., 

звдн�. вы.,,. пр1sвитир�..  
Въпр . 18 .  

:с.. : Дд KOii\ pirчi. НдН  npirж•• 
проговори dд.tA\i. ? - ro. : дААИ

А'IЗiд j ТО f' еирiдНеКд p-flчi. : fRдAT• 

I'i ei. нiве�. .  

'Epili-t. Те alalv 'ta .� ' .  ix8txo6p.evtz 
�::ю Krlt'v ; 'Amxp. llpQ')'tov !Jlv 8aov 
7ttzpilipytaa, .�·. г& м-dptz iЛ67t1jaav, 
.у: JJ.1/'tiptz lltaXYOV i·.t0C11aav, .s·. 
<iSaЛqiov iqi6vauaav, .а'. tzlJJ.tz i�!xaav, 
.,'. yfjv iJJ.Ca;vav, .�·. ·�s11v tlvexod
vtaav.1) 

'Ер. Teva, alxov 't� tmck Ea<topea;, 
'toO 'AStiJJ. ; 'Ат�:. �a;JfoФQ)v 'ttjv 86-
VtXJJ.tv. 'AбaatzЛQ)p. 'ttjv -tpexa;. дtzб!S 
'ttjv тi;ptX6't1j'ttz. :EoЛop.Q')v 'ttjv acxpea;v, 
'Абра;сkр. 'ttjv qitЛo�avea;v. 'Iюa+jqi 'tb 
хr.ЕЛЛо,. Bavta;p.�Y 'ttjv �Лtxea;v1) 

'Ер. Те, тi;pQ')'t°' [ера� iyeva'tO i1ti 
'tf)' r�' ; •Ат�:. ·о :МаЛхtааSех. ') 

В. : Какъвъ звукъ чупъ Боrъ 
най-напрtдъ ? - О. :  Апипуя 
и Славосповие. �) 

1) Опить за обяснение потеклото н зависимостыа ва славявскитt ре
дакции на Разумника помежду имъ направи R. Nachtigall, Еlп Beltrag zu den 

Forschuпgeп uber die sog. Бесtда трехъ святителеА (Archlv f. sl. Pl1 .  XXIll-XXIVJ. 
1) Изъ Виенския р.жк. Xll в. (МочульскlА, Сл1.ды вар. Библiи , стр. 248 - 249). 
8J Моч.ульскiй, Греческlе списки та къ называемоА . Бесtды трехъ свя

тителеА " ,  стр. 1 3. 

4) Н. В. Красносельцев&, Addeпda, стр. 1 24. 
Ь) С,кщи, с.жщо, стр. 1 29. Приведениять тексть е пр'l>водъ оть турски 

Разумникъ , а тоя пос11tдниять иде оть гръцки. 
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Отъ това съпоставяне се вижда, че българскиятъ пр-Ь
водачъ е имаJIЪ прtдъ себе си гръцки текстъ малк6 по-разпи
ченъ отъ тукъ приведения. 1) На мtста той е приб„ 'JЯJI'Ь и чи
сто български въпроси, каквито не се срtщатъ въ гръцкитt 
СЪОТВi>ТНИ статии :  &. : ДА КТО WB&Jt'l'I ВА1t.1'4Р СКЖ. КННl'Ж. ? - ro. : 
Kf&JHA1t. ФнАоео.1t.. _Въ друга статия на Разумника бъпгаринътъ 
компилаторъ, недоволенъ отъ гръцката редакция на въпроса за 
народитt, вtритt и книгитt, е вложилъ вtсти съ българско 
гпедище : G1 в.-kднт1 , rако НА ев-kт-k е.т.т1t.· T&JH ЦA&Jit, r.1ко и е.У.•• 
ТрЦ4 НА liBClflt. СК-kтНТ с.-, И ,в."i. ifiA1t., .K"i. fW&J�l'lt. В.tHЧ4AHlt.IH11 

'О' • 'О' НА П&JtCTOAirflt. ЦPlt.CKlt.IH11 : .4. Ц&JТКО l'&Jlt.ЧhCKO, .li .  Ц&Jlt.CTKO BAlt.1'4&Jlt.-
CKO, .1' .  цJтв.о 4ААМ4н1t.еко. G1t. l'&J1t.Ч1t.eк1t.1нм цji1t.етв.ом1t. wli,1t., e1t. AA4-
M4Hlt.CKlt.IH11 eli1t., e1t. BA1t.1'4&J1t.CKhlM1t. 1,ртком1t. П&Jireт1t.1 Дf1t. . Г&J1t..цн 
ЦР'l'КО lii П&J-kд4дж.т' 4A4MAHlt..tKO цртв.о ПOПl&JIT Kh.CI .-зlt.IKlt.I и по
л•в.-k&JЦН . G1 в.-kднт1 , rако нА ев.-kт-k r в.1t.e-kr1t. .-з1t.1к1t. .oli. и по
дов.ннж.. П&JАв.ов.ir&Jн1t.1нх  .-з1t.1к1t. ·r .6. : .4 . EAh.1'4&Jt, .li . l'&Jh.ЦH ,  .1'. ен
'1iАн1t.ек1t.1н ,  .Д. HВ.f&JI ,  .6. &JICH. &1t.. т-kra.. C.11.Tlt.. .„. KHHl'lt.I П&J4В.ОВ.t&JНН : 
l'&J1t..Ч1t.eкo1•, (вA1t..1'4&JCK44) и нв.•&JСКАА. ПoAOll(Kt&Jнiнx .-з1t.1к1t.. r .в."i. : . 4. 
АА4М4н· еко; .li • •  ,ж.sи, .„ .  BЖ.l'&Jt, .д. •Дi4HI ,  .6.  13КОВ.НТ1, Ji. 4&JMirнt, 
.!i. САСН , .li . Airtн, .Д. 4Р В4Н4СН , .1. f A&JВ.4TI , •••• flt.IЗH, .к"i. нirмци . 
K'lt..П&JOC : KllKO з•ч.-rж. е.- П&JtKOKt&JHiH A\Зlt.I ЦH и ПОАОв.-kр 1,н ;» 
кж.дl &JОдншж. е1 ? - m. : Но1 им• . 1' .  elioкt :  Gнм•, Хо1мо1 и 
t1•1тд, и пр.t) 

Старобългарската версия на Разумника, която обнарод
вахме по-горt, ·надминава по своята правилна композиция 
всичкитt познати досега, повече отъ 20, гръцки версии и 
варианти. Докато гръцкитt текстове прt.дставятъ, въ своя 
съставъ, пълна хаотичность и се мt.татъ безсистемно отъ 
въпросъ на въпросъ, българскиятъ Разумникъ излага своитt. 
въпроси-отговори по доста издържанъ планъ, който едва 
се нарушава тукъ-тамt.. Така, първитt. № № 1 - 1 1  на 
засt.гатъ създанието, въ понедt.лникъ, на небето, земята, 
слънцето, мt.сеца, звt.здитt. и положението на земята най-

\ 
1) Имената li&JIHTIAh и M1&JKOlt(&Ji1 (вм.  'Ep11i/1i) въ въпр.  3 1 ,  32 из

давать патинскн изворъ. Въ въпр. 4!  на Шлетщадския ржк.  отъ IX в. че
темъ :  Qul prlmus dlclt lltteras? - Merctirius glgans, etc; В ьп росътъ за п_ро
никване'tо на патински Въпросо-отrовори въ нашия Разумникъ заспужава 
внимание, топкова повече, че и въ нtкои прtписи на Разумника се поменава • 

СПИСАНО OT'lt.. П4Tt&JHKA &JHMCK41'0. 
2) Изъ Ловчанския сборникъ , п . 84. 
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отгорt надъ редъ стихии, всички подържани отъ мировото 
дърво - д.жбътъ. Слtднитt No № 1 2-39 говорятъ з� създа
денитt нtща отъ вторникъ до с.жбота : рай, води, животни, 
Адамъ, Самаилъ (Сатанаилъ), за изп.жждането отъ рая на 
Адама и Сатанаипа, и за виднитt личности на Адамовото по
колtние : Авелъ, Каинъ, Ситъ, Енохъ, Матусалъ, Ной, Сапо
менъ, Мелхиседекъ. Само къмъ края, като се изтъкватъ 
нtкои чутовни дtла на Адамовото поколtние, българската 
версия е успоредила и нtкои изнамирания на извънбиблейски 
лица. Така, като се говори за желанието н а  Матусала да учи 
книга, прибавя се за изнамирането на латинската, гръцка и 
българска книги ; сё така, като е дума за пърция създатепь 
на храма, Саломона, прибавя се отъ новозавtтната история 
името на апостолъ Якова, който станалъ пръвъ епископъ въ 
Йерусалимъ, и за първомж.ченикъ Стефан�. който билъ и 
пръвъ архидяконъ на християнската черква . Както се вижда , 
тия прибавки никакъ не нарушаватъ стройния планъ на Ра
зумника, защото прибавеното се отнася се до еж.щото питане. 
Съ № № 40-43 вниманието се отвежда отъ земята къмъ небе 
сата, на брой седъмь, къмъ обиталището на праведнитt души . 
Адамъ седи на четвъртото небе и прtпроважда праведнитt 
въ рая, грtшнитt въ пъкъла. Праведнитt почиватъ на ло
ното Аврамово, а Богъ прtб.ждва на седмото небе. Въпроси 
44 - до края се занимаватъ съ астрономия, метеорология 
и геология. На края на тая група въпроси еж. прtппетени 
и нtколко други за Каина, който е поставенъ на мtсеца, 
за неговата смърть, за смъртьта на Авепа, за създанието на 
Ева. Стройностьта въобще на приведения пJiанъ говори за 
още по-голtмата стойность на първообраза на нашия Разум
никъ, а това ни дава право да поставимъ послtдния въ бпи
зость къмъ най-старитt типове на Въпросо-отговорiiтt, как
вито науката още не е открила. 

Голtма часть отъ въпроситt и отговоритt на нашия Ра· 
зумникъ заст.жпватъ не само неканонични схващания, но още 
и еретични и богомилски. Така, Богъ създа�а небето и земята 
отъ водна .сметана• ,  която се съсирва, втвърдява (No 1 ). Слън
цето бива направено отъ божията сълза, звtэдитt еж отъ 
божията плъть, а ангелитt отъ божия духъ и отъ огънь 
(№ 3). Свtтътъ се държи на желtзенъ джбъ, надъ който се 
намира огнена рtка, надъ нея четири златни китове, ка.аъ 
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тtхъ плосъкъ камъкъ, надъ него вода, а надъ нея земята 
(№ N!! 6-1 1 ). 1) Ада114ъ е направенъ отъ осъмь части : тtлото 
отъ земя, кръвыа отъ морето, коститt отъ каменъ, душата 
му отъ вtтъръ и отъ божи духъ, разумътъ отъ облакъ, 
оч:1тt отъ слънцето и отъ росата , мисълыа отъ ангелска бър
зина, отъ смtхъ и плачъ (№ 13) и пр.1) . Тъкмо такивато 
&onpoew и отк'kт w ,  что OT"I\ КОАНК4 Ч4СТIЙ eoткoplH'lt. G W CTlt. 

1Iд.sм"lt., еж. поставени въ реда на апокрифитt, които индексътъ 
въ Кириловата книга, печатана въ Москва 1 644 г. , приписва 
на българския попъ Йеремия : то non"lt. I1р1м1я lioAr.speк iн  соА 

r.tA'lt..8) Разумникътъ, като апокрифъ съ противоканонични 
гледища, много е подхождалъ на вкуса на богомилитt. Чрtзъ 
него тt еж. могли да засилватъ съмнtнието на правовtрнитt 
полуграмотни християни и да ги привличатъ къмъ своето 
учение, особено пъкъ когато въ Разумника тt еж сполучвали 
да прокаратъ по нtкой въпросъ-отговоръ съ явна или при
крита богомилска тенденLtИя. Богомилски отгласи съзираме 
въ № №  1 ,  6, 1 5, 1 6, 40, 43 на нашия паметникъ. Прtдставата 
(№ 1 ,  б) за произхода на земята отъ водната стихия е бого
милска. За това вж. по-долу при разглеждане на легендата 
за Тивериадскоrо море. Споредъ отговоръ № 1 5, Богъ създалъ 
дявола отъ своята сtнка. която се отразявала въ водата. 
Богъ извикалъ въ животъ сtнката си, нарекълъ дявола 

1) Тая прtдстава за устоитt на земята се повтаря почти буквално и 

по с.жщия редъ и въ единъ нноезиченъ апокрифенъ текстъ, именно въ ла
тинския дналогь меж1у Адриана и Епиктета : 

Quid sustiпet celum ? · - Terra . 
Quid sustinet terram ? - Aqua. 
Quid sustinet aquam ? - Petra. 
Quid sustiпet petram? - Quatuor aпimalia. 
Quae sunt Ша quatuor aпimalia ? - Lucas, Marcus, Matheus, Johannes. 
Quld sustinet illa quatuor animalia ? - Ignis. 
Quid sustinet ignem ? - AЫssus. 
Quid sustinet aЫssum ? - Arbor, quae аЬ initio posita est. lpse est Do· 

minus. Jesus Christus (КетЫе, The Dia!ogue of Salomon and Saturnus. London 
1 848, стр. 2 1 2 - 2 14). 

11) Въ гръцкитt версии чов1;къ е ваправенъ отъ четири части. 
В) Цитатъ по Гродненското издание ( 1791  г.) на Кириловата книга. Срв. 

Р. Ф. 8., т. XVll, стр� 133. Въ други по-стари индекси, като напр. Киприя
новия ( 1 376-1406 г.), Разумникътъ е поменатъ, но не се приписва на Йеремия. 
Срв. Лtтопись занятiй Археографической Коммиссiи. Спб. 1862, Вып. 1, стр. 
4 1 .  Йеремия е могьлъ да б.жде еряRъ отъ пр1;правячитt или разпространи
телитt на Разумника, но не и неговъ авторъ. 
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„ братко " ,  поканилъ го да живtе съ него, и му дапъ име 
Самаипъ (вар. Сатанаилъ). А извtстно е, че Сатанаилъ, споредъ 
богомипитt, е първородниятъ божи синъ, по-старъ братъ 
Исусовъ. 1) Легендата за сътворението на дявола отъ божията 
сtнка я срtщаме и въ Панагюрската легенда : • Веднажъ, 
като се разхождалъ Боrъ, мtрнала му се сtнката, и той я 
повикалъ : "Стани, друже ! •  И сtнката се изправипа като чо
вtкъ : но то не било човtкъ, ами дяволъ" . 2) За побратим
ството между Бога и дявола (Lucibel) се говори и у запад
нитt богомили, катаритt. Въ единъ отъ Каркасонскитt ин
квизиторски актове дяволътъ е нареченъ братъ (frater) на 
Бога. Поради това побратимство, дяволътъ поискапъ да 
участвува въ божията власть на небето и Земята, и послtдвапа 
война между Бога и дявола•). Побратимството на Бога съ 
Сатанаипа ни подсtща за единъ паралелъ въ Словото на 
попъ Йеремия за Кръстното дърво. Тамъ Провъ, който се кж
пtлъ въ рtката, нарича Исуса .братъ • .•) Въ единъ вариантъ 
на тая легенда - „Указъ о братотворенiи " ,  Провъ кани Исуса : 
вt;дн со мно�о ! 5). Въ нашия Разумникъ Богъ прави тая по
кана къмъ Сатанаила : в.ж.дн ci. мно.ж. ! Името на дявола въ 
нашия Разумникъ е Самаилъ, а въ Тиквешкия р.жкописъ и 
други сръбски и руски прtписи намираме Сатанаилъ. 8) Въ 
талмудската и апокрифната еврейска .11итература се говори за 
Самаела (визант. четене Самаилъ) като за ангелъ на смъртьта, 
божия отрова (Сама-елъ) или като за началникъ на стихиитt. 7) 
Въ християнската литература Самаилъ се явява обикновено 
като князь на демонитt и синонимъ на дявола, на Сатанаила .8) 

1) Zigabenus, Р. Gr. СХХХ, 1 293. Срв . пo-ropt, стр. 25. 
2) Срв. по-долу, въ втората часть. 
З) Mislt Dominus Lucibel in hunc munditm et recepit eum pro frater, 

et postea voluit Lucibel habere partem haeredltatls de lnferloribus et de superlo
r ibus, et Dominus nolult, et propter hoc dlu fuit guerra. DIJllinger, 11, стр. 33. 

41) М. И. Соколов&, Матерlяпы и замtтки. Вып . 1, стр, 99. 
li) Сн.щи, сжщо, стр, 1 70, 
8) Мсб . VIII, 402. - Starine XXI, 202. - Пьтин&, Памятники стар. рус . 

. питературы, 111, 169, и др. 
7) Jewlsch Encycloped ia, Х, 665 сп. - Hennecke, Neutestamentll che 

Apocryphen. TOЬlngen und Lelpzlg 1904, стр. 298, 305. 
В) Въ етиопската версия .на Възнесението Исаиево (rn. VII, 9) Самаепъ 

е князь на -демонитt и синонимъ на сатаната. Въ Старобългарското Видtние 
Исаиево той е наэованъ сатана. Срв. пo-ropt, стр. 136. Въ апокрифа Завtть 
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Въ отговоръ № 16 се е отразипа богомипската пегенда 
за сътрудничеството между Бога и Сатанаипа при саденето 
на рая. Богъ, като узнава, · че Сатанаипъ краде отъ дърветата 
и сади свой рай, изгонва своя сътрудникъ, направя пицето 
му да почернtе, а името му нарича „дяволъ• .  Вариантъ на 
тая пегенда срtщаме въ апокрифната книга Варухъ, дtто Са� 
танаипъ сади въ рая поза и чрtзъ нея прtлъстява Ева ; слtдъ 
прtгрtшението името му бива промtнено1). За промtната за 
името му отъ Сатанаилъ · на сатана, споредъ богомилитt, се 
сочи у Е. Зигавинъ11) . 

Въ отговори № № 4о, 4-3 се поменава за седъмьтt не
беса, надъ които прtбждва Богъ, и за четвъртото небе, дtто 
Адамъ прtпроважда душитt на умрtлитt за рая ипи за ада . 
Гледището за седъмь небеса, наистина, не е специфично за 
богоittилитt, но то е влизало, както видtхме , въ кр.жга на 
тtхнитt космични прtдстави и се е разпространявало отъ тtхъ. 

Въ заключение, ще повторим.ъ, че печатаната · отъ насъ 
версия на Разумника , съ многото свои апокрифни елементи 
и съ отразенитt въ нея явни богомилски тенденции, е вли 
зала въ числото на разпространяванитt отъ българскитt 
дуалисти книги и статии. 

Саломоновъ, демонътъ Орниасъ съобщава на Сапомона, че най-силниять 
демоиъ билъ Самаелъ, че той властвува надъ сонма на демонит'li и че по
добр'li е царьтъ да не  го вижда (:Z:1.1tµ1.1ttjЛ -tb бvоµсх, Ji б1.1toLЛ1fJ, 4PYJJ)V l)i -tofJ -t/i)v 
1)1щi.6vюv b'ltlipX•t OUOtij\.\l.lt'tO' Xt.itl Otlj.\tpipov OOL b'ltapx•t, Ji Eil.ltOtAllJ, wfJ 111! !Ь1tv 
1.1tu't6v). По-късно и сам·ь Самаелъ заявилъ на Смомова, че се зове Самаелъ 
и че е началникъ на демониn (.1:1.1tµ1.1tiJЛ xixЛ11µott, 4рхшv !)а -to6 't/i)v 1)1.1ttp.6vшv 
· 6nlipxш ouo"C'ljµot-to,J. Срв. тексrа у В. М. Истрин&, Греческiе списки зав'li
щанiя Соломона (Л'liтопись Ист. - Фил. Общ. при Имп.  Новорос . Ун., Виз. 
о:U.т. IV, стр. 97). А че Самаеnъ е билъ сХ11ащанъ въ визанrийската литера· 
тура като сиионимъ на дявола, виждаме отъ сл-Ьдниil тексть : „Единъ отъ 
чинон.��.чалвициn, ПО име Самаилъ, т. е. ДЯ ВОЛ'Ь (.1:otj.\ottjЛ xotЛob111vo,, 6 Xl.ltl 
&ti.боЛо,), като се изди1·на надъ другит'li (ангели) и като си въобрази, че е 
Богъ, отпадна отъ своето достоииство и б'li изхвърленъ отъ небето заедно 
съ своята дружина• (Acta Sanctorum, LVI Ыs, отъ 1902, г. , стб. 203). Самаилъ 
(:Z:t.itJ1CX�Л) играе ролята на дявола и въ гр:ьцката версия на апокрифната 
квиrа Варухъ ; въ славянската версия на еж.щата книга той вече е наэо
ванъ СатанаипЪ . Срв. по rop11, стр. 196. 

1) Срв. за това на crp. 1 96. 

2) Ficker, Dle Fuпdagiagiteп, 94. - Р. Gr. СХХХ, 1 304. 
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Бълrарски апокрифенъ пitтоnисъ. 

Обяснителни &hл'liжки. - Тоя nтописъ е познатъ само 
по единъ прtписъ, въ ржкописъ отъ сръб. редакция, въ Прt
ображенския старообрядчески монастирь до Москва, No 1 23 на 
Гилфердинговата сбирка. Той бt обнародванъ отъ Л. Стояно
вичъ въ С поменик - а на Сръбската Кралска Академия , 111, 
( 1 890 г .), стр . 1 60-1 93, отдtто и ние го заемаме за нашето 
издание по-долу, като го разбиваме на глави, споредъ цару
ването на владtтелитt на българската земя. Подъ черта да
ваме обяснение на неяснитt или апокриф11и имена. К. Иречекъ 
печата нtколко бtлtжки за тоя апокрнфъ въ Sitzungsbe
richte der kals. Akademie der Wisseпschafteп in Wien, phi l .  - hist . 
Classe, т. CXXXVI. С. Аргировъ даде български прtводъ на 
тая статия въ Псп . на Бълг. Книж. Дружество, ки. LV-LVI 
( 1 898 г.), подъ заглавие : Географическитt имена на българ
ското видtние на пророкъ Исаия, стр . 26 1 -267. Иречекъ е 
на мнtние, че тоя трудъ ще да · е на нtкой български мо
нахъ отъ втората половина на XI вtкъ и че въ него се из
даватъ богомилски възгледи. 

Въ р.жкописа тая малка статия е озаглавена : Gк.а.в.анi• Ие.аi• 
n&JO&JOKA к.ако вi.sнtet н i.  вwет�. ctrrмoмi. до з-rо шв•еw. Л. Стояно

вичъ я именува �Единъ видъ български л'hтописъ" (Као бу
гарски летопис), а ние я озаглавихме Български апокрифенъ 
лtтописъ. Статията е сглобена отъ двt части : едната апока
липтична ,  другата лtтопнсна ; и двtтt еж прtдставени като из
ложение на пророка Исаия. Въ първата часть пророкъ ИсаС: 
разказва какъ той билъ възнесенъ отъ божи ангелъ, какъ 
прtброди.11ъ седъмьт-8 небеса и какъ на седмото небе чупъ 
божия 1гласъ, който му порж.чвапъ да спtэе на земята и да 
обади на че.11овtциn какво ще се случи прtзъ послtдниn 
врtмена . Богъ му поржчалъ сжщо така дs поведе българ
ския народъ и да го �асе.11и въ Карвунсkата область, т. е. въ 
Добруджа. Оттукъ эахваща втората часть, лtтописната. 
Исай разказва какъ прtселипъ българиn въ новото имъ 
отечество, какъ имъ riоставилъ първия царь, нареченъ Славъ, 
какъ слtдъ него царували Испоръ (Аспарухъ), Изотъ, Борисъ, 
Симеонъ, Петъръ, Селевки, Симеонъ, Никифоръ; Симеонъ 
Прtм.ждри, Васили, Августианъ синъ Самоиловъ, Романъ, 
Оделtнъ и др. Лtтописътъ отб'Ъпtэва най-посnt нахлуването 



274 Ьъпгарскн апокрнфевъ пtтоnисъ .  

на печен'Бзит'Б (ср'Бдата на XI в.) .  Между имената на царетt 
личатъ български национални влад'Бтели и н'Бкои византийски, 
които еж царували надъ българската земя ; въ тая редица еж 
споменати и нед'Бйствителни царе, чиито имена еж. заети отъ 
легендит'Б и апокрифит'Б. За вdки току-речи царь еж посо
чени годи нит-В на царствуването, пон'Бкога въ баснословни · 
библейски числа, и еж. поменати събитията пр'Бзъ неговото 
владtние : градене на градове, войни, плодородие и благо
денствие, съзиждане на черкви и пр. 

Като историческо съчинение тоя Jrhтописъ н'Бма току
речи никакR{\ значение. При все това н'Бкои посочвания и 
легенди въ него могатъ да се използуватъ при обяснение на 
нt.кои събития, за които липсватъ положителни исторически 
свидtтепства. Такъво е напр. извt.стието за граденето отъ 
Испора на прtзидъ отъ Лунава до Черно-море, за съгражда
нето на столицата Пnьсковъ (Абоба ?) отъ сж.щия царь, за 
събития на рtка Брtгапница при Бориса, за смъртьта ва 
царь Петра въ Римъ, за името Испоръ (Исперихъ, Аспарухъ) 
и др. Нашата задача обаче не е да разгпеждаме паметника ОТ'Ь 
тая му страна ; то� ни интересува като апокрифъ съ богомил
ски тенденции, възникнапъ на българска почва. Български�тъ 
апокрифенъ лtтописъ припада къмъ оня видъ срtдневtковни 
легенди, пророчества и видtния, въ които се прi;дсказва 
свършъка на тоя свtтъ, изтъкватъ се събитията, които ще 
го ознаменуватъ, и се загатва за сждбата на народит'Б прiщи 
и сл'hдъ второто идване на Хрисrа. Въ тия апокалиптични и 
есхатологични сказания еж. се прокарвали често пж.ти рели
гиозни, сектантски и политически тенденции и настроения. Въ 
повечето отъ византийскитt произведения отъ тоя родъ е 
застж.пено религиозно-попитическото гледище за прtдимството 
на православието прtдъ растящето и заппашително мохаме
данство и за мипостьта, съ която ще се сподоби отъ Бога 
визаитийскиятъ императоръ и народъ на еж.диня день. Бъ.11-
гарскиятъ авторъ или прtработвачъ на нашия апокрифъ, на
дъханъ съ родопюбиво чувство, далъ друга насока на своето 
произведение : •амъ българитt еж. богоизбранъ народъ, който 
бива посепtнъ въ Добруджа, по божие посочване, отъ бого
възлюбления пророкъ Исаия ; Исай поменава като пръвъ 
български владtтель царя Славъ, cJl'hдъ когото се редятъ 
други благочестиви царе, които градятъ градове, черкви, 
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проwирватъ държавата и даватъ благоденствие на своя 
иародъ. Тоя авторъ говори съ любовь и за ония визан
тийски императори, които живtели въ миръ и дружба съ 
быгарскитt владtтели. Такъвъ билъ, напримtръ, Констан· 
тиtrЬ Багрtнородни, смtсенъ съ Константина Велики : AIO

uircт• во е• П1тр„ ц.tР" и Конет„нтнn ц.ttl"· Войнитt меЖ.llу 
християнскитt владtтели не се нравятъ на автора на апо
крифа ; той прtмълчава за кървопролитията и жестоко
ститt между Самуила и Василия Българоубиецъ, може - би и 
пора.1.и това, че той живtе прtзъ врtме на византйското вла· 
цчество надъ България ; но той говори съ неприязънь къмъ 
ония чумди народи, които опустоwаватъ неговото отечество, 
вапр. руситt на Светост1ва и печенtзитt, за които той при
бавя :  п11iндоw1 нirкоторw ЫCHl\„ H W l,H , l.iilKO ИСПОАНИИ, и nor�SHWI 
• ммо  &A„r•p„eк�io, . . . и по том„ n•ки нsiдош1 нirкои н.sснАин ци 

и nt1irAcнwц(и), rА•rомми п1ч1нirзн, И11irрнiи и в1s.sкоиици . 
По край това родолюбиво настроение, въ акокрифа еж 

прокарани тукъ-тамt и богомилски възгледи . Съгласно съ 
богомилското гледище противъ брачния животъ, авторътъ 
старателно отбtгва да говори за жена сжпруга или царица 
сжnруга. Царица Е.пена е вдовица, млада, мждра и праведна, 
и като такава тя ражда сина си Константина. Българскитt 
в.11адtтели Мойсей, Аронъ и Самуилъ се раЖ.llатъ отъ вдовица 
пророчица. Вториятъ български царь - Испоръ се ражда, 
бидейки носенъ въ крава. Благочстивиятъ царь Борисъ който 
nриелъ владичеството си на р. Брtгалница и кръстилъ бъл
гаритt, нtма.11ъ жена и грtхове (rpirr„ на имir• ни ж1нiи). 
Царь Петъръ, мжжъ светъ и праведенъ, и той еж.що нtмалъ 
жена и грtхове. Богомилска тенденция съзираме и въ отбtг
ването на автора да говори за войни , които тъй много ха
рактеризиратъ срtднитt вtкове. И ако е принуденъ да по
мене нtйдt за война, това бива обикновено при вражда 
между християни и езичници, които еж назовани nor.sнw,  в1s-

• 
вожнw,  в1s.sкоиw . Праведниятъ царь Петъръ не само не воюва, 
когато земята му бива нападната отъ насилници, но той остава 
царсrвото си и бtга въ Римъ, дtто и умира. Богомилска е и 
космогоничната прtдстава за седъмь небеса, надъ които прt
бждва Богъ Отецъ. Най-сетнt, любимиятъ у умtренитt бого
мили пророкъ Иса й става патронъ на · българския народъ въ 
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нашия апокрифъ ; той , подобно на Мойсея, що води израип
тянитi> въ Обi>тованата земя, тръгва на чело на българския 
народъ и,  съ тръсть въ рж.ка, му показва пж.тя за новото 
отечество, което било опустошено отпрtди 1 30 години отъ 
римляни и епини. 

Относно потекпото на БЪ11гарския апокрифенъ лtто 1 1исъ. 
ще кажемъ спtдното. Съдържанието на съчинението и ВJIО
женитi> въ него български и богомилски тенденции не допу
щатъ да се прtдпопага нtкой гръко-византийски оригинапъ 
на апокрифа. Такъвъ оригиналъ нито е познатъ,  нито пъкъ 
ще се открие нtкога . Тукъ можемъ говори самu за гръцки 
извори ,  които еж. могnи да повлияятъ съ едно или друго 
върху българския съчинитель на апокрифа. Такива сн-. напр .  
разнитt Видi>ния на пророка Данила, пророчествата за сж.д
бата на Византия, житието на Андрея Юродиви и др.1) 
По-близки до нашия апокрифъ, по врtме на произхо;1а с и  
и по съдържание, стоятъ спавянскитt сказания, каквито е ж  : 
&ид-kнне д•ннАоко, запазено въ Хилендарския сборникъ отъ 
XIII - XIV в. , сръбска редакция , прtписъ отъ български 
изводъ1) ; &нд-k нне д•нНАА 11ророк•, въ Драгопевия сборникъ 
отъ XII l- XIV в. , съ множество бъпгарски елементи въ 
съдържанието ; ТА„кокдни•• д•ниАоко,  въ сж.щия сборникъ ; 
&ид-kниtе НсАш• пророк• о nосА-kдшм" кр-kме н и ,  въ сж.щия 
сбориикъ•) ; еж.щото &ид irнit Hc•i• п ророк•, въ сборникъ отъ 
XV в. на Румянцевския музей въ Москва.') Послtдниятъ апо
крифъ - .Gнд-k н н •• Нс•н•• ни напжтва да си поразяснимъ 
отчасти потеклото на нашия български апокрифенъ п'hтописъ. 
Двата тия апокрифа се схождатъ въ първитt си половини : 
възшествие на Исаия до седмото небе. Това сходство издава 
еднакво съдържание, еднакви извори, но и разпиченъ е3икъ, 
който сочи за чуждъ гръцки оргинапъ. Ето съпоставка на 
часть отъ Видtнието на пророка Исаия, по два прiшиса, 
съ Бъпгарския пtтописъ : 

1) А. Vusilieu, Anecdota &raeco-byzantina, 33 сл. 
2) Печатаво отъ П, А. Ла1ро11 въ Сборник-ь отд. р. 11з. и сл. Имп. 

А. Hayn, т. LVll, 1 -5. 
•) Печатани в-ь Сnоменик V, стр 10 сп. 
4) Срв. Ви1tторо1&, Собранiе pyкonнcell П. И. Севастьякова. Москва 

188 1 ,  стр. 7 1 .  Печатано въ Сnоменик III, 1 93 - 1 94. 



Видtьние Исаиево по 
Драzолевия сборникь 
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Обясните.nин бмi>жки. 

Вuдtьние Исаие
во по сборника въ Ру.мянц. музей. 
tls-.. tCMk liorOMh. 
Kh.SAIOGAIИ'I\, HЗ
Gj1.tHh. в�. проро
Цtf"· Прид• .tr
rtAi. И ПОIТ MI 
и.а в.исотоr, и ки
д•I„ к.tс.4 стро
tн м.а.s. И в-..з. 

KirД ir Mt НА .Д. 
н tGO Н НА .1 . 1 Н 
еАНШ•I„ 1 11 нi• •r
Г IAh.CK.t.t, И Bh.S· 
р•док•r с• д°'l"
roмi., И CMITOWI 
CI КОСТИ MOf. И pt
KO{h. Kh. Al'Гtd°'(' : 
поспt:ши ми ско· 
ро, господи ,  и по
ет.tвн прtд�. Б.о
rом�.. И прiндоr�. 
Н4 СIДМО НIG01 И 
BИДtf.h. COI( ДilO CI· 
ДtШТ4 НА Пpir
CTOAir виеоц•, и 
OKph.CTh. tro pirк.t 
orНA.t ТIЧАШI,  и 
ТМА ТМ.4МН .tr· 
ГIAh. CA°'('Ж.t{OI( 
IMOIJ°. И KHДlfh. 
ПIНН• .trrtACKA о 
ДfCHOl(IO tro, • 
О ШOl(IO llA.t'lh. Bf
AИKh. . И j1t'lt .tr
ГIAh. : НIВМl1"ОЖНО 
••ет�. кид1ти Го
спод.t, и11. T.tkMO 

27 7 

Б&лг. апокр. 
Atьmonuc& . 

Gt .tsi., He.ti.t пр�
рок„, иж• Б.оrом�. вi.з
AIOEAIH"ll. Kh. пpopoцirri. , 

Господ1м�. н.tшим�. ieOI( 
Христомh. , прiидоr�. so
жitMh. ПOBIAirнitMh. ек.t
З.4ТИ IWTt fOШTITh. GW· 
ТИ Bh. ПOCAirДHit Дh.НИ  
j10ДOI( ЧAOBirЧh.CKOMOI( 
НА ЗIМАИ вetMh.. н • .tSh. 
CKAЗ.tlO ct , sp.tтi• , H h.  
0Th.Цh. НIGICHW ДОI(· 
fOMh. CBITWMh. СКОИМh 
cк.ts.t мнir. Tor ДА по

СА.t ек1т.trо .trrм.t cкo
tro Kh. мнir, н ПOITlt. 
MI OTh. StMA•t НА В. "8 -
СОТОI( НIGICH°'('I01 И ТО\• 
КНД -kfh пil:нi.t .4ГГtAh.
CK4til ПOIOUITA И Го 

СПОДА CA4Kl lUT4. И Kk
SKIДI MI П.АКW НА •тo

jlOt Н1�01 Н TOI( КИД irX'k 

ИНА  мноr.t н1стро1 нiд , 
н Kh.Зj1.4ДOK4fh. CI з-kло 
о ,вид irнн TOMh., и Clt.
MOl(THW• CI BCI КОСТИ 
MOI. И j11ЧI МИ .4ГГ1Аh. 
КОДIШТН MI : ПОДКИЗ.Sll 
ct, ieAit , ДА ВИДНШl l  
САдКОf GOЖilO, KIAHKA И 
И НIИЗj11ЧIНА. И Кh.ЗКIД-1 
Mt П.tKW OTOl(ДOI( НА . r .  

• НIGO, и и.а .д. то• , 1 1  
НА .6 . 1  И Н4 . S . ,  Д.tЖt 
и до .з .  д' м.аrо шs1еА 
дoe1roroм1t.. И TOI( ки-
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X'OV' ••моr, и тнеоr111н 
ТН С°'('Ц14МИ П6'irдh.eтo
lilf°'(' •IM°'J"· И В.ИД ir1'1t. 

wд1cнorio ••ro nir ннu 
•lirAi.eкo1,  • u.. worio ••ro 

ПА•Ч1t. и KhП/\h. r"irш' -
Hh.lllt. . И 6'irfh .tlirA°'(': 

ПОК•ЖИТI ми l'oenoд• 

ПOSlt.&.tВ.h.W•ro MI. и 
CIЧI МИ •lirAr& : НIK1t.S' • 

MOЖlt. в.нд ir'l'И Гоеnод• 
e1.ot1ro, 6'•sвic rA•eh. 
•1ro °'('eAh.l lUH Ш lt.  pa nнir 
К 'l'IBif. , . 

rA•eh. •ro °'('еАи- д irih. eOf дiio с•д•wт• 
wиwи.  . . НА П6'irCTOAir в.иеоцir и 

П6'irВ.h.SN1e1 иir, и ок,„

етh. 1ro в.ид irih. 6'irK.t 
оrн' и• rt6'1WTA и мо

кот1 wтс1, и тисоrw„• 
TИe°'{'WTh. Arrl/\h. eAOf

Ж•IoV IM°'{', И т' МИ 
т' м•мн n6'irдeтou1or 
IMO\". И n•Kh.I В.НД irfh. 
о д1еиоr�о 1ro nirиi• 
•rr1Aeк••, • w шorio 1ro 
nА•ч r6'irWИ W.(h.. Tor А• 
Kh.n,oeиf1t. •rr1u кo

дew„.tro ме , и 6'irfii.. 
••or : roenOAИ, ПОIС.tЖИ 
ми Гоеnодс1 мо1rо П6'H
sк•1w•ro м1 отh. Ч6'ir&• 
MATf'I MOll. И 6'1ЧI МИ 
•rrtAh. еи.а rоеnоди1 :  
eAwwн, изк,.tнw в.ожiн 

П6'О6'tЧ• Be•i•, н1кh.s
можио ШТh. кид irти 
Kh. ....U.ен Господ• ев.о-

1rо, Nh. Th.KMO rм• 1ro 
OfeAWatHIUH ,l'Nlli К 
TIВ.ir . • •  

Отъ сравнението на приведенитt текстове се вижда, че 
тt иматъ еднакво съдържание изобщо, но се разпичаватъ въ 
подробноститt и въ езика си ; тt не са. прtписъ единъ оть 
други, а прtдст�tвятъ прtписи отъ по-стари статии,  прtвеж
дани отъ гръцк и на спавянски. Първиятъ и вториятъ тек
стове, не само въ горiшриведенит'h си части, но и до края 
си съставятъ ед1!lакво цtпо, прtведено отъ нtкое гръцко 'Ви
дtние Исаиево. Бъпгарскиятъ пъкъ пtтописъ е заепъ само 
първата часть о�rъ това гръцко Видtние, именно разказа за 
възнесението на пророка до седмото небе, а своята по-д'ЬJIГа, 
пtтописна часть той дъпжи на бъпгарския авторъ, който я е 
съчинипъ на ста робъпгарски езикъ. Съ други думи, авторътъ 
на Бъпгарския а покрифенъ пtтописъ е изпопзувалъ за своето 
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вст.жпление гръцки текстъ, а историческата часть е съст;1вилъ 
самъ. Тая часть, както видtхме, е лtтописно изложение на 
събитията отъ началото на българското царство та до срt
дата на XI в., събития групирани около имената на дш11аш
ниn или византйски владtтели на българската земя. Въ из
ложението не е спазена историческата правда, която върви 
успоре.пно съ легендарното и фантастичноrо ; липсва сжщо и 
правилна хронология и послtдвателность. Явно е, че съчи
нительтъ не е прибtгналъ до услугитt на исторически и·з
вори,  а събралъ само устни прtдания и легенди за българ
скит'h царе, каквито още се носtли изъ_ устата на народа, по 
ловинъ вtкъ слtдъ падането на първото българско царство . 
Пъкъ и цtльта на автора, изглежда , не е била да пише прав
дивъ български лtтописъ. Авторътъ е билъ въвлtченъ въ 
общото тогава, слtдъ изтичането на 1 000-годишнината отъ 
Храстовото Рождение, настроение, което очакваше Второто 
пришествие и свършъка на свtта . Въ западната и източна 
народнохристиянски книжнини прtзъ това врtме се явиха 
редъ апокрифи съ есхатологичепъ характеръ ; тi> ободря
ваха своит'h четци да държатъ непоколtбимо своята вtра въ 
Христа, да прtнасятъ съ търпtние неправдитt на тоя свtтъ, 
за да попучатъ своето възмездие на небето. Прtдричанит'h 
въ Апокалипсиса на Иоана Богослова злочестини, които ще 
изпита християнския родъ въ навечерието на второто Хра
стово идване, се отъждествяваха въ Византия съ нахлуванията 
на мохамеданската стихия и съ опустошаванията на печеmи 
и кумани. Загадъчното число 666 на Апокапи псиса се свър
зваше съ името на Мохамеда (Моr•м1т1е = 40 + 10 +  1 + 40+ 
5 + ЗОО + 10  + 200 = 666), опицетворение на  звtра, на  Анти
христа. Държавници и монашество подхранваха тая вtра у 
суевtрното простолюдие ; книжовницитt и т'h не останаха 
назадъ и пръскаха редъ апокрифни сказания, дост.жпни за 
уронена на народното разбиране, съ цtль да заздравятъ род
ната му вtра и почитьта къмъ богоданната власть на хрис
тиянския василевсъ. Това движение не закъснt да даде своя 
отг ласъ и срtдъ българския народъ, изгубилъ царство и по
чести и свилъ вратъ въ гръцки хомотъ. И ето , безименниятъ 
авторъ на лtтописа, подQбно на Паисия по-к-;ьсно, замисля 
да обнадежди своит'h съплеменници, прави ги богоизбранъ 
народъ, р.жководенъ отъ възпюбления божи пророкъ Исаия. 
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Тоя авторъ не ще да е билъ строгъ богомилъ ; той ще да е 
припадалъ вtроятно къмъ ония неустановени народни кни
жовници, които се люшкаха между официалната ортодоксал
ность и всевъзможнитt клонове на дуалистичното учение ,  ка
къвто е билъ напр. и писача на легендата за Кръстното 
дърво, попъ Йеремия, както и неговитt другари, разпростра
нители на апокрифитt, съ повече или по-малко богомилски 
отг паси въ тtхъ. 

Ето текста на лtтописа, който ние раздtлихме на глави 
и съпроводихме съ най-необходимитt б'hл'hжки за помена
титt въ него малко извtстни географски и лични имена : 

Ок43с�нi1 Ис411! npopoкci К4КО кuшс1н1��. вwcr1ii. 
dГГАОМh. АО 3-ro НEGICW . 

1 .  - G1 •з1t. , He•i• npopoк1t. , нж1 Б.оrом11. К1t.З•\1О&.шн1t. к1t. 
npopoцilf1t., 1·�еnод1м11. н•шнм1t. ieoy Хрнетом1t., n11iидof1t. &ожi1м1t. 
ПOlllAilHilMlt. ек.аs.атн IШТ• f01UT11'1t. EWTH Klt. llOeAilднi• Дlt.H H  РОДО\" 
ЧAOllilЧlt.CKOMOf(' н •  ЗIМАН KCIMlt.. н. 4Зlt. еК4З41О е•, E6'4Til, Иlt. Oт1t.Цlt. 
Н1&1енw ДOf('fOMlt. ек1тwм1t. екоим1t. ек•з.1 мнil. Tor д• noeA• ек1то1rо 
•rrм• еко1rо Klt. мнil, и ПOITlt. Mt OTlt. ЗIМА•• Н4 llhlCOTOf( HIEfCHOf('IO, 
и TOf(' RИД il.ri. nicнiA .arrм1t.eKAliil ПОIОШТ• и Гоеnод• СА4КIШТ•. н 
llt.!IKIДI MI ПдKlt.I н• фторо1 НIЕО, и TOf(' кндilflt. Н Н4 мноr.t НICTl'Ot

нi• , J)  и K ... Зj)4ДOK4flt. е• зilAO о кидtнн TOMlt., и elt.MOf('TИШI е• ltl 
кости MOI. и j)IЧI ми .arrtAlt. КОДIWТИ MI : nодкнs•н е1, ie•i• , д• 
RH,t.HlllH CA4KOf(' BOЖil01 KIAHKol И НIНЗ6'1'11Ноl. И Klt.Kl,t.I MI ПАКW 
отоr ДОf(' и.а .r .  • шво, и н• .,t.. то1 , и и. .е. , и и.а .s . ,  А•Ж• и до 
.З .  ,t.' M4rO HIBIC.t ДOelrOfOMlt. . 8 TOf(' КНД irflt. eOf(' ,t.ilO CIДIШTol И.& 
npireтoAir киеоцir и npir11t.зн1c1нir, и ок111t.ет1t. 1ro кид irf1t. pirк• 

• 
оrн НА rор1штд и KAOKOTIUJT.t, и ТИС:Оf('ШТ• TИCOf('WTlt. •rr1A1t. CAOf('-
ж•ror fMOf(' . н т' ми т

' MAMll n11irдe'l'OliilX'Of(' fMOf('. и П4КW IИД irflt. 
о д1сноу�о 1ro nirнi• •rrмек••, • w ШOf(IO 1ro ПА•ч r11irшн wf1t.. 
Tor ДА к1t.n poeиri. .srr1м код•шт.srо м1, и pirf1t. 1м0t( : rоеподи, nо
к.жн ми Госnод.s мо1rо nризк.tкш•rо м1 от1t. чpirк.s м•т•11• мо11 .  
И р1ч1  ми •rrмi. еи11 rоеnодш : сАw шн ,  извр.sнw вожiн "''ороч1 
Bc.si1 ,  шка.зможно ••ст1t. кидtkти к1t. тirAtcи Господ• ско1rо, н1t. т�.кмо 

1 )  стро1 нн.s• ,  споредъ единъ парапеле11ъ текстъ въ &нд1нi1 He•i• 
nJpкA w nocA•AИIMlt. кiщir. Срв. Викторов&, Собранiе рукописей П. И . 
Севасты1нова. Москва 1 88 1 ,  стр. 67. - Стоjановиh въ Спомеиик 111, стр, 193. 
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rд„i:' tro oti"tAИUIИWИ ,„„.иi к т1вir . и по ttMh. Ot(BO Ot(tAh.I W•fh. 
rд.sti.. Гоtпод.s lior.s мottro к�. мwk l'A4'l'OAIO WT.S : Ht4'it , Ht•i• , BkS· 
АIОВАIИЙ мои , иди и tК4'ЖИ poдoti• ЧAOBirЧtKOMOt( и.s ЭIМАИ кt• c:i• , 
tЖI вид ir и tAh.l lU4', и К4'КО fOIUTITI\ Gh.ITИ н.s l lOtAirдн.s кpirмtu 
поtдirДИIМО\'" родОt(. dsh во pirfh 1моr : l'оtподи , довро ttтi.. миir 
здir вwти , и Н 1 в�.зкр.sшт.Аи "'' " ' отнОt(дОt( ж1 прндоr�. . Тоrд• 
Ot(tAWW4'fh. rA.Ati.. Господ• мо1rо rАд1•мео wти к�. мн-k : Hc4'it , вi..s

AIOBAtнiи мои пpopO'll, д• к.ако fOUITOt(Th. Ot(&IДtTИ ЖИKOt(UITIИ м. 
SIMAИ AIOД.il ? По TtB-k во ДPOt(I' 4'1'0 пророк" Н 1 BOt( Дl'l'h. , ни ИМ4'Тh. 
Bh.ITИ по том�.. , ни ИМ4ТI\ &l\Sh.l'l'И ни СК4З4'ТИ pl'll Hit MHOIO с• .  
и по CIMh. 4'Bil th.НICI MI .Al'l'IAh. rос:под�.. н�.  0'1''11. Н IBIC.S и ПОС'1'4'ВИ 
MI ДОАОt( Н4 SIMAlf . 

11 .  - И пс t1мi.. Ot(CAИ W4fh. rA•.,. дPOt(l'Ot к�.. мнir l'A.Sl'OAIOWT• :  
Hc•i• , к�..зд1ОВА1 нiи мои проро111 , иди н.s з•п•д�.. од�.. вww и hlri.. 

tтр•ни Рим•, отдоr11н тр1тiео 11t от�.. КОt(М•ни, р1коми вдr•р• , и 
HJC:IAИ ЗtMAIO Kдp&Ot(HCKOt(IO, 1) IЖI опоrtтиw• римдg НI  и IАИ НИ . 
Tor Д.S ЖI .ssi.. , вр•тit ,  BOЖilMh. ПOBIAIИYIMh. , прiид•Ik u Аilвои 
с:тр•нir Рим• и oдirAИI тptтiio ti.. от�.. КОt(М•н и , и пов1до1�.. иri.. 
ПOt('l'IMh., тpi..c:тilO ПOK430t(I, и ДОВIДОХ'h. Иfh. ДО piщ-k IЖI l'A4'1'0At'l'h. 
с:• 3•ти0t(с:• и к�. дl'Ot(roи 11-kцir rд•rоднм• 6pt0t(C:.S 1) . И тоr А• 
Bh.IC'l'I\ ИМ• . r .  pilкw BIAИKit .  и H4t.SДИfh. SIMAIO К•РВОt(ИС:КОt(, 
рtЧI НОМИ BAh.r•p C:K.S, BirUll ВО ОПО\'"С'l'iЕАд OTh. IАИИh. S• . рА. Air'l'h. . 
и н•с•дИih. llO  th. MHOЖh.C'l'BO АIОДiИ 0"1''11. ДOt(Н.SK.S ДО мора, и 
ПОСТ4'КИfh. ИМh. ц•р• 0'1'1' Иh.lfl\, IMOt( Жt вir им• G А „ в' 

ц.•рh. . и 
т�. оrво ц•р�. н•с:tди fOPOt( и rр.tдов1 . Нirкодико Ж• AIOДi• ти вww• 
поr•ни . и 'l'h.И во Ц4'Рh. C:h.'l'BOpИ . р .  мorri Kh. SfMAИ BAl'Aph.t'l'irИ ; 

1) Тукъ имаме споменъ за заселението на б"Ългаритt въ Добруджа, 
чийто юженъ край е п<'знатъ въ rрtднит1; вtкове като Карвуиска область. 
Въ грамотата на А'Сtня 11, дадена на дубровнишкитt търговци, областьта е 
наречена :  KApi.в•нi.cKAr.1 JWP• (Ильинскiй, Грамоты Болгарских·ь цареА. 
Москва 191 1 ,  стр. 13). Въ византийскитt вtсти отъ XIV в. името се пише 
Kaip&ouv4 (Acta p�tr 1, 1 35), К:о�рб<о·1i (Caпtacuz. 11, 58-1). В ь италиянскиn мор
ски карти отъ сжщия XIV в. съ името СаrЬопа е назован ь сегашниятъ градъ 
Балчикъ, въ южна Добруджа. 

2) Тия рtки еж.. поменати въ славянското апокрифно Вид\иие Вару
хово. Въ Сретковичевия рж..кописъ отъ XII I -XIV в. първата рtка (3.s'l'ИOt(C:.t) 
е наре11ена 3t'l'Ot(C'l'I\ (Древности. Труды Слав. ком. Имn.  Моск. Арх. Общ. ,  
IV, стр. 209), а въ Дриновия сборникъ отъ XVI в. - НsитНIОС:h. (Пакъ тамъ , 
стр. 22 1). На втората рtка (6pt0t(C:.S) ще да аrговаря HиplflOC:h. въ Видt
нието Варухово, сnоредъ Дрииовия сборникъ ( Пакъ тамъ, стр. 2'2 1 ) .  
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тоr д• HdplKOШI HMI IMOf .р. мort: ц.sptr..1) и в Td Air'I'.& нзов�.мi.а 
sweтi. от�. ке1rо. И вwш1 .р .  мorНAtr. кtr. ц.&рtr.етво 1ro. :� т1r.н ж1 
ShlCTlr. првiн ц.aptr. .„ ЗIМАН SArAphCKOH , и ц.&рtr.етвов.& Air'l'h .р .  и 
.�,i. и еконч.а е•. 

111. - и 'l'Of по нirMh wвpirт1 CI HNlr. Ц.&рh .„ ЗIМАН EAtr.r.&ptr.
c:тiiн, дi�тнштtr. Blr. KpAкii HOШIHlr. .r. Airт, IЖI H.&plЧI с:• HMI IMOf 
и е n о р' ц.aptr.,1} npiнмtr. ц.aptr.C:'l'BO EAtr.r.&ptr.CKOI . и Tlr.H Ц.&ptr. Сlr.ЗД.& 
rр.адн BIAHKil : и ""' Доун.авtr. Др' ет1р1r. rp.aдtr., 1) ONlr. СhЗД.& и кмнк 
прirзндtr. 4) от'h Доун.&к.& до мор• ,  онh еhзд.а н ПА�оек.& rp.&'''. �) И 
Tlr.И ЦAPlr. MHOЖlr.CT&O м ноrо HЗM.IHAlt.'l'IНI nоrоувн . и „„ Цdptr. н•· 
CIAH веоу ЗIMAOf K.&pKOfHCKOflO, и OfSO вilrOf прirжд• •.o.ionн .  и 
11одн ж1 Hc:nop" 1дiно отроч1, н н•р•ч• (нм1) 1моr Изотtr.. Ц.&ptr. жа 
Henoptr. Ц.&рtr.еткок.& и• з1мАН EAr.aptr.eкoн Aiiтtr. .рок. и по томtr. по
rоукнш1 1ro нзм.аНАtr.Т•ш н.1 ДОfн.авir. И по oyмptr.тiio ж1 Henop.a 
ц.ар.& EA1t.r.1peк.1ro, uр1кош1 коум•ш KA1t.r.ap1, .а npirжд1 siiror Иепор• 
ц.ард поr.анн зiiAo, и к1зкожнw н  еоушт1, н 11r. н1ч1r.етi.& мноrо, н 
1н1•ror кс:1r д• кр.азн rp1r.ч1r.eкoмor ц.ар1r.еткоу "" Airт.a мноrо. 

IV. - И noтoмtr. n.aкw npir1м1r. ц.арtr.етв.о ЕАr.ареко1 ew нi.. 
Henop.a ц.&р&, •моr ж1 нм1 И з  о т  „. И т1r.н ц.aptr. поrlвн Osi.& ц.1р1i1 
от�. 11r.еток�.. ei.. кон евонмн, и ГоАнi.ад.1 *'""°"' поморек.аrо. И в�.. 
AiiтA жа Иsот.1 Цj"lil BAr.api..eк•ro вw1И1 r".ади ч�..ети sirAo. И "одм 
Ж1 H.soтi.. ц.а" .&. М'рочtт : 1дiноrо ж1 н..аs1А lio"нei.. , " дoyr.aro 
Gнм1он�.. . Ц.&р�.. ж1 Hsoтi.. ц.а"�..етвов• .р. Aii'l'tr. и .r .  мireщtr., и к11. 
r�.,. itiiкoмirмi.. ПАеоецir и еконч.& еа. 

1) Леrеи.uрв•JIТЪ np'l>B'Ь 6'Ыlr1рски царь, С��ав-ь, биn издиrв1пъ в-ь 
зе„nа си 100 моrипи, поради което е бипъ наречевъ . Стомоrипенъ царь • . 
На с:1�1еръ on Добруажа, на р. Пруn rжшо с е помен1в1 една м'tстность 
съ име „Стоn моrипи • (0 suti de Movlle, у ромъи цитtl. Ср. Иречекъ в-ь 
SltzungsЬerlchte der kOnlgl. ЬOhm. Oeselschaft der Wissenschaften, 1889,  стр. 
29). А че д-tйствнте11но въ с1lвероизточн1 Бъпrария е имапо пегенда за сто 
„Ol'llЛB ,  пнчи и оть е4на б'tп'tжка у Скипица. Като говори за иах11уването на 
!tечев'tзитtl, К'ЬМ"Ь ср'tаата на Х1 в„ и съср'tдоточаването и„„ между Дунава, 
Suк•в я морето, Ски.11нца добавя, че то11 край бипъ наричан"Ь on иасепе
ивето „Сто хwма" \•11wv Souvo� wv W.OV 6vo\llil;o\IO\v ot Aпcilpio,. Cedrenus, 

Jr, стр, 594. Ed. Bonnz). 
2) Т. е. Асnарух"Ь ипи Исnерихъ (въ Родоспова иа 6-ьпгарскитtl князе), 

Acn вp-1pyirь (въ Арменската география), 'А.апчоЬх (у византийцитtl). 

3) Сипистра. 

•1 В°'ро"тво . uка наречевияn Траанов-ь вuъ (окопъ1 въ Добруд.жа, 
взпмзував1. ипн n.аобвовен"Ь оть Испервха. 

6} Сuрата б'Ыlгарска CТOJIHUI ПАекок�.. (DAlaxok, ПАgх« у виэаитий 
Drti), в'tро11тво раэвапинитtl при с. Абоба. 
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V. - И по «(Мр„тi1О ж1 Нзот• ц•plil п•кw пр-1Е1м„ ц•р„ство 
ВАr•рско1 сwн„ 1ro .li о р и с „ . и в{ вА•rоч„стн111. и sмro1irpм.. sirAo. 
и т„н ц.р„ кр„етн ICOV ЗIMAIO SAr•P„CIC°'(IO и с„зд• цр„квн по 
ЗIМАН S№r•pcтirн, и и• pir1,-11 .lipirr•AHHЦH , 1) и Т°'( прi1м„ ц•р„

СТIО i И.А Окчн ПОАН СUД• sirAH Цph.IC&H,8) и прнд• И.А Доврй , и 

Т41Мо скоич• жнко„„ скои. И ц.ар„сткок• ж1 А-kт11. .si'. ,  rpirr• ш 
нмir• ни ЖIИiН. и Sh. „ BA•rOCAOKIHO ц•рстко . „.. и скон ч• CI с„ 
мнром„ о Господи . 

Vl. - Потом„ ж1 n•кw пpir1 ц•р„стко sAr•pcкo G v м 1 о м.. 1 
sр•т„ 1ro. И c1t.sд• rр•дн &1Анкi1 по мор°'( , и &1Анкw rp41A1t. Пpir
CA•к1t. OHh. Ch.IД•, и Т°'( 11„ HIMh. прi1м„ Ц•Ph.CTIO до rр•д• р1ко
м•rо 3кirч•и• и до GoAlfн.a, и ПpireA•• rр.адн и с1t.зwд• .ки . A"llт1t.. 
И MHOr.S ЗHМ\IHilil Clt.T&OfH Црh. C\"MIOHh..  Ц.Sрh.СТ&О&• AirTh. . рА. 
и роди ск•т•rо П1тр•, ц.ар• sAr•pcк•ro, М«(Ж• ск1т.s и пр•к1дн.а 
от1t.Н°'(Д°'( . И тоrд•, &111. то крirм1, кн1rд• ц.ар1t. Gvм•on ц.ар1t.
еткок•111 1 ,  IUTO L: ,нм•ш• A•Hh.Kh. OTh. кеш ЗIМАН CKOIH по кс1моу 
OSA.ICTilO .,.,„ст� .& 1 1'0 : покirсм" Th.ЧilO и Ah.ЖH I'°"' м•tА• и li1H Цt 

1) И други пегеuи св"Ьрзваn Бр'llгапниuа съ д11Аностьта на Борнса и 
С'Ь nокръщането на бwгарнтt.. Теофн.яакть Охридски, в• Страданието на 
Тивериопопскнт11 мжченвци, съо611U188, че Борисъ основuъ быгарска епис
копия В'Ь Бр'llгапннuа и Т8111'Ь постаВН.Я'Ь К.11Ир'Ь, КОЙТО 118 ИЗВ'Ьршва боrос.яу
женнето на быгарскн езикъ (Вoolycxpiilv 1Лfhч). 8"Ь краткото житие на 

Кврма Фняософа се раакаава, че КирИЛ'Ь покр'ЬСТИ.ll'Ь на Бp'llr&llHHЦI нам'll· 
реинт11 там'Ь ОТ'Ь него езичници с.яавя нн и НМ'Ь напнсu'Ь СJ1авянски книги. 
Спорцъ Сопуиската .1ereв.u, Кирв.11ъ Фи.яософ"Ь покр'ЬСТНЯ'Ь быгарит11 В'Ь 
r••• P•11t.n 11• pirцir lit1irr.минцir и им'lt нзнам'llрнn'Ь азбука. Срв . Й. 
И111но11, Б"Ь.ягарнт11 в'Ь Македония.  София 1 9 1 7, стр. 1 1 8, 1 20. В'Ь Тъпкова · 
иието Дани.1ово, апокриф'lt on XI в., се говори за д11Аность на б"Ьnгарския 

хаrан"Ь Михаиn'Ь (6орнс'Ь) на Овче -по.яе : в.1t.ст• н1т1t. At нf •HAh. Kh. SAh.
r•pirf1t. • . . и· &1t.ет•н1т1t. .к. M°'(ЧHTfAii w Kh.CTOK.t, нспр„&WМh. 
cpirq11т1t. CI "" mк' чн ПОАН , HЗh.GH•1тi. tKOПh.CKH•• &Otl н• Кннкir 
СТ°'(ДI Н ЦН i Т°'( ЖI Кh.ЗКрдТНТh. CI и Т°'( п•кw прнд• дкir ЧIСТН 
нЗ M•HAh.Tirнi. , и ПОПА-kННТh. KCIO ЗIMAIO SA1t.r•p1t.CK°'(IO. и Шh.Де. ICA· 
r•н„ , с„ет•кнт1t. в н.а Gpirдi.ци , и Т°'( сткорiт111. ciiч.a дк•, и р•· 
ЧITh. : �· Б.01;1 нir WCT.AKHTI Т°'( ПAirНh., нд iiт• ДОМОМh. • • .  Споменик 

v. стр. 12- 1 3. За по61111н, КОИТО Од'ЬрЖU'Ь Аtнr•нА ... KIAHKiH кн;аз-... SOA
r•11cкiн В'Ь Овче-попе , разказва и житието на Гаврипа Jl\сновски.  й. И1а
но11, С\верна Македония . София 1 906, стр. 104-105 

2) Пр\данието аа б'llпн черкви на Овче-попе на Брtrалниuа се пазtло 
11ори до XVlll в. Сръбскияn писатеяь Йеротей Рачанив"Ь б11п11жн В'Ь своя 

n.атописъ on 1704 г. : „И доА11осмо ва 13 конак у Горобинц1i, на Оiче& 
поп11, и ту . . . наброисмо цркви 14  веяикlА, бtпи,  се камен'Ь" (Г.яасни к 
XXXI, стр. 298 -299). 
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н.1 rоднноr ; то кir д.1н ... к... •моr от... замА• ш·о, от11. АJОдiн 1ro ,  
н ино НН Ч'l'О дporro Н1  s ir  •МО'(. и s ir  НЗ ... ОЕНАi4 мноr4 Bh. вpir
MIH.1 онд, при ц•рн тirмh. Gyмaoнir. 

Vll. - И по Ot(MPh.TiJO 1ro п•кw пpiraмh. цс1рь.етко BA ... 1'4j1h.-
-c-CKOI CWHh. .„. ц.ар ... п . ... " „ . н „... Ц4Рh. EA ... r4p0Mh. . ....... Жf rph.-

KOM h .  и l\4PhCTKOK4 Kh. ЗIМ/\Н E�h.1'4Ph.etCOH .кi. Air'l'h., rpirf 4 Н1 
нмir1 ни жени , '! sk! ЕА4rоеАокtно ц•р�..етк.о 1ro. Tor д• оrво, к�. 
Дli.HH и Air1'4 ек1т11rо П1тр4 Ц4РL1 Е/\ ... 1'4р ... ек•rо,  Bh.J.,,. НЗОВНАi4 OTh. 
1.e1ro , eиpirчi.. П Ш f Н Н l,4 н М4САО, МIД4 Ж•, МА*КА н КИН4 ,  и O'l'h. 
вс1rо д.аро&•иi'• soжi• кpirw• и кнп-kw1 , н ш sir oeкorдirнi'• ни о 
WTOMh. , Hh. sir ентостh. н ИЗОЕНАh.СТКО OTh. &Cfl'O ДФ НЗКОА1 Нi4 во
Жi4. И тоr д•, в�.. Airтirri.. ек1т.аrо П1трд ц•р.t вм.tрск•rо,  оврirт• 
CI ЖIН4 нirк• КhДОКН Ц•,  ММД.1 н МО'(ДР• н sirAo пр.t&IДН4 , в ... 
ЗIМ/\Н EAr•,cтirн , HMIНIMh. 6AIH4. и роди КоиСТ4НДН Н4 ц.11111 ,1) 
ск1т4 MOt(Ж.t и прдк1дн.t. Gi.. orso sir cwнi.. Конст.tндiн.- .31Aaн.tro 
н OTh. м.1т1 р1 6мнн ,  н eh. Конет.sндiн�.. rA.sroAtMH 1i.1rр1нородни 
ц.„ ... рнмскw.  и по З4&НСТИ , М.tТИ .„. 6А•Н• sirж.t Kh. .lii!JO'( rp4Дh. 
.... „ IAAiHh. "HMhC�Wfh., ПОНIЖI ospirт• CI Н 1Пр4ЗН4 COt(UITH , и Т4МО 

9одн  Конет•нтин.t Ц•РL1.  И Т4МО'( �а ки с• 4rr1Ai.. rocпoдh.Hh. и ЕА4-
rокirсткок• IMOt( Чh.стни кр�..ет... н.1  к�..ето.цir. diosAircт• so е• 
Пrrpi.. ц•р... и Конет4нтнн.. Ц4рh.. И ci..sp• 1.01 сво• ,  . и по1м... м.1-
т1р�.. ско�о, и понд• Н4 к�..сток�.. , по мор•, н.t Кр4и нiако мirсто. Д4 
н rд• жа st Конет.tнтн н.. ц.tph.,  ТО'( s-k M.tAi.. rp•дi.. , нм1шмh. 1iн
з.1нтi•. И донд• Конет4нти н1t. " до тоrо мirстд, н кидir мirсто 
ROfCTO от... MOi1t ДО MOi11r, и ПОМНСАН Kh. c1sir : 4ШТ1 ИДОf Н4 
к,4•нн1110 мtето н OEi1tШTOf Чh.С'l'Н И Kph.C'l'h. Хрнетокh., Н4 шм�.. 
жа р.tеп1т... с• Христос�.. , и тоу П4КW кi..зp4W'l'Of с1 N4 ei• мirето 
Пtt(n-01, и е ... зиждоr rp.tдh. и 11 д11 • коr им• •моr Нокi 6роу
смнм ... , C&ITWMh. ПОКОИ WТI , • Ц4PfMh. оукрдwанi• . Д4 донд•ж• 

nонд• Конет.tнти нh. Ц4\1h. и• К 11•"ншко мiсето , • дотмн прiн
доw1 нirкоторw Н4СИА�..н w ци ,  r.а ко ШПО/\И И И , 1) и ПOl'Ot(BH ltl f ЗIMAIO 
11"81.r.tp ... cKOt(IO 110 морОt(, и П 1трh. Ц.t\1h. BAh.r.:1pa.eкw,  пр•к•д•н�.. 

1) Тукъ се пр1шпитатъ .11еrенди отъ римската история и византийскаt"а . 
С-ьвр11меникътъ на царя Петра, Конставтииъ Баrрi>иородни, е см"tсевъ съ 
рнксквя императоръ Конставтнва1 синътъ на Епева, която се явява въ бъп
rарсвата земя .  Срв. още у И1ано1&, Св. И ванъ Рипски, стр. 4. 

2) Испопиниn, които идватъ по море и поrубватъ българската земя, 
01е да еж русит'll, които нахлуха въ Бъпrария съ кнwзя си Светосдава и 
nJJ'll3e1:8 П)Вспавъ. 
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МОt(Ж„, ОСТ4КН ц.tр1t.етко и Eil:Ж4 Н4 З4ПАД1t. Klt. PHMh. и TOt( 
екон114 жнтi• еко1 . 1) 

VllI. - Потом1t. Klt.CT4Klt. нн1t. Ц4р1t., нм1шм1t. G 111к' к i  4, 4 по
р1кло м� G н м • к л и  т 11.. 2) И т1t.н �so нзwдt от1t. ropw р1комн 
&.нтош.t, н понд• н4 поле р1комо1 Ром4нi4 , и TOt( прi1т1t. ц4р�..стко. 
и Th.H с�.зд4 .в . l"P4Klt. по ЗfМАН EAl"4pi.cтirн :  .4 . пл;iк1t., .к .  Gp111 1t., 
. 1· .  lipii:зннк1t., .д .  Gpil:д11.ц11. , .в . Ннш11. . И ц.tр1t.сткоu G'fккi4 Ц4Р„ 
Kh. Gрil:д11.цн rр11д i1: и по з1млн sл1t.r.tpcтirн .лз. лil:т1t. . И т� 
СКОН114 G1'ккiн жнтit CKOI под rp.s'д 1iрil:зник1t. . д• ДOH.J,,fЖj Сlt.ЗД4 
G'iккi4 .в . rр.sдн по земли sлr.spi..cтir�, 4· дотоли l\4plt. Конет4н
тнн1t. oi;:pil:тt Чh.cт1t.нhl  кр11.ст1t. Хрнсто&1t. . 04КН овр4ТИ с• и прiнде 
к11. rр4д� .G.нз4нтн , и помiслнк11. к c1вil: м р1111 : · к.sмо с• мirсто 
not(c'1'o ? 4Зlt. е1t.знжд� 1•р4д11. и н.sр1коу им• IMO'( Конет4нтнн1t. 
l"P4Дlt.. и ПOCAAKlt. Конет4НТИНh. ЦAPlt. Klt. .Рим„ КО'(Р4'1'0р4 ЗА41"0 : иди,  
ptKlt., НЖДIНН KOI pHMlt.CKit .8.S .s. Ail:Tlt. , O n  Ж• НД• ,  и пpirrн4 Hflt. 
З4 . r .  лirт1t.. 3' Alt. GO вir KO'(PATOplt., и e1t.кirШT.SAlt. с• вir Clt. IAlt.AHHlt.I ,  
Д4 и nol"Ot(BИ'l'lt. Ц4Р13 Конет•нтiн.t н M4тtpi. tro 6мно'(. Tor Д4 
кнд il: ГосПОДlt. КИСОКОВО'(НСТКО Иflt. , н пop.tЗWKlt. Hflt. ПОАНЦllО ш
кwднмоао , и вwш• НIКWДИМИ . KOt(p4TOlllt. ЗАН ни  дil:ти , ни  ЖIНН 
нмirшt . И поtтн �;:икш1 рнмл�а ш K'h. Ноки i1poye4AHM1t.. Tor д.t ек1-
:rwи Конет4нтиn Оt(стронк1t. ксt Ц41р1t.стко i1роус4лнмеко1, ПОА4ТН 
Ц4р„скit , н понд• Clt. КОИСКАМИ Н4 Дot(H4&1t., и Сlt.ЗНД4 l'P4Дlt. plKOMlt.I 
liдиn, 4 ПОрlКАО МО'( CIДMOKPlt.fH .G..!Kt(AOНlt. . и П4Khl Koнcт.tH"l'HНlt. 
Н4СIАИ ЗIMAIO BAlt.l"4plt.CKOt(IO OTlt. ЗIMAtl З4П.itДHit. 8 Clt.ЗИA.t Ц41&'h. 
Конет4нтиn ·А· rр4док1t. 110 нм1нiи тil:r1t. ке1н з1мли . И ТО'( пpir
G1t.1cт1t. к1t. ц.tр1t.етк1 си .ак. Airт4 и скоич• с• . 

1) Леrеидата 38 смъртьта на царь Петра въ Римъ я намираме споме· 
вата и въ книгата .Р4зличи lи 11отр1вlи , печатана отъ быrарива Яковъ 
Крайковъ въ Венеция, 1572 r. : G'i.iи иs„код„ wвpirroflt. .ts„ 1.tкок„ 
к�. книr4f„ Пtтр.а цJ• вл1t.r.tpcк4ro, нж• вt•ш• томеv и.tетолнн 
rp.1д1t. :&мики Прirел.ак1t., и oyмpirт1t. &lt. 111АНкн .Рим1t.. И. Кара11111111. 
О11исанlе славяно-русс:кнхъ квиrъ. Спб. 1883, стр. 181 .  Сжщото об11ародваво 
по щвписъ отъ 1 836 r. въ Starine ХVЩ 179. 

8) Въ апокрифното слово на быrарския поп-. Йеремн�i 38 Кр-.ството 
дърво се говори 3а царь Се.11евкия uто за вас.111lдвиn Авrустоn, в-. вр11-
мето ва Исуса. Пров-ь, снnть ва Сuевкия, ср11ща Исуса 11 ro варича браn. 
Въ друr-ь усnоредеи-ь апокрвф-ь 38 сжщоrо, С11.вевки е на301аn Семиuеи, хоето 
име отговаря на Gнмнклнт„ 111 вашия пр11писъ. Срв. М. Co1t0Ao1t, Мате
рiа11ы и 3ам1lтки по стариввой спавянской питературt . Москва 1888, стр. 
97, 1 70.  
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IX. - По нtм�.. ж• n•к11.1 к�..ет• ц•р�.. ни�.. к�.. s1мАН 1м•рекон ,  
1моv жt им• G и м  t o  и 11., и ц•р�..еткоu Airтi.. .кi. ,  и екон11• е1. 

х. - и ПОТОМh. Ж• П.tКИ оврirт• с• HHh. Ц4рh., HMIHIMh. в и
к v * о р 11., 1) и. npir1м11. ц•р�..етко 1А11.r•р11.еко1. И тон norovви АIАк
симi•н• ц•р• в1з.tКОН4rо и кое 1ro. И т�.. ci..sд• Мотик�.. 1) и llo-
9ovнщ11. 1) и Girpi.. , и Н4 з•n•д�.. liirArp•дi.. ') и Коетоур�.. , и Н4 
Aovн.sкi.. НнкоnоА�... И тон ц.sр11.еткок4 .мr. Airтi.. и nor11.111. 

XI. - и в: OTh. нtro отро111, IMOf Ж• HMI G и м •• н „ п р ir
M Of А р  и. и npirtMh. Ц4рh.СТ&О BAh.r.tp11.eкo1, l'Of доtт�.. н ЗАh. AIO
ДIMh., и nоrоувн ЗIMAIO BAh.r.tpC'ICOflO, i•роуемнмекоуео и pИMh.CKOl(IO, 
Конет•нтн н• ц•р• овм-r:-. И тоrд• кi..suror ксн AIOДit Gнм10Н4 
ц.tplil : о AIOтir Н411, вр•тi• , от�.. e1ro ц.spu. lfpirвi: ж1 ц•р�.. Gн
м1wn Kh. 1'4Ph.CТKir си .д. AirT и CIC0Hlf4 CI. 

Xll. - и ПОТОМh. oвpir'I'• CI нноrо llpircм Ц4рh., HMIИIMh. &.t
c н А i 1 . •) Tor д• n.tд• кirnцi.. вА•rо1111.етн11.trо и fрнетоА1Овн14rо 
ЦAplil Конст•нтин.t Н4 r.л•кir tro. И npi1т11. &•eнAit ц.sр�..етво и no
rOfBИ ке• ЗIMAt р4тнit и tsик nor•нit ,  lilKO иirк11.1 моужа. fp.tвpi.. . &11. 
д�.ин R•cнAi4 ц•рu .\\ноrо BA.tr• 111.1w.t в�. AIOДtfi.. Opirв{ Ж• &.t
cнAi• в�.. ц1р11.ет11 си Airтi.. .А. , ни ж1ии ни rpirf• нмir•, и вмrо-

� САОКtио ва.а ц•р�.етво 1ro. 
XIII. - И ва. д�..нн &•ендi4 ц.spu оврirт1 с• ц.ра. трi вр.tт 

от�.. вдовнцоr nроро11нц.s : М о и с •  и и tl р о и  11. и G • м о и "  11.. И вir 
o'l'poкi. G•монА1111., нмtшм�. tl в rOf е т i "  и 11., 8) и тон npir1м11. ц.tph.c'l'&O 
BAh.l'.tph.C'KOI И rph.1111.CKOt, И Ц.tph.CTI014 Airтh. ,АЗ. 

XJV'. - И ПОТОМh. lh.CT4 Н Нh. Ц.tph. COfWT.t КДОIНЦ.t, И npir
tMh. ц.tр�..етко , и ц.tр�.етков• AW'l'h. .r .  и скон114 са. 

XV. - И nотом�.. к�.ет4 ц•р�.. н на. ,  нмtшм�. Р о м .t н �.. ,7) n.tк11.1 
о п  тоr4ЗН llpireм, и npirlMh. Ц4ph.CTIO BAh.r.tph.CKOt. и Th. евр• IOt 

1) Никифоръ Фока. 
2) Димотика. 
S) Морунецъ е спавяиското име на Кава.nа. Ср. Г.1асник LVI, crp. 100 
') Иречекъ пр11дпопага, че тукъ става дума за uбанския Бilпpan 

(Берать). 
&) Васи.nи Бъ.nгароубиецъ. 
•) Името Авrустианъ подс:tща за Л..усиана, братанецъ на Самуuа. 
7) РомаВ'Ь ще да е, както мисли Иречеn, виэа11t11Rскнять царь Po-

11.1n Лрrнръ (1028-1034 г.), коlто вавСТ11на воа вelQICDa воlва ва нs· 

<:ТОК'Ь, в'Ь Сирия. Твърд11 е възможно обаче тукъ .u се крие сnомеВ'Ь за 
царь Петровия синъ Романъ, коlто при Самуи.11а остава да uцte Скоnската 
область. Този Романь наистина се върна оть Царигрцъ въ Прtславъ, както 
е казано по-до.nу въ те"" ' " ·  



Тнвериа.11ското море. 287 

eкott н р•з�..uрн ct и• к�..ето'lн•rо ц•"•· и понд• по мороу н• к�.с
ток�.., uко поrоувнтн дк• ц.рu , и ко• еко• поrоувн. И к�..sкр•тн 
ct от�.. к�..еток�.. к�.. rp•дi.. Прirемк�... И npirвi.. к�.. ц.р�..еткir ен 
Ром•н�.. ·А· AirТJi. и екон'I• е•. 

XV'I. - И потом�.. oвpirтt et ина. ц•р�.. , еwна. nр•к•днit 
Т•одорн , 1) вА•rокiсрнн ц•р�.. и BA•roqi..eтнкi.. . И т�..и во с�..sнд• 
к'Ткw мон•етwр• по stMAH BAl'.Api..eтicн и rpi..qi.eтicи. И к�.. ц•р�..
етвi• tro вс• BA•r• вw w•. И np-tcвi: Жt в�.. ц•р�..сткiс си ц•р�.. т�..н 
AirTh. .KI'. И CKOH'l.t Cf , 

XV'II. - и ПОТОМh. нзwд• ни�.. ц•р�.. , HMfНIM 1' . „ •и, • no
ptKAO моr о А . "  -k и „. 1) кр•сн sirAO. И- Th.H npirtмi.. Ц.APh.CТllO BAh.

„ .,cкot и rpa.qa.eкo•. И поrоувн в�.. Коумнд-k дв• „,.„, •Ж• вirror 
ка. ов она. noAi.. мор-k. И с�..зд• .„ .  rр•дов• в�.. stMAH вм•рекон : 
. •. Чр�..кtна. , . в. н1свр11t.,1) .„ . Штип�... и тоr ц•р�..еткоu Airтi. .ки . 
и оусirкнокtн�. вw"' от�. H HOHAfMfHHK• И.А 011'11 ПОАf, 

XV'UI. - И потом�.. к�..ет• ц.р�.. ни�.. от�.. Конет•нтiн• „,„„, 
им1н1м�.. tl pt к �.., и e'i' н.t npireтoAir Конет•нтнм. ц•рu,  и ц•р�..
етвок• Аiста. .з. и скон'I• ct. 

XIX. - И потом�.. к�..ст• APOfr ца1р�.. от�.. IOЖHi• етр•ни.  
и н1шма. Toy p r i  и .  И т'.t 11�..з1т�.. кiснц�.. Конет.tитни.t ц.рu, и пон
м1т�.. к с• ЦАра.етко вА�..r•реко• и rpi..'li..eкot, и ц.pi..e:rкor•тi.. Aicтi. 
. зi. н CKOH'l•tTh. е•. 

И потом�.. п.tкн нsiдow• н-kкои HACHAHH l\H и прИснwа, l'А•
rмtми nt'ltн-ksн, н111-kрнiн и в1s•коннцн .  

Тивериадското море. 

Митътъ за сътворението на свtта отъ Бога и отъ Сата
наила, освtнъ въ по-горt разгпедавиn богомипски съчинения, 
е бивалъ разпространяванъ и въ отдtпни разкази на старо
българската литература. Такава една пегенда, която, водейки 
се по загпавията И въ нtкои отъ рж.кописитt, пъкъ и по са
мото И съдържание, ще наэовемъ легенда за Тивериадското 

1) Иречекъ np\AIJoлara, че тукъ се разбира Ковставтиm. Мовомuъ 
( 1052-1 055 r.), зеть и съуправитuь •• царица Тео.1ора. 

1) Одмirна. е Дел1въ (6 .t1A1.11�. Самуuовъ ввукъ, коRто въ 1040 r. 
Аиrиа възставие противъ Ви1автия и бt проr.11асевъ български царь. Гаrавъ 
no„dщa за вяцtтuсквя титу.11-ь - хаrавъ (х11тсt�). 

В) Месемврвя ва Черво-море. 
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море, е запазена въ югославянски и руски ржкописи. Понеже 
разннтt нейни прtписи прtдставятъ единство откъмъ съдър
жание и форма и възхождатъ несъинtнно къмъ една по-стара 
богомилска редакция, затова и ние тукъ ще ги разгледаме 
нас.дно. На първо мtсто ще дадемъ текста на българската 
версия, сетнt на рускитt, и слtдъ това ще се занимаемъ съ 
nхния съставъ и богомилски характеръ. 

Българска версия. - Тя не ни е извtстна въ своята 
ц'hлость, а само въ съкратенъ видъ. Тя е била · открита прtзъ 
1845 г. , въ единъ отъ ржкописитt на Слtпченския монастирь 
въ Македония, отъ руския славистъ В. И. Григоровичъ, който 
си направилъ извадки отъ съдържанието на легендата. Тия 
извадки бидоха обнародвани отъ проф. lЦаnова въ неговото 
изслtдване : Очерки народнаго мiросозерцанiя и суевtрiя 
(Журналъ Мин. Нар. Просвtщенiя, 1 863 г. , мартъ, стр.  9 1 ) . 
Слtпченскиятъ ржкописъ билъ писанъ на сръбско-българска 
редакция, извадкитt обаче еж прtдадени у lЦапова въ нова 
порусена форма1). Докато, слtдвателно, не бжде обнародванъ 
пълниятъ текстъ на легендата, споредъ Спtпченския ржко
писъ, или не се открие новъ неинъ прiшисъ, ще се задово
JJИмъ съ извадкиn на Григоровича, които тукъ даваме въ 
новобългарски прtводъ1) : 

1) Гол1>мото схо.аство между бъ.11гарската .11еrенда и н1>кои отъ рускитl� 
пр1>писм

' 
ни наведе на миС"ЬЛь - .ами Гриrоровичъ не ни поднася , по по

r�wка, в1.кой руски разказъ за български или юrославянски. Като взехме 
обаче пр1>дъ вид""2, че мвожество руски статии еж. буквапенъ, само порусепъ, 
прi>ПИС'Ь отъ бwгарски и че възпроизведениятъ текСТ'Ь on Щапова е при
друженъ съ дв1> б1>л11жки, които говоряn за иеруския произходъ на тоя 
текСТ'Ь, р1>швхме се да го печатаме и ние като български . Първата отъ тия 
бtnжки гласи : „Въ одной редакцiи ея (т. е. апокрифической бес't.аы трехъ 
снтителей), в'tроятио сербско-болгарскоl, сообщенной вами В. И. Гриrоро
ввчем"Ъ, такъ нзображается творевlе мlра" (Ж. М. Н. Пр. 1863, марn, стр. 91). 
Втората б11л'tжка, стр. 92, се отнася къмъ края на легендата : „Изъ выписокъ 
В. И. Гриrоровнча, из'Ь сборника М. Сл'tп11е. в ... XII вtк'Ь волхвы русскlе 

вwска1118UН 110.юбиое дуалистическое КСК'Моrовическое предс:тавлевlе" . Hll 
cenn, за б"Ълrарския провзхоn ва речевата nereвu rоворяn и в'tколкото 
пСW)бн по nnржlВИе простоварuJU1• быrарски разкази, които печатаме 
n о-•олу, В"Ъ втората часть. 

8) На r. А. Мазовъ, проф. въ Кояежъ дъ Франсъ, изка.зваме С'Ьрдечва 
бл8rодарвость, задtто ни упесии съ пр1щисъ отъ леrевдата, помtстева въ 
по111еватня брой ва Ж. М. Н. П. ,  •• „„ ;-о не се намира въ софийскm и 

пра�ккн бибJlвотеки. 
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.Господь Саваотъ б'hше още пр'hди земята - въ три 
камари въ въздуха. И помиспи си Господь Саваотъ, безначал
ниятъ Отецъ, и отJIЖчи отъ сърдцето си и роди възпюбления 
си Синъ, Господа нашего Исуса Христа, а изъ устата си из
пусна своя Свети Духъ въ видъ на гЪJIЖбъ. И рече Господь : 
да бжде кристално небе на жел'hзни СТЪJiбове, на седъмде
сеть хиляди мирияди, и да бждатъ езера, облаци, зв'hзди, 
св�тлина и в'hтъръ. И, като духна изъ своиih н'hдра, насади 
рая на изтокъ. Мразътъ е отъ лицето господне, гръмътъ е 
гnасътъ господенъ, утвърденъ на огнена колескица, мъпнията 
е слово господне, което изхожда отъ божm уста, спънцето 
е отъ вжтрtшностьта на ризата господня, (а луната отъ ли
цето господне), понеже Господь си отрк лицето. И рече 
Господь : да бждатъ мирияда стълбове на въздуха. И рече 
Господь : да бжде на земята Тивериадско море, солена вода . 
И спtзе Господь по въздуха на Тивериадското море и видt 
плаващъ по него гмурецъ, па като застана надъ него, рече 
му : гмурецо, кой си ти '? И отговори : азъ съмъ сатана. И 
рече Господь на сатаната : гмурни се въ морето и изнеси 
земя и камъкъ l И Господь, като прtломи камъка на двt, 
даде изъ лtвата си ржка половината отъ камъка на сатаната, 
а другата половина удари съ жезъла си. Отъ огнениih искри 
на камъка Господь създаде архангела Михаила и Гаврила, и 
излtnха ангелитt. Сатаната направи отъ камъка безброй
ната бtсовска сила на боговетh. И рече Господь : да бж.датъ 
тридесеть и три кита на Тивериадското море, и на Т"hзи ки
тове да бжде земята• .  

Краятъ на току-що прtдаденото съдържание на Слtп
ченската легенда липсва, но за него ще сждимъ отъ съотвtr
ниih руски прtписи, които му отговарятъ почти буквално. 

Руски версии. - Най-надежниятъ и най-старъ руски 
вариантъ на легендата, озаглавенъ т Тнк1рно1деком'1t. мopir, въ 
сборникъ отъ XVI в., принадпежащъ на Е. В. Барсовъ, бt 
издаденъ отъ посп'hдния въ Чтев1я въ Имп. Общ. Ист. и Древн. 
росс. при Московскомъ УниверситеТ"h, 1 886 г. ,  ки. 11, стр. 5-8. 
Втори вариантъ, изъ сборникъ отъ XVlll в., въ Библ. на 
Одескик Университетъ, .N'o 56, сбирка на Григоровича, б'h из
даденъ отъ В. Мочульскiй въ РусскiА Фил. В'hстникъ, т. XVll, 
1 887 r . ,  стр. 1 73- 1 77. Извадки отъ сжщата статия даде по-
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рано А. Пыпинъ въ Пьтинъ и Спасовичъ, Исrорiя славяискихъ 
литературъ. Изд. 2-ое, т. 1, 79-80. Трети вариантъ обнародва 
И,. Я. ПорфирьеВ'Ь, Апокр. сказаиiя о ветхозав-Бтныхъ лицахъ 
и событiяхъ. Спб. 1 877, стр. 87-89, споредъ единъ късенъ 
пр-Бписъ въ сборникъ на Соловецката Библиотека. За дру . 

tит-Б необнародвани прiшиси срв. А. Н. Веселовскiй, Разы 
сканiя въ области русскаго духовнаго стиха. Спб. 1 889, ч. XI, 
стр. 40-41 .  

Тукъ печатаме и трит-В руски варианта, на първо м-Бсто 
Барсовия, сети-В тоя на Мочулски и най -сети-В тоя на Пор 
фvnы•""  · 

1 . 
Първа руска версия. 

С) Тнкерн4дском� мор'k. 1) 

1 . - 6rдд Нf Gi.ICTlt. Н8Gд нн З8МАИ , и тоrдА Gi.JCTlt. одно мор• 
Тнкнрнддско• , д в•р•rок„ °'!' шrо ш &�.ало.  И снид• ГД1t. по коз
дt.4Хt.4 нд мор• Тнкириддско• и кид ii: l,$,1t. нд мори roro� плок\.4111• ,  
4 тот .... rorOAlt. GотдндИА .... , здрос .... ко (п)внiи морскоil. и Р•Ч •  гх� 
Gотдн диАl.4, дки н• кirддА\ •ro : кто вси ? И р•ч• GотдндИо\"h. : дз„ 
6СМН Б.f .... . - tl М8НА\ КдКО ндр•ч•ши ? и wкii:apд GотдНдНА .... : д „ ... 
lif„ &fOA\1' и ГД1t. г.Д1м-... . tlap• &i.a GотондиА„ н• то слоко р•к„ 
I'Дt.4, и ГД1t. &i.a вrо тt.4т·1t. ж1 нскор1 н нл„ нд мори Тикнридд
ском ..... И р•ч• ГД1t. : Gотонднм , п�н�.арн СА\ &1' мор• и к�.а н•сн мн-k 
зtмлн и кр1м1н1t. ! Gото нdИА1' ж1 посл\Sшд ГДд и пон�.арн с.- К1' 
мор• и Ki.J HfCH ЗIМАН н KplA\ tHh .  и КЗА\ ГД1t. ЗIMAIO и шсок .... , pdз
e-kA\ по мор�о Тнкнрнддском� н р1ч1 : &1.4дн н.s мор• !J•мл.- тол„стд 
н прострдннд ! И K"lt.ЗA\ ГД1t. °'" GотондИАд кр1м1н 1t.  и 11рмоми •ro 
нд пм�.а , и K"'h. прдкой l)t.4K-k остдки ГД1t. °'!' ct&A\, д к„ л-kкой 
WДдА„ ГД1t. GотондНА'('. и КЗА\ Гд11. поеох .... и НдЧд GНТИ Kl)IMIHlt. 
и 11•ч• : к�.ал-kти из н1rо кр1м• н и  дrfлн и .sрхднrмн по о&рдзt.4 
MOIMl.4 и по ПOДOGJIO и GIЗПАОТН'iн ! и ПОЧдАН w тоrо K\)IM8HH Ki.I· 
лirтдтн енл�.а оrн•н-...н�.а.-, н соткорн ГД1t. дfrмw и дрхдrfл1t.1 и 
KtA\ ДIКА\Т1t. чи нок1t.. И кид• Gотонднл-... что соткорнл„ ГД1t. , н 
ПОЧдА"ll. тот ... кр•м•н1t. GHTH, что ДдА .... •мt.4 ГД1t. НЗ"h. Aii:&lt.IA\ рl.4кн . 
Н почдлн °'!' Gотоuнлl.4 кwлЬдти дrrмw tro Gотондмокw ,  с•&• 

1) Съ пр1шисъ на текста, чието издание не се намира въ София, ни 
успужи г. Б. Йоцовъ, студенть по Спав!lнска фипопоrия въ Прага, комуто сър
дечно блаrодаримъ. 
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еоткорн CHAS KIAHKS� . и соткорн 1·д„ [GотондНА•] Н..Ч•АННIСОМ"I\ 
н..до кеirмн чи на.ми •l'ftАа.екнмн . . • прiд1 1•Д11. к-.. ДtKJAT"8 чин-.. . 

11. - Н кнд ir Gотон•нА11. lilKO w lil'J пондоет1 и w вeirr-.. 
.trflAW СА•КНА\1'1 И ПОМ"8САН G"8TH рд&I Н1' JifS И ПОМ"8САН e&OflO 
l'ордоета.�о : ПОСТдКАIО ПPICTOA'h "" OGA.tц-k:a: и GSДS ПOДOGIH'lt. вwш
НIМ.. И 11-kД•JA l'At. M"8C'All. 110 AIK•В.SIO,  И IOCfOTir &lpl'H8TH 11'0 
u з•мА�о со кса �о 11'0 снАо�о "•к•ко.о , и посА.s l'Да. Мнr•ААд к .... 

Gотон..нАS. И п рiнд1 М нfдЙА1', н попААН Мнf дНА4 w GотоН.tНА4 
оl'на.. И прiид1 Мнf 4НА1' ко rДs : с11·0 соткор нА1', 1ж1 1сн мн-k 
&IA-kA ... , оl'на. мtнJА поп4АНА'h. w Gото н АНА4. И l'Да. Мнf 4НА4 по

стрнж1 · к·а. ч 1 р н а. ц  ... и н..р1ч1  н.\\JА 1мs Мнf 4НА ... , и Gотон..НА4 нд
р1ч1  CO'l'OH4,  ПОНIЖf ПОСА4 l'Ah. 41'flAJA e&Oll'O. .И.11.{4НАS ПO&IA-k 
GOTOH4HA4 oV' Д4РНТН скн ппром1' и Bf\)l'HS1'H 11'0 Н4 ЗIMAIO со ке1 1О 

r ? 11'0 CHAOIO AIK4KOIO. G)н4  CJA w GОТО Н 4НА4 и Д4tТа. r дll. Н/\1' Мн -
Х' 4Н1\S,  и о том'h. ндр1ч1  cJA Mнf 4HA'h. .sprдl'flA„, • GотоНАн""' со
т" "" ·  И посА4 l'Ah. Мн.{4НА4 К1' сотош, и IЦJI ш допL4стнА1' 
сотоНА Мнf4ИАсi до пр1ст0Ад ско11'0 и Ghlt'l'll. поскомА1 м-... Прiнд1 
iИ Н.{4ИАО 4P.{41'flA'h. н Оf Д4РН СКНПIТРОМ1' сотон• и ПОРАЗИ 11'0 Нд 
ЗIA\AIO со KCliO 1 1'0 C'HAOIO , и ШАН еИАW 11'0 три д н и  и три НОЦJН, 
дКН К4ПАН ДOЖДIKHhlJA.  и к... тр1т 1 дlih. CO'l'KOpHU14 41'f1Alt.eкiн 
cosop'lt., н r�остдкн ГД11. н .�дh кс-kмн сн.,дмн дl'ftА�..скнмн Мнr.sнА• 
"PX'Al'flAd, и р•К�Шd .�1·rми и здткорн ш.а 1 14 lifд, KOIKO l'Д-k Ol'Нll. З4-
СТдА'8' ,  н ноко K'lt. „"Р"Х'"' · н н  ... r'lt. к"' про1 1дст-kr'1t., по козд•r• Al
TJAЦJHX'"lt., А H H hlX'"' "'('KOIO НАН HC'l'OIO GAAl'д П/\4КАIТ1' : 1' Д -k KOIKO 
ЗдС'l'АА-.. , TIT ... И ДО Cll'O ДНИ  ПplG hl KAl'l''h. 

111 .  - И JIO'l'OM'1t. СОТКС'рН l'All. р4Н Hd КОС1'0Ц1 1 И ПОМhlСАИ 
1•Да. соткорнтн п1р ко.sд.� н н41'О чi\кк.s dд•м•. И соткорн т-kАо ll'O 
w СIДМН Ч4СТIН : w .SIMAH т-k''"·  w K.IMIH H  кости , w морJА крок11., 
W ti\HЦ4 О Ч И ,  W WGA4K4 MhlCAH 1  W 111'1'\)4 Дhl.{дHil , W Of'HJA ТIПАОТ.А. 
и ПОНДI 1·д„ Н4 Н�С4 ко wli,• CKOIMS по дШ• dд.Ам•. Goтou Нl
в-kд4JА что еоткорнти 1мL4 : н стwкд т-kАо dд.sмоко п1рет"8 .  И 
п рiНДI 1·д... к CKOIMS СОЗД4 Нil0 , к TirAS f'lд.sмoкl, и ВИД• T'llAO 
HCTh.IK4HO Ktl , и р1ч1 1·д„ : о дi.tKOAI ! КАКО ICH cмirA'h НАД!�. МОНА\1' 
СОЗД4Нi1М'k ТАКО соткорн(тн) ? и O'l'K-kЦJA ДiAKOA'k : 1·�н , AЦll 'l'JA ко й 
чi\KK'lt. Чh.1''1t.Нf1''1t. Ч'l'О .S4GMHA'1t. и тот� Д4 TIGJA ПOMJAНIT'k. и 1·д„ 
покоротн tlдАмд кнlтр1' рАНАм и ,  и WTOAI з.sчдтсJА GoA-kзn.  Gо
тон• еоткорнА-.., 4ЦJI оу коl'о зд&оАНТ'lt. и тот'lt. д• ко.sдоrшт-.. : 
Of'k, Of1'1 fAH ПОМНАSЙ ! 0ЖН ГAll. f'IД•M• И Д4CT'lt. IMS OGAAtTh. 
к ... P•IO Н.АД'lt. кс-kмн П�ТИ Ц4МН и s1-kр11.мн н CKO'l'hl . и КНДI гд ... . 

r.1 ко Н1оудоsно l'lдdмl 1дн н о ,\\S к'h p.iio s w т н ,  н кС1сrот-k сотко -
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рити •м• clnplrl. И кложн ко t1ддмд сон"'h и кwн.а из„ шrо 
р•вро и сотворн •м• clnplr1,

· и воnросн ГД11. dдАМА :  11дАм• ! 
что 1сн ко cнir кнд.ал„ ? И р•ч• ttд.дм„ : rДи ,  кнд.irI„ д'liтлА 
П1трА в„ Римir книз"'h rмво�о рдсn.атд, А1iтм П•клд к„ ДдмАС'll.Ц• ,  
ioAHHA КО 6д. irct, д 'l'IB.a, ГДи , КО i1Jлм1 ГtrOAI НА Kpte'l'ir &JAC• 

n.атд и коni•м„ в„ р•В&Jд nровод.А•Мд. И НАСАДИ dдАм„ Т&JИ д&J•КА : 

•днноко Д&JIKO ЧдСТll. CBOIO ,  А д&Jll'OIO Дl)IBO ЧACTll. 6вкvну, " ПОС&J•дн 

r АИf ДРIВО . И ПOBll\ir ГД11. f1Д4MI W Kcirf"ll. Д&JIB"ll. 13C'l'H, А W IДИ
Ндl'О ДРIКА Нf ПOKIA'k 1·д„ �астн. 3дnовirд• •м• : dд.Ам• , w Cfl'O 

дР•КА вкlси ш„, ем1ртi�о оум&11111 ... . 
IV. - И в ... � в&11м.а вwА• в' &JдlO змн.а ПАЧ• кcirr"ll. sкir

&J•A 11\'J'ITOHA, пр1оук&1АШ•н-нА. Нзwд• змн.а HЗ'll. &J•IO rlА.атн . Неконн 
вir еотонд Нf Н411ИД.а ДОВ&JА &JOДIS Ч�ВЧll.СКдrо, и СОТОНА OBl&JHIAe.a 

ч1&11•м'll. н n&1нnолзн ко змi• и &1•ч• змi.а : пожрн м.а 1 ПоЖ&J• Чt&J&.a 

н Н8Сf к """ · 3мн.а ж• OBl&JHIA4 с.а ОКОАО SolП&J•IP•HHOro д&J•В•, и 
Н41Ч4 СОТОН4 КОПНТН !IMHIKltJMH оустдМН : О 6KVA 1 ЧТО ТВОА li.f'll. 
ПOKIAir 13С�Н ? И ptЧI 6К.V4 : W KC-frf„ Д&Jll„ UСТИ ПOBIA-frl\„ f'X11., 
4 W '1'01'0 ДРIК4 Нf ПOBIAirA„ НдМ'I\ Бf„ UC'l'H1 Дд CMl&JTilO OV'MPIШ .... 
и р•ч• сотонд :  Нf CMl&JTilO оумр•ш„, но ву Дf'l'f 4КН вози,  С'l"дН IТ8 
кirддт"'h довро и sло . И кнде 6ккд д нtrод „ но с• д&J•во что вид•, 
и кз.а w плодд 6ккд н сн�д• и ддст-.. tlддмl с11.uетн. И .dддм-.. 
ОВН4ЖН с.а w Бfд САОВд вЖi.а, и кндiЕшд C&JAMOTI CKOIO и BSA\W.a 

три лнетш смоковнw• и соткорншд нд c•вir &JИЗltJ смококнw•,  ДА 

В1'1 Нf ВНА.а срдМОТI CKOIO, И CKplt.IШ4 СА\, И В.ИИДI ГД11. И Зlд : 
i'lд•м•, tlд.sм•, rдil: кw ? и wвirфдl'll. tlддм ... : rДи ,  cor&1irши1 ... , 
np1eтlnнr„. И w1ir1114к„ tlд""'' : Господи, ж•н• м.а П&J•А11.етим. И 
&J•Ч• (ГД11.) 6ккir : тw окА.анд.а,  что соткорилд ? И wкir111.sк-.. 6кво1 : 
ГДн ,  SМИ.а м.а П\111\111.СТИАд. И р8Ч8 ГД11. :  Tlt.81  П&Jll\IKдKд.a, Ч'l"О СО• 
ТКОрИl\д ? И WKirЦJдK„ ЗМН.а : Г!н ,  CO'l'OH4 М.а П&Jll\111.C'l'ИA .... И &JIЧI 
гд ... t1ддмS : WCIA-k Thl снirсн rлirB'll. свои K'll. пот• АИЦА тво1rо ; 
д тw ,  ок.1.анн4"' 6ккд, к шч.алн &Jодншн д-kтн ; д тw , П&J•АlкдкдА 
(змн.а) , WCIAir Нд чреке скоем ... ПОl\„Зд8 UIН до СКОНЧ4НJА\ кirкд СВ081'0 
по ЗIМАИ . и ПOKll\il: гд ... l'lддмд и 6кк• HЗ'll. ,.„ изrНАТН кон ... . и 
TOI' ДА ПАД• с.а Н.91'. рдlО дкir ЧдС'l'Н 81'0 : t1ддмокд ЧдC'l'll. п•д• 10 6др• 
р1к1, д 6ккннд к„ Тнrр-.. &J•KI, А rДш д.р1во оетААо е.а в„ рд�о . 

V. - И ПАдК" CRt t1ДдМ„ Т&JИДfСА\Т„ AYr'll. . И IИД.Rt ГД11. 
CAfSltJ dДAMOl'W И BOCfOn tro ПОМИАОКАТН, ДА ТИ П&JAKIДfH"ll. Bhl 

tlддм'h, ПОl'ИВА"h. Bhl . и ПОС/\4 гд„ д&Jfl'-11\4 CKOfl'O Миf дИАд, покмir 
tMI .9fMAIO ПАХ'дТН.  И НАЧд tlДAM„ .91MAIO Пдfд'l'Н1 И П&JiНД.8 К Н fMI 
сотонд н &1•ч• t1ддмS : что д irAAШIH ? tlддм„ р1ч1 : ЗtMAIO пдшtf. И 
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сотон.а 111111 : кто т1вil: покмiu-.. ? dд.ам-.. 111ч1 : ГАh. мнil: &IAtA ... . 
в сотон.а "'"' : rосподнА NIBIC4, 4 ЗIМ/\А МОА i ..... IOIJllWH ЗIМАIО 

Ul4TH 1 И TW Д4Н MHt НА CIBA llVКOПHUHil И НА KICh. 110Д... СКОН 
по TIBt в•д•111н1 .... и „ .„. d.д.sм ... : КО/\Н ЗIМ/\А тко.а, н 43 ... ткон. 

8 НАПНU t'fд.ам ... Н4 · C•ьld 111КОПНС&Нif И НА KICh. '10Д "11. ПО НИI ... BI· 
д•111н1 .... и wД.scтh. сотонil:. Gотон.а 11.ад... в wстh. и Н1с1 ко •д .... 
И, ПО TOMOV '11KOПНC.SHilO, W dД4MOKW СМ1'1ТН И ПО ХJтоко '1�П.ATil, 

н прнм.tшt дi.sкоА... и п11икодит-.. r11il:ш нw1... и п11.ак1дн w1... ко 
4Д... Kct '14КНО. 

VI. - И 11одн dдс1м-.. Дк.а сw НА : К.sн на н da1AA. К.tн н-.. вwА ... 

s1мА1д iuщ-.., tlкlAh. п.аст11-.. . И ко а111м.А K.tH Hh. п11н н1с1 ж1ртd 
Sfl w ПАОД4 ско1rо, и пр1жд1 c.tм"h. акlси , и lif-.. Жt 11•srнil:к.t с.А 
и.а К•нНА и нt ПllHA ж111таl 1ro . И потом' щ1иН1с1 dat/\h. w ст.tд „ 
еконr-.. п11с1к1дн w1„. lif-.. ж1 пpнspil: НА ж111таs 1ro dк1Ail:as. И p43-
rнira.a с.А K.tH H "h.  НА вр.tт.t ско1rо dк•АА . И н1 кil:дс1.- что tо1•во
рнтн , н KOSBA tro r8AATH н4 ПОАt. Дi.tKOA"h. Жf нсконн  вir СОТО Н4 ,  
НtНАкнд.- довр.t родs ч�вч1ском8 , и Ot(K4SA КАннs НА пмir к.tм1н11. , 
и оувн в11.sт.а cкotro tlкtAA. t1д.tм-.. ж1 кнд ir cliA ско1rо оvвнт.t. 
d.д.ам„ н 6кк.а П/\АКА t.A тs НАД' тil:Аом-.. dкtAIKWM"h.. Til:Ao Жt 
dKl/\fKO АfЖАШt НА ПО/\1 , dД4M"h. ЖI и 6ккА кс1r д• ПA<IKAII С.А в1s
ар1ст.анн,  и Н1  p.aslмirioт-.. что НАД„ ннм-.. соткорнтн.  И кндir 
ГДh. C/\IЗW dд•мокw,  и СОСА• гд„ дкir ropANЦhl , и AITAШI НАД ... 
"l'irAOM... dKl/\IKhlM"h., и IДН НА ПТНЦ4 п•д"" Н4 SIMAIO м1ртк• а-.. 
ro11•1 ... , 4 д11•r•А1о /\IT4IOIJIH Н4Д ... Н llO и ПОАОЖН CIO и рост111s• ЗIM/\IO 

ноr ... Т.АМН евонмн IAHKO MOЖ.tl"h. и поrр1в1 CIO к-.. SIMAIO н ПOAITI 
а11очh.. Вид ir ж1 dд.ам ... н 6кк.t, и соткорнwА rакож1 НАД"" т-kАом-.. 
dк1мкнм ... , поr111во1-.. к ... ЗIMAIO. И wто/\1 п111ст• ПА.tК.tтн tAli dд.tM"h. 
н 6кк• по tlк1A-k. И потом... д•1Т1' lif"lt. dд.tмl cli.t Gнф• ко 
dк1А1ко м-kето. GocA.t ГАh. r11.tмoтs. 

VII. - И ЖНА"h. d.дAM'lt. д1К.Ат11. сот-.. трнд1сА1от11. AilT"h., рАз
воАir С.А d.д•м ... , НАЧА •v Нll'O l'AAK4 ВОАiстН. и ПОС/\.t cliAli ево1rо 
м1н w.аrо : пондн, ЧАДО, ко домl н прн н1си мwk к-kткн 11.анск11 

· д111u из-.. ,.„. и п11iнд1 Gнф"h. , КОIЖДI ПААКА СА\. 01( IДIM4, и ко
проеи tro с1нr1А-.., кнд.А ПААЧh. 1ro. И р1ч1 Gн., : rосподнНI, оЦ-.. 
мои BO/\HT"h. dд.ам-.. , и llOKl/\'k мнir П&1ННIСТН &ilTK"h. w '1АНСКАl'О 
ДР1&4, и 4З"h., rоеподиНI ,  Н1  мorl кннтн к-.. 1tAH . d нrм-.. ж1 rДнh. 
кw н1с1 кirткh. рАНСКАrо д'1tКА. Gнф-.. ж1 понд1 C "h.  11.адостi�о ко 
оЦI еко1мl d.д•м8. И cpirтt Gиф.t сотоНА  и р1ч1 1мl : Gнфt , r д ir 1сн 
BWA'll. ? И 11•ч• Gнф' : ва.1А11. 1емн K"h. '141О, н1сl &iгr&h. w р.tнекоrо 

А'11К4, об,"h. мои ВО/\НТ'lt.. и С/\W ША СОТОНА и rот.А Gнф• и dДАМ4 
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поr!:lвити . И '"'" сотонс1 : Gи•• · поиди н.s 6др„ р•к!:I н Миrр„1) 
р1к!:1, И Т4МО 8СТ1а ДРIК4 Ч4СТh. О(\4 TK08rO И Ч4СТh. МТрН TK08JA j . 
и тw козми w тiсХ"" др1к„, дс1 исцмir•т„ оЦ„ ткои . Gи.„ Жt, 
Н1 ЗН4JА еотонw  и ПОСА!:IШ4 •r"', поид• Нд  6.р.sн ... р•к•, дЖНО ВАИЗ ... 
р1ки АIЖ4Т„ мноrо к1т„к1и ,  н Gи.„ ж1 КЗА\ w кcicf"'h. чдстtн и 
прiнд• ко оЦI скоtм!:I, при н1с1 кtтв.w w кcicr„ чдст•и. И кзJА оу 
нtro, сnА•т• к•нщ„ dддм"lt. и тоr д• tlд•м„ оумр• и поrр•в• н„ 
BhlCТla &1. TOM"h. KIHllt.Цic. и КЗJА сотонд дm• 11д•мов.1:1, WNtCI IO ,  
по •ко рlкопнсднi�о, ко с1д "' · 

VIll. - И w 1ro кirн1t.11,c1 козрдстош.А три др1к.А, н w т-kf"llt. 
ДPIK"h. &ОЗР4СТОШ4 одно ДРIКО, и K"h. мorИAlf"llt. T"Йlf"'h. BhlTИ ПО.\S 
w тоrо АР•К.А . 11 НА TOM"'h. м-kст• NtBAfOД4PHiИ AIOД0il Bl:IДl:IT"llt. и 
р.Азвои ткорити, н wт"'AI np"'cAhl то м-kсто рдзкоинич1ско• . l1Ц1t 
кто Н4 том... мiсст• ЖИКIТ"h. доврw и TOT"h. SOA... SAtBtH"h. Р4З
ВОННИК'lt., по npOCAhlTilO мiсст.А тоrо. и к ... то KPIMJA dкдi•н• l\PJA • 
BWCTllt. ко •PHfOH'llt.CKИf'llt. cтp.AH.tf"llt. Ml:IЖ"h. HM8NtM"h. dccOH"h., и ПОНДI 
OH"h. ко itpl:IC4AHM... rрАд.... и З'llt. ЖIHOIO CKOtlO .  Жtн.s Ж• tro HI 
прост.t clЦJH, и роди НА  пSтн clict н р1кошд HMJA •м• Gп!:lтннк„ , 
110111ж1 н.s п!:lтн родис.а. &сми cJA H.sccoн'llt. НА мiсстt НАРНЦ.А•мом„ 
Р•звой ник"lt.. Н.1ссон"h. ж• BhlA"h. м!:lж„ 11рдк1д1н"h. и р•з!:lм•н"h.. 01(1\\И
Р•JА, прнкс1з.s др1ко то что pctcntтн cJA хJт•, Glil:I вfciio, и р1ч1 
Gп!:lтник!:I clil:I ско1м!:I : чс1до мо•, ст1р1rи дР•&• c1ro, нд c1м'llt. др•к• 
fOЦllT„ рсlСПJАТИ CJA HЗBAKHTll\llt. H4Ш'llt. j Thl1 Ч4ДО, ПОСТР4ЖИ C"'h. 
ннм'lt., соткорн что Bhl тtвiс c"h. ним„ оумр1т„, д• "l'tBJA Р.АДН C"h. 
ннм"h. и мw нзв.ам1нiи в•д•м,., м!:lки sicчнw.a. И wтoAic Gnl:lт
HИK"h. ЖИК"lt. и ПO'l'OM"llt. SAhlH Р4ЗВОИННК"h. • • • (краятъ липсва). 

2. 
Втора руска версия. 

ТрудолL4бивыхъ мужей и бfолюбивыхъ списано изъ бо
жественныхъ книгъ Василiя Великаrо, Григория Бrослова, 
iоанна Дамаскина о преславныхъ пренiих невiщомых вещен 
о безначалнt Господt БЖе нашем како бысть Г:tь Сафаофь 
прежде всея видимыя и невидимыя твари. 

1 .  - Прежде земли бысть ГХь Саваофь в трех комар-t;х 
на воздlсtхъ в велепiшоте безначалный царь невtдомъ таинъ 
nрисносущный, несозданный, несказанный, нерожденный, не
зачатый, вмtстный и невидимый и неосазаемый, безсмертный 
и бесnлотный. И тогда бысть свtт от лица господни Саваофа 

1) Тнrр„ (?). 
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седморицею свtта сего свtтпtе. Ризы его быша бЪпыи яко 
свtтъ свtтозарныи от лица господни. И сид'h4 ГДь Саваофь 
въ трех коморех на воздt�сtхъ на престол-В превыспренняя 
спавы. И помыспи себt ГДь Саваофъ безначапныи Qтць тако 
отргну.11 от сердца и родих возпюбпеннагw Сына божiя ГДа на
шегw Wиа Хра. Из вустъ своих Дfъ свои святыи изъпусти на 
него видЪ w голубяте образt, сfЪми треми комарами про
образова ГДь троичныи и безначапныи Сынъ и Отць и съвятыи 
Дfъ на rtx трехъ комарехъ безначапныи крестъ. И тотъ крестъ 
прообразова ГДь Бrъ распятие Clia своего Инсса Назарянина 
Иудеиска. Почиватъ в сердцЪ Дfъ стыи, w Отца исходитъ на 
всtх вtрующих во имя его. Qтць оубо незачатыи и нерож
денъ, а Снъ оубо рожденъ, а несотворенъ. Дfъ с+ыи несоз
данъ и нерожденъ, но исходит w ОЦа. 

11 . - Не бысть тогда неба, ни земпи, ни моря, ни аfлъ, 
ни арханге.11, ни херувим, ни серафим, ни рЪкъ, ни езеръ, ни 
кпадезеи,  ни источникъ. ни человЪкъ, ни горъ, ни обпакъ, 
ни звtздъ, ни свtту, ни звtреи, ни птицъ, ни вертепъ, ни 
зареи. Тогда быпа тма и бездны и темнота. Не бысть тогда 
ни дни,  ни нощи, ни виковъ, ни часовъ. Тогда бысть себе 
безсмертныи, безначапныи Cliъ божiй Iисусъ Христосъ со
твори словом пов�пением Qтца своего небеснаго всю тварь 
небесную видимую и невидимую. И к&ко рече ГДь, тако со
творипо.-.:- и создапо� Дхом сfымь от устъ его премудрыхъ. И 
рече ГДь : буди небо хрустапное на стоппtх жепЪзныхъ, на 
седмидесяти тмах тысящь, и будите езера и обпаки и звtзды 
и свtтъ, и вtтръ дt�ну.11 из нtдръ своих. Раи на востоцt на
сади и востокъ и западъ и сtверъ и югъ аliггепъ сидитъ на 
востоцt в вепепtпоте превыспреняя спавы своея. Седмь не
бесъ сповомъ сотвори ГДь, мраз от пица господня исхошъ, а 
громъ г па� господень в копесницt огненной утвержденъ, а 
молнiя спово господне из оустъ божиихъ исходитъ, а солпце 
от нутренiя ризы господни, понеже Госпо• по пицt� своему 
утреся, а пуна w пица. И рече ГДь : буди тма стопповъ на 
воздусtхъ. И тако сотворилос спово11 господни11, а стоппы не
движимыя жепtзныя от начала вtка сего. И буди на тtх стоп
пtх камень недвижимыи, а на камени земпя, а подъ зем.лею 
адъ недвижимый и весь мtденъ, и верен жепtзныя и врата 
мtдныя и жепtзныя, а подъ адомъ тартаръ дна н-Бтъ. И 
рече ГДь : буди надъ адомъ т'ма · стопповъ мtдныхъ и на 
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столпахъ камень и на камени �емля. ГДь слово• камень и 
кремень сотвори. 

111. - И рече ГХь : буди на земпи море Тивириадское 
вода соленая. Первая земпя на воздусtх сотворена и утверж
дена, вторая на аде, а на тон земли море, а � того моря Ти
вириадскаго брегу нtт. И с'ниде ГХь по воздуху на море 
Тивириадское и узрt Госiiд плавающа на том море Тивири
адъскомъ гоголя, и ста над ни• ГХь и рече ему : гоголе, ты 
кто еси ? И рече . ему сатана : аз есмь Бfъ. И рече ему ГоспоА : 
а азъ кто есмь ? И рече ему сатана : а ты Бfъ бго-мъ и Црь 
Цремъ. Аще бы ты не то реклъ сатана ино что противное 
ГХу Бfу, тд• его ГДь бы сокруши" на море Тивириадско•. И 
рече гхь сатанt : понырився в море и выне � земли и камен ! 
И преломи на двое, из лtвыя руки даде сатанt половину 
камени. И оудари ГДь жезлом по каменю и рече ГДь : бу
дите ангели по образу моему силни, безсплотнии и безсмерт
ныи, совершаите хотtние мое в вышних. И сотвори Бfъ от 
криле огненныхъ Михаила архангела и Гаврила lеурия и Ми
хаила парафлама помогая херувимы серафимы ангели архан
гели. А жезлъ былъ сталнои укпаднои чt• оудари ГХь нашъ 
Ии�съ Хртосъ, и съ камени вылетели ангели слово• повелtнiя 
гДня Михаилъ арханге" и Гаври", небеснаго царя воеводы. 
Сатана же наби" из камени бесовную безчисленную силу бfовъ 
плотныхъ. И рече ГДь : будите тридесятъ три кита на море 
Тивириадско• на водах и буди на тtхъ китtх земля топста, 
широка и пространна и порасте древеса и травы и цвt.ты, 
горы и холмы и источники и езера и р"hки. И сотвори ГДь 
от земли зверен и скоты и рыбы в водахъ и птаенцы летя
щия по воздухоу. И сотвори день и нощъ и гады пресмы
кающяся �о земпи. А кито11 тt• повепt пищу ГХь анге.11011 
от рая приносити, на нихже утверждена земля, и не подви
зается ни въ которую сторону. 

IV. - И рече сатана противно rXy Саваофу : у меня 
сипы болши вышняго,. подобенъ азъ вышнему. Причте сатану 
во архангепы и вземъ его на небеса. Сатана же кача гор
дитися и мыспию возноситися в себt помышJIЯя : соrворю 
себt престопъ надъ звtздами на воздусt. ГХь же проразумt 
мысль его пукавую и поспа архангела Михаипа, повеп-t са
тану свергнути с небеси. Михан" архангепъ удари сатану же
злом, псiпапи огнь от сатаны. Михаи •  арханге„ прииде ко Гос-
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поду Саваофу и рече : огне• мя палит от сатаны. И Госпо• 
Михаила постриже в чернцы и положи на его схиму со кре
сты простыми знамение Христа Clia божiя. Михаи.11 архангелъ 
иде и удари сатану жезло• и сверже его с небе9 на землю, 
во адову кромtшную, со всtми его бесовским·и силами. И 
паде бtсъ с небеси три дни и три ноши, что каппи дож
девыя ШЛО СИЛЫ беСОВСКИЯ 80 адъ КрОМtШНЫИ. И ГДь рече : 
амин, амин, аминь. Небеса затворишася и висяще бtси дер
жими по воздуху, повелtние• божием, падают на землю от 
искреннея десницы вышняго бЖiя промысла и сокрушаются 
на земли. И рече сатана : сверже мя ГДь на землю и я сяду 
в дом Ияковля и буду славимъ от човtкъ. 

V. - Вмtсто wпадшихъ ликъ наполняетъ ГДь человtки, 
праведныхъ ч;(къ созывает и, мtсто самаго сатаны, сотвори 
ГДь плотна ч;(вка первозданнаго Адама от перстныя земли, 
кости от n.: "(ени, кровь от чермнаго моря, мыспи от облакъ, 
очи от соJ!�ща, дыхание от вtтра. И поиде ГДь по дfъ стый 
свой на нбеа Oii,oy, и прииде Господь ко Адаму на землю, 
узрt Адама ранами обложена, от сатаны персто м истыкана, и 
ре че ГДь сатанt : почто, окаяние дияволе, тако сотворил еси ?  
Азъ сотворилъ ч;(ка чиста и непорочна и безбопtзненна. И 
рече сата на  ко Господ• : забудет тя ; аще кое мt.сто поболит, 
и онъ помопится : Господи помипуй l И ГДь поворотивъ его 
внутрь подерши кожею и вложи в него дfь стый и оживи 
Адама. И рече Господь сатанt : поклони9 ты Адаму l И рече 
сатана : я твоему созданию непокпонюся. И рече ГДь сатанt : 
окаянныи дияво.11, лстивыи сатана ! И вопроси гХь Адама : что 
видt.11 еси во снt ? И рече Адам : тя, Господи, видtхъ во Iе
русалимt на крестt распята, Петра въ Риме стремглавъ рас
пята , и Павла в Дамасцt. И введе ГДь Адама в раи. Ада• 
усну.11 сно•, и Госпо• взе• у Адама ребро пtвое и сотвори 
ему жену Ев'ву, и вложи въ Евву дfь стый. И рече Господь 
Адаму : возбуди9 от сна 1 И рече Ада• : что еси, Господи ? И 
рече ГДь Адаму : то тебt жена, и живи с нею по заповедемъ 
гДнимъ. И повепt изо всtхъ древе� ясти ягоды ГДь Адаму 
и Еввt, и заповtда w единаго винограднаго древа не ясти, 
занеже w того древа самъ ГДь вкуси.11 . 

VI .  - И в то время бысть сотворена земля1) вельми оу
крашена и пространна прежде Адама. И позавидt сатана 

1) т. е.  змия . 
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Адаму царствующу в раю, в добротt живущу, и3зернулся 
сатана червемъ и прииде ко Еввt1) и рече еи : ,ожри мя в 
себя и внеси в раи. .И wбъвився околw винограднаго древа 
и нача сатана змиевt усты глаголати ко Еввt : почто не вку 
шаете виноrраднаго сего древа, и будите убо бози, якоже 
небесный Бrъ ? Евва же сказа Адаму прелети его глаголы 
змиевимы : будем убо бози, якоже небесныи Бrъ и на чие"' 
вtдати якоже Хртосъ. И прелсти'D" Адам · со Еввою, вку
сили винограднаго древа, запрещеннаго от Господа. И за
неже искони лукавыи враr завидtп роду человt'"'скому, 
прелети Адама и Евву согрtшити в раю, и спадоша с них 
венцы и одежды свtтлы, и нача Адам и Евва древеси 
крыти .... И прияде ГДь въ раи и рече : Адаме, гдt еси ? Ада"' 
рече : се азъ, ГДи . ГДь рече Адаму : почто , окаянны,  тако 
сотвориn еси преступленiе ? Адам рече : жена мя прелети есть. 
- ткаяница , почте тако сотворила еси ? Евва рече : змия мя 
прелети. - А ты п релукавая змия, почтw тако сотворила еси ? 
Змия же рече : сатана мнt повелt пожрети себя и внести 
в раи. И рече ко Адаму : земля еси, в землю поидеши ; · азъ 
тя сотвориn беземертна в раю, а ты заповtдь мою преступиn 

еси заnрещеннаго древа ясти винограднаго. И поела Господь 
архангела Михаила и повел-В ихъ изгнати из раю,  свергнути 
на землю. И рече ГДь Адаму паши землю. 

VII .  - И ста с женою Адам нача плакати и рыдати, что 
изгнали из раю. ГДь же хотя помиловати, видя его чисто по
каяние от сердца и воздыханiе и слезы от лица : вл4ко все
щедры и ниже в-Вси судбами, спаси Адама прелестнаго l И 
услыша сатана стенание Адамово воздыхание w грi>хъ, занеже 
искови ненавистливый лукавы диявоn прияде ко Адаму и рече 
ему : скажу т� радость - хощет тя ГДь помиловати. Даи ми-В 
рукописание на себя и в ро4 свои . А ты, Евва, клени"'" ми-В 
клятвою . 

VIII. - И родишас у Адама два clia : две" и Кани. Авеп 
принесе ГДу Бrу жертву ягнецъ тученъ, а Кани принесе от 
земпи хлi>ба, прежде ГДа са11 вкусип. ГДь Авелову жертву 
приня.11 , а Каина отрытну.11 . И завиде Кани Авелю, уби его 
камене11• rХь прииде и рече Каину : почто убилъ брата своего 
Авепя ? И заповi>да.11 ГДь звtрю трижды на всякъ день си-В-

1> Трtбвапо би да се чете : ко змии. 



Руски версии. 299 

дать и выметать из себе аки знамение триста л'hтъ трястис по 
Авелю кров от крови отливатися. Аве.11 лежаше на земли три
ста л'hтъ. Адам же незнаетъ что сотворити. И поела ГДь дв'h 
птицы горлицы и уби горлица горлицу, и раскопав землю и 
пог'р'бивыи ciia своего Авеля въ землю. 

IX. � Адам поживе на земли л'hтъ девять сотъ тридцать 
и умре. И прииде смерт сатанина и взем душу его и внесе 
во адъ, мучись 3000 л'hтъ внутръ ада во огни горящем, руки 
и ноги связаны на шесть цеплящеи. 

Х. - И рече Бfъ ГДь безначалныи црь ц}твующим и 
ГДь господствующимъ самоизволивыи ОЦь iiбцый и поела Ciia 
своего еднороднаго ГДа нашего Иисса Х}та на землю всели
.тися в девицу и родитис на потребление хл'hба Адамова и 
разрушение цртва сатанина и на спасение родi члвчскому. И 
хотя ГДь Адама и Евву помиловати, от первородныя клятвы 
свободити. ·1 седяще ГДь нашъ Ииrсъ Христосъ на небеси со 
GЩем свои� небесным на престол'h сказаема в'hка сего пол пяти 
тысящи и рождся на небеси о" ОЦа без матери, на земли от 
матери безъ ОЦа, воплотися от Двы Марин пресвятыя Бf\ы, 
родися в Вифлеем'h Иудейст'hм и творяще на земли мноrаа 
чюдеса и точию пострада яко чJ\вкъ, распящась волею на 
крест'h, восхотi:. w иудеи беззаконныхъ во святом град'h Ие
русалиме и положень во гробъ и воскресе в третии день во
скресениемь своим и сниде во адъ, изведе изъ ада Адама, 
первое достояние схождения роду своегw, а раи Едемския 
на востоц'h на престол'h своем божественом, смерть сатанину 
умертви своею смертию, а сатану связа словом повел'hнием 
отца своего, аминь. 

3. 
Третя руска версия. 

Iваннъ рече : отъ чево земля сотворена бысrь ? Василiй 
рече : егда сниде (Богъ) и начя ходити по водt, и узрt на 
водt птицу, плаваетъ яко гоголь. И рече Богъ : ты кто еси ? 
Птица же рече : азъ есмь Богъ. - А азъ кто есмь ? Птица 
же рече : ты бfомъ Богъ. Бfъ же рече : ты отку ду бt ? Птица 
же рече : азъ есмь отъ нижныхъ. И рече Бfъ : а азъ откуду ? 
Птица же рече : отъ вышнихъ. И рече Бfъ : дай же ми отъ 
нижнихъ. И понре птица в море и согна пtну яко илъ1) и 

1) тиня. 
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принесе Бfу. И взя Бfъ илъ въ горьсть и распространи сюду 
и овоюду, и бысть земля. И повелt Бrъ изсю. "'ути рtкамъ 
i источникамъ. И взя Бfъ птицу i нарече имя ему Сотонаипъ : 
и буди ты у мене воевода небеснымъ силамъ, надо всtми 
старtйшина. И сотвори Бfъ потомъ небесныя сипы, и бысть 
же всtхъ в.i чиновъ. И устроивъ коемуждо чину чиноначаль
ника воеводу, и овии отъ нихъ постави во еже спавити имя 
его преhое, пtсни же ихъ сицевы поюще : стъ, стъ, стъ 
ГДь Саваоеъ, iсполнь Ибо и земля спавы твоея. А инни же 
беспрестани спавятъ дiiь и нощь. iнни же приставпени на 
службу и служатъ ему мыслию и еже что вниде старtйшин
ствомь то повелtваю(тъ) ; шествие же ихъ скорtе молнiи. iнни 
же на помощь посылаеми, инни же на казнь согрtшающимъ. 
Зракъ же и красота ангельская невозможно есть усты че.110-
вtческими изрещи. Ангели же самаго. Бfа не видятъ, спаву 
же его по участiю видятъ. 

Бi> же старi>йшина ангеломъ нареченный Сотонаипъ, 
первый воевода. И дастъ ему Бfъ в.i-тый чинъ на службу. 
И помысли себi> сотона яко - сниду на земпю и поставлю 
престопъ себi> надъ звi>здами, и подобенъ буду Вышнему, и 
да мя славитъ чинъ мой еже подъ мною. Бrъ же видtвъ и, 
яко сице помысли Сотонаилъ, i предаетъ старtйшиньство Ми
хаилу на всtхъ небесныхъ чинахъ. 1 повелу Бfъ Михаиду 
соврещи противника своего долу и со отступными его сипами. 
1 тогда прииде Михаилъ и виде на немъ бЖство велико, и 
не може къ нему приступити, и возвратися ко ГДу и рече : 
ГДи, бЖство твое велико на немъ. И рече Бfъ : поиди свергни 1 
И снятъ съ него бЖство. 1 прииде Михаилъ i виде его яко 
проста ч;(ка, и удари его скиптеромъ в плеча. Онъ же поиде 
и со отступными си лами с высоты низу, отъ шуму его хотяще 
liбca пасти. И рече Михаилъ ГДу : хощутъ нсбная твердь па
стися. И рече Бfъ : запрети словомъ. И рече Михаилъ : ГДи, 
что есть г лаголати ? И рече Бfъ : мопви - вонмемъ стая 
стымъ. И воспtша нсбныя сипы : единъ ст, единъ ГДь Иfь 
Хfь во славу Бfу Отцу аминь. Сотона . же прошибе 

'
земпю и 

ста на безднt подъ земпею ; и ина же его сипа с нимъ, iная же 
сипа оста на земпи, и претворишася въ бtсы и прелщаютъ 
ч;(ки ; iная же сила не допаде до земпи и летаютъ по воздуху, 
и тt претворяются во ангелы и препщаютъ пюди . Не тацы 
же суть бtси, яко ихъ пишутъ черни, огнеомраченнiи суть. 
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И собра Михаилъ вся нс:бныя силы и рече имъ : внимаемъ 
себt да не будемъ тацыи i вонмемъ добрt и станемъ предъ 
сотворшимъ ны создателемъ. И по сихъ слава едивосущней 
тJцы всегда и liнt и присно i во вtки вtкомъ аминь. 

СъАържание. - Всичкитt горtпомtстени разкази, Слiш
ченскиятъ и тритt руски, съдържатъ една и еж.ща дуали
стична легенда за миросъзданието, съ два мотива : 1)  Богъ и 
Сатанаилъ си сътрудничатъ, 2) земята и ангелитt биватъ 
създадени отъ пръсть (и кремъкъ), които Сатанаилъ изважда 
отъ морето. При прtдаване на съдържанието на легендата 
ще поменемъ само мимоходомъ страничнитt И епизоди, пове
чето отъ които еж ни извtстни отъ разг леданитt вече по
горt апокрифи. Началниятъ епизо.nъ въ втория руски прtписъ 
(§ 1 ,  11, стр. 294 cn.) противорtчи на послtдуещитt. Той е по
падналъ въ компилацията отъ другъ изворъ. Затова тукъ и 
не си служимъ съ него. Загатнатитt само моменти въ единъ 
отъ прtписитt на легендата ще прtдадемъ споредъ другиn 
прtписи, дtто тt еж изложени въ пълнота и ясность. 

Изпърво имало само двt стихии : едната горt - въз
душната, дtто прtбивавалъ Богъ въ три камари, и другата 
дOll'J - безбрtжното (Тивериадско) море. Богъ, като спtзълъ 
надъ Тивериадското море, видtлъ плаваща по него птица 
гмурецъ, която била самъ Сатанаиnъ. Запитанъ кой е, Сата
наилъ отговорилъ, че е Богъ и че произхожда отъ доnнята 
стихия, и за Бога (Отца) казалъ, че той е отъ горнята сти
хия, Богъ надъ боговетt. Богъ рекълъ тогава на Сатанаила 
да се гмурне въ море"'о и да му извади пръсть и кремъкъ. 
Сатанаилъ го послушалъ и извадилъ отъ морето пръсть и кре
мъкъ. Богъ взелъ въ шъпата си пръстьта, разсtялъ я по мо
рето и казалъ : „Да бжде земя дебела (дълбока) и обширна, 
поддържана на водитt отъ 33 кита 1 • И земята била създадена. 
Послt Богъ взелъ кремъка, счупилъ го на двt, далъ едната 
половина на Сатанаила, а другата половина като ударипъ съ 
жезъла си, казалъ: „Да излtтятъ отъ кремъка безплътни ан
гели и архангели, по мой обр азъ ! • И изхвръкнали искри, 
които се прtтворили на огнени ангели и архiнгели, въ де
веть 1) чина (степени). Когато Сатанаилъ видtлъ станалото, 

1) Въ втория руски пр1шис'Ь : дванадесеть чина. 
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взепъ и той да чука кремъка, що му бипъ дапъ Богъ, и поч 
нали да изкачатъ Сатанаиповитt ангели, които образували 
гопtма сипа. Богъ нарекъпъ гмуреца „Сатанаипъ " и го пови
капъ при себе си въ небесата, за да началствува на всичкитt 
а нгелски чинове, които съ Сатанаиловитt станали десеть. 

Наблюдавайки небесната слава на Бога, когото спавоспо
вtпи всички ангелски воинства , Сатанаипъ поревнапъ да 
постави и той прtстопа си на обпацитt и да стане равенъ 
на Всевишния . Богъ разбрапъ лукавата помисъпь на Сата
наипа, та прtдапъ началството надъ ангепитt на Михаила и 
му запЩJtдапъ да събори отъ небето своя противникъ заедно 
съ неговитt ангели. Михаипъ нападнапъ врага, но бипъ опа
пенъ отъ него, защото Сатанаипъ съхраняnапъ божествената 
си мощь. Михаилъ се оплакалъ на Богъ, и Богъ го постри
галъ въ черноризство и промtнилъ дотогавашното му име 
(Михе) на Михаилъ. Едноврtменно съ това той отнепъ отъ 
Сатанаила божеското му достоинство заедно съ послtдния 
спогъ на името му, т. е.  ипъ, и го нарекълъ сатана. Архан
гелъ Михаилъ тогава успtпъ въ своето нападение : той уда
рилъ сатаната съ жезъла си, поразилъ го съ цtлото му воин· 
ство, което полtтtло надолу като дъждовни капки. Падайки, 
сатаната се спрtпъ чакъ надъ бездната ; едни отъ ангелитt 
му - бtсове се спрtли на земята, дtто прtлъщаватъ чело· 
вtцитt, а други останали да лtтатъ по въздуха. Тогава са· 
таната си казалъ : „ Богъ ме събори на земята, но азъ ще 
седна въ дома Яковлевъ и ще бжда проспавянъ отъ чело
вtцитt ! • 

За да запълни опразнения десети ангелски чинъ - тоя 
на Сатанаила, Богъ създапъ праведнитt че.11овtци и Адама, 
който да бжде . замtстникъ на Сатана и па. Богъ създалъ чепо
вtка отъ 7 елемента : тtпото - отъ земя, коститt отъ ка
мъкъ, кръвьта - отъ Червеното море, очитt - отъ слънцето, 
мисъльта - отъ облацитt, диханието - отъ вtтъра, топли
ната му - отъ огъня. Сатаната обаче продължипъ борбата 
си противъ Бога. Въ отсж.тствието на послtдния, той надуп
чипъ съ пръститt си Адамовото тtло. Когато се върнапъ, 
Богъ запушипъ ранитt на Адамовото тtпо и, като му вдъх
напъ Духъ свети, оживилъ го и го въвепъ въ рая, дtто да 
впадtе надъ всички животни . Поспt Богъ създалъ Адаму 
другарка - Ева и имъ заповtдапъ да се ползуватъ отъ 
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всички райски дървета, само отъ едно да не вкусватъ, именно 
отъ лозата. 

Лукавиятъ сатана измамилъ първитi> человiщи да ядатъ 
отъ забраненщr плодъ, поради което тi> били изпждени иэъ 
рая. За да могатъ да живi>ятъ, Богъ далъ на Адама земя да 
я обработ�а. Когато почналъ Адамъ да оре, сатаната се из
прi>чилъ <kпpi>дi> му и не му давалъ да работи, казвайки : 
• Земята е моя, а небето е на Бога ; ако искаwъ да ореwъ 
земята, дай ми записъ, че ще б.ждеwъ мой, ти и всичкиятъ 
ти родъ • . Адамъ рекълъ : . Щомъ земята е твоя, и азъ съмъ 
твой • ,  и му далъ записъ. Зарадваниятъ сатана взелъ записа и 
го скрилъ въ ада. Възъ основа на записа, сатаната закарвалъ 
дуwитi> на всички человi>ци въ ада, докато Синь Божи Исусъ 
Христосъ спi>зълъ въ ада, развалилъ записа и освободилъ 
человi>чеството. 

Историко-литературни б'liл-t.жки. - Българскиятъ и вто
риятъ руски текстове прi>дставятъ компилация, въ която еж 
влi>зли два противни единъ на другъ разкази за сътворението : 
първиятъ разказъ � монотеистиченъ, а вториятъ - дуалисти 
ченъ. Ние ще се спремъ на втория, nуалистиченъ разказъ, 
който се повтаря и въ останалитi> два руски текста. Въ тая 
обща дуалистична легенда еж. заст.ж.пени редъ боr()милски 
прi>дстави, които ще разгледаме накж.со въ спi>днитi> редове : 

1 . Прrьди да били създадени небето и земята, имало 
една горня, вмдушна стихия, дrьто прrьб,кдва.лъ Бог&, и друга 
долня стихия - воdата, дrьто живrьелъ Сатанаилъ. Тая прi>д
става отговаря изобщп на Зороастровия маздЕ"изъмъ и на по
късния гностически и манихейски дуализъмъ. Началниuитi> 
на двi>тi> стихии - Богъ и Сатанаилъ се явяватъ като из
конни, неизходещи единъ отъ други. Подъ впиянието на хри
стиянството и особено на богомилството, което признава 
прi>възходството на Бога надъ Сатанаила, и въ легендата е 
смегченъ началниятъ краенъ дуализъмъ, та Сатанаилъ се из
дава като Богъ, а начапникътъ на горнята стихия - като 
Богъ на боговетi>. Богъ и Сатанаилъ притежаватъ, по от
дi>лно, своя божествена мощь и творчество, което ще проя
вятъ по-късно при създание на небето и земята. Изпърво тi> 
живi>ятъ въ миръ единъ спрi>мо други и си сътрудничатъ 
при творението на свtта ; неприятелството помежду имъ за-



304 Тивериадското море. 

хва ща по-сети-В, когато Сатанаилъ пожелалъ да стане равенъ 
на Всевишния. 

2. Инициативата за е&зданието на свtЬта изхожда 
отъ Бога, а Сатанаилъ твори като подражатель. И тукъ е 
прокарано гледището на богомилит-Б за ум-Бренъ дуализъмъ 
и за надмощието на Бога надъ Саганаила. Едвамъ когато 
Богъ създалъ часть отъ св-Бта , тогава и Сатанаилъ рекълъ 
да създаде н-Бщо отъ своя страна. Ето защо и въ Тайната 
книга на богомилит-Б, стр. 7 4, сатаната е нареченъ • подра
жатель на Отца • (imitator Patris). 

З .  СвtЬтътъ бива е&здаденъ отъ елементи, извадени 
отъ водната стихия. Тая пр-Бдстава лежи въ основата на 
една отъ най-разпространенит-Б космогонични легенди, осо
бено у българит-Б, русит-Б, финит-Б, туранскит-Б племена и 
староамериканцит-Б. Философътъ Талесъ изкарваше свtта отъ 
водната стихия. На тая легенда ще се повърнемъ при раз
глеждане на българскит-Б народни разкази за сътворението 
на св-Бта, а тукъ ще посочимъ доколко тя е била застжпена 
в.ъ дуалистичната и особено богомилска книжнина. Въ бъл
гарската и руски писани легенди, както вид-Бхме, Богъ съз . 

дава св'hта и ангелит'h отъ пръстыа и кремъка, които Сата 
наилъ извадилъ отъ морето ; Сатанаилъ пъкъ създава сво
ит-Б ангели отъ втората половина на сжщия кремъкъ. Въ 
трактата си „ Противъ богомилит'Б " Зигавинъ изтъква, че Са
танаиловит-Б б'hсове жив-Вели въ изворит-Б, р-Бкит-Б, езерата 
и моретата.1) Тайната книга на богомилит-Б ни дава по-изрични 
в-Вети, успоредни на тия, които намираме въ българската· и 
руска легенди за изваждането на земята отъ водата. Сата
ната, като слизалъ къмъ долнит-Б пластове на вселенната, до
шълъ до водната стихия, пр-Бминалъ пр-Бзъ водит-Б и тамъ 
открилъ земята, чиятl) повръхнина била покрита съ води (et 
transcendens, invenit universam faciem terrae coopertam aquis, 
стр. 74). Посn-Б той запов-Бдалъ на ангела, който началству· 
валъ надъ въздуха, и на ангела, който началствувалъ надъ 
водит-Б, да извадятъ земята изподъ водата : „и т-Б издигнаха 
земята нагор-Б, и тя се показа суха• (et elevaverunt terram 
sursum, et apparu:t arida, стр. 77). Съ други думи,  безфор
мената, мокра и тин-Бста земя станала истинска, суха земя, 

1) Р. Gr. СХХХ, 1300. 
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когато бипа извадена изъ водиn. Мапко по-картинно е прiщ
ставенъ тоя епизодъ въ горниn български и руски пегенди : 
Богъ взепъ пръстьта и пtсъка, които Сатанаипъ извадилъ 
изъ водитt, и като ги разсtялъ по Тивериадското море, об
разувапа се земята. Парапепи на тая прtдстава намираме и 
въ книгата Разумникъ, н'Ькои редакции на която биnи упо
трtбявани отъ богомилиn. Така напр. въ Разумника, изъ 
Пражкия сборникъ № 1 2, намираме въпросо-отговора : w ч•е• 
в1t. 'О' з1мА�а ? - & тннw воднi••1), Епизодътъ пъкъ за създа· 
нието на ангелиn отъ искриn на кремъка, изваденъ отъ 
морето, намира своята успоредица въ Тайната богомипска 
книга, само че тамъ камъкътъ е взетъ отъ короната на вод
ния анrепъ, което е еж.щото, защото той симвопизира водната 
стихия. Тамъ четемъ, че сатаната, като взелъ короната на 
ангела, що началствувалъ надъ водиn, отъ поJювината на 
камъниn И направилъ свtтлината на луната и звtздитt, а 
отъ другата половина (тукъ имаме паралелъ за двtn поло
вини на кремъка въ нашиn легенди) - воинствата на звtздиn, 
слtдъ което направилъ своитt служитепи ангели. Въ Виен
ския прtписъ на сжщата Тайна книга не е забравена и по
дробностьта, дtто отъ камънитt билъ произведенъ огънь 
(искри), а отъ него звtзднитt и ангелски воинства (стр. 77) .  
Книгата Енохъ, която е била една отъ любимитt богомилски 
четива и отъ която тъй много еж черпtли богомипскиn кни 
жовници, прtдставя и тукъ своитt паралели. Въ нашитt ле
генди, свtтътъ бива създаденъ отъ пръсть и камъкъ, извадени 
отъ �одитt. Въ книгата Енохъ четемъ : И w BA1t." е'1t.творнх 
кдм1нi• .  • . И w K4Mf H H  C1t.r pilзнx eoy,ro, и н.tрекох еоушж з•М"-" . 

За ангепиn, произлtзли отъ искритt на сtкнатия кремъкъ, 
тукъ четемъуспоредицата :  И w кдм1н'I oyeirкox wrн1t. Kf/\HKhl,  и 
w wrwk C'lr.TBOpHX чини BICП/\"lt.THHX кон 'i T"lt."' 4ftrA1t. (стр . 1 78). 

4. Тивераадското море. Широкото, безбрtжно (в•р•rок„ 
Ot( н 1rо ш BhlAO) море, дtто живtе Сатанаипъ и върху 
което бива сложена създадената земя, въ нашитt легенди е 
назовано Тивериадско. Така се нарича извtстното въ библей
ската история Генисаретско езеро или Галилейско море, въ 
Галилея, дtто се съсрtдоточаватъ главниn дtяния и чу
деса на Исуса Христа. То се поменава и въ една руска прtра -

1) Starine XXI, 208. 
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ботка на Папеята, като се говори за р. Йорданъ : т• ко 6'-kк• 
р.ж.t1т-..е.а w МО6'1О Тнкн,�.аек•rо nоАокнн• ••, • A6'°"'r•u помкнн• 
w 1з1р• Г1нне•6'НТе1Urо (А. ПоnоА, Книга бытiа небеси и земпи. 
Москва 1 88 1 ,  приложенiе, 74). Посоченитt тукъ географски 
в'Всти еж. забъркани, защото . Генисаретско• е по-старото име 
на Тивериадското езеро. То почнало да се нарича Тивериад· 
ско отъ врtмето на Исуса, когато на западния му брtгъ билъ 
съграденъ въ честь на императоръ Тиберия едноименъ градъ, 
Тивериада . Въ нашитt легенди названието нtма това локално 
значение, а �нячение общо, давано на водната стихия - морето, 
надъ което, споредъ прtдставитt на много древни народи и 
особено на богомилитt, почивала земята. Какъ е станало 
прtхвърлянето на името • Тивериадско • върху понятието море 
изобщо, ние не знаемъ, но ще си позволимъ да изкажемъ една 
геолошка хипотеза. Въ единъ отъ прtписитt на апокрифната 
книга Разумникъ, за която говорихме по-горt. „ Тивериад

ското море" се изтъква вече като майка на всички морета, 
както и планина Таворъ като майка на всички планини :  ке'kм-.. 
rор•м-.. м•тн 8•(ко)р�.ек•.а, • мор1м-.. Тнкнр(и)1i1д�.еко1 море. 1) Про

гласяването на Таворския хълмъ, който е високъ само 560 м. , 
за майка на планинитt, ще да има прtносенъ, духовенъ сми
съпъ : тамъ Исусъ се арiюбразилъ и показалъ божественото 
си достоинство. JДо се отнася до Тивериадското езеро, на
ричано „море " по стара традиция (Матей IV, 1 3, 1 4 , 18 и др.) 
за неговото въздигане срi;дъ дуапиститt като майка на мо
ретата, на водната стихия, дtто живtе Сатанаилъ, ще трtбва 
да .диримъ нtкои отрицателни страни. Близката околность на 
езерото изобилствува съ вулканическа почва и горещи из

вори, най -прочутитt отъ които, посtщавани отъ множество 
народъ, се намиратъ въ града Тивериада (сега Тубария) . Во
дитh на езерото еж. въ една пропасть, на 208 метра по-низко 
отъ морското равнище. Съ тия геолошки особености на стра
ната ще еж. свързани , безъ съмнtние, и страшнитt м'kстни 
землетресения, които често еж. я разорявали. По в�ме на 
землетресението,  станало въ 1 837 г., само въ града Сафедъ 
загинали 5000 души. Въ това именно грозно езеро носеще 
името на императора Тиберия, въ чието врtме бi» мж.-

•) Moity11ьeкiil, Историко-nитсратурны А  анапи3'Ь стиха о rолубинноА 
1 :гt (РФВ ., XVll, 387), 
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ченъ Исусъ. пегендитt еж. поставили обиталището на царя на 
бездната - Сатанаила. 

5. Гмурецътъ Сатанаилъ. Въ българскитt и руски ле
генди Сатанаилъ се явява на Бога като птица гмурецъ (го
голь у руситt),1) която е срасла съ морската пtна. Тоя митъ 
е широко разпросrраненъ въ славянскитt, фино-туранскитt 
и др. народи . За неговитt български варианти ще се каже 
по-долу. Той не е обдиренъ въ тоя си видъ въ други старо
български паметници ; срtща се обаче малко промtненъ : отъ 
ntната, сметаната на морскитt води бива създадена земята . 
Така е напр. въ старобългарския Разумникъ : Ji1'ЗA\T.t ; ем•
.,.„н.1 w к.одw,  е1t.енрн е.А\, н е1t.творн li1t.- liso н ЗIМАА\ . Въ Шафа
риковия текстъ на Разумника, сръбска редакция, четемъ : и 
noкмir Гоепод1t. е1t.rытн n1нl мwpeкl.fio н е11.ткорн з1мА�о.1) Въ 
единъ руски Разумникъ, който несъмнtно иде отъ югосла
вянскитt, намираме еж.щото : noвмir ГД1t. еогн.tтн nirнV' мореВ'(IО 
н еотворнтн SIMAIO. 3) 

6. Земята се кр1Ъnи на морето om'6 китове. Въ Слtn
ченската и въ втората руска легенда броятъ на кито 
вm, които крtпятъ земята, е 33. Прtдставата за китове, 
риби ИJIИ други животни, на които е сложена земята е ши
роко разпространена въ народнитt приказки и въ апокриф 
ната литература . Докато въ библейската история се загатва 
само за чудовището левиатанъ, въ Палеята то е вече живот
ното, на което почива вселенната : &нд il:r11. Т'{' н мор• н wетрок.w 
11'0 Н CKOTlt.I 11'0 Н plt.IEll.I 11'0 Н А I О'( Н • • • н • • • • Н OfCIAIHHVIO 
нм1ж•111v н.1 него. ') Въ богомилския Разумникъ се казва, че 
земята е сложена на камъкъ, който билъ поддържанъ отъ Д (4) 
кf'l'ов• SA•тw. Тая прtдстава още по-ясно е посочена въ бо
rомилската Тайна книга. Сатаната, като слtзълъ подъ земята, 
11амtрилъ тамъ двt риби лежащи на водата и свързани като 

1) Прtдставата эа птицата rоrоль по водата с:р11щаме още въ Слово о 
полку Иrорев11, д11то кв11эь Игоръ говори на р. Донецъ : .о Донче, иемало 
ти вuичlи, пел1111вшу квяэ1 на впънахъ, с:тлавшу ему эел11ну траву на с:вонхъ 
с:ребреныхъ бреэ11хъ, од11вавшу ero теп.11ыми мъrлами под'Ь с:tиiю эепеву 
Ареву, с:трежаwе ero гоимемь на годtЪ, чаАцамн на с:труяхъ, чрьнядьми ва 
ветр11хъ• .  

2) Stari.пe XXI,  202. 

•) Порф11рьег1, Апокр. с:каэанiя о иовоэав. пиц. и еобытlяхъ. Спб . 
1 890, с:тр. 385. 

') Сжщи, Апокр. с:к о ветхоз. п. и соб. Спб. 1 877, с:тр. 1 24. 
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волове за орань ; тh крiш'hпи цtлата зе11я1) : et transcendens 
(sc. Sathanas) subtus terram, invenit duos pisces jacentes super 
aquas, . et erant sicut boves juncti ad arandum, tenerites totam 
terram, стр. 74. 

7. CamalUUZA& - сапiана. Сатанаит., като помиспилъ А1 
стане равенъ на Всевишния, билъ наказанъ отъ Бога ; той 
бипъ съборенъ въ бездната, и частицата - u.л&, която по
казва божественото му досrоинство, била отнета отъ името 
му. И тоя епизодъ е миналъ въ нашитt легенди оть бого
милското учение, както за това знаемъ отъ ПОСJiанието на 
Ео 1·имия ооъ Акмония, отъ Зигавина и оть други извори и 
произведения на бого.милството, като напр. отъ старобы· 
гарската версия на книгата Енохъ и др. 

8. С16оренитrь отъ небето Сатана11.лови ангели, заедно 
е& своя на1tалникъ, се спрrьди - едни въ ВIЗдуха, друш но 
земята, трети надъ безоната. Тая прtщ:тава се ср�ща въ 
единъ отъ най -старитt апокрифи - Енохъ. При своето въз
хождане отъ земята къмъ Бога , Енохъ вид�лъ на второто и 
на петото небеса увиснали мрачни ангели, които бнпи отмет
налитh се отъ Всевишния Сатанаипови посл�д.ватепи : си сжт 
rрнrо11и, ИЖI Wl.f'll.row.111.• w 1,i с Tll.M.111. C'll. ки.аз•• свои• ап·
НАНАI. (стр. 1 69, 1 72). Въ сжщия апокрифъ се разказва какъ 
Богь съборилъ Сатанаила съ неговитh ангели, които оста
напи .да хвърчатъ постоянно изъ въздуха надъ бездната : 
11 Wl.p'll.ro:i: lro C"h 1.WСОТИ C'll. •frAИ iro, И Kil AilTM ПО 11.'11.S· 
дtfX'O\" 1.ии.111. 1.11-..roiv веsдни (стр. 176). Въ друrъ богомилски 
разказъ, именно въ Пр�нието на Христа съ дявола, се го
вори за дявола, който, по Исусова эаповiщь, биJI"Ь об"hсенъ 
въ въздуха съ главата надолу : Нес11. no1.1A-k wкмкоr с1...аs11тн 
дн-kкоАА ЗА n.:aт-k, и 1.u11.1.wcи и i wк-kсн 1ro ст1111.моrм1.11. (стр. 252). 
У сроднитh на богомипитh масалияни особено е би.110 раз
ширено вtрването, че Сатанаиловитh ангели - бkове се на
миратъ наьредъ изъ въздуха и по земята, дори и въ самия 
човtкъ. 

9. Адамъ билъ направенъ отъ 7 '1.асти : отъ пръсть - n
лото, отъ камъкъ - коститh, отъ Червеното море - кръвьта . 
отъ слънцето - очитh, отъ облацитh - миС'ЫIЬта, отъ в�-

1> Според'Ь богомипиn, двtn риби оэвачавuи Евавrепието и А110-
сто.11а ,  а земята В'Ьрху nх'Ь бипа nхвата черква. Срв. пo-rp't с:тр. 74, стра
нична бt.11-tжка. 
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търа - диханието, отъ огъня - топлината му. Тая любима 
.11еген.1.а на старитt се срtща въ раЗJIИчни вариации въ апо
крифнитt и богомилски съчинения. Въ гръцкитt текстове 
частитt еж. обикновено четири, въ славянскитt - седъмь или 
nо-рtдко осъмь. Богомилскитt легенди прtдпочитатъ чиспото 
седъмь и го докарватъ въ свръзка съ седъмь небеса и седъмь 
планети . Въ богомилската редакция на книгата Енохъ Богъ 
казва : „ Въ шестия день заповtдахъ на своята мж.дрость да 
направи человtка отъ 7 части : плътьта - отъ земята, кръвьта 
- отъ росата и слънцето, очитt - отъ морската бездна, 
коститt - отъ каменъ, мисъльта - отъ ангелска бързина 
(и отъ облаци), жилитt и косата - отъ трtва, душата -
отъ моя духъ и отъ вtтъра" (стр.  1 77). Въ богомилския Ра
зумникъ частитt еж. посочени 8, но се изреждатъ отъ тtхъ 7, 
подобни на тия въ книгата Енохъ : „ тtлото - отъ земя, 
кръвьта - отъ морето, коститt - отъ камъни,  диханието 
(душата) - отъ вtтъръ и отъ духъ божи, разумътъ - отъ 
облакъ, очитt - отъ слънцето и отъ роса, мисъльта - отъ 
анrе„ска бързина и отъ смtхъ и плачъ" (стр. 260). Въ единъ 
гръцки прtписъ на Въпросо-отговоритt, отъ ХШ в., еле
ментитt, които съставятъ човtшкото тtпо, еж : кръвь, лига 
(rpЛiyµa), сокъ (XUJL�) и жлъчка (хоЛ�). 1) Въ другъ гръцки 
прi;писъ, отъ XV в. , четиритt елементи на човtшкото тtло 
еж : въздухъ, огънь, кръвь и лига (qiЛ€y1-14). 2) 

10. Боzъ създава челов1Ъц1�т.1Ъ, за да замrьстятъ пад
нал1�т1Ъ ангели. Тая мисъль, загатната въ книгата Енохъ (стр. 
1 72, 1 89), е била възприета и развита отъ богомилитt съоб
разно съ учението имъ. Зигавинъ изрично изтъква това имъ 
вtрване : „Богомилитt казватъ, че падналитt ангели, като 
чули, че Сатанаилъ се билъ обtщалъ на Отца да ги замtсти 
на небето съ човtшки създания'" ,  тогава тt почнали да се 
съвокупяватъ съ человtческитt дъщери, та по тоя начинъ 
да може тtхното поколtние да се Rърне пакъ на небето. 
Отъ това смtшение се били родили исполи�tитt. 8) 

1 1 . Адамовъ записъ.  И тоя мотивъ (Адамъ дава записъ 
на Сатанаила ,  че ще бж.де неговъ �еловtкъ, за да му се по-

1) Мочулыкi11, Греческiе списки такъ называемой • Бесtды трехъ свя
титепея • . Варшава 190 1 ,  стр. 1 2. 

2) Пакъ тамъ, 24. 
3) Р. Gr. СХХХ, 1 305 . 
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зволи да оре земята, която е Сатанаилова), добрt извtстенъ 
на богомипскитt произведения, е намtрилъ мtсто въ разrлеж
данитt отъ насъ легенди за миросъзданието. Срв. за мотива 
и за неговитt вариации и разпространение по-горt, стр. 223 с.11. 

Отъ горtизложеното става явно, че легендата за Тиве
риадското море е богомилска не само по основната замисъпь 
за дуалистично творение отъ Бога и Сатанаила, но и по вмt
стенитt въ нея типични богомилски митове и прtдстави. Дори 
и да се допусне, че „Спtпченскиятъ" прtписъ на легендата 
по поrрtшка е отнесенъ отъ Григоровича къмъ юrОСJiавянскн 
текстъ (срв. по-горt, стр. 288 бtлtжката),  пакъ трtбва да се 
приеме, че пеrендата въ нейнитt руски прiшиси, по потекло 
е боrомипска. Маздеизмътъ и манихейството, които нtкога 
еж. били прострtли своето учение и срtдъ туранскитt народи, 
а тt еж могли да го занесатъ въ Русия, еж. проповtдвали 
крайния, абсопютния дуализъмъ, а не умtрения, коАrо ха
рактеризира богомипството и който е застж.пенъ въ нашата 
легенда за Тивериадското море. 

Относно въпроса - по кой начинъ е миналъ разказътъ 
отъ югъ у руситt, дали по устенъ ипи по литературенъ п.ж.ть, 
за неговото разяснение помага самиятъ съставъ и форма на 
пегендата. По своята схема, по изложението на епизодитt и 
подробноститt, по умtлото и правилно прокарано умtрено 
дуалистично гпедище, както и по изпопзуването на канонични 
и апокрифни книжовни елементи, легендата прtдставя несъм
нtно писмено богомилско произведение, а не обикновена про
стонародна приказка. За книжовенъ произходъ на легендата 
говорятъ достатъчно дори и слtднитt само имена и пр�А
стави : Тивериадско море, Сатанаилъ, Господь Саваотъ, без
началенъ Отецъ, три камари въ въздуха, архангепи Михаилъ 
и Гаврипъ, Богъ на боговетt, Отецъ незаченатъ и нероденъ, 
Синъ . роденъ, но несътворенъ, Духъ Свети несъздаденъ и 
нероденъ , но изходещъ отъ Отца и др. Мапкото народнораз
казвателни елементи въ легендата ще да се дължатъ на че 
стото прtписване на произведението отъ малограмотни люби
тепи на чуднитt и апокрифни произведения. 

А че богомилски книrи еж. били проникнали отъ Бъл
гария въ Русия доста рано, за това свидtтепствува зна
чителниятъ брой на т'Бхнитt руски прtписи, запазени въ 
рж.кописи отъ ХП в. насетнt, както туй бt изтъкнато на 
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много мt.ста въ нашето изложение.  Не е безинтересно въ 
случая да припомнимъ и извtстието на Никоновския руски 
лtтописъ за разговора, воденъ между философа и руския князь 
св. Владимира , когато послtдниятъ се готвt.лъ да приеме 
християнството : „Володимеръ же обtщася прилtжно слушати. 
еилосоеъ же начатъ г лаголати сице : въ началt сотвори Богъ 
небо и · землю въ первый день. Во вторый же день сотвори 
твердь, яже есть посреди водъ ; сего же дни раздtли шаси 
воды, и полъ ихъ взыде на твердь, а полъ подъ твердь . Въ 
третiй день сътвори море, и рtкы, и источникы, и езера , и 
сtмена. Въ четвертый же день сотвори солнце, и луну, и 
звtзды, и украси Богъ небо. Видtвъ же первый отъ аггепъ, 
старtйшина чину архангельску, и помысли въ себt, рекъ 
сице : да сниду на землю, и прiиму землю, и поставлю пре
стопъ свой на облацt.хъ сtверскихъ, и буду подобенъ Выш· 
нему. И ту абiе за гордость Господь сверже его съ небеси, 
съ чиномъ сущимъ подъ нимъ, и въ него мtсто постави Ми
хаила : бt же имя противник у Сатанаилъ, и отпаде отъ славы 
первыа, и наречеся противникъ Богу . . . м 1)  Нtма съм1:1tние, 
че тоя разказъ е по- късна интерполация, но все пакъ и тоя 
фактъ ясно говори за отдавнашно проникване въ руската 
книжнина на богомилски легенди и за тtхното вписване дори 
въ лtтописъ, какъвто е Никоновскиятъ (Патриаршескиятъ).2) 

Гръuка легенда за сътворението на свi»та. 

Текстъ. - Близу до rорtразгледанитt легенди за съ
творението на свtта стои и една гръцка легенда, запазена 
въ сборникъ отъ XVI в . ,  въ Парижката Нац. Библиотека, 
№ 500 (Supplem.), л. 52-566• · Обнародва я В. Моч.ульскiй, 

Апокрифическое сказанiе о созданiи мiра. Одесса 1 896. Тя е 
единствената досега обдирена гръцка �татия, въ която с.ж се 
отразили богоми.Лски прtдстави. Въ нея се срtщатъ и редъ 
други апокрифни елементи, които, безъ да б.ждатъ дуали-

1) Попное собранlе русскихъ пtтописей, т .  IX ( 1862 r.), стр. 43. 
2> За ра нното проникване на аскето-боrоми11ски .възrпеди у русиn, 

срв. интересния докпадъ на проф. Н. К. Никольскi/J, четенъ въ засtданието 
на Петроrрадското Репиrиозно-Фи11ософско Общество, на 1 2  ноември 19 12  r. 
и озаr.11авенъ : О древне·русскомъ хри

_
стlанствt, Спб. 19 13 . 
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етични, еж бивали използувани отъ боrомипиn за nхниn 
книжовни творения. По тtзи причини и ние я печатаме тукъ , 
като, за пp'IJr ледность, разбиваме текста И на глави. 

Перl х�ащ XOOJJ.OU Y.tXl vO'YjfJ.« oopcivtov �m 't"" У�· 
1. - 'Ev cipxfl imC71aa 6 810, wv o6ptxvbv xtx! tijv yfjv. х11! Y.,v 

6 ouptxY� tixtx'tor.axeutx�, u! � rf/ liXIX'tczax!UIXat°' х.11! ti6p1X't°' tiYtx· 
µacrov G811't0, u! tivtx(dcrov cpo>'tO' XIX! crx.6't0u,· х.11! 'ltpocri't�av 6 8.О, 
f7tta cr't6Лou,, 'tOU' �IX�OY't� 'tЬv OOplXYOY 6tiox.ti'tw 'tfj' 1*. ottt� 
�IXG'ttX�OUcrtV х.11! tijv yi)Y. ol 8е atUAOt �llatcВ;OY'ttxt СтЬ "t(j)y 6�wv, u! 
'ti 681X't11 .mo 'tOO nup6', u! 'tO яОр �IXatcВ;l't/Xt � 'tOO crx.6't0� 'IUll -tO 
crx6't°' iurvo „&А.о; о6х lxat, � alav 6 au11rr1A.t� 'IюdYYYj' 8tt 
latt crx6'to' ieШnpov, 8поu Jdllet 6 81� c!matatl11t 'tck mauJ.14't11 'tf); 
7toY7jpC�. ij "tOU, 811Ciюv�. � ouv qiA.� wo nupb;, hpµ11Cvoucr11 tb G&dp 
'ldjxat, µ'. х.11! i11:dvw t6Jv ucrcr11ptixovcж 'ldjxaШv elcrcv O'tUA.ot dY't'I 4�va, 
х11! 8«d&xtx O'tUA.ot elcr!v xwqio! 3'7jA.uxol. 6 е� аt6Л°' mvat tittЬ toO hp
µoo 68tzto' xtx! ti11:08CSet 11utb llvw toO �ocrШmu $ 1*, dlttv11 х11! x.11-
J..oOvctzt hpµa u811't11. 

11 . - "O&ev х.11! ieipxet11t 6 mi't11� 'toO nup6', 8, х11! xuxler 
tbv 11:11pli8etcrov . 1;w&ev, 8mu 8oxtpd�ovc11t ol liJ.14p't(a)ЛoC. w 11:Лdщ wo 
1t0t11iюo icmv 'ldjxet� µ'. iv&cx �v х.11! yacpuptx, �' lxet ttA.tito, 811xtU
Лou, 8Ш8ех11. х11! бt11v (?) lpxet11t � фuxi/ wo apdcrtxt (?) tiv:111:11uoucrtv 
ix 'tfj' qiA.oy6'. ха.! оМh tijv yacpup1XY • • •  (?) xtz! ol 1t1pticr11vщ elcrip
xovctxt ez, •bv nщxiSetcrov. о! 8е nlmona; xoЛ��oY'ttJt iv •Ф nuptvq> 
1tO'ttxµф. 

111 . - ·о & ito•11J.'6', 6 iv ittxp11Wcrq> �v Гdyy-lj, War'Qlt, 6.ср' 
ou ieepxovc11t ol 8'. WJ'tlXJ.LOl' wouv. Г71Шv, ФetcrШv, Tlyp� х11! EucpptitтJ'· 
8t'ttY� �oucrt n«v ttA.i)pwf.14 � 1*, tiv11toЛ�v, 86crtv, llpxtov х.11! µa
G1)!Lбpltxv. &, lqi'J) 'Eittcpdvw, 6 Kuitpou, 8'tt i�tcrp.iVYj � ll�u� tittЬ 
�' yi)' xtx! 'tfj' d'tptx,, xtx! µij voµ{G'J)te, 8tt Юtxcrcrtx µata t!�ucrcrou 
r'i'J ха.! ni'tptx elcrlv· tijv 8! na•ptxv �txatcВ;oucrt crt6A.ot imti. 'tiA°' yckp 
�' ci�uac�'J yfj· xtx! µdpwpe' toutou MwUcrfj' ( х.11! ol t!Se?.qio! txu'tOO 
x.tx! txl 8Ш8ехж qiuA.ж! 'toO. 'laptx�A.) � x.tx! tijv ЫA.txcrcrtxV l<JXtcra, х.11! 'tijv 
yfjv el8ev �Лtо,, xtx! iv tx6"tt) 'tOY Фtxp116Jvtx x11'tadrnae· · 8taxШptae у!Хр 
о 810, 171:! �6aw11:0v пdG1), � yi)' •« G811'ttx х11! i1t0C71aa 11u't'ck &d
Atxacr�. xtx! apti&7]xev ,Uaov 'tfj' &IXJ..ticrG1j, бр71 d-;p�. lqi1) у!Хр дtx
p!S · tiv11p11Cvouatv бр1) XIXZ XtZ'ttx�tZlvouatv Шltx• XtZl &а latY)a& txU'Cijv toO 
p.ij 67tap�1jvtxt tZ�V. t!ЛЛ' iv i11� cruvcpt��aovctxt tck XUJ.14't'IX txU'tfj' 
('111>�. А.71'. 1 О- 1 1  ). Xtx! 1tiAtY' брtОУ l&ou, а ou щeЛetЮa't'txt оо8е 
intG'tpiфouatv xжЛUфtZt П1v "(ijv. 
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IV.  - дtахЮрtае дi 6 8аЬ; �ocplaov 'tOO ЧJro't� xcxl �cxiJ.iaov 
'tou аМtо�· Х<Х! 'tb plv � ix&aa �p.ipocv, 'to дi � ixciAaai 
vuxtcx· x<Xl ixciмae 6 8аЬ; 'ttjv �pcxv 't'/jvдa пpdmjv, frt'°' iatlv xuptcxxij. 
tbv ('jupcxvЬv !IV(J) xocl xcit(J) iaiapf(IIOe ul &aal дipJiOCY Шое11аеv. хос! 
aWA(j� 8'. !'tcxeav, ot'ttva; 'tЬv o6pcxvbv �cxatci�ouat. xcxl ircol11aav о 8аЬс: 
доо qi(IIO'tfjpcx; t('jU; р.аусiЛо�, 'tOV �Лtov al� !pCXOatY 1'ij; W.ip�. ul 'ttjv 
aaЛ-/jV7Jv !l; 19cxOatv � wхЩ. о дi �6vo; 't('jO 8ао0 �cxcnci�attxt О� 
'twv 'ti(IO'cipюv p.aycil..юv tiv4LI0v. 

V. - 'ft да -re'tcip'qj �JUP' ircol11aa 'tou; tiyyil..o� ul tbv пp0-
'tov llyyeЛov ixtil..eae Ecx&ocvcx�A., ul l1f11 пр� м6v· lдоо пp/i)'tov <fyra-
1..ov ai imi11a11 X<Xl 19P6vet tci toO 8ао0, хос! p.7j tci till6'tpttx. х:х! ·zдоО 
6 0еЬ; XtxteЛ&IOv m! 'tt1v yfjv, lnol11aa 'tOV щ«&r.aov. xtxl xocUacx; 
iou; �teycil..o� ti•i&J.LOU;, llfY/· lдоо дадю"'11 Op.rv ieoual11v wo lxatv af; 
fY-txo:rto; tivti дuо tivip.ou,; nviovicx; вl; дoul..elcxv o�v xocl t/i)y rcl..cxap.i
't(J)'I xetpЮv, & �ouЛop.txt rcl..cia:xt. xcxl alatЛhп al; 'ttjv anpaciv rcnp11v . 
x11l !аеа� iG!ptxAtap.!vot !ю; tf); auvta>.alcx, 't0V imck cxlЮvюv. tvcx S•ocv 
x:x��'ttxt С. х-501..1" . ..; SЛо; urcb 'toO rcup6;, tvx ixЛua11n 11:av пptaюr..ov 
� '(11;, lvtx il..�v xptV(J) x6ap.ov t!�cx. 

VI. - Kocl ircol11ae 6 8аЬ; tci xapou�lp. xocl tdc fecxnpuytx Х<Х! 
rcoЛu6p.iuz•11, �IXG'td�ovitx tbv �6vov tx6to01 fe npuya; tф ivl u! re 
rctipuye; 'tф ivl. x<Xl ttx� p.lv дual x11l..61):'tou.,.t tci rcp6atamtx 116t/i)v, 
'tсЩ дi Sual 't(jf,; rc68cx;, !vcx p.7j xcx'ttxACXJ.L!f&й»atv � OrcipЛtip.rcpou h6· 
't7)•o; 'tOO tiopti'to� 8аоО, xocl liVfJЛhv а� 'tOv cxl&Eptx t�O o6p«voO , хос! 
yey6v«1Мv ie ЫЛ11р.оt p.?vЮpoqiot, •&tpЮpO!pQr., rcavtilipo!fOt, x11Z i;Шpo!fOt, 
ixovta; 'toacxO•tx xalltipttx, Srcou xottci�ovi11t llyyaЛor., tipxciyyaЛor., •eou
al11r., Suvtip.a", tci xapou�Zp. xtx! ie11npuycx Xtx! mЛu6p.p.txttx. xcxl mciV(J) 
toUtOU toO uфlo:rrou 8ае1О �6vo;, lxюv tb �JJ.Ji°' tixo[p.Yj'tOV 6 8а6;. Xtx: 
rctxpsa't'ljxcxatv CXU'tfP xlAttxt xr.AtciS�, xocl p.upttxt µuptciдe; . x:xl AlttOup
yoOV'ti; IXU'tfP :ixix'ttxrc/XUat(J); cn6p.tx'З'tV tiwp.voOvta;· &yto;, &yto; xupto; 
�ctfjixti>&, rcЛ-ljp11; 6 06p11vb; xtxl � yfj tf); д6е11; aou. 

VII. - Кае! p.a-rck 'tb rcot1jGQ.t 6 8аЬ; 'tlXO'ttx мv-rac auviatYjGS irctck 
�p.iptx; xixl imd: txl0vcx;, xtxl irc'tck awЛou;, ot'ttvs; �txcni�ouat 'tOV o6ptxvOY 
мl тlfr1 '('fjv. х11! irc'td: vijaou; p.ayciЛtx; Xtx! imd: �РУ/ p.ayciAtx x11l uф11Лсk 
aqi68p11, xtxl Erc'tck X�'t7) p.aycil..cx iv 't1) &cxЛciCIO'tj . xtxl 'tOV �Лtov. xtxl 'ttjv 
plv �piptxv rcaptrctxпt iмvю tf)� yfj;, 'ttjv да vU1tt11 ОrсЬ •ck xciw p.ip7J 
tf); �- Ш; !1971 6 д11�l8, S'tt tiycxЛЛtciaatcxt &; у!усх; дptxp.al"v 68bv 11utoO, 
lircb lfxpou 'toO oupocvoO � ieoso; txutoO, xtx! 'tO XIX'ttiY't'rjJJ.11 IXUtOO 1� 
clxpou toO ooptxv('ju (W txl... tYj', 6-7). Xtx! rcciAtv livi-retЛev о fJl..to; xocl 
auv71X&Jja11v мl !уvю 'tijv 86atv txU.00. 

VIII .  - ·о Si rco'tcxp.Ь; 6 дsx6p.svo; tbv fjl..tov x111..&r"°'' 'gМtl'Y6;. 
ou•o; yd:� xuxЛar matXv 'tt1v y1jv. ou't1J; yd:p tivcx�t�iX�st •bv �Лtov xocl 



(2'Х 10П1 фз. Ar АЭХ/ш>J /IJ. (f ":JOAэ'Jil}0"(1cЬ (ZiX :iot..э'li!)OD1il (ZIX ZIAЭUP,):U:JO).JI 
'iot..э'li9�1d(l)X (:IOX Эl. ?JAэ'li!)OAj "O(l)gg qз. t..ot..120tfdэ-o- dоц ,..,,., Ql. (20Х ·1dni 
<!>з. "r t..эxlш>J f&.I. (f 120х ·/1).. !1,3. "' t..ЭXWoDJ d4Ji 9 "'9dш Ой.1. (1tf a(l)gg qз. 
эхlш>в 120х .,odni 120х �202g ''9dш '� '� 7i'10 1z1эXd110 120х �zidJП/ч 
-20х ,..41 52э 'o"(g �?х 9 to 120з.20ПJdх ·20d� .tx (f 120з.0!)1э"(эз. 1iox ·':]эdз. 
.. о !)Ol. Q1!.JI (201' • ,.1. МЗ.)dЗ. 001 Q:ILJI (20Х ·'зэdз. ·.а ооз. Q:ILJI (20Х ·'зэdз. �dc,i.> 
not..9dX no1<pd:i.r. orn Q1!.JI 1зd1w; 120х ·,е �ot..9dX 'з.20х ;:riз.1t..3.I. 'оз.хЭD)Q 'о" 
-9dX 9 120х лэ,вg "'1зdз. �dc,i.> 1iox ,з�1 �dfil(f 11Х1 'ot..9dX to 9 "'°or.iilooQ! 
'/&.1, Aфdэ'Ji'f :!pl.:ILJ АС,91 (ZIX MQ)QIO� ,Q1 АС,91 t010t)X t..1Dp J110Jl.DJI 7i'l.:ILJ (ZIX АС,9А 
-uil .�j AC,!ll. 20Ю9х Л1D2З r;1g<Ь� zчо JZiX 090 'з. 201(1201 .A(l)j"( 9 AOl.DnO.l.Q20 
1.qз.. ''oл1xdzx 9 t.01"(902 лqз. ''0Пng3g 9 ло1л902 t..q1 ''odo201 9 AO.:tJIП лqз. 
''qidx 9 A01"()d1tf1 лqз. ''09Xodg9 9 ло1з.d�П лqз. ·�dз"1t9.t2r1 9 л01dJino�1cЬ 
1.q1 '3t)tX2 лo1d�noлr12 лqз. ''�9�01 9 лo1dQtfpзg лqз. ''0311.doXD 9 л01d9 
-тlJO� лq1 ''9.tn� 9 t..01dQП<pз.'X.9 лqз. "°"ftdr1:u (f л01d�'lfJ1.:1LЗD t..qз. ·'�о 
1Xll.AO.l.?J103:11. (XIX 1%11"00MX'°1Q '11.D/p.1'X. /\CQ)QcЬ� АС,91. [ �l.:ILJ 1 '1МЗ.ДХ1 "'°A9dJI 9 
1r1x �3godcЬy, 'Щ�"(З� '�'lfdя. '501"(н,. "udy„ ''93Z .r1з.oz1 r1лэ1iоомох 
'Pl.QXI (XIX 5(1))009 7i'l.1!.f A1"(fJ1!. JO �з. "5(1)d3X9.l.2r1 9 (XIX '39'{1Х2 (XIX '09Xodg9 
''�9�01 '('0111.dox.o) ·�9.l.n� ''o"юdr1:u '"CQJ"( ''oл1xdr1x '1o'lfng3g ''°dor1з. ''91dx 
• ,Q1 z1gф� <!>/\XldQO фз. "' 7i'l. d,.1. A(D21 "ЗD(l)AJlcЬЗl.Dr 001nr111., !)Ol. M"(Xt)X 
лqз. ':]od1r1x to '-10"(:1.tXldз.и .�З"()D'°В: �.tyrt 9 1зJ..rc 01001 7:'10 "t..<p'lf1зX 
120х t..od(l):IL9t..1tф ''odyoQ- 'oz! . ,0 'r:oo1z;x ;зХ1 �01.90Х o7i'J.. О. - "XI 

"!)Ol.QXI ,..и,10�-в „41 юnOAJJQтlXI"( � 
'(.µ. (l)З.JJXO:Uf) 10ХJП (Zi'lt фt..XIOQO ф1 "' 7i'З. r11оф� nзg<pg 07i'A 7i'l. .л9лzidQO 
t.qз. 1ХIЗ.ЗХО!1Q �з (Xl'X. ·t..�"(Ol.D f&g13odnц (XIX AOl.�93-f фl.QXI AXIDllfOO 
0038 Xl t..41 t.q:.QXI 1.DnOt)QA! (XIX 1DM"("(JIQ 10"(3lif (XIX "'OЗ.Xl'JtOi n'OAJONL 
ооз. 1:u; �.DXIQ1QXIA:JO 't)i"(/j. 9 А�о9з '°"l ·�'(.Ol.XIAJI � "' 'fll.XM � '12 
Ol.!)Ol. 13dfcЬX1AJI (XIX ''9Ar1nn. 9 001.t'XI r11fd31 qз. 13AJIQ'lfrl"( (XIX 001.QXI AOMdt):l.t 
qз. r1'1fdf q1 '23 1Зt)l�3:1L 'OOЗ.QXI A1.Dt)Q t..41 �Dt)Xlch ,01"(/,!. oz.\. 9 " " "AC,9Aftтl 
ioxзg<po АС,91. Aq'Jt-в1d11 лq1 7i'З.n м.02з JIA1З.JI 'n3QP,)Q 201gф� 1iox •'J'dзлХ/сЬ 
1r1x зз. 'J'з.цndx ''l. �p.or11f!' ''.2. t.(l)U9�io1�no�r АС,91. 1iox 'м1u.J11fnзt..:1L (Xl'X. 
A(l)A91i1iog AC,90UAO:IL М,9.2. '1зo�r1�io10 JZ A1.D23 �JJA (Xll.QXI "'ZJЗ-{l-Z1tQЗ '� 
5QOJn 'QOl. (:Uf 0038 оо.2. 4.1.09 (f 1Z.2.3Xd1 i ,10 'z)dn.tdz"(1cЬ (f 1zx z3зxz'lf 
-оzсЬ 'z3зt..oo:u 'z3з'X,ioтl ''°"9сЬ ''ол?tсЬ '201злJ1cЬfto3:IL9 'zJ'X.00111.; 'J'1"(%1"(Z.2.xix 
''ооозф Ql. h<pd:и "' .AC,911.drl'lfJi АС,91. 7i'З.э'li �!JdX 10Щ Z.2.JIDз'lfdz'lf Ot)Q (ZX 
Z'X.JQ 1Z"(JchЗA А1.t2З OOAZdQO 00.2. (ZX 51А..\. 5� 1dXfll nOD.Ct)QJi � q:1LJ1 (Z'X. 
5(l))O'lf9 '3:ri1n.l.d9 5зor;1dn'lf 1Z1"()Xm'X.Zl.:!Lr Oot.ZdQO ооз. 5(1)J � 'f&з. QЦJI A'ID21 
AC,9l.QXI Z)d0:1L1og9 'О "' "1З�JIQ1QZAf '�"(0.2.XIAJI 5� 2!'10 (ZX 5,g1зodn:i.r. (ZX 
t.qdl.to"(cЬ q� :io'lfdf q.2. '21 Aq.2.9Z 1ЭdfchZAJI A1"(fJ1!. (ZX 1Z.2.ЗXJ�2'10 nOJ"('f 001 
zttd11 7i'.2. (XIX �.2.QZ (XIX ·шnoлr;io 001.QZ ,10 (ZX 1.DnO"("(f.2.ZAJI . оотlzз.о:и 001.QZ 
t\Ol. d7i'.t 7i'1Q .z1gф� :�рз. 1Щ zлэ1i9омх 7i'З. zdl.�f :�рз. (ZX •t..Щ�"(ЗD „1� 

'IJ.'\&3 1н о�;,инЮо&J.'1.3 n 81tH3J31t nn'l.dJ t l t  



Т е к с т ъ. 3 1 5 

6 liYjp iv 't1j �· � ое y'ij XOtAU7ttEt tb qi� iv tOt� veqiiAOt� toO cUp� XOtt 
cive1�0tlvet tb ax.6to, xat! xatAmet Пjv y'ijv. xat! тcdЛtv tivatullet 6 fjAt� 
XOtt StipxetOtt tb qiы, 't'ij' �Jdp�. )(.(Xt oбt(J)' 11:A71poOt0tt 6 xp6v� XOtt t�'. 
µfjve,, XOtt tpt0tx6at0tt i��XOV'tOt mvta �µipatt XOtt tpE� Юpatt XOtt v�·. i�
ooµdoe, XOtt t�'. J.LfJVE' toO EVtOtUtOO . . .  6 о& xp6vo� ёхеt wpat' ��· (?) � 
ое wpat ЁXit АЕТСtа �·' Y.Ott QUt(J)' ф71cpt�oµiV(J)V iтcttEAE!'tOtt �µipat µlat, xat! 
mptтcAiov tO: �·. Aemli. iav cro OtUta avatOEL�ТJ' XOtt ТСо:/tЕ� �j.Lip� �. �tot 
i�ooµdoat. xat! lтcatpwv xat! сiтсЬ twv ima µ71vwv twv ix6vt(J)V civa 
Лаt'. �µfp�. XOt! АсХ�Е �µ.ipat' tp!, imЖ (elxoatµlatv) хж1 loou тсЛ�рЕ� о '. 
i�ooµioe, µeta tYjv auljtatatv too x.Oaj.LOu. ха! tooo ·1�·. i�ooµioж,. 

х. - Kat! oбt(J)� ylvEtOtt tO: opatta XOtt tO: ti6p0tt0t 11>, VOOUJ.LEVOt xix! 
tO: AIXJ.L�IXVOJ.LEVIX. 6ptC1f.LO' iattV о oupixv6, xix! � y'ij, о fjЛto, X/Xt � aaA�V'Jj, 

хж! tO: datpix tO: XtV7jtO: хсх! cixCv71tr.x el, SouAeCetv xet! 611:7jpealetv twv iv
&piliтc(J)V xet! tO: SivSpet tO: lyxetpri;et xet! dxetpтcet. xl.X! et[ �otlivett 't'ij' y'ij,, 
xoi:! Ot[ ТCOIXt xett tO: X�V'Jj XIXt tO: tEtpliтcooet, XIX tO: &7jpCet xr.x1 tO: X�V'Jj 
't'ij' &IXAcXGC17j,, XIXt о[ lxwe,, XOtt Оа'% EV to� U?atatv OpWJ.LEVOt XIXt XIXtOt:• 
A0t:µ�:xv6µev0t: 6п: twv civ3'pwтc(J)v, xat! тc0t:tSeu6µav0t: XIX! voouµevat: тcatpdc twv 
Aoyt(J)V . civ&pwтc111v, twv YP1XJ.LJ.L1Xttxti>v XIXt cptAOC10ql(J)'/. tO: Se µ� opwµev:x 
отсЬ twv tiv&pwтcrov elcrlv, tO: i•1dvro toO oupr.xvoO о[ !ХууеЛоt, Aiyro, хж! 
tФv ivviж tetyµdtrov et[ tli�e�, х1Х! 1.ХЕ фuxat! twv civ3'pwтc(J)v twv Stxetlrov. 
tOOto уО:р хсх!" о 8ео; f.vvo�a'%, tO:; oupetvlou, ouvdµe� Et; 6тcoupyC0tv IXUtOO 
toO elvett i{jЛou. 

XI. - 'О ОЕ 7tpli>to; tWV ciyyiAWV tatx&al;, vuv ое ТCF-WtG; twv 00tt
µ6V(J)V, тcpw71v µ!v qiro,, vov Se ax.6t�, 6 �0tt0tv0t�Л, ll>pCa&'Jj 7t0tpO: toO 
8100, rvat XOttEA&тJ EV 't1j ytj, XIXt lfpТJ xouv tX7tO tWV teaa&prov yrovtwv, 
civ0tt0Afj,, Мае�, dpxtou etat! µEC171J.L�pl0t�, xat:! qiipТJ tbv xoov lvw7ttov toO 
8еоо. xet! xettй&wv lcp71 icxuttj>· SetЛ tw , !vet ci7tiA-&(J) el� tO: tiaaetpet µ€р71 
't'ij; y'ijl.: Xet1 tOU x6aµou ТCIXVt6�. t6tE µetO: 't'ij; pd�oou, � EТCE(f)EpEtO, 
7t0t�a� axfJµIX atoi:upoo, Е�' tXVIXtOA�, Ма�. dpxto; XIXt J.LEC17/J.L�plet XIXt 
Aat�wv xouv, ciтc1JЛ&ev ivwтctov tou 8еоо. xet! !Oro, el x0tpStoyvЫat7j, iat!v 
6 8е6,, xet! 7tiVtlX tO: ytv6µev0t iтctvoer. xoi:! oбtro; тcotfjaat; �Л&е ( 7tF'b') 
tbv 8e6v. xet1 тcliAtv ).iyet, f.O:v vor1arJ toOto о 8е6;, tvet xettiA&ro iv 't1j 
rt XOtt EV � &t:tЛ.daC11), x.et! �a(I) tbv &p6vov µou E1tt tWV VEcpEAti>v, XIXt 
ye�aoµat 8µoto� t� 6фtatq>. X/Xt f.O:v apтcdaro tt 11ipo, 't'ij' &!O't7jtO; OtU

toO, оо qio�71�aoµ0tt 0tOtф, oute ftip!J> tti>v ciyyiЛrov etutou. xetl xpatti>v 
tbv xouv ciтc1JЛ&ev el, tbv 8ebv. �Ot! ЁОWХЕ tbv xoov EL� tO:; ayCoi:; xerp� 
OtOtoO. о ое 8еЬ; AOt�ti>v tbv xoov el; tlX; xerpat' ioi:utoO i�· оох Et7tOV 
aot l:oi:toi:vat�Л, 8tt cpp6vet tO: toO 8еоО xoi:! µ� tO: ciЛЛ6tptix, 1tetpi�71; Пjv 
ivtoЛ�v µou. tb о! µe!ov 8 lтс;оС71ае,, latro тс;ро; ivт.po�v aou хсх1 tti>v µetO: 
аоО 7topeuoµivro•1. х:х1 a:p�&ro tb cpti>; xet! icrtro ас;: ах.от.с.;. хжl E1ttx0tЛoO 
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1':cx'tliv хrМ civ'tlXPtato, J.L� lxюv �фtv ciyyeA.txijv, сiЛЛ' cxl� 1t«pli w� 
o0pcxvo� civa<px&ercn. J.L� rpipюv ф 'tou 8еоо !Xycxwix't'7jotv e6&rJ, <ipmEo� 
'tO �pcxlietov � <fvro хЛ�оаю, laoev i1tl ф yfjv, xizl dv't« -� 'ttiyp.cx'tiz 
cxOtoii, J.LUpttiЩ wooizpcixoV'tcx, хсх&со, 6 1tp� дiz�l8 Л!уеt· moal'tllt 
ix 'tOU XA7jt00 oou хtЛЩ, xcxl J.LUptiX, ix 8�t6\v oou, (1tрЬ, оа 8i о6х 
iyytet), 1tЛ� 'tO� 6cp&cxA.J.LO� oou xcx'tcx�oa". x«l liv'tcx1t68ocnv liJ.L«p'tю
).6)v �феt (W схЛ. 1..' , 7 -8). 't6'te 6 <fpxюv MtxcdJЛ ltp71 1tpb' 'tov 8e6v· 'tli 
o6pcivtcx ixavili&rjocxv, 8iaiw'tcx 1t!ZV'toxprftop, �m<J&ev 'tou 1':iz't«V4. xcxl ltp'J} 
6 <fpxюv М:tх�А. • atWJ.LEV хсхЛw,, хtМ (J't6)iiav J.LE't!Z qi6�ou. xizl a6&rJ, 
ixA.eCo&7J 6 о6рсх�, хtМ iтdx&7J 6 Иtхсх�Л «pxtatpci't'J/Y°' 1tcxpli 8aou 
1tCXV'toxpci'top°'. ф � 8�сх xcxl 'tO xpci'to' vOv xcxl liel xcxl al, Щ /Xl6)v°" 
't/i)V cxl.Юvюv , liJ.L�V. 

Съдържание. - Богъ създаJl'Ь небето и земята. Свtтътъ 
се състои отъ нtколко пласта : върху най-долния и безкраеиъ 
пластъ, който е - тъмнината, се крtпи огъньтъ, върху огъня 
- водата, върху водата стоятъ 7 стълба, а тt поддържатъ 
земята и небето. Огъньтъ съгрtва водата на 40 лакти и от
тамъ тя излиза по лицето на земяТа въ видъ на топли извори. 
Оттамъ извира и огненната рtка, която обикаля около рая 
и на която има мостъ, по който трtбва да минатъ душитt 
на умрtлитt : праведнитt минаватъ благополучно по моста 
въ рая, а грtшнит-h падатъ въ огнената рtка. Рtката, която 
е въ рая, се нарича Гангъ. Отъ нея изтичатъ други четири 
рtки - Гионъ, Фисонъ, Тигъръ и Ефратъ, които напояватъ 
всичкитt крайща на земята. Небето е като изопната кожа, 
подържана отъ 4 стъпба. Божиятъ прtстолъ се крtпи отъ 
4 голtми вtтрове. 

Въ 4-ия день Богъ създапъ ангелитt и тtхния на
чалникъ, Сатанаила. Послt създалъ небеснитt чинове : архан
гели, власти, сили,  херувими, wестокрили и многооки ангели, 
на които отредилъ за обиталище 6 небесни камари. Па като 
направилъ 7 стъпба, които да крtпятъ небето и земята, ка�то 
и 7 голtми острова и 7 високи планини, Боrъ наредилъ даи
жението на небеснитt свtтила - слънцето, луната и звtз
дитt. Спънцето, щомъ измине дневния си пж.ть, слиза отъ 
огнената си колесница, която бива прtнесена по рtката 
Океанъ, за да му се прtдаде пакъ на източната страна, дtто 
то отново се възкачв а на колесницата си и поема своя пж.ть. 
Движението на слънцето докарва годи. шни врtмена : пролtть , 
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пtто, есень и зима. Има 12 съзв'hздия на · зоцияка, пр'hзъ 
които минава слънцето въ течение на годината : Бикъ, Близ
наци, Ракъ, Лъвъ, Д'hва, Вtзни, (Скорпионъ), Стрtлецъ, Во-

• 
допtй, Риби и Козирогъ, 1) които управляватъ 12-тtхъ мtсеци ; 
7 планети : Зевсъ, Арисъ, Слънце , Ермисъ, Луна , Афродита 
и Кроносъ, които управляватъ 7-тtхъ дни на седмицата. Обик
новената година има 365 деня и 3 часа , а високосната заема 
тия 3 часа отъ другитt близки 4 години, и пр. 

Посп-Б Богъ заповtдалъ на първия отъ ангелитt - Са
танаила, да cJJ'hзe на земята и да му донесе пръсть отъ че 
тиритt крайща. Сатанаилъ не изпълнилъ точно божията за
повtдь : вмtсто да отиде до четиритt крайща на свtта, той 
направилъ кръстовъ бtлtгъ и само поменалъ тия крайща 
(изтокъ, западъ, сtверъ, югъ), взелЪ пръсть и въЗJitзълъ на 
небето, за да види дали Богъ ще узнае за станалото. Сата
наилъ си мислtпъ при това, ако бжде узната постжпката му 
отъ Бога, да слtзе на земята и на морето, да постави прt
стола си на облацитt и да стане подобенъ на Всевишния. 
Богъ наказалъ за това Сатанаила, като отнепъ небесното му 
достоинство, нарекълъ го сатана и го съборилъ на земята 
съ цtпото му ангелско воинство. Небето се затворило и ар
хангелъ Михаипъ · стцналъ архистратигъ, на страната на Бога 
Вседържателя. 

Ето букваленъ прtводъ на поспtднята глава (XI) на ле
гендата, дtто се съдържа епизодътъ за сътрудничеството 
между Бога и Сатанаила, за неприязъньта на Сатанаипа и за 
изп.жждането му от� небето : • Поставениятъ за пръвъ между 
ангелитt, а сега пръвъ между демонитt, нtкога свtтлина, а 
сега тъмнина, Сатанаилъ, получи заповtдь отъ Бога да слtзе 
на земята и да вземе пръсть (xoov) отъ четириТt крайща на 
свtта - отъ изтокъ, западъ, сtверъ и югъ, и да донесе 
пръстьта прtдъ Бога . Като слtзе Сатанаи.��ъ), рече си : „ Стра
хувамъ се да отида въ четиритt части на земята и на цtлия 
свtтъ. • Тогава ,  направи кръстовиденъ знакъ съ жезъла,  що 
носtше, и каза : .Изтокъ, западъ, сtверъ и югъ. • Па като взе 
пръсть, върна се прtдъ Бога, мислейки си : „Ще видя, дали 
Богъ е сърдцевtдецъ и дали ще се сtти за всичко, което 
стана• . И като направи така, отиде при Бога и пакъ си рече : 

•) Ред'ЪТ'Ъ е малко заб"Ъркаиъ в-ь гръцкия тексn.. 
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„Ако разбере това Богъ, азъ ще сл'hза на земята и на морето, 
ще поставя своя пр'hстолъ на облацитh и ще стана подобенъ 
на Всевишния ; и ако �аграбя (открадна) н'hкоя часть отъ 
неговата божественость, не ще се убоя отъ него, нито отъ 
н'hкого отъ неговитh ангели • .  И като взе пръсть, отиде при 
Бога и· я пр'hдаде въ светит'h му рж.цt. Богъ взе пръстьта 
въ рж.цt и рече : „Нали ти рекохъ, Сатанаиле, да мислишъ 
(само) за 

·
божитt работи, а не и за други ; ти наруши по· 

р.жчката ми, и по-малкото дtто направи,  да бж.де за срамъ 
на тебъ и на твоитt послtдватели, · и нека да изчезне св'hт
лината ти и да стане тъмнина. • И (Боrъ) го нарече сатана и 
антихристъ , който да нtма ангелско лице, а негърско, въ от
воренитt небеса . И като не можа да понесе божия гнtвъ и 
като похити наградата (знака) на висшето призвание, падна 
на земята и съ него всичкиr'h му чинове (воинства), на брой 
четиридесеть мирияди , както казва протокъ Давидъ : „Нека 
хиляди паднатъ отъ страната ти и десеть хиляди (мирияда) 
до десницата ти, но до тебе н'hма да се приближи. Само съ 
очитh си ще гледашъ, и ще видишъ възмездието на rрtш
ниn • (Пс. ХС, 7 - 8). Тогава князь Михаилъ каза на Бога : 
„ Владика вседържителю, небеснитt м'hста се изпразниха сл'hдъ 
сатаната. • И (пакъ) рече князь Михаилъ : „Да застанемъ до
бр'h, да застанемъ съ сrрахъ ! •  И веднага небето се затвори 
и Михаилъ стана архистратигъ при Бога вседържителя, ко
муто е славата и властьта сега и винаги въ вtчнит'h вtкове, 
аминъ• . 

Историко-литературн и  бtлtжки. - Гръцката легенда, 
както се вижда отъ печатания по-горt неинъ текстъ и отъ 
даденото И съдържание, е апокрифенъ разказъ за създа
нието на свiiта отъ Бога . За създанието на че.пов'hка въ нея 
не става дума. Разказътъ се състои отъ дв'h части : въ ос
новата на първата лежи монотеистичното библейско пр'hдание 
за сътворението само отъ Бога ; втората часть, напротивъ, из
дава ум'hрено дуалистично гледище за сътрудничест�о между 
Бога и Сатанаила, който е глава на анге.питt, и сетнt за изпжж
дане на послtдния отъ небето. Тоя съставъ вече показва, че 
разказътъ е компилация, минала прtзъ рж.ката на умtренъ 
дуалистъ-богомилъ, който въ библ.ейската схема за сътворе
нието е добавилъ епизода за първия ангелъ С�танаила и за не-
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rовата замисъль да направи своя земя и да се прогласи равенъ 
на Бога. Така сглобенъ, разказътъ прtдставя съчинение, съ 
което си служели византийскитt богомили съ гръцки мате
ренъ езикъ. Съ течение на врtмето, бидейки четенъ и прt
писванъ отъ правоспавни, разказътъ е билъ отново прtра
ботенъ, съ цtль да се маскира повече дуалистичната му тен
денция. Това бие на очи особено при епизода за занасянето 
отъ Сатанаила пръсть на Бога, който епизодъ е прtдставенъ 
доста замъглено и който може да се разбере само по пара
лелитt, запазени въ българскитt богомилски произведения. 

Изобщо взето, т. е. въ първата си и въ втората си часть, 
rръцкиятъ разказъ прилича на българския, руския и боснен
ски разкази за  сътворението, особено на така наречената ле
генда за Тивериадското море. Различава се отъ тtхъ главно 
въ изложението : гръцкиятъ разказъ прtдставя повече по
дробности въ първата си часть, дtто се даватъ географски ,  
геолошки и астрономически свtдtния ; славянскитt разкази 
пъкъ напиратъ повече на дуалистичната страна, дtто Сата
наилъ е nрtдставенъ като Богъ, дtто земята се създава бла
годарение на донесената отъ Сатанаила пръсть и дtто самъ 
Сатанаилъ създава отъ огъня на кремъка своето ангелско 
воинство и пр .  

Ето прочее по-главнитt успоредици между гръцката 
легенда и богомилскитt съчинения, нtкои отъ които из
тъкна вече и Мочулски въ поменатата негова статия : 

1 .  Части и устои на св!Ьта. Въ гръцката легенда се 
казва : • И устрои Богъ седъмь стълба, поддържащи небето 
изподъ земята и които поддържатъ и земята. Тия стълбове 
се крtпятъ на водитt, а водитt - на огъня ; огъньтъ пъкъ 
се поддържа отъ тъмнината, а тая тъмнина нtма край " 
( x°'t 7tpoait°'�EV О 8е о, !m/X aro/..ou,, tou, �°'atit;onci, tOV oupcivov 
uri:oxat(J) 't1)' уУ),, orttvз,. �ciat&�ouatv x°'t Пjv yY)v. оЕ Si at6Лot �ciat&
�1:1v-rcxt U7t0 't'WV u?Gt't(J)V, xcit 'ti USx'tci 07t0 'tQU 7tUp6,, xcit 'tO ri:Up 
бcxatt.i�E'tcit u7to 'tou ax6'tou,, xci! 'to ах6•щ-; !xet'vo 'tEAQ' cxux ЁХЕt ). 
Подобна прtдстава за свtта намираме въ Тайната книга на 
богомилитt ; най-отдолу стои огнената бездна, надъ нея -
водата ; върху водата - земята, поддържана отъ двt риби ; 
надъ земята е въздухътъ и твърдьта, надъ които слtдватъ 
небесата , седъмь на брой (Срв . стр . 62, 74 сл.) . Въ леген-



320 Гр„цка пеrеи.111 эа С'ЬТворението на св11та. 

дата за Тивериадското море (стр . 295) срtщаме СJitднитh 
съотв-hтни пасажи : .Рече Господь : буди небо хрустаJiное на 
стоппt:к жеJitзныхъ . . . и буди на тt:к стОJiп'k:к камень недви· 
жимыи, а на камени земJiя, а подъ земJiею адъ недвижимый, . . . 
а подъ адомъ тартаръ дна нtтъ• . Въ богомипския Разумникъ 
частитt на свtта стоятъ една на друга така : земята се държи 
на водата, водата - на каменъ, камъкътъ на четири ЗJiатни 
кита, китоветt - на рtка огнена, тая рtка се крtпи върху 
оrънь, а огъныъ - отъ жеJitзенъ д&бъ (срв. стр. 260). 
Сжщиятъ редъ на напJiастенитt свtтовни части, както въ 
наwиятъ Разумникъ, срtщаме и въ Jiатинския диаJiогъ между 
Адриана и Епиктета : terra, aqua, petra , quatuor animalia ,  ignis, 
ablssus, arbor (Срв. по ·горt , стр. 270). 

2. Сатанаи.л:ъ пръвъ ангелъ. Въ епизода за сътворението 
на ангепитt, дtто изобщо н-hма н-hщо дуаJiистично ,  еж вмък
нати думитt : .въ четвъртия день (Богъ) създаде ангеJiитt. 
Първия ангеJiъ назова СатанаиJiъ (Elx'tlXYIX�Л) и му рече : .Ето, 
създадохъ те първи ангеJiъ, мисJiи само за божитt нtща, а 
не за други • . Тая фраза вече издава богомипска тенденция : 
бждещиятъ врагъ на Бога носи името, което му даватъ бо· 
гомиJiит-h - СатанаиJiъ : СатанаиJiъ е гJiава на всички ангепи. 
Първиятъ ангеJiъ се нарича СамаиJiъ още въ еврейскитt апо
крифи, това име продъJIЖава да се ср-hща и въ християнскит-h 
апокрифи. 1) Произведенията обаче, които минаJiи у богоми· 

JIHтt, па биJiи тt отъ еврейски ИJIИ отъ хрисiиянски произ
хо)J.ъ, почнаJiи да си служатъ и съ двtтt имена - Самаипъ 
и Сатанаи.лъ, докато най-сетн'k второто име станаJiо типично 
за сжщинскитt богоми.лски книги. 1) Богоми.литt биJiи усвоиJiи 
с.жщо и гJiедището, че СатанаиJiъ ИJIИ сатаната е пръвъ ангеJiъ, 
както напр. въ Тайната книга ; други отъ богоми.литt дори 
го смtтапи за Синъ божи, по-старъ и.ли по-мJiадъ отъ Исуса, 3} 
както се знае отъ вi>ститt у Йоана Екзарха, Козма, Зига
вина и др. 

3. Сатанаилъ занася на Бога пръсть. Нtма съмнtние, 
че тоя епизодъ въ Гръцката Jiегенда е отражение на бого
МИJiското учение за създанието на свtта и на анге.литi» отъ 

1) Срв. no·rop1>, стр . 25. 
2) Срв. стр. 1 72, 1 7 7 ,  196 тексть и бtп11жка 4-та, 207 и др, 
З) Срв. стр. 25, 74. 
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пръстьта (и отъ кремъка), които Сатанаипъ извадипъ отъ 
водата. За това богомилско вtрване говорихме по-горt, стр. 
304 ; тукъ само ще заб�жимъ, че въ Гръцката легенда то е 
прtдадено неясно и недоизказано. Онзи, който не знае бого
мипското учение, не ще може да проум'hе за какво Богъ иска 
пръсть отъ Сатанаипа и какво ще прави съ нея, нито пъкъ 
ще помиспи, че тукъ става дума за дуапизъмъ, за сътру дни
чество между Бога и Сатанаипа при създанието на св'Ьта. 
Въ начапната редакция на Гръцката легенда тоя епизодъ 
вtроятно ще да е бипъ прtдаденъ въ пъпнота и ясность, а по
късно той е билъ съкратенъ и замъгпявенъ нарочно отъ пра
вовtрнитt християнски прtписвачи на текста. Се така неясно 
е прtдаденъ и разказа за страха на Сатанаила да отиде до 
четиритi> крайща на земята. Вtроятно тукъ се загатва за 
пръсть, взета отъ четиритt страни на свtта, отъ която билъ 
направенъ Адамъ, ипи за четирит'h крайща - изтокъ, западъ, 
сi>веръ и югъ,1) отдtто иде името му : 'A(vcztoA.�), д(uа�). 
"A(pxt�), М{aaJ/IJЮplcz) = ЩМ:. Що се отнася до бtлtжката, че 
Сатанаипъ, вмtсто да отиде до крайщата на земята, напра
ви.пъ само кръстно знамение, тя едва пи ще принадпежи на 
богомипския съчините.пь, който е ненавижда.пъ кръста, а ще да 
е била добавена отъ правоспавнитt прi>писвачи на пегендата. 
Отражение на тоя мотивъ срtщаме въ бъпrарскитt народни 
разкази за сътворението, напр. въ пеrендата No 1 ,  стр. 329. 

Босненска леrенда эа сътворението на св'hта. 
Текстъ. - Тая пегенда се намира въ единъ рж.кописенъ 

сборникъ отъ XVII в. , въ Пловдивската Народна Библиотека, 
.N'o 1 1 6 (54) , п. 90-97. Сборникътъ, безъ начапо и край, съ
държа апокрифни статии и мопитви. Ако се сж.ди по езика, 
паметникътъ ще да е билъ писанъ нtАдt въ Босна ипи Хер
цеговина, съ сипно впияние на народния езикъ и съ спtди 
отъ икавско и йекавско нарtчия. Вмtсто шт (h) и жд (�), 
въ рж.кописа редома се употрtбява само единъ знакъ - h. 
Легендата, озаглавена Поч1ти1 ски1т4 (Начапо на свtта), бt 
обнародвана отъ проф. Б. Цоневъ въ неговия трудъ : Спа-

. вянски рж.кописи и старопечатни книги на Народната Библ. 
въ Пповдивъ. София 1 920, на стр. 1 82- 1 84. 

1 )  Срв. по-11опу паралепъ въ народната пеrенда № 1 0. 
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Почетне екнеr4. 

34ЦJО f.;- &.;- С4ТКОрН С411 CKHITll. ? � Т4Н KplMf GНIШI i 4H
l'IAll. 8 :Б.оr.а н4нs.tsр4нн, кон ки н.�зк.ан11. G4T4НAHAll.. Он11. поч1 мн
САнтн К4КО BHW к1hн w Гi ш, и ,  тон MHCAlhH, CIДI НА ПрНIСТОАll. 
rli11.. и доh• к НIМ8 .И.Нf 4НА11. 4PX'.&Hh1Ak, AHhlAll. rli11. к1рнн,  и р•"  
м8 : 8СТ4НН ,  nor4HH,  ННI ти т•н СНДIТН 1 и •дрн „„ ноrом11., н ONll. 
П4Д1 ПОДll. ЗIMAS, и ски 4Hh1AH , кон к1рок•r• Нfr4, П4ДОШI с HIG4, 
fДНН под 1' ЗIMAI ,  4 Др8зн и.а ЗIMAI, 4 тр1ти WСТ4Ш1 под НIGOMll. 
и.а •Р• : КАКО CI r ДI кон ПОА\IНОКАШI Гi НАШll'О, ТАКО и WHДI WСТ4-
К4Шf. и ски CI С4ТКОрНШI дi4КАН , кон МНША4Х'l.4 он•н ЗАl.4 MHC4All. и 
кон CAl.4Ж4X'I d1ЧНПIТР4, и з.ато HCTll. • WX'OA4CTH пркн rpн1r11.. 

и 1'ЗМНСАН 1·.;- :Б.i К4КО GH MHCAHW i rp4Дll. к.ад4 конскl нзr•
RHW, Т4КО Н f.;- МНСА4Ш1 К4КО &И WПtT4 НАПIННО WНИ KOpll. 4HrlA.t, 
Д4 s•д• Н4 пSно. и С4МНСАИ н C4TKOjtH ЧА&IК4 НА CП4CIHHI Нfrоко, д• 
CI W ЦIАОК4 АIДИ ПАОДI W ЧАОКtК4 И pt W ЧfMhl и.а Пр&О &.;- С4Т&ОрН_ 
11Ак1кl.4 w ч1мh1 жик1тн, П4КН с.аткорн НА npнl\HKI ч8д1с4 &IAHK4 С4-
ткорн f.;- :Б.а.-. Е..а ПОНIДIАННК С4ТКОрН CKITAOCTll. СК1т81 H.&pt CKITAO 
СА8НЦ1 j К.4 ТОрННК С4ТКОрН UCI ПАОДI W ЗIМА11 qJO ICTll. коhа И 
K4CI ПАОД• ; К4 ср•д• С4ТКОрН к.ас• зк1рн н CKOTI н WCT4AI ЖНКННI,  
ко1 е8 И.а ск1тl.4 ; u ч1ткрт.ак с.аткорн ск1 птнu,1 8 ia1p8 н рнs1 8 
мор• ; к• ПIТАК С4ТКОРН ЧАОКIКА, 4 • Cl.4Goт8 • Hll. д•r11. •д11.1 , С4Т
кори „. НА ПрНАИК8 CKOIO, dд•м•, кон GH пркн ЧАОКIК. и КАД4 Т4Н 
с4'rкори 8 § дни ,  и !i д4n 1 Н1ДtА8 с.аткорн покои с1sш, т1р1 
почи н•. и Т4Н ДАНk г ... - ПОСТ4КН HIДIAIO , и р1ч1 Д4 CI • н• ННIДНО 
ДIАО Н f  ДIА4. 34 тон НАА\1111. ICТll. потрtGНО КIAI ЗАО жнтн, •Р• Н1 по
ЧНТАК4СМО CKITl.4 НIДIА8. и ТАИ ДАНll., кон С4Т&орн г...- dд•м•, 
dд•м11. Н1  МОЖI ни IД4Н11. д•n ВIЗ дplr• ЖНКIТН, н ПОЧI rоко
рнтн : Гli, Д4Н МИ Дpl.4r4. Г.:" р1• : tfДAMI, АIЗН НА ЗIМАИ ! G)„ AIЖI 
и Scнl.4. Из• мs 1•1111.- w p1s4p11. 6кrl.4, ж1нl.4 dд.амоd, 1с А1кl.4 етр4н1 
dд•мок8 1дно '"вро из ptB4pk Ад•мокшr�, и р1 • 1м8 : wто ти 
дpl.4r11., dд•м•. 

Т•и г ... - s.;- 1.4К4З4 нима. ст.аn • р41О и т• нr11. НАСТ4НИ и 
д• HMll. ек• TKOplHНI • р8К• tlд•м• НА CAISЖGl.4 Hll'Od. и pi ННА\1111. : 
ПАЗНТI Д.t &4Cll. Дlil&OAll. HI Пр1&4рН 1 И Пр1Д4 ИМ i &Ohl ПОС&1h1но, 
коr З&АШI р.азlмно АР•&О, и р1ч1 НА\1111. : Д4 Нf поrнтнт1 • тон 11oh1, 
'"' К4КО в•д•т• ICTH тон ,  коh1,  в•д•т• C4rptШHTI ; З4'1'0Н CI ч•
&IHTI, lpl К4ДI Г11.- рАН НАС4ДН С 4Hl'IAH С&ОНМН, CK.IACH (?) C&OI 
др1ко и коh1 · с.аhдш1, w ск.�коr4 г ... - к• Sст.а Sзнм•ш• и томsн с.а
ткори р.азl.4мно др110. 
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и �4T4H41H.U. ИА\4 SAOEI Н4 1'1Д4М41 и Н41 6кrl и &41С4ДН AOsl 

и ПOfOTlt. ДPIKHI Д4 Пj11А4СТИ 1'1Д4М4. и T4KW СТ4Ш1 l'IД.Wlt. и &кrд 
К4 j14И , И ДOhl ДlilKOAlt. И C4'r&Oj1H С1 SMHWA\lt., l'f Т41Д4Й BHIШI SMHlil 
t.4 p.tlO И f0h4ШI Н4 j14ПI К4КО И ЧAO&IKlt. Н41 HOr8 И SB4ШI С1 К61АСН41 
ДIКНЦ4, 'l'lpl С1 С4Т&орн Дl&HЧHOMlt. SMHWA\lt. и rA.tBOMlt. Дl&ИЧНОМlt., 
и доh1 Н4П4СТОВ4'1'И 6кrl, rовор1hи : SAllJO ви шh1т1 IСТИ wнorAH 
воhА ? G»rовори 6вr4 и р1" :  HHI Н4М r4 PIK40 Б.' IC'l'H . и р; OHlt. : 
К4Дt ви ,„. IAH wкои коh1, CBI RHC'l'I SН4АИ, 1110 Б...- SH4 и '1'4КО i .  
6&Г4 lвtри ДlilKAI и 8отрж1 li lilBIЧHЦI и SААОЖН WH4 IДHHOMlt., 4 
дplroм1t. dд.о1мд SААОЖН . O u  прождрнt ,  dд.tм ж1 S.tАожнк�., спо
м1нl rlii. и стнснl gвучнцl 1 rpAI. � т•н е1 чдс11. 8rAtД4Ull rр1ш
ницн и H4SH . и доh1 к HHMh г..- s„�, HS4rH4 .ltflt. из p.tta н .... и 
ЗМНIО npOKAI Д4 к1h1 Н1 fОДН Н4 ptnl, • Д4 • ПIНА 1i1Д4. 

и САТВОРН г..- HC'l'A ЧАО&IК4 ПAl'l'lt. 1ro w ЗIMAI, кости w мр4-
МОj14, 8Mlt. w врЗННI  4HrlACKI .  

_Съ1.ържание и историко-литературни бмtжки. - Пър
виятъ божи анrепъ Сатанаипъ намиспипъ да стане по-гопtмъ 
отъ Бога и седнапъ на божия прiк:то!lъ· Ангепъ Михаипъ, 
който бипъ останапъ вtренъ на Бога, съ единъ ритникъ съ
борипъ Сатанаипа отъ небето, него и неговитt ангепи, отъ 
които едни паднали на земята, други подъ земята, трети се 
спрtпи въ въздуха и станали дяволи, служители на Луцифера. 
За да запълни тtхното мtсто, Богъ сътворипъ Адама и Ева. 
Той създапъ въ шесть деня всичко по земята, животни, птици 
и растения, и въ седмия день - недtпя си починапъ. Поспt 
поставипъ първитt чеповtци въ рая и имъ порж.ча:1ъ да не 
ядатъ отъ разумното дърво, за да не съгрtшатъ. Сатанаипъ 
посадипъ поза, прtсторипъ се на змия съ моминска глава, 
впtзъпъ въ рая и измамипъ Ева и Адам:а да ядатъ отъ за
бранения пподъ. Ева Изtпа една ябълка и дапа друга на 
Адама. Адамъ, като се сtтипъ за божията заповtдь, ябwата 
се спрtпа въ гърлото му. 1) Богъ изпж.дилъ първитt человtци 
отъ рая и прокълнапъ змията да не ходи вече на опашката 
си и да се изпълни съ отрова. Чеповtкъ е създаденъ : ппътьта 
- отъ земя, коститt ;.__ отъ мряморъ, умътъ - отъ ангел
ска бързина. 

Епизодитt, комто съставятъ тая легенда, именно паде
нието на Сатанаила, създанието на свtта и чеповtка, прt-

1> Оттамъ и названието - .Адамова ябъпка•. 
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грtшението на Адама и Ева и изпжждането имъ изъ рая, еж. 
разказани по начинъ, който силно напомня народнитt при
казки. Легендата, изпърво писана, е минала въ народнитt 
уста, разказвала се е и се е промtнявапа, докато най-сетн'h 
пакъ е била записана. Тя е сподtлила участьта на така нари
чанитt нtкога богомилски басни, които отъ книгитt минали 
у народа, приеnи формитt на приказката, за да бж.датъ за
писани въ ново врtме като фолклоренъ материаnъ. 

Но че Босненската nегенда има по-старо книжовно по
текnо, това се виж l(а отъ нейната схема, която е еднаква съ 
по11а1t<1 на извtстнитt апокрифни разкази за сътворението въ 
Палеята и особено въ боrомилскитt произведения. За ней�ия 
книжовенъ произходъ говорятъ имената Сатанаилъ, Луциферъ, 
както и нtкои замъглени подробности, чиито изворъ нами
раме главно въ богомилскитt книги. 

Името Сатанаилъ, давано на началника на паднаnитt 
ангели, който споредъ други извори е билъ пръвъ божи ан
гелъ, тукъ вече явно ни говори за богомилско съчинение или 
най -малко за богомилски епизодъ. Сатанаилъ е назованъ и 
Луциферъ (въ рк. народна форма dsчнn•т•р), вtроятно подъ 
ВJIИяние на латинската еномастика (Lucifer) въ Босненската 
область. - Епизодътъ за падналитt Сатанаилови ангеnи, които 
П4ДОWI с н•в•, •дни под ЗIMAI,  • дl'IЗН Н4 ЗfMAI, • Tl'ITH wcт•w•  
под швом1t. н• (•)•р•, сжщо така добрt ни е познатъ по бого
милскитt произведения, както напр. , въ книгата Енохъ, въ 
Прtнието на Христа съ дявола, въ Тивериадското море и пр .  
Срв. за това по-горt, стр. 1 76, 252, 291 .  - Богомилски мо
тивъ намираме и въ епизода за създанието на първитt че
ловtци, които трtбва да замtстятЪ изпжденитt отъ небето 
ангели, посntдватели на Сатанаила : l'k в. ... - к•ко ви мислиw 
i rp•д1t. К•Д• коиск• изr•внw, Т4КО и 1·.: MИCA4WI,  К41КО вн 
wшт• м.пlнно wни кор1t. •нr•л•, д• вlд• nlиo . И с•мнсли 1t 
с•тко"н члк•к• . . . - Участието на Сатанаила прн садtнето 
на рая и посаждането отъ него на лозата (и �•т11м.НА1t. имд 
ЗАОВI И4 dд•м• и Н4 6кr• и KllC.tДИ АОЗS .  и ПOfOTlt. дl'•KHV д• 
Пl'•мстн dд•м•) е сжщо така добрt извtстенъ богомилски 
мотивъ. Срв. стр. 70, 1 96, 207, 260, 261 .  Разумното дърво въ 
рая, споредъ н'hкои богомилски пегенди, е би.па лозата, чийто 
плодъ обърнатъ на вино е могъnъ да докара най-гопtми съ
бпазни и прtгрtшения. Затова б�гомипитt еж били виновъз-
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държатепи. - Митътъ за прtгрtшението на първитt чепо
вtци е прtдаденъ въ Тайната книга на богомипитt доста 
натурапистично - като съвокуппение на Сатанаипа съ Ева 
ипи на Адама съ Ева. За да събпазни Ева, сатаната въ тая 
книга се явява като красивъ юноша (sicut pulchrem adoles
centem), а въ Босненската пегенда - като кр•ен• д11н ца. Срв • 
стр. 70. - Най-сетнt, епизодътъ за частитt отъ които бипъ 
направенъ Адамъ, ако и не строго богомипски, но широко 
застжпенъ въ богомипскитt произведения (срв. стр. 260, 29 1 , 
309, 323), не е забравенъ и въ Босненската легенда . 

Всичко това показва, че тая легенда е богомипска басня 
както по общата си схема, така и по повечето отъ своитt 
епизоди. Тя ипи най-малко нейнитt елементи еж минали 
изъ България въ f:)осна, дtто отрано богомилството бt 
намtрило свое второ отечество и дtто най-сетнt то стана 
дори и държавна репигия. Къмъ краткитt в-Вети за раз
пространението на богомилството въ областитt на Босна , 
които дадохме на стр. 40, ще добавимъ и слtднитt. Вече 
къмъ края на XII в. богомилството въ Босна се било 
добрt загнtздило, защото освtнъ 10,000 души отъ на
рода, къмъ дуалистичната черква тамъ се числtли и мtст
ниятъ управитепь, банъ Кулинъ и неговитt домашни, жена и 
сестра. Въ документитt отъ това врtме босненскитt бого
мили еж наречени патарени , манихеи, еретици , кр11.ет�а нн•) 
&4&�нн , а по-късно и богомили, както се зовtх.а тt въ 
България, Тракия и Македония. Прtзъ XV в. нtкои па
метници ги зоватъ богоми.1и. Житепитt на босненското 
градче Сребърница, въ долината на срtдня Дрина, диг
напи възстание срtщу сръбския деспотъ Стефана. По . тоя 
случай, въ единъ отъ прtписитt на животописа на Сте 
фана, се казва за сребърничани : си ж1 к11.еи 1р1ен sоrо
мнА11.ек11.11  et'тh. 1) Съ други думи, въ Босна е била пригот
вена най-благоприятна срtда, която да приеме и шири бого
мипството и неговитt книги, особено пр"' зъ поспtднитt нt
копко стопtтия на срtднитt вtкове. Съ обнародване на така 
наречената Босненска легенда, еднаква съ подобнитt българ
ски,  босненската богомипска книжнина се обогатява съ още 

') Гп. повече у R1fki, Rad VII, 128 сп .  

Z) Григороеича, О Сербlи. Казавь 1 859, стр. 52. 
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единъ паметникъ. Легендата както видtхме, е твърдt кратка 
но нейното съдържание говори много за богомипския харак
теръ на босненското патаренство, както и за книжовнитt 
връзки и единение между бъпгарскитt и босненски дуаписти. 
Народноприказната пъкъ форма на пегендата говори ясно за 
въздtйствието, което богомилската книжнина упражнипа върху 
народа, срtдъ когото тя е циркупирапа дъпго врtме, за да 
бждатъ записани отново нtкои отъ нейнитt басни въ сбор
ницитt. 



Часть втора. 

Ду�листични 
български народни легенди. 

Въ богатото съкровище на бъпгарската простонародна 
сповесность еж запазени и редъ пегенди, въ които еж. се от
разипи несъмнtни .nуапистични гпедища, идещи главно отъ 
богомипството. Богомипитt разпространяваха своеrо учение 
било съ своитt книги, бипо съ живо спово, чрtзъ своит'h 
общедост.жпни басни (легенди), пригодени за разбирането на 
мапокнижното ипи безкнижно бъпгарско население. Пресви
теръ Козма, говорейки за богомипитt, казва : „ Tt смtтатъ 
своето учение за свето и баятъ прtдъ васъ нtкакви си басни k 

(еко.- еи l,4q1ни.- q1етно ткор.-т"", . sдioq11 (ИХ'"" nр•д"" кдми) нir
кдкн sдеии) . Въ индекса на пъжовнитt книги се поменава за 
баснитt на попъ Йеремия : gко ж1 s•t•т"" 6р1мн13 поп-.. liм
r•p8'e8''hlA . .  , 6ж1 Нд eOGA4SH"I\ MHOSirM"I\ . . • tflO ЖI НдПНед. 
"'Иtiрамжа ПОП"I\, HlpдS°'°MH'hlM"I\ H.t еовмsи-.. . . . ТОЖI "Htip1МJ1!3 
qто ен AsoAr•. Попъ Йеремия не е бипъ наистина строгъ бо
гомипъ, но, поради сипнит'h апокрифични тенденции вЪ не
говитt произведения, пъкъ и поради нtкои богомилски от
гласи въ тtхъ, е бипъ турянъ на равна нога 

'
съ богомипитt. 

Навi>рно за богомилски пегенди ипи формули (бабунски рtчи) 
става дума и въ Законника на Душана, дtто се забранява 
употрtбата имъ и се прtдвижда наказание за ония, които ги 
казватъ. Когато Душанъ разшири прtдtпитt на сръбската 
държава и въ нея впtзоха македо�ж':Китt богомипи и бабуин, 
той трtбваше да се опълчи срtщу тtхнитt обичаи : • Който 
каже бабунска рi>чь, ако е впастепинъ, да ппати 100 зпатици ; 
ако пи не е впастепинъ. да ппати 1 2  зпатици и да се бие съ 
тояга. • 1) Въ Русия богомипскит'h пегенди еж. извtстни съ 

1) Заковик Стефана Душава. Издао Ст. Новаковиh. Беоrрад 1895, 
стр. 67, 197 сл. 
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прозвището „български басни. ·  За сжществуването на много 
суевtрия, баяния и на пица, които еж. ги разпространявали 
прtзъ XVII-XVIll в. ,  говорятъ словата на нtкои български 
писатели дамаскинари отъ това врtме. Въ едно такова слово, 
озаглавено .Р•дн м•r•еннцw и е•мокнАн и в•еи.ркн и з•мr•нш 
и вроднцw и в••нш, четемъ слtдното оплакване на автора : 
И •з„ по мноrt4 з1мАн rоднr„. и NI е•м„ кндм„ тоАнко мноrt4 
м•rtеннцw , К4КО О11( т•• H.tШ.t ЗfМ� BA„r•peK4, н C.tMOKНAW н 
вродннцw .  . . 1) 

Тукъ ние ще се спремъ само на ония български легенди, 
въ които пичатъ най-осезателни дуалистични възгледи и за 
чийто произходъ (славянски, миграционенъ или богомилски) 
въ науката още не е казана поспtднята дума. Tt съставятъ 
една· група и заdгатъ създанието на свtта, сътрудниче
ството между Бога и дявола, борбата за надмощие между 
тtхъ и крайната побtда на Бога. Ние обнародваме тия 
легенди по слtдния начинъ. Всtка отъ Т'hхъ е означена Съ 
пореденъ номеръ, съ койrо ще си спужимъ по-късно при 
посочване на особенитh елементи въ легендата. Заглавията 
еж. дадени отъ насъ, споредъ основния мотивъ на разказа. 
Отстрани, въ десно, е посочено мtстото, отдtто е била за
писана легендата, спiщъ което спtдва, въ скоби, кж.со съд�tр
жание на легендата и посочване на списанието, дtто тя е била 
обнародвана. Легендитh, които еж били записани на източно 
нарtчие, близко до книжовния езикъ, оставяме ги изобщо 
непокж.тнати. Легендитh отъ западното нарtчие доближихме 
до книжовния езикъ, като . се старахме обаче да не измt
нимъ въ нищо смисъла на изреченията и на отдtлнитh думи . 
Това изравнение ни се налагаше не само отъ характера на 
нашето изслtдване, което не гони езикосповни цtпи, но 
главно и поради разпичнит-Б фонетични системи, съ които еж 
били записвани и обнародвани пегеидитh. Строго взето, току 
речи всички тия материали еж записани не вtщо въ фонетично 
отношение и малко могатъ да послужатъ на диалектолога. 

Спtдъ като дадемъ текста на пегендитh, всичко 16  на 
брой, ще разг педаме Т'hхния съставъ и характеръ и ще се 
опитаме да установимъ потеклото имъ. 

1 1  Срв. у В. Ka11aнosc"ill, Памятвики болrарскаrо народнаrо творчества. 
Спб. 1882, стр. 32 - 33. - В. Н. Mo11yльc"ill, Слова и поучевiя , ваправлен · 
ныя против-ь языческих-ь в-Ъроваиiй и обрядов-ь. К-ь бытовой иеторiи Болrар-ь . 
Одесса 1903, стр. 39. 
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№ 1 .  
Богъ и дяволътъ съэдаватъ другарски с:в'liта, 

посл'li враждуватъ помежду си. 

329 

Отъ с. Дюлмени (Бесарабия). 

(Изпърво имало само Господь и дяволъ, които били другари. Господь 
направилъ земята оп. пръсть, която дяволъть извадилъ оть морското дъно . 
Дяволъть се опиталъ да бутне Господа въ водата, та да остане самъ впадt.
тепь на земята, но не успt.пъ. Господь доправилъ земята пакъ съ помощьта 
на дявола, съ когото си и подt.лилъ человt.цитt. : живитt. на Господа, умрt.
литt. на дявола. Съ врt.ме, Господь видt.пъ, че е излъганъ, защото броять 
на умрt.литt. се се увеличавалъ, и рекълъ да развали договора съ дявола. 
Чрtзъ свои довt.рени хора, Господь узналъ оть дявола какъ м развали 
договора и да прt.вземе царството на дявола : r осподь трt.бвало да роди своя 
синъ, който да спt.зе въ ада и д11 избави мрътвит l; чеповt.ци. Другарството 
между Бога и дявола траяло 800,000 годнни. - Записано отъ българския 
копонисть Деня, обнародвано въ сп.  Общи трудъ, 1868 г.,  т. Ш, 73-78). 

Изпъi- ·енъ земя и хора н-Вмало. Навс-Вкжд-В било вода. 
Имало само Господь и дяволъ, които жив-Вепи тогава наедно. 

Единъ пжтъ Господь рекълъ дяволу : „ХаАде да напра
вимъ земя и хора • .  - „Да направимъ, отговорипъ дяволътъ, 
ами отд-В да вземемъ пръсть ? "  - „Подъ водата има пръс:ть, 
рекълъ Господь. Вл-Взъ, та извади малко" . - „Добр-В• ,  от
говорилъ дяволътъ. - „Пр-Вди да се пуснешъ, ама , казалъ 
Господь дяволу, кажи : съ божия сила и съ моя 1 Тогава ти 
ще стигнешъ дъно и ще нам-Вришъ пръс:ть •. Дяволътъ се 
пусналъ, но не рекъ.11ъ първо : съ божия сипа. За това не 
стигналъ дъно. На втория пжть пакъ тъй направипъ и пакъ 
дъно не стигналъ. На третия пжть вече казалъ : съ божия 
сила и съ моя. И тогава стигналъ дъно и съ ноктиn си 
закачилъ малко пръсть . Нея пръсть Господь я турнапъ на 
водата, и станало малко земя. 

Дяволътъ, като вид-Влъ 'J()Ba, намислилъ хитрость такава . 
Поканилъ Господа да спятъ, та като заспи Господь, да го 
бутне въ водата, че да 11стане самъ той и да се проспави, 
какво че ужъ той е направилъ земята. Господь знаялъ това , 
но легналъ и се пр1к"Горилъ, че спи. Тогава дявопътъ става, 
взима Господа за рж.ц-В JI тръгва кж.д-В водата, за да го хвърпи : 
той върви кжд'h водата, а земята расте. Като не стигнапъ 
водата, обърналъ се къмъ другата страна� но пакъ до водата 
не стигналъ. ТогаВ4 се обърнапъ и на тр�тя страна, и като 
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не стигналъ пакъ водата, турналъ Господа на земята, па леt
налъ и той. Като поспалъ малко, хрумнало му, че останала 
още и четвърта страна ; взима Господа и ro понесълъ кждt. 
водата, но се пак·ь не стигналъ до нея. Тогава дяволътъ съ
бужда Господа : „ Стани, Господи, да благословимъ земята ; 
вижъ, колко тя порасте, додt. ние спахме 1 • - „Когато ти ме 
носи на вси четири страни, за да ме хвърлишъ въ водата, и 
направи кръстъ съ мене, азъ благословихъ земята • , казалъ 
Господь. Дяволътъ се разсърдилъ за това, оставилъ Господа 
и побt.гналъ отъ него. 

Като останалъ Господь самичъкъ и като пораснала зе
мята тъй много, щото слънце не можало да я покрие , той 
сътворилъ въ духъ ангели и проводилъ ангела воинъ, за да 
повика дявола, да то попита, какво да стори, за да прt.станЕ' 
земята да расте. Въ това врt.ме дяволътъ сътворилъ . козата 
и, като идt.лъ при Господа, осt.длалъ пърча, комуто напра
вилъ юзда отъ прасъ :  оттогава досега козитt. иматъ бради . 
Ангелитt., като видt.ли дявола да язди на пърча, присмt.ли 
му се, а той се разсърдилъ и се върналъ назадъ. Господь 
този часъ сътворилъ пчела и казалъ И : „ Иди скоро, та кацни 
дяволу на рамо и слушай какво ще приказва, че дой.ци да 
ми обадишъ • . Пчелата отишла, кацнала дяволу на рамо, а 
той пр}lказвалъ :  „Ехъ, глупавъ Господь l Не знае да взtме 
единъ пр.жтъ, па да кръстоса на все четири страни и да каже : 
стига топкова земя !, ами се чуди какво да прави" . Пчелата„ 
като чула това, избръмчала и хвръкнала отъ рамото му. Дя
волътъ се обърналъ, та я видt.лъ и рекъпъ : .да ти яде . . 
онзи, който те изnратилъ• . Като дошла при Господа, пчелата 
му обадила, че дяволътъ приказвалъ : „Ехъ, гпупавъ Господь l 
Не знаелъ да вземе единъ пр.ж.тъ, та да кръстоса земята на 
вси четири страни и да каже � стига топкова земя !, ами се 
чуди какво да прави. А зарада мене, рекла пчелата, каза : 
да тн яде . . . . онзи, който те проводи• . Господь направилъ 
това, и земята прt.станала да расте. На пчелата казалъ : „ Отъ 
твоитt. . . . . да нt.ма отсега ната"f'ilКъ по-сладки 1 " 

Слiщъ това Господь направилъ отъ каnь човt.къ, отъ 
когото се размножили по земята много хора. А, като захва
нали да умиратъ, Господь повикалъ Аяsопа и го поканилъ 
да живt.ятъ наедно. Дяволътъ се съг ласнпъ подъ такъвъ сго
воръ : живитt. хор4 да бждатъ на Господа, а умрt.литt. не-
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гови. Господь се съгласипъ на това, а за да не умиратъ скоро, 
направилъ да живtять по 200 и по 300 години. Слtдъ много 
врtме, като видtпъ Господь, че умрtлитt станали повече 
отъ живитt, и дяволътъ има по-много хора отъ него, той 
поискалъ да развали съ него сговора, а не знаелъ какъ. 
Заради това питалъ нtкои отъ своитt хора, като Аврама , 
Мойсея и Юзупа, питапъ и ангелитt, но никой не можапъ да 
му обади какъ да развапи тоя сговоръ. Взели да изпитватъ 
за това дявола, и веднажъ единъ отъ господовитt хора го 
попитапъ : .дtкато сте направили сговоръ съ Господа, жи
витt хора да еж. негови, а умрtпитt твои, може .11и Господь 
да развали тоя сговоръ ?• - „Самъ Господь не може, отго
ворипъ дяволътъ, а неговиять синъ може, ако самъ направи 
да му се роди синъ отъ духа му, а не както се раждатъ и 
другитt хора" . 

Като обадилъ това на Господа, той взелъ да мисли : 
.Какъ може, само съ духа мой да ми се роди синъ на земята 
прtдъ всичкия свtтъ t•  Миспtлъ, миспtлъ, и не можалъ да 
намисли. Поради това, той самъ единъ пж.ть попиталъ дявола : 
„Какъ мога да направя, да ми се роди синъ само отъ духа 
ми ?• - • Твърдt лесно, отговорилъ му дявопътъ ; вземи,  че 
направи отъ босипекъ цвtте една китка, тури я въ пазва, да 
прtспишъ съ нея една нощь, като си намиспишъ, че же
лаешъ да ти се роди синъ отъ духъ бижи, и, щомъ като ста
нешъ, да я проводишъ на благочестива, цtпомж.дрена Мария, 
сестра Йорданова, за да я подуши, и тя ще стане непраздна • .  

Госliодь направилъ тъй, както му казалъ дявопътъ, и про · 
водилъ съ анrепъ Гаврила босипевата китка на цtл�мж.дрената 
Мария, който й казапъ : „Нося ти отъ Бога дарба отъ хубаво 
цвtте китка ; подуши я, че да видишъ, какво хубаво мирише 1 • 
Тя взепа китката и я помирисапа. Спiщъ два-три деня Мария 
станала лехуса . 

Веднажъ тръгнала Мария съ брата си Йордана да иде 
на черква и, като приближили до черквата, Йордану му хрум
нрло, какво ще му се смtять хората, като върви съ сестра 
си, тъй като тя още е мома, а е лехуса, и той й казапъ :  „По
чакай. сестро, тукъ мапко ; азъ ще се върна до дома и сега 
ще дойда пакъ • . Отишъпъ- дома, въэседналъ коня си и взепъ 
си сулица въ ржка, па, като пристигналъ до сестра си Мария, 
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мушналъ я съ сулицата надъ мамата1). Тя му уловила съ ржка 
супицата, измъкнала я изъ rърдитt си и му казала : .Поча
кай, братко, да ти отрия сулицата, за да не те 1:�бtдятъ хо
рата, че си ме ти мушналъ • , и съ скута на дрехата си я 
отрила отъ кръвьта. Йорданъ забtгналъ тогава, а отъ раната 
Марийна, що се откри надъ мамата И отъ сулицата на брата 
И, роди се Исусъ Христосъ по духъ божи, а Мария си остана 
пакъ цtломждрена. Като чупъ Господь, че се роди Исусъ 
Христосъ, поржчалъ, подиръ 33 годинъ да го кръстятъ. Йор
данъ забtгналъ въ далечни страни и, подиръ много врtме, 
като чулъ отъ хората какво чудо божие станало съ сестра 
му Мария, завърнапъ се дома и мопилъ сестра си да го про
сти. Тя му казапа : .Като се признавашъ, че си сгрtшилъ, 
отрtжи си ржката, съ която ме прободе, тогава ще те про
стя• .  Той си отрtзалъ ржката, и се посветилъ. 

Исусъ Хрнстосъ заст.жпилъ мtстото на Бога и казапъ 
дяволу : „Азъ ще ти отнема умрtлитt хора, за да станатъ 
всичкитt мои• . - . Какъ ще ги отнемешъ, отговорипъ му 
дявопътъ, когато азъ имамъ сговоръ съ .баща ти, живитt да 
еж. негови, а умрtлитt мои• .  - • Ти имашъ сговоръ за това 
съ баща ми, а не съ мене " ,  казаль му Исусъ. Дяволътъ нt
мало какво да стори, самъ се излъгалъ. 

И тъй се ·развалило вече съвсtмъ другарството на Бога 
съ дяВОJiа, което другарство траяnо помежду имъ 800,000 
години, отъ сътворението на свtта, до рождението Исусъ 
Христово. 

Като му отнелъ Христосъ умрtлитt хора, дяволътъ то
гава наговорилъ пъкъ евреитt, да не го вtрватъ въ нищо. 
Евреитt послушали дявола и взели да търсятъ Христа да го 
убиятъ. Като не могли да го намtрятъ, защото го не позна
вапи, подканили едного отъ неговитt спужители - Юда, да 
имъ го прiщаде. Юда имъ казапъ : .дойдете на еди-кое си 
м'hсто съ мене, дtто ще бжде и Христосъ ; и азъ ще взема 
да черпя съ вино апостолитt заедно съ него, ще се изкашля 
и обърна къмъ васъ : вие ще познаете, че това е Христосъ, 
пуснете се, че го уловете. Юда прtдапъ Христа, но знаепъ, 
какво той ще възкръсне ; затова отиш'ЬЛ'Ь та се обtсипъ, 
че като доАде Христосъ да избави изъ ада мрътвитt, съ 

1) зърно на гърдата. 
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тtхъ заедно и него да избави. Но додt Юда се обtсипъ и 
отиwъпъ въ пъкпото, Христосъ възкръснапъ и избавипъ 
умрtлитt изъ ада, а Юда не достигнапъ, и тъй той си оста
напъ въ пъклото. 

.М1 2. 
Боrъ и дявопътъ сътрудничатъ при направата на зе мята. 

Omz с. Ха.лого (Видинс1'о) .  
(Hilкora безкрайно море покривало земята. Боrъ и дявопътъ другару

вали. Дяволътъ сл-tзълъ на дъното па морето да извади пръсть, на която да 
сеJ1Натъ на сухо. Изнасяйки на1·ор1; пръстьта, тя се разнесла изъ водата ; само 
подъ ноктиn му останало малко, и съ това Богъ направилъ земята, която 
се расла. Седнали. Дяволътъ рекълъ да бутне Бога въ водата, за д:� го удави, 
и да остане самъ царь, но не успi;лъ. Посл1; взелъ да дърпа земята изподъ 
Бога, но тя се се разnгала и тъй порасла, че небето не можало да я покрие . 
Тарапежътъ нау•1илъ Бога да я посвие, та да се смали. Така станапи ппани · 

ниn и долиниn. - И. Д. Ковачев&, Народна . астрономия и метеорология.  
Сб. Нар. Ум. Народописъ, ХХХ ( 1914 г . ) ,  стр. 49) . 

Бипо врtме, когато едно чудесно и безкрайно море по
кривало земята. Еднажъ дtдо Господь и дявопътъ се раз
хождали по небето и се разговаряли. Като се уморили, пощtпо 
имъ се да си поседнатъ, но нtмало дt. Тогава дяволътъ казалъ : 
„Дtдо Господи, постой ти тука, пъкъ азъ ще се спусна на 
дъното на морето, за да извадя нtщо твърдо, та .R.a поседнемъ. 
Докато изнелъ парчето земя отъ дъното на морето, тя се раз
ширила въ водата ; но отъ оная� що останала подъ ноктитt 
му, Богъ взепъ да вапка, като да прави нtщо, и то неза
бtпtзано распо. По такъвъ начинъ Богъ спопучипъ да на 
прави сtдапище за себе си и

' за дявола, дtто и седнапи .  
Дявопътъ искапъ да подмами Дtдо Господа, та, седtйки, да 
се удави, а сетнt той (дяволътъ) да царува на свtта ; но, 
като не успtлъ, той на11енапъ да тег пи парчето земя, на 
което седtпъ Дtдо Господь, и толкова много го изтегпипъ, 
щото небето не могло повече да го покрива. Ето защо по
викалъ животнитt на съвtтъ, та да обмиспятъ какъ да се 
направи, щото земята да се покрие отъ небето . По съвtтитt 
на таралежа, 1) трtбвапо Дtдо Господь да вземе и повдигне 

1) Споредъ пегенда отъ с. Вакарелъ, таралежътъ научипъ Бога какъ 
да се смали земята, като rледалъ себе си : .Не  виждашъ ли, рекълъ той на 
Дi;до Господа, че азъ, като се събера на кълбо, ставамъ по- малъкъ ?• (И. Д. 
Ковачев&, Народна астраномия и метеорология, ctp. 53). 
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тукъ-таМ'h земята, а пъкъ самъ-тамъ да я стж.пче, та така да 
се образуватъ долини и планини и да се скжси, за да може 
да я покрива небето. Ето тъй се образувала земята и пла
ниниТ'h съ долиниТ'h по нея. 

№ 3. 

Сътрудн ичество и вражда между Бога и дявола 
при създаването на свiiта. 

От11 Ва1еарел11. 
(Богъ и дя волътъ се наговорили да иаправятъ земята. Дяволътъ до

иесълъ п'tиа отъ морето, а Богъ иапра вилъ отъ нея пита, метвалъ я наАЪ 
водата и тамъ тя порасла колкото гумио и станала земя . На ср'tдата Богъ 
посадилъ ор'tхъ, покачилъ люлка и почнапъ да се пюл'tе. Като заспапъ Богъ, 
дяволътъ откачипъ люлката съ Бога и тръгнапъ къмъ водата, за да го удави. 
Но кждi;то и да се н4сочвапъ дявопътъ, земята се распа подъ него и той 
не можапъ да стигне до вода. Сл'tдъ op'txa Богъ създапъ здравеца, босилека 
и други тр'tви, посп't чов11ка и другиn Животни. J<ато съхналъ направе· 
ниятъ отъ капь чов11къ, дявопътъ скришомъ го надупчилъ съ шипо на 4 1  
м'kсто. Богъ вдъхналъ душа у чов11ка, н о  т я  излизала отъ дупкиn. Тогава 
той запушилъ дупкиn съ тр1ши и оставилъ една отворена, за да изп'tзе отъ 
нея душата при смъртьта на чов'tка. Дявопътъ направилъ отъ капь въпкъ, 
но не можалъ да му даде душа. Вълкътъ ожив'tпъ само когато Богъ му 
рекълъ : • Стани, хвани врага за нога • .  Вълкътъ скочипъ и отк.жсналъ часть 
отъ единия кракъ на дявола, който оттогава останалъ куцъ. Богъ отреАИЛЪ 
на вълка да се храни съ овци, които ше му 11.аватъ овчариn по редъ. Но 
понеже ведважъ вълкътъ грабнапъ едно хубаво агне, Богъ хвърпипъ р.жка
вицит'k си подиръ вълка, т1; станали кучета и спогнали вълка. При това Богъ 
ударипъ съ кавала си вълка по кръста. Затова вълкътъ е силенъ въ врата 
.и спабъ въ кръста. - Обнародвано отъ Й. Ко1а11е11, Нар. астр. и метеоро
логия, 49-50). 

Като се разговаряли единъ пжть Богъ и дяволътъ, ста
нало дума какъ може да се направи земята. Дяволътъ не 
в-hрвалъ на божията сила, но Богъ му рекълъ да отиде тамъ, 
д-hто се биятъ моретата и да донесе п-hна. Богъ взелъ п-h
ната, натопилъ я въ вода и направилъ една пита, която като 
хвърлилъ, стана>tа на земя, и то отначало станала като тепсия 
rол'hма, а сети-В като харманъ, въ срt..11ата на който посадилъ 
ор'hхъ, вързалъ о него златна люлка и почналъ да се люл'hе. 

Не щешъ ли, по едно вр-hме заспалъ. Дяволътъ дебнешкомъ 
се riромъкналъ, откачилъ люлката заедно съ Бога и яамис
лилъ да го хвърли въ водата и да го удави, та тръгяалъ 
да отиде до края на земята - до водата : ха тукъ, ха тамъ 
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да нам-hри края И - нt.ма край, защото земята порасла 
дотолкова, че н-hмапа край. По едно врtме Богъ се събудипъ 
и, още съненъ, като видtпъ дявола, рекъпъ : .Анастане, що 
правишъ?•  Дявопътъ се призналъ : „ Искахъ да те удавя, та 
търсtхъ края на земята" . - „Много има да го диришъ, но 
нtма да го намtришъ ·,  отговорипъ Богъ. 

Спtдъ optxa, Богъ създалъ здравеца и босилека, а . по
спt останапитt трtви. Спtдъ това вече създапъ човtка и 
другитt животни. Богъ направилъ човtка отъ земя и го 
оставипъ да съхне. Но, скришомъ отъ Бога,  дяволътъ се про
мъкнапъ и пробипъ човtка съ шило на 41 мtсто . Идва Богъ 
по едно врtме, за да вдъхне душа на човt.ка, но, за негово 
очудване, душата не се задържала. Той се досtтилъ за при
чината, та набрапъ трtви и затикналъ 40 дупки, а една 
останала отворена. Като му вдъхнапъ душа, човtкътъ се 
изправипъ и попитапъ : .Боже, защо не запуши и тая дупка ? • , 
на което той му отговорипъ : „ Тая дупка е смъртьта • . Затова 
умираме (отъ тая дупка излиза душата). А трtвитt, съ които 
бипи затиснати дупкитt, станали лtковити. 

За да не падне по-допу, дяволътъ направилъ отъ земя 
въ}IКъ, но, колкото и да се мжчилъ, не можапъ да fму даде 
душа. По това врtме Богъ му отишъпъ на гости , а дявопътъ, 
като искалъ да се похвали, че и той може нtщо да направи, 
рекълъ на вълка : „Стани, хвани Бога за нога ! "  Но вълкътъ 
не мръдналъ. Богъ го погледнапъ, па рекълъ : .Стани, хвани 
врага за нога 1 • Вълкътъ скочилъ и отяпъ отъ единия кракъ 
на дявола : затова дяволътъ куца . 

Не се минало много врtме, вълкътъ огпаднtлъ 11 запи
тапъ Бога : „Какъ ще се храня ? " ,  а той му отговорипъ, че 
овчаритt по редъ ще го хранятъ ; и, наистина, тъй се хранtпъ 
въпкътъ дълго врtме . Веднажъ Богъ отишълъ да пасе едни 
овци, защото бипъ изпратипъ овчаря да му донесе вода. По 
едно врtме гледа - въпкътъ иде . •  Овчарко, коя овца ще 
ми дадешъ да изямъ ? "  попитапъ въпкътъ. Богъ му посочипъ 
едно дрисливо шипе, обаче на вълка то не се харесало, а по

искапъ да изtде онуй годиначе агне, което бt имtзпо кай
напрtдъ прtдъ овцитt. Богъ се съгпасипъ, взепъ та раз
дразнипъ овцитt, но, не щешъ пи, най-напрtдъ излtзпо сж
щото дриспиво шиле. Обаче въпкътъ се спусналъ да хване, 
което си ще. Тогава Богъ си извадипъ ржкавицитt и ги 
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хвърлилъ подиръ него, а тi> се обърнали на .кучета и под
гонили вълка ; отъ друга страна, Богъ извадилъ кавала си 
и съ него ударилъ вълка прtзъ кръста. Ето защо вълкътъ 
е слабъ на това мtсто, а е силенъ въ гърдитt и врата. От
тогава за вълка настж.пили тежки врtмена : когато намtри,  
изида по 40 оки месо на единъ пжть, а когато не намtри , 

търпи по 40 дни, като �адоволява стомаха си съ една шумка 
или пъкъ съ парче гнило дърво. 

№ 4 . 

Богь узнава отъ дявола какъ да смали земята. 
Отъ Етрополе. 

(Бог'Ь направил'Ь небето и земята, но земята излi>зла по-голi>ма, та 
небето не можало да я покрие. Чрi>з'Ь пчелата БоГ'Ь узнал'Ь ОТ'Ь дявола как'Ь 
да се смали земята. - Обнародвано В'Ь Мсб. IV, 1 29). 

Когато Господь направилъ небето и земята, земята на
правилъ по-голtма, та небето не можало да я покрие. Гос
подь ви.n.tлъ, че дяволътъ приказва нtщо съ таралежа, та 
проводилъ пчелата да ги слуша какво · си говорятъ. - . Не 
знае Господь, говорилъ дяволътъ на таралежа, да вземе единъ 
пржтъ, т.а да шиба земята, да шиба, да станатъ долини 
върхове, долини върхове ; тогава земята ще стане по-малка, 
и небето ще може да я покрие " .  Пчмата , като чула това, 
отишла та обадила на Господа . Тогава Господь направилъ 
долинитi> и върховетt на земята, та небето я покрило, и то
гава благословилъ пчелата : плюнката И да служи за свtтило 
на кръщаване И вtнчаване, а кошара И - за молитва.1) 

№ 5. 

Дяволътъ надупчва Т'hлото на създадения 
отъ Бога челов'hкъ. 

Отъ Търновс1'о. 
(Бог'Ь направил'Ь ОТ'Ь каль човi>шко тi>ло и го оставиn'Ь да прi>вощува, 

за да му вд'Ьхне на утрето душа. С'Ь едва тояга дявоn'ЬТ'Ь вадупчиn'Ь тhпото. 
БоГ'Ь набрал'Ь трi>ви, заnкнал'Ь С'Ь тi>Х'Ь дупкитi> и духиал'Ь душа въ тi>лото, 
та го оживил'Ь. Оттогава останали л1>ковитит1> билки. - Обнародвано on 
Ц. Гинч.еsъ В'Ь Псп. 111, Срi>дец'Ь 1882. г., 1 73). 

1) Плюнката И е восък'ЬТ'Ь на пчелата, ОТ'Ь който се правят'Ь свi>щи 
за при кр'Ьщаване и вi>нчаване. Мед'ЬТ'Ь, който се намира В'Ь кошара И, 
спужи за мопитва. То е подсi;wяяе за обичая, правен'Ь на деня на Св . Хара
лампня, когато носят'Ь по малко мед'Ь В'Ь черква, за да го освети свеще
НИК'ЬТ'Ь . Съ тdЯ светенъ медъ цi>рятъ отъ отокъ. 
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Едно врtме, когато направилъ Дtдо Господь човtшкото 
тtло отъ каль, оставилъ го да прtнощува, и на сутриньта 
щtлъ да му духне душа. Прtзъ нощьта дошълъ дяволътъ 
и, съ една тояга, надупчипъ всичкото тtло на ръшето. На 
сутриньта дошълъ Дtдо Господь и,  като видtлъ човtшкото 
тt.по се дупки, рекъпъ : .Хж, това е на правилъ дяволътъ, за 
да ме кара да правя друго тtло l Ето пъкъ азъ що ще на
правя " ,  и взепъ да бере трtва наоколо, кжсалъ трtва - ту 
отъ тая, ту отъ оная - и тупtлъ дупкитt ; кжсалъ и тулi>лъ, 
додtто най-послt изтулипъ всичкитt, и взелъ та ги замазалъ 
и загладилъ . Подиръ това духналъ въ човtка душа, чов-В
кътъ оживtлъ, и Дtдо Господь му казапъ : . Като те заболи 
нtгдt тtлото, да берешъ отъ тия трi;ви и да се цi>ришъ съ 
тtхъ, отъ тtхъ да пиешъ, съ тtхъ да се поливашъ, съ тtхъ 
да се пушишъ и съ тtхъ да връзвашъ ранитi> " . Първиятъ 
човi>къ познавалъ тия билки ; познавали ги и неговитi> си
нове, внуци и правнуци, но · послt, полека-лека, взели да ги 
забравятъ . Лi>ковититi> билки еж много, но човtкъ не ги 
знае ; затуй казватъ : .За пара цtрь има, кой го знае " . 

No 6. 

Подtлба на св'hта между Боrа и дявола. 
Богь  иска да развали договора. 

Отъ Панагюрище. 
(Господь създава дявола ОТ'Ь с'tнката си, за да си има другарь. Дру

rариn си под'tnватъ св'tта : Богъ взема небето и живит't челов1щи, а дяво· 
лъn - земята и мрътвиn. За утвърждение на под�лбата, Богъ uва записъ 
на дявола. Дяволъn, като стопанинъ на земята, не позволява на Адама и 
Ева да оратъ ; той мжчи всички челов1щи. l:)огъ тогава намисля да му от
неме властыа. Съ тая ц1;л ь той праща единъ ангелъ, въ човtшки видъ, да 
стане слуга при дявопа и да открадне записа. Ангелътъ пр'tдпага на дявола 
да се обложаn - кой ще може да извади п'tс'Lкъ отъ дъното на езерото. 
Дявопъn се съблича, гмурва се въ водата, а ангепъть взема отъ дрехиn 
му записа и отл'tтява при Бога. Дяволъn го застига при небето, сграбчва го 
съ иоктит't си и му откжсва месо отъ ходилото, аигелътъ обаче впиза при 
Бога. Господь направя ходилата на всички хора вдпжбнати, за да се не сра
мува ангепътъ отъ своя обезобразенъ кракъ. - Записапъ Нешо Бон„ев& въ 
Панагюрище, обнародвапъ М. Дринова въ Псп . ки. Vll l ( 1 884 r.), стр. 124 - 1 26). 

Споредъ както приказватъ стари пюде, дяволътъ имапъ 
смалъ-не1) равна сипа съ Бога, защото Богъ се допитвалъ 
до него за много работи. А отдt се е взелъ дявопъ, за 

1) току-речи, едва пи не. 
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това ето какъ ми еж приказвали. ДЪдо Госnодь си се рu

хождалъ по гори и по поляни, и се радвалъ наистина, но се 
му бипо криво, като си нtмалъ другарецъ да се разговаря съ 
него и да прtкарва врtмето си весело. Венажъ, като се 
разхождапъ, мtрнапа му се сtнката, и той я повикапъ : „ Стани, 
друже 1 • И сtнката се изправила прtдъ него като човtкъ : 
но то не било човtкъ, ами дяволъ. Отtогава Господь се 
сдружипъ съ него и дявопътъ му станапъ приятепь. На Гос
пода било яко драго отъ приятепството на тоя другарь, и 
за това искапъ да награди дявопа съ каквото си той поиска. 

Дявопътъ поискапъ да си раздtпятъ свtта на поповина : 
" Земята да е моя, каже дявопътъ, а небето нека си е твое ; 
п а да си раздtлимъ и човtциn : ти вземи живиn, а мене 
дай мрътвитt " . - "Нека бжде така, каквото ти рече • ,  отгово
рилъ Господь. -- "Харно, рекъпъ дяволътъ, но дай ми записъ, 
та да е уздравена работата" .  Записъ бипъ написанъ и даденъ 
на дявола. Кога Дtдо Адамъ билъ изгоненъ изъ рая, " Богъ 
му далъ земя, та да си я работи свободно. Дяволътъ веднажъ, 
като се покачилъ на единъ гопtмъ камъкъ. да си огпеда 
околовръстъ земята, съзрtлъ Адама и баба Ева, че оратъ. 
Той се спусналъ къмъ тtхъ и извикапъ копъкъ му гласъ 
„ Какъ смtете вие да орете тая земя, безъ да питате стопа
нина ? •  - „ Та ние съ негова воля оремъ • ,  рекпи тt. - „ Сто
панинъ съмъ азъ 1 А вие менъ не сте питали ; оставете земята 
мирна, а отсенова 1} никой отъ васъ да не смtе да я закача ! •  
Кога се научилъ Богъ з а  това, т о  му  станало яко мжчно, и 
тогава се попишманилъ, защо е далъ дявопу записъ . . . 

Кога хората се размножили, то дяволътъ, заедно съ 
грtшнитt, мж.чилъ и праведнитt. По тая причина Богъ на
мислилъ да отнеме на д.явопа властьта. Викналъ ангела, при
казалъ му какво мисли да прави и поспt го попиталъ, дапи 
може той да отнеме отъ дявола записката. Ангепътъ помис
nилъ и поспt отговорилъ, че може. И така ангелътъ отишъпъ 
у дявопа, като човtкъ, и се удумапъ да му слугува нtкопко 
ГО.1.ИИ'Ь, а тайно с:и HMIJl'Ь .... �реиве . • ш lllS:Н ........ . 
Дявопътъ още изпърво по.�rюбнлъ анrе.111,  118 JЮnко .111 бwJFЬ 
прtдъ него откритъ, се си криелъ записа. Веднажъ тt се раз
хождапи край едно езеро, и ангепътъ попитапъ : .Можъ пи 

1) отсега. 
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.ца ми извадишъ шъпа пtсъкъ отъ дъното на езерото ? Ти 
си и по-силенъ и по -хитъръ отъ мене, и не можешъ, а азъ 
мога • .  - .Е, ха да видимъ ! •  рекълъ дяволътъ. Ангелътъ се 
събл-Ькълъ, отведнажъ се хвърлилъ въ водата и този часъ 
се покаэалъ отгорЪ съ пi>съкъ въ ржка. Дяволътъ, за да се 
покаже, че не е по·доленъ, съблi>кълъ се, нирналъ1) въ водата, 
но се досi>тилъ, че записътъ му останалъ въ пазухарника, та 
може да падне на р.жка на другаря му, за това се върналъ 
отъ половинъ п.жть, погледалъ - нtма нищо такова. Пакъ 
иирналъ , и пакъ назадъ, до три п.жти. Най-послt, като се 
увtрилъ , че другарьтъ му нtма работа съ записа, отишълъ 
свободно до самото дъно. Лесно било на дявола да потъне . 
но да изплува , - мжчни чко малко, защото той е дяволъ, а 
дяволътъ е тежъкъ : кжд-Б може той да се бори въ пъргави
ната съ ангела ? И дод-Б се той бавилъ въ водата, ангепътъ 
.измъкналъ записа и хвръкналъ на небето. · Дяволътъ 1·0 пог
налъ и догонилъ, когато той влизалъ въ небето, сграбчилъ 
го съ ноктитt за крака, отръвалъ 1) му отъ ст.жпалото кжсъ 
месо, но се не можалъ да върне ангела, защото той билъ 
вече при Бога. Дяволътъ се върналъ назадъ, властьта му 
пропаднала, и той оттогава станалъ врагъ Богу. Кога анге
лътъ пристжпилъ съ записа пр-Бдъ Бога, той куцалъ съ л-Б
вия кракъ и се оплакалъ Богу, че дяволътъ му обезобразилъ 
·ногата. „Н-Бма нищо, рекълъ Д-Бдо Господь, азъ ще да на · 
правя на всичкит-Б хора така, и тебъ не ще да е срамота • . 
Отъ онова вр-Бме е остало да ни еж стжпалата вдлн.бнати . 

No 7. 
Боrь иска да пр�вземе

.
царството на дявола, 

който влад�е надъ земята и челов�цит�. 
Ота с. Устово (Родопитrь) .  

(Дявол'ЬТ'Ь царува на земята, на· че„ов1щитt, и на тtхнитt души. Боr'Ь 
изпраща св. Петра слуrа при дявола, за да узнае как'Ь ще може да се прt · 
вземе дяволското царство Сл-tд'Ь �tеветrодишно слуrуваие, св. Петър'Ь нау· 
'lава тайната :  дtте, родено on. мома eвpelhca (ИсуС'Ь), ще прtвземе един'Ь 
•eH'lt царст•ото на .uво.1&. Св. Петр1t иска u отн.ае •а небето и да с'Ьобщи 
наученото ва Боrа, во дяво.111'Т'Ь е nостоявво С'Ь светеца 11 не ro оставя . Св. 
Пеnр'Ь залисва дявола, като ro накарва да дири ХВ1tрлен'Ь бtntrъ В'Ь мо· 
рето, а сам'Ь той отлtтява при Боrа. Дяво„'Ьтъ засти rва св.  Петра току при 

1) Гмуриаn'Ь се. 
•1 откжснал'Ь. Oт'lt jJ1'1Ж, 0'1'1'.jJ,UI.. 
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небето и го закача съ кука за ходилото на краката. Св. Петьръ отр1>зва хо 
дилата си и се спасява въ рая 11ри Бога. Затова ходилата на хората еж из
дълбани.  - Записалъ Панайот& CpeбpefJ&, отъ Станнмака, отъ майка си,  
родена въ Устово, Родопитt.. Обнародвано въ Родопски Напр1>дъкъ, грд. 1 
( 1 903 r.), кн . V, _стр.  1 80 - 1 83). 

Едно врi>ме дяволътъ билъ царь на земята и ималъ 
всичко въ р.жката си. Нищо не можало да се отнеме отъ него, 
и който умиралъ, душата му отивала при дявола. И Господь 
биле не знаелъ какъ да отнеме хората и душитt имъ, И се 
чудtлъ какъ да му събори и прtвземе царството . Чудi>лъ се, 
чудi>лъ се, и най-сетнt дошло му на акъла да проводи при 
..... явола свети Петра, да слугува у него, та, по край това, да 
може да откопче нtщо и да се научи отъ него какъ да може 
да падне царството му и ца го прtвземе Господъ. 

Тръгналъ свети Петъръ на п.жть, и най-сетнt влtзълъ 
въ сарая на дявола и му станалъ чиракъ. Цtли три години 
слугувалъ свети Петъръ на дявола, но не му държало да по
пита нито веднажъ дявола какъ да може да се прtвземе 
царството му. На третята година свети Петъръ не можалъ 
вече да изтрае, и единъ день, както се въртtпъ окопо дя
вола, попиталъ го : „Даскале, ще те патамъ нi>що, да ми ка
жешъ" .  Дяволътъ рекълъ : „Какво е това нt.що ?" А свети 
Петъръ : „Може ли нtкой да ти вземе царството ?11 Дявопътъ 
се мноrо разядосапъ на свети Петра и му се нарукалъ1) : „Та 
ти ли се намtри да ме питашъ за тия работи ? Три години 
стана, като слугувашъ при мене, та такава дума не ми си 
рекълъ, та сега ли да ми кажешъ ? Вънка скоро , махай се,  
да те нtма вече при мене 1 Ти не ми си вtренъ слуга, а пъкъ 
азъ толкова те обичахъ". Свети Петъръ взелъ да му се моли 
за прошка и рекълъ : „Прости ме, даскале, още еднашъ нtма 
да питамъ вече за такива работи" . 

Ц tли три години се ми напи още, а свети Петъръ се 
слугувапъ у дявола и се си търсtлъ леснотия да може да 
познае спабото мtсто на дявола . На края на шестата година 
той пакъ повторилъ запитването си при дявола. И тоя пжть 
дяволътъ се разядосалъ на свети Петра и малко останало да 
му даде пж.тя. Съ гопtми молби свети Петъръ останалъ още 
за три години слуга-чиракъ. Въ тия години свети Петъръ 
станалъ много драrъ на дявола : ката вечерь той повиквалъ 

') навикапъ, нахокапъ, нan.n1Janъ. 
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свети Петра при себе си и си хортували за това за онова . 
На деветата година свети Петъръ както видt.лъ, че за да 
може сега да изкара нtщо отъ дявола, запиталъ го единъ 
день на софрата пакъ за еж.щото - какъ може да му падне 
царството. Дяволътъ тогава не му се скаралъ за това пи
тане, оти се намt.рилъ на сърдцето слабъ на оня сахатъ и 
оти цt.ли деветь години свети Петъръ сtдt.лъ у него, та му 
(билъ) станалъ вече вt.ренъ, и можело да му се каже какъ 
ще падне единъ день царството му. Тогава дяволътъ рекълъ 
на свети Петра : „Петре, азъ ще ти кажа това, дt.то ме пи
ташъ, ама никому да не си казалъ това, дt.то сега ще ти 
прикажа. Моето царство ето какъ ще падне : ще дойде едно 
врtме, та една еврейка мома ще роди едно мжжко ·дtте . 
Това дt.те, като порасте и стане на тридесеть години ,  ще 
стане голt.мъ човtкъ, ще стане царь на всичкитt царе ,  ще 
прt.вземе цt.лия свt.тъ ; той ще прt.вземе и моето царство" . 

Тия думи като чулъ свети Петъръ, оттогава на сетнt 
взелъ да търси лесно врt.ме да побi>гне кришно отъ дявола 
и да иде горt при Господа, да разправи какъ ще падне цар 
ството на дявола. Ама и дяволътъ, нали е дяволъ, усt.тилъ 
какво мисли свети Петъръ, та оттогава хичъ се не дtлилъ 
отъ него, се заедно яли, заедно пили, заедно ходt.ли . Дошло 
Петровъ-денъ . На тоя день свети Петъръ рекълъ на дявола : 
„Даскале , ха да идемъ да се окж пемъ на морето" .  Отишли 
на морето, и ,  като се кжпt.ли, на свети Петра му дошло на 
акъла да побtгне оттамъ, като измами дявола, та му ре
кълъ : „Даскале, ха да хвърлимъ единъ ни шанъ1) въ морето, 
да видимъ , кой по-скоро ще го намt.ри и искара отъ дъното 
на морето". - „Хайде, рекълъ дяволътъ". Хвърл11лъ по-на
прt.жъ дяволътъ нишана чакъ на срt.дъ морето, а свети Пе
търъ се помолилъ на Бога,  да запре нишана на плитко, та 
по-лесно и по-скоро да го намtри. Господь чулъ молбата 
му и спрtлъ нишана на плитко. Щомъ се хвърлилъ свети 
Петъръ въ морето, не се минало много, и ето ти го излt
зълъ отъ морето съ нишана въ ржката . Сега дошло редъ на 
дявола. Взелъ свети Петъръ нишанъ, захвърлилъ го силно 
срt.дъ морето и се помолилъ на Бога, да позабави дявола 
въ мореТо и да заледи морето съ деветъ педи ле.дъ, та да 

1> знакъ, бtпtгъ. 
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може свети Петъръ да хвръкне на небето и да стигне при 
Господа . Както се помолилъ свети Петъръ, така и станало. 
Нишанътъ, като падналъ въ морето, налапала го една риба . 
Търсилъ, търсилъ по дъното дяволътъ нишана, ниАдt не се 
виждалъ ; най-сетнt набаралъ рибата, дtто глътнала нишана, 
взелъ го отъ устата И и потег лилъ нагорt да излиза. Като 
доближилъ до върха на морето, гледа морето заледено де
веть педи, нищо се не чува, нито вижда навънка. Сtтилъ 
се той каква е работата, върналъ се назадъ, взелъ отъ дъното 
единъ водениченъ камъкъ, строшилъ съ него леда и излt
зълъ вънка. 

Съ излизането си, гледа - свети Петра го нtма ; по 
r пежда нагорt и видtпъ, че свети Петъръ се гледа гopit 
въ небето колкото една муха. Свети Петъръ вече наближа
вапъ до Господа, когато дяволътъ го застигналъ съ канджата1) 
си за нозtтt въ петитt. Свети Петъръ, уплашенъ и потъналъ 
въ зной, рекълъ на Господа : „Боже, какво да правя сега, 
дяволътъ ме е закачилъ съ канджата си за петитt ? Какъ да 
се отнема ?" А Господь му рекълъ : „Отрtжи скоро месото 
отъ петитt си и влизай въ рая". Свети Петъръ отрtзалъ 
месото отъ петитt си и се отналъ отъ дявола, влtзълъ въ 
рая и разправилъ на Дtдо Господа какъ ще падне царството 
на дявола, отъ дtте на мома еврейка. Оттогава насамъ 
останало, че петитt на хората еж. въ срtдъ издълбани, а по
напрtжъ нtмало вдлж.бнато на петитt. 

№ 8. 

Госпо.11.ь узнава отъ .11.явола, чр�зъ с:в. Ивана, какъ А• 
п�вземе царството на дя вола. 

Omr, с. Горно-Неволяни (Леринско). 

(Свети И ван-ь ходи.n-ь 300 г. с-ь дявопит11, за да долови от-ь тl>х'Ъ какъ 
да се прtвземе царството имъ от-ь Господа. Господь цвааъ Jl)'W8 на ч�о
вtцит11, но т11 отивали въ царството на дявола. Св. Иванъ уэнапъ таlвата 
отъ едив-ь дявопъ, когато дявопит11 се к;�шtпи въ морето : тр'Ьбвало Господь 
да се прtроди, за да си повърне чеповtцит't. Когато дявопит11 бипи аъ мо
рето, и св. Ивавъ впtзы·ь въ водата и намtрип-ь там-ь цвtте. Дявоаитt, 
дордtто разбият-ь педоветt на замръзналото по чудо море, св. Ивавъ иs

бtгап-ь при Господа, обадипъ му тайната и му занес-ьп-ь цвtтето. Ангелъ 
Господевъ подап-ь цвtтето на дtва Мария да го помирише, да зачене и да 
роди Христа . Народ-ьт-ь, като се ваучипъ отъ дя вопитЪ, че ще се роди новъ 

' ) кука. 
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ц1рь, избилъ труuитli жени и новоро.11.ениn дiща, но Хрнста не могли да 
открuть. Мария съ дtтето и сь Йосифа избt1·али по-К"Ьсно въ Египеть. 
Таа се пр-t.родн.п. Господь. Св. Иванъ му станалъ кръстникъ. - Легендата 
е 611„а записана оть проф . Ан.1tре Мазонъ . IЦе да липсва нtщо оть нач1-
.1ото il• Обвароавана o n  ааписввча А. Mazon, Coпtes staves de la Macedolne 

sud-occldentate. Parts 1923, стр. 70-74). 
Свети Иванъ ходипъ 300 години съ дяволитt, за да 

узнае отъ тtхъ, .в.али ще може Господь да прtвземе това, 
що е тtхно1). Господь дава души (на человtцитt) , а тt (дя 
вопитt) ги взематъ. Иванъ ходилъ 300 години съ тtхъ, съ 
дяволитt : що правtли тt, и той правtлъ. T'h имали по шесть 
крила и гопtма сила. На тристата година се кжпtли въ мо
рето. Tt се кж.пtли на срtдъ морето и отъ него вадtли -
кой пари, кой безцtнни камъни , а Иванъ стоялъ на края.  
Всички били допу ; само единъ отъ тtхъ излtзълъ и рекълъ 
на Ивана : .Що стоишъ тука ? Що мислишъ ? Хайде и ти да 
се изкжпешъ. " Иванъ му казалъ : „ Да ли може Господь да 
ни го вземе туй, що е наше ? м  Щомъ му ·рекълъ така , той 
иу отговори.11ъ :  .Докато не се прtроди Господь, не може да 
ни го вземе• .  И ето, Иванъ влtзълъ въ морето и намtрилъ 
цnте. Дявотrrt. ro видtли ; тt били тогава всички долу. Той 
дигнапъ цвtтето нагорt. Ходилъ, ходипъ, ходилъ, (па ре
кълъ) : . ГосnоАИ, направи нtкое чудо, та азъ да си дойда 
пакъ / •  - . Откж.сни единъ пердухъ (перо) отъ крилото и го 
пусни надолу / "  Tol пусиалъ перото , и тt се върнали по пе 
рото, долу. Така той иsлtзъJIЪ. Като отишълъ Иванъ при 
Господа, Госпожь го заnитапъ : .Що научи ? • Иванъ му ре 
К'Ыl'Ь : „ Дяволитt к4зватъ : докато не се прtроди Господь, 
не може да ни прtвземе нашето • . 

Господь избралъ тогава дъщерята на  Якима и Ана. 
Единъ ангепъ отишъпъ да ги намtри въ планината , и като 
видtлъ Ана, рекълъ И :  „Върни се у дома, Господь ще ви 
даде чедо". Той намtрипъ и мжжа И Якима и му казалъ : 
„Върни се, Господь ще ви даде чедо".  Тогава се събрали 
пакъ и двамата въ кжщи. Сетнt ангелътъ пакъ отишълъ при 
тtхъ и имъ казапъ : „Проводете дъщеря си да учи при учи-

1) Ние обърнахме тая фраза и я прtдаваме като д.а е казана отъ раз
казвача на пеrев.uта, а не оть дявоnа, както е записана у Мазоиа : • Трйста 
год8'ви 6.IUI свети 16•ан паф да научи, да JJИ можда да ни ГО земи Госпо 
т6а, wчо 1'маме ввtе • .  Тая оправка се съгласява сь оставалия текстъ на ле
rев.uта, П'ЬК'Ь и C1t аругитt· варианти, конто еж по-ясни и по-пълни.  
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тель седъмь години ". Дъщеря имъ се учила седъмь години.  
Тя била сиромашка, но богатитt И давапи пари, и тя научила 
повече отъ другитt. На Благовtщение ангелътъ С'тишълъ 
при нея съ цвtтето и И рекълъ : „Помириши това цвtте ! по
мириши го ей така !"  Тя виждала ангела, а другитt дtвойки, 
що били .тамъ, не го виждали. Тя му рекла : „Способна ли 
съмъ да го помири ша ?" - „Помириши туй цвtте ! "  пакъ 
И казалъ ангелътъ. -- „Какъ да мога да помериша, рече, 
човtкъ безъ тtло ? Направи нtкое чудо !" Тогава той отрt
запъ съ рн..ката си дървото, което било въ училището, и тя 
;:клонила, помирисала цвtтето, помирисала го и трепнала. -
„Ти ще станешъ гопtма , И рекълъ ангелътъ, и ще родишъ 
дtте, което ще нарекатъ Ристо" . Слtдъ това ангелътъ си 
ОТИ ШЪЛЪ, 

Ангелътъ си отишълъ при Господа, а дяволитt почнали 
да говорятъ на народа : „Царь ще се роди. Една звtзда от
горt казва на царь Давида : другъ царь ще ви се роди" .  -
„Какъ може да се роди другъ царь ? Сега всички сме една 
вtра . Нtма да оставимъ друrъ царь ! Разпаряйте всtка жена 
отъ народа, която е трудна, та да не се роди други царь 1 
Дtто има трудна жена, да се разпаря ! "  Имало единъ каменъ, 
що били направили дяволитt и прtзъ който прtминавали 
всички трудни жени, и ги притискалъ. Когаrо влtзла тамъ и 
Мария, камъкътъ се отворилъ и тя прtминапа . - „Ти утрt 
пакъ да дойдешъ", рекли И тt. Всичкиятъ народъ се събралъ 
тамъ, защото се говори, че тя (Мария) утрt пакъ ще прtмине . 
Но дtвойката рекла на Йосифа - единъ човtкъ, що вървtлъ 
съ нея : „Хайде да идемъ на камънитt, да спимъ малко тамъ ; 
сърдце ме боли". Отишли на камънитt, въ пещерята, да 
спятъ. Тамъ около тtхъ имало овчари, легнали съ овцитt си . 
Овчаритt погледнали . Чудо ! надъ камънитt били слtзнали 
всичкитt ангели ; тt идtли отъ при Господа, идtJIИ и въз
лизали. Чудо ! Чудtпи се овчаритt. Единъ отъ овчаритt, 
който билъ по-близко до тtхъ, отишълъ да види. CJitдЪ 
него отишълъ и единъ овенъ и едно куче. Като погледналъ 
в.жтрt, видiлъ : една жена, единъ мн..жъ и едно голо дtте, 
току родено. Майката попитала : „Нtма ли малко дърва, да 
запалимъ малко оrънь ?" Овчарьтъ взелъ кавала, съсtкълъ 
го и запапилъ малко огънче, за да orpte дtтето. Овчарьтъ 
застаналъ, благословенъ отъ Господа и благодаренъ. Послt 



Дуалистичн и  български наро.ани легенди . 345 

той си отишълъ при овцитt. Другитt. овчари го запитали : 
„Канво имаше тамъ ?" - „Една сиромашка жена, рекълъ, 
родила си мжжко дtте". 

Тогава звtздата казала на народа, който чакалъ долу : 
„Царьтъ се роди ! "  Това я научили дяволитt. Tt рекоха : 
„Роди се. Хайде сега, дtто има жена съ новородено на ржцt, 
да го заколете ! "  Тогава били изклани 30,000 дtца, но не го 
мамtрили . Нtмало. - „Тичайте съ коне, търсете всички, за 
да найдете !" Пакъ, го нtмало . - „Дtтето порасна, казала 
по-сетнt звtздата на царь Давида. То е вече на три години" . 
Тогава изсtкли дtцата на три години и пакъ не го намt
рили : можъ ли намtри тъй лесно Господа ? А онtзи, май
ката съ сина си и съ мжжа си, побtгнали оттамо и тръг
нали по цtлата земя. Ангелътъ имъ казалъ да отидатъ въ 
Египетъ. Tt отишли въ Египетъ. Тамъ порасло дtтето и ста· 
нало голtмо, cтiiJiaлo Ристосъ. 

Така се прtродилъ Господь . Иванъ станалъ кръстникъ 
на Ристоса, той кръстилъ Ристоса . 

No 9. 

Дяволътъ създава вълка. 
Отъ ВеАесъ. 

( Господь и дяволътъ били братя . Когато Господь създалъ звtроветt , 
дяволътъ създалъ вълка.  Щомъ оживtлъ, вълкътъ се спусиалъ да изtде 
своя създатель, който се спасилъ, като се нурналъ въ морето. - Обиаро11· 
вано въ Мсб. ХП, 1 32).  

Когато Господь създалъ дивитt животни , дяволътъ пъкъ 
създалъ вълка. Tt съ Господа еж братя. Взема дяволътъ 
каль и направя вълка, но не може да му даде душа. Духа 
му въ устата, въ ушитt, въ носа, но той не може да се съ
живи. Послt казва на Господа , че билъ направилъ вълка, 
само че още душа нtмалъ, та да му каже какъ да му я даде. 
Г осподь му казва : • До три пж ти да му речешъ на ухото :  
стани, изtжъ ме ! ,  и той ще се съживи " . Добрt, но дяволътъ, 
като дяволъ, не му казва : изtжъ ме ! ,  ами : стани, изtжъ Бога ! , 
па  отива при Бога да му каже, че вълкътъ не се съживява. -
„Ти му речи, както що ти казахъ, и той ще се съживи",  му 
рекълъ Господь и си отишълъ. 

Тогава дяволътъ примъква вълка до морето, а той влиза 
въ морето до гуша и пошъпва на ухото на въ,.'lка : „Стани,  
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из'hжъ ме 1" Тъкмо що рек'ЬJl'Ь трети пжть, и въ.11кътъ ожи
в'hJiъ, рипнаJl'Ь, и дявопътъ му ее изскубва„ъ, потънаJiъ въ 

морето и така се сnасияь. В'ЫIК'ЬТЪ щ'hше .1.а навра&.' !  дяво.111 
на к.жсове , само да му се б'hme п1диаn на р&ц-t.. 

м 10. 
д••О.ll'ЬТ'Ь С'Ь3А&Ва B'ЬJIK8 и си n•A ... .llR С'Ь &era 11е.11ов1щитtJ. 

Omt Вемса. 
(Изпърво нilмало нищо, а семо Боf'Ь и 12 анrепи. Боf'Ь, като с:-ьздаnъ 

небеrо, земята и во.uта, направи.nъ и чов11ка съ nръсть, взета on 4-n кpaAl.Wl 
на свilта. ЕАна111 11е11окоре&'Ь авru'Ь 8'1i1Иc.t•n в то1 ц направи св ... n. 

Сw.uдевияn оть JUIВOD че.11ов'ki. С'1'8Н11. В'Ь.IК'Ь н оПжсВаn еJUtвия краn 
на С'Ьздате.nя си. БоГ'Ь и .11явОJГЬть си no.dl.llи.nи mте : живаn че.nовilци на 
Бога, yмpilnиn - на .11явопа. Гlо.111lлбат1 бма nОТ1rЬр.1ев1 С'Ь заnис:-ь на ILIO'la. 
Боrь се измамиn, 1аmото брояn 111 ..,..т11tиn с� pacw1t. Боf'Ь npilpoJUU'Ь 
Христа и го nрово.11...,. А8 разва.1и 88811С8, JIOlтo бu1t В'Ь водата (Йоравn), 
.111lто Христос:-ь се кр-.сти.n.. - Обваро.11.8880 въ Мсб. XII, 164-165). 

Изпърво и'h111ше ви небе, 1111 зеrа, ни во.1.а, ви н'Ьщо 
друго ; ГосnоАЬ noe.rrt съuа.1.е эeaarra. Гоmодь тогава се кр'k
п'Ьше на кри� 11а .1.евnь анrе1111, а мъ страниn му стоеха 
трима аигепи , sa .u му CllJ]lll'l'Ь. Провоtцаше е-.1.11wь на е.11118 
страна : „Иди тукъ 1",  и той от11ваше, па провож.uше другия : 
„Иди тамъ l ' ' , и той отиваше ; за ВС'hко в'hщо, което му .11.0 -
тр-Ьбваше , се nхъ проваждаше . ГосПОАЬ рече , съ CJIOBOТO 
си, да б.ж.це земя, 11 зем11Т& стuа ; небето - .c:...rao така ; хаЬе 
ВОАата - и тя така. Ce"l'll'k ltpOВ(}J!tl чеtWр8М8 пrе.в на 111е
тири страни, м жоиесатъ земя (nръсrь), IСОЯТО А• нас'hе, та 
навс'Ьк.ж.ц-Ь да се изпыни съ челов'hци : euoro провоАи на 
югъ, другиго проводи на изтокъ, трети на заnаJ1,ъ, четвърти 
на сtверъ - на четиритi> крайща на земята. Единъ отъ ан
гепиn взе да се гол'hм-Ье пр-Ьдъ Госпо.аа и рече : „Нека 
идатъ онt.зи, та за менъ е лесно 1 Лесно бива то 1 Азъ когато 
поискамъ, завчасъ ще оти.11а, и, докато он'hзи още не с.ж сrнг
наJiи , азъ ще се върна". - „Е, жобр-Ь, на.JIИ каэваwъ, върви 
поспt 1 "  отговори му Господь. Тръгна да върви, ха да пр'h
крачи , не може и да мръдне. - „Е, кой б'hше, дt.то ти б'h 
даJiъ сиJiата ?" рече му Господь и го отстрани отъ сJiужба. 
Тогава ангелътъ се обърна на AIВOJIЪ. 

Почна Господь да пра•• св'hта . Д.ВОJ1ътъ, за да се 
похваJiи каза : , ,Госпожи, ще ilanpaвя и авъ f" - „Направи и 
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два, стига Аа иожешъ 1 "  отвърна му Господь. Направи и дя
вопътъ човtкъ ; рече душа Аа му даде - не може. Бре му 
струва, бре му прави, духа му, пуха му ; взе, тросна · го на 
земята и го остави - направи въпка. - „ГоспоАИ, каза АЯ· 

вопътъ, дай му душа !" - „Блъсни му единъ ритникъ, рече му 
Господь, и ще стане, нали е въ.11къ 1" Измами се дявопътъ, 
даде единъ ритникъ на вълка по устата, и въпкътъ, звtръ, 
заби зжбит'h си въ крака на дявопа и го откжсна, та дяво
лътъ остана куцъ, съ единъ кракъ - тъй е той и до днеска. 
Дяволитi; за това еж куци - вълкътъ ги .осакати . 

Послi; се договориха дяволътъ и Господь да си подt· 
лятъ свi;та. Господь прибра за себе си живит'h, а дявопътъ 
му рече : „Дай ми и менъ 1" - „Е, на тебъ нека еж пъкъ мрът· 
вит'h", рече му Господь. Дяволътъ взе отъ Господа записъ, 
написанъ на плоча. Умре ли човtкъ, хайде вь пькъпа, умре 
ли другъ - пакъ тамъ : кривъ, правъ, грtшенъ, негрtшенъ, 
блъскай въ пъ • •  ъла, се вжтрi; отива, щомъ душата се отдtли. 

Най-сетн i!. Господь видt грtшката : „Не бива тъй 1" рече 
си и прtроди Христа. Христосъ взе плочата , постави я въ 
водата, стжпи на нея съ ноэtт'h си и се кръсти на нея. То · 
rава вече, каквото б-hше уговорено въ записа съ Господа, се 
развали. Сега дtто умиратъ, всички еж въ рая, а на Второ 
пришествие ще се види - кой за кждi; е. 

м 1 1 . 
Вwкъть иs"tiqa еАи н и я  кра1С1t на своя nsдате„ 11 - .uao.11a. 

Отъ Охрид&. 
(При с-.здание на св1>та от'Ь Боrа , и диво11'ЬТ'Ь С'ЬЗДl.ll'Ь ед•а тварь 

Щом• ожив1>11ъ, вълкъn се спусналъ да из1>де своя създатель, коlто се 
спасил•, съ единъ откжснаn кракъ, като се хвърли111. въ близката р1>ка 
Оттамъ епитетиn на дявола : еднокракиятъ, куциятъ, подводниятъ, водниять 
- Обнародвано on К. А . Шаn1'аро11, Сборникъ on наро.1ни старини. 

П11овдивъ 1 885, стр. 9 - 1 0). 

Когато Богъ създавапъ св-hта и човtка, дяволътъ му се 
похвапипъ, че и той можепъ да направи човtкъ. По божие 
искане, дявопътъ създапъ едно създание� но то не бипо чо
вtкъ, а вълкъ. Създалъ го, но безъ душа, защото не мо
жалъ да му я даде. Па като се чудtлъ какъ да го оживи, 
попиталъ Господа : „Ами сега какъ да му дамъ душа ?• Го
сподь му рекълъ : „Това е лесна работа , стига да му речешъ : 
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стани, изtжъ ме ! и на часътъ той ще оживtе". Дяволътъ, по 
божие казване, рекълъ на бездушния вълкъ : „Станн , изtжъ 
ме !"  Вълкътъ на часътъ станалъ съ душа, оживtлъ, скочипъ 
и се спусналъ върху създателя си дявола, за да го изtде. 
Дяволътъ се уплашилъ, и отъ страхъ да не го изtде, за да 
се отърве, хвърлилъ се въ близката тамъ рtка. Но едва-що 
сварилъ да влtзе съ едната си нога въ рtката, въпкътъ го 
грабналъ за другата и му я изtпъ, и така дявопътъ останалъ 
съ една нога. За това и день-днеска е останало да казваме 
за дявола : едноногиятъ или куциятъ, а въ изречението 
„изtлъ го вълкътъ", разбираме дявола ; затова тоя сжщиятъ 
се ка:Зва и „подводниятъ", или „водниятъ." 

No 1 2. 
Дя волътъ съдружн икъ на Бога и по-дос'hтливъ отъ него. 

От& Софийско. 

(1>111кога дяволъn и Боrъ били съдружници . Господь зажевипъ слън
цето, но не поканипъ дявОJJа. Дявопъn се разсърдипъ . Боrъ изпратнлъ пче
пата да узнае какво приказва дявопъn въ сръднята си. Пчепата узнапа и 
съобщипа на Бога миспит11 на д11 вопа, който си казвапъ : . Господь не знае, 

че ако ожени спънцето , ще му се народяn д11ца - мапки спънца и тогава 
т11 ще изгоряn св11та" .  Боrъ веднага спр11пъ сватбата и оставипъ спънцето 
неженено. За тая успуга, Богъ бпагосповипъ меда на пчелата. - Обнародвано 
въ Мсб. IX, 1 34 - 1 35. Срв. варианn on Самоковъ, Мсб . IX, 1 67). 

Едно врtме дяволътъ билъ като съдружникъ на Бога 
и работhли заедно. Когато Дtдо Господь заженилъ спънцето, 
поканилъ всtкиго на сватбата, само дявола отминалъ. Дяво
лътъ се разсърдилъ на Бога, па яхналъ на заякъ и тръгналъ 
да бtга. Господь се досtтилъ и проводилъ по него пчелата, 
за да се вслуша и да види какво ще приказва дяволътъ въ 
яда си. Пчелата застигнала дявола, кацнала му на шапката и 
го слушала, какъ се ядосвалъ и думалъ : „Е, колко се не 
сtща Господь 1 Той не щt да ме кани на сватба, но не знае , 
че ако ожени слънцето и се народятъ слънченца, па почнатъ 
и тt да грtятъ, ще изгорятъ свtта" . Пчелата дочула това и 
бръмъ-бръмъ 1 литнала си . Дяволътъ се обърналъ, видtлъ 
я и веднага се досtтилъ, че го прислушала, та почналъ да я 
гони, за да я убие. Пчелата бtжъ, той по нея. тя бtгала, 
той се я гонtлъ. Щомъ я понастигналъ, взелъ да хвърля 
подир'h И съ стрtли, за да я убие, а тя, сиротката, едва от-
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бtгнаJ1а до една върба и се заложила задъ нея. Но ето че 
дяволътъ се извъртя откъмъ пчелата и хвърля стрtли, за да 
я удари, а тя се заслоня отъ другата страна, та той ударя 
въ върбата. Щомъ я замtрялъ, тя се врътвала около вър
бата, но той я ударялъ оттукъ-оттамъ въ половината и я 
прtкж.сналъ съ стрtлитt си. ' По нtкой начинъ тя се отър
вала най · сетнt и избtгала при Бога. Господь я попиталъ : 
„Чу ли, що приказва дяволътъ ? - „Чухъ, рекла тя, току я 
ме погледни каква съмъ ! Дяволътъ ме спогна да ме убива, 
но, докато да избtгамъ, (уцвакахъ се . . . ). Послt ме замtрва 
съ стрtли около една върба, замtрва ме, та ми огрози сна
гата" .  Тогава Господь я благословилъ и рекълъ : „Отсега на
татъкъ твоитt лайва да еж най-сладки и всtки да ги яде ;  а 
тtлото ти така да си остане и да ти не грози !"  Послt пче
лата му казала : „Дяволътъ думаше : Господь не знае, че а

'
ко 

ожени слънцето, ще му се народятъ слънчица, и всички тt 
ще почнатъ да грtятъ, та ще изгорятъ свtта " .  Господь, като 
чулъ това, веднага разтурилъ сватбата и не далъ на слънцето 
да се жени. Затова слънцето още ходи ергенъ, а на пчелата 
половината е пристисната и медътъ й най-сладъкъ, защото 
така е останало от:ь Бога . 

№ 1 3. 
Адамовъ записъ. 

(Адам'Ь дава запис'Ь на днвопа, за да му позвопи да оре земята). 

От11 ПрилtЬnа . 
(Адам'Ь и жен2 му кат6 били изпждени из'Ь рая, Адам'Ь почн8Jl'Ь да 

оре земята, за да се прt.хран ват'Ь . Дявоn'Ьf'Ь, който бнn'Ь rосподарь на земята, 

не допуснаn'Ь Адама да оре, докато не се С'Ьrnаснn'Ь да му даде запнс'Ь, че 
дt.цата, конто му се родаТ'Ь, да бждаТ'Ь - живнтt. на Адама , умрt.пнтt. на 
дявопа . На една ппоча Адам'Ь отпечаТIJl'Ь натопената В'Ь собствената си кр'Ьв ь  
ржка : ·rова б�Jю запнС'ЬТ'Ь. Дявоn'ЬТ'Ь поставнn'Ь записа под'Ь котепа на 
п'Ькпото, В'Ь който отивапи всички умрt.пи. Най-сетнt. Хрнстос'Ь спt.з'ЬJl'Ь въ 
вt.чната мжка, счупИJJ'Ь записа. - Записано ОТ'Ь М. Цrьпенков& от'Ь Припt.п'Ь . 
Печатано В'Ь Мсб. VI, стр. 1 13). 

Господь, като изпжди Адама отъ рая, прокълна го съ 
клетва : „ Хайде, Адаме, излизай отъ рая, защото не ме 
послуша, що ти заповtдахъ ; сега да орешъ земята и да я 
копаешъ, докато си живъ, та така съ хлtбъ да се хранишъ ! "  
му  рекълъ Господь. Навел.ъ глава Адам-р, взелъ жена си  и 



350 Дуалистични быrарски иароаии .11еrенаи. 

изпtзъnъ отъ рая. Много му бtше мжчно на Адама, но нt
маше що да чини отъ страхъ отъ ангеnа, който го подпnаш
ваше съ камшикъ, направенъ отъ двt nюти змии. Сntдъ 
като се помоnи маnко, видt, че друго-яче не може, и си 
изnзе отъ рая пnачейки заедно съ жена си. Доста дни се 
върn око.110 рая, съ намtрение пакъ да вntзе въ него ; 
добрt, но ангеnътъ стоеше на вратата съ камшика и не про
пущаше нищо ·живо да влt�е вжтрt. 

- „Ахъ, жено, защо ме изnъга да съгрtша на Бога, 
та сега азъ и ти да тег лимъ мжка ; ами сега що ще ядемъ, 
за да жиаtемъ ?" - „Орн, копай, мжжу, рекла му жената, 
та да се хранимъ, защото такъвъ ни биnъ умътъ, тъй ще ни 
пати главата ' 1 •  Видtnъ Адамъ, че друго не може, взелъ мо
тиката да копае земята. Още при първо замахване съ моти
ката въ земята, и потъ бликнала отъ цtnата му снага : „Охъ, 
мари жено, да си най:дешъ отъ Господа, що ме взе на душа, 
та сега тъй да се потя", И рекъnъ Адамъ. Като се отмориnъ 
мънинко, станаnъ пакъ да копае ; добрt, но дt ти могъnъ 
Адамъ да копае ? Оставиnъ мотиката и направиnъ едно ра.110, 
за да оре . Запъналъ воnоветt и изтегnилъ една бразда, още 
една изкараnъ, и на третята бразда орането му се видt.110 
по-nесно отъ копането . „Съ воловетt, жено, що тегnятъ, нi>ма 
да се мжча, както съ копането, и, както гледамъ, съ орането 
ще се хранимъ, само ела и ти, карай воловетi>, а азъ ще 
държа раJ10то1 1• Току-що билъ изрекълъ Адамъ тия думи, 
ето че дяволътъ се изпрi>чилъ прtдъ воловеn и ги уловилъ : 
„Кого сп питалъ ти, бре Адаме, му рекълъ дяволътъ, та си 
запъналъ да орешъ ?" - „Оти , зеръ е твое това мi>сто, му 
казалъ Адамъ на дявола, що не ме оставишъ да си ора ?" 
- „Мое е зеръ, чие е ?  Хайде бtгай оттука 1 " ,  му рекъnъ дя
волътъ. Видtлъ не видtлъ Адамъ, станалъ оттукъ и отишълъ 
на по-далечно мtсто. Запъналъ тамъ оралото, и ето го и 
тамъ дяволътъ се изпрtчилъ прi>дъ воловеn, та и оттамъ 
го пропждилъ. На трето мtсто, и тамъ не го оставилъ. -
„Амаllъ, бре човtче, му рекълъ Ада„ъ, защо ме не оставишъ 
А8 си изора едно парче м-Ъсто, та к aз'lt ха жп-Ъи ?11 - „Не 
те оставямъ, защото азъ заповtдвамъ на земята, затова не те 
оставямъ11, му казалъ дяволътъ. - „Ами нtкой способъ за 
моето живtене, му рекълъ Адамъ, какво да правя ?" - „Лесно 
за твоето живtене, азъ ще те улесня, стига само да ми 
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;аадешъ запась з а  своята челяАЬ) що ще ти се роди : живиn 
твои да бuатъ, а yмp-В.llll'rk мои" . Думапи , см-Втапи съ жена 
си, и най-сети-В склонипи, та Адамъ му даJl'Ь едииъ записъ 
на ржка, б'Вп-Вrъ на ед.на ПJIO'la съ кръвь отъ снагата Ад.а
мова. ДявоJ1Ътъ взепъ ппочата и я поставипъ допу подъ 
котепа на пъкпото. Ппочата стояпа тамъ, и всичкиn чов-Вци , 
що умирали, всички отивали въ котеп:а на в-Вчната мжка, 

.1.ори не дошъпъ Христосъ въ в-Вчната мжка и счупипъ ппо
чата, която Адамъ бt далъ вмtсто записъ. Ето така д.явопътъ 
б-Вше оставипъ Адама да оре и д.а се храни, спtдъ като Гос
подь б'hше го ИЗПЖДИJl'Ь изъ рая . 

Nv 1 4. 
Адамовъ записъ. 

(За да попучи свi;тлина, Адамъ ста ва човtкъ на дявопа) .  

От& Прилrьп&. 
(Извънъ рая, отъ който бипи ИilПАде11и Адамъ и Ева, царувалъ стра

wенъ мракъ. П'Ьрвит11 човtцк били много 11зппашени. Дявол'ЬТ"Ь, ic:ollтo бипъ 
царь на тъмнината, Аовес'Ыl"Ь св1lт.11ива, и С"Ь Адама стаиапи побратими. У CJIO· 
вието бипо -· Адамъ да му даде запиСD: живитt хора да СА Адамови, умр"t· 
.11итt на дявопа. За nИС'ЪТ"Ь бипъ ппоча, на която Адам"Ъ положилъ отпеча
Т"ЬК"Ъ отъ своя разкървавевъ пръстъ. Дявопътъ поставилъ ппочата в� р. 
Аорданъ. Посп1; тoll научиn'Ь Адама и Ева да си направнтъ копиба. Като 
умрuъ Адамъ, тoll в111;зы'Ь въ в-tчната мжка н там'Ь останалъ, докато не 
JIOWЪJl'Ь ХристоС"Ь да го освободи. Христос'Ь, кога се кръщавалъ отъ Йоана 
на р. Йорданъ, заставалъ на плочата С'Ь записа и така запИС"ЬТ"Ь билъ разва-
11енъ. Христосъ сп1;зъпъ въ пъкъпа и избавипъ Адама и всичката му че.11ядь, 
а дя вопитt избtгали.  Тамъ останапъ само единъ чов1;къ (Mollcell, ипи Ипия, 
ипи оня, що би.11ъ ударипъ Исуса съ жепtзна ржка). Единствениятъ ЧQвtкъ, 
що останапъ въ пъкъпа , намис.11ипъ да се освободи и взепъ да суче вжже, 
съ което да върже дявопнтt и да ги заведе . при Христа. Като уэнапи това 
дявопит1;, иэхвърлипи го отъ вi;ч ната мжка, и тамъ вече никоll не останапъ. -
С..ушано ОТ"Ь Филипъ r. Яневъ ОТ"Ь Приntпъ. Обнародвано В'Ь Меб. vп. 
стр. 167-1 69). 

Като съгрtшили на Бога Адамъ и Ева, той: ги изrонилъ 
извънъ рая. Tt пообикапяли около рая и-Вкой другъ часъ и , 
понеже бнпо

. 
l'IP,Jil&eЧepь, стьмииJЮ се. Седнапи подъ едно 

.1.ърао, •, „_.. 1 • .,. nµ .... , orn-• се напр�А"Ь и 
назадъ, надесно и напtво, с� отъ страхъ отъ тъмнината. „Ахъ, 
Ево, Ево, И казвалъ Адамъ, защо ме излъга да хапна отъ 
дървото и да съгрtша прtдъ Бога, та сега да съмъ изп.ж
денъ отъ свtтлия рай и да седа въ тоя мракъ съ страхъ и 
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трепетъ, и да нtмамъ никоrо при себе си ; леле, азъ сиро
махъ, дали ще имамъ избавище отъ това страшило, що ме 
е налеrнало cera ? •  Ева само слушала, охкала и кършела 
пръститt на ржцtтt си, а пъкъ Адамъ, плачейки и охкайки, 
се rущилъ до Ева и очитt си закривалъ съ ржцt отъ страхъ 
отъ тъмнината. 

Дяволътъ слушалъ всичко това, но не се приказалъ на 
Адама и Ева, докато не почнало да се пука зора . „ 0, о, 

добро утро, Адаме, и ти Ево , имъ рекълъ дяволътъ ; що 
нtщо сте се уплашили и сте се сгушили ? Дали и васъ ви е 

изгонилъ Господь , както що изгони и мене ? �  - . Ехъ, дя

воле, рекла му Ева. Господь нtма вина, че ни изпжди , но 
ти си виновенъ, дtто ни излъrа да ядемъ отъ дървото. 
И, намtсто да ни се отворятъ очитt, ето че ни се затвориха 
отъ тая лоша и стра шна тъмнина, що ни е налегнала " .  -

„ Не бойте се, Ево , не бойте се , И казалъ дяволътъ, не се 
страхувайте отъ тъмнината, защото азъ съмъ неинъ царь ; 
сега ще ида скоро и ще ви донеса свtтлина ; нtмайте rрижа, 
нали ви докара късметътъ подъ моя ржка, само ако ме слу
шате,  каквото ви казвамъ, ще станете царе на земята , и 
каквото поискате , ще си правите . - . Охъ, бре дяволе, охъ, 
бре брате, му рекълъ Адамъ, ако ни се намtришъ на тоя 
часъ и ни донесешъ бtло видtло, никога нtма да те забра
нимъ • . - „Добрt, Адаме, му казалъ дяволътъ, потърпете 
съ Ева мъненко , докато отида да ви донеса б1шо в идtло ; 

само че, гледай тукъ, Адаме, недей послt да сИ пишманъ и 
да се отречешъ отъ мене м - „У , у, брате дяволе, хичъ дума 
ли е туй, да се откаж� отъ тебъ ? Нито въ вtки нtма да се 
откажа ; тъй да ме знаешъ ти мене ; подай си малкия пръстъ, 
да се заортачимъ", му рекълъ Адамъ. - „Много добрt, 
Адаме, му казалъ дяволътъ, нали е тъй , тогава удари си 
пръста на плочата , що е прtдъ менъ, за да ни е здрава ра
ботата и доrоворътъ, че отсеrа за напрtдъ ще бждемъ братя, 
и челядьта , която ти се роди ще бжде : живитt твои, умрt
литt мои". Обърналъ се Адамъ къмъ Ева и И рекълъ : „Е, 
Ево, какво ще кажешъ на това отгорt ? Дали да ударя пръ
ста си на плочата, та да станамъ ортаци на челядьта ни съ 
дявола ? Ето той казва : живитt ще еж наши, а умрtлитt да 
еж негови".  - „Е, нали живитt ще бждатъ наш и ,  рекла му 
Ева, умрtлитt неке :.'fi. негови, само свtтлина да ни донесе ; 
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като е тъй, удряй пръста, па хичъ се не бой !" Адамъ, като 
чупъ тия думи отъ жена си Ева, скпонипъ да си удари пръ· 
ста на ппочата, която му покаэапъ дявопътъ. - „Е, хайде 
покажи ми, бре дявопе, казапъ Адамъ на дявопа, какъ да го 
удара пръста на ппочата ?" Дявопътъ му уnовипъ десната 
ржка и му надраскапъ пръста съ нокътя си, та го раэкърва· 
випъ, и Адамъ написапъ записа съ кръвьта си : умрtпиn да 
еж на дявопа, а живиn негQви. Още на часътъ дявопътъ 
грабнапъ ппочата и питнапъ съ нея, та я отнесъпъ въ рtка 
Иорданъ въ най-дъпбокото мtсто и, докато да се върне отъ 
Йорданъ, разсъмнапо се. Дявопътъ, щомъ доwъпъ при Адама 
и Ева, рекъпъ имъ : „Е, Адаме, и ти Ево, видtхте пи, че ви 
донесохъ видtnина ? Хайде сега станете, да ви науча да си 
направите кжща 1" 

Станапи Адамъ и Ева и тръгнапи подиръ дявопа, за да 
ги научи да си направятъ кжща. Водипъ ги подирt си и ги 
учипъ на дявопщина. Къмъ вечерьта ги накарапъ да събе
ратъ сухи дърва и да направятъ копиба. „Постави го туй 
дърво, Адаме, рекъпъ му дявопътъ, съ чепореwката (чатапъ) 
надесно ; постави другото отпtво на единъ разкрачъ ; застави 
двата края отгорt ; турни едно отгорt и други отстрани ; на· 
бери сега трtва и нахвърпяй на дървата , па впtэте вжтрt 
съ Ева да си спите, и хичъ да не се боите, докато съмъ 
живъ азъ". Взепъ Адамъ единъ остъръ каменъ, както що ro 
учипъ дявопътъ, изравниnъ Петото, дtто щtпъ да прави 
копибата, и като я направипъ, споредъ както го учипъ дя
вопътъ, впtзъпъ съ Ева да си седи вжтрt. 

Отъ тоя день вече Адамъ си живtпъ се съ дявола и 

го спуwапъ въ всичко, що му казвапъ. Покрай Адама и Ева, 
и nхната чепядь го спуwапи и бипи негови, при все че 
Адамъ да бипъ дапъ подписъ - дtцата, откато умратъ, да 
бждатъ на дявопа. Като умрtпъ Адамъ, отиwъпъ въ вtчната 
мжка, при дявола, и тамъ седtпъ дори да дойде Христосъ 
на земята и да се кръсти въ рtка Йорданъ отъ Йоана. Тамъ, 
дtто Христосъ застанапъ въ Йорданъ, се намирапа ппочата 
съ подписа на Адама, която бипъ взе.11ъ дявопътъ. Съ кръ· 
щението Христово бипъ скжсанъ и Адамовиятъ записъ, та, 
когато Христосъ спtзъпъ въ вtчната м.жка, извадипъ оттамъ 
Адама и всичкиn му синове, а оставипъ само единъ чепо· 
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вtкъ. 1) Отъ страхъ отъ Христа, отъ пъкъла избtгали всич· 
китt дяволи. Човtкътъ, що останалъ въ вt.чната мж.ка, като 
се вид'hль самъ, поискалъ да излtзе оттамъ, но не можалъ. 
Тогава той намислилъ единъ начинъ : взелъ конопъ и поч
налъ да суче много дебело вжже. Дошълъ единъ дяволъ и 
го запиталъ, защо суче вжжето, на което той му отговорилъ, 
че иска да върже дявопитt и да ги закара прt.дъ Христа. 
Като се научили дяволитt, че ще ги връзва, направили съ
в-Втъ, събрали се всичкит-В и грабнали чов-Вка, та го изхвър· 
липи навънъ отъ вtчната мжка . Оттогава насамъ н-Вмало вече 
НИКОЙ ВЪ ПЪКЪЛЯ . 

No 1 5. 
Зе рзе вулътъ п рави своА раА и кула, отъ която да може 

да убие Бога. 
, 

Отъ ПриАrьпъ. 

\Зерзевупътъ, като бипъ изпжденъ изъ божия рай, направилъ си свой, 
поставипъ въ него своит11 анrепи, па поканипъ и чепов1щит11. На обитатепит11 
въ Зерзевуповия рай обаче бипо мжчно да спушатъ пtснит11 на ангепит11 
въ божия рай, та Зерзевупътъ съrрадипъ купа, висока до небето, и се по
качипъ съ хората си, за да убие Бога. Стрtпата, що захвърлипъ срtщу 
Бога, се върнала върху главата му и му я откжснапа . Отъ тжга неговит11 
ангепи си прtчупипи по единъ кракъ, и бипи наречени еднокраки. Гос.подь 
сrръмопясапъ купата съ Зерзевупа и ангепит11 му въ вtчната мжка. Дърве
тата и цвtтята въ Зерзевуповия рай се прtобразипи на търне, гпогъ и ка
мъни. - Записано отъ Марко Цtьпенков& отъ Прип1шъ. Обнародвано въ 
Мсб. 1, 97-99) 

Господь изпждилъ Зерзевупа съ неrовитt ангели отъ 
рая и ги прокълналъ да бн..датъ черни и тъмни, а седенето 
имъ да бж.де въ в-Вчната мж.ка . Зеруевулътъ гледалъ рая отъ 
в-Вчната мжка и му било много мжчно. Мжчно било и на не
говит-В ангепи, ц т-В много пжти му казвали : „Ахъ, що стори 
ти, Зерзевуле, що съгрtши на Господа, че той ни изпж.ди 
изъ рая и ни турна въ вtчната мжка". На Зерзевула много 
му бипо мж.чно, д-Бто така му rоворtли ангелит-Б. 

1) Приказвачътъ не можапъ да каже, кой чеповtкъ е бипъ оставеИ"Ъ 
въ ПЪК'ЬJlа : ндапи МойсеА, дапи Илия ; ама трtбва да бtше Мойсей • .  За
писвачътъ на легендата припомиюва за другъ вариантъ, споредъ който оста
налиятъ въ пъкъла човtкъ бипъ оня, що ударипъ нtкога Христа съ же
пtзна ржка. 
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Миспипъ, смt.тапъ какво да направи, за да ги укроти , 
и измиспилъ : той накарапъ дявопитt. да направятъ и тt. единъ 
рай. Направипи го, съграпипи го сжщо такъвъ, какъвто бипъ 
раятъ на Господа. Tt. взели отъ всички дървета и цвt.тя, 
каквито имапо въ рая на Господа, и ги насадили .  Откато го 
довършипи, Зерзевупътъ го разг ледапъ отъ всички врати и 
много го харесалъ. „Е, дружино, видt.хте ли, че и ние можемъ 
да иаправимъ рай, както що може и Господь ; хайде сега впи
зайте вжтрt., яжте, пийте отъ всичко, що има вжтрt. ; нищо 
не ви забранявамъ, както Господь що му забраняваше на 
човt.ка, що го постави да живt.е вжтрt. съ жена си ; азъ ви 
давамъ свобода, каквото ви текне, това да правите. Така 
казвайте на пюдетt. : кой що иска, нека си прави и нека за
повt.да. Въ моя рай имг ядене, пиене, кьефъ каране - коп
кото имъ се ще. 

Минапи се нt.копко дни,· и дявопитt чули гласоветt. на 
ангепитt., които били въ рая и пt.ели на Господа. „Ахъ, бре 
майсторе Зерзевупе, рекле му дявопитt., много ни е мжчно, 
като слушаме така ангепитt да пtятъ на Господа. Защо на 
прави тоя рай толкова бпизу до рая на Господа ? Търси нt.
кой начинъ, да не спушаме тtзи хубави пt.сни, що се пt.ятъ. 
Аманъ, търси му начина, какво да се прави 1 "  

Като чупъ Зерзевупътъ жапбитt. на дявопитt., станало 
му много мжчно, и веднага ги събрапъ всичкитt. прt.дъ себе 
си : „Спушайте тукъ, имъ рекъпъ, мои ангели ; ако сте ми 
вt.рни спуги, искамъ да ме послушате, какво ще ви река . 
Заповt.дь имате отъ мене Зерзевула, вашъ гпаватарь , къпня 
ви въ името си и въ короната отъ двата рога, що еж ми 
на главата, сега да направите една купа висока до небето, 
за да се кача и да убия Господа, та да нtма кому да пt.ятъ 
ангепитВ". - „Покпаняме се на твоето име и отдаваме честь 
на рогата ти" .  - „ Честьта честь носи, имъ рекълъ Зерзе
вулътъ ; и вамъ да ви никнатъ рога, тt ви еж вtнецъ на 
гпавитt.". И на часа имъ никнали рога. 

Въ три дни тt съзидали купата, и на утрото щt.ше да 
се качи Зерзевупътъ, за да убие Господа. Като се съмна на 
утрото, по божия заповt.дь, купата се завила като обржчъ, и 
Зерзевупътъ не можапъ да впtзе вжтрt.. Далъ заповtдь да я 
прt.правятъ. Прtправяли я до три пж.ти, и се така правtла. 
На четвъртия пж.ть Господь му я оставилъ, и Зерзевулътъ се 
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покачилъ съ всичкитh дяволи и взелъ стр.tла да стрtлне Бога . 
Щомъ я хвърлилъ, тя се върнала, ударила го по главата и 
му я откжснала . Изпискалъ, - изврtкалъ. Всички се нажалили, 
и отъ жаль взели та си прtчупили по единъ кракъ, и отто
гава е станало да се казва отъ людетt : еднокракиятъ. 

Като видtли, че не могатъ нищо да направятъ на Гос
пода, почнали да слизатъ отъ кулата. Заповiщалъ тогава 
Господь, и кулата паднала заедно съ тtхъ въ дънъ земя и 
се обърнала на вi>чна мжка, като гол'hмъ котелъ, пъленъ съ 
катранъ и зифтъ, за да ври Зерзевулътъ съ всичкитh свои. 
Почнали да вратъ. t1 оттогава и до день днешенъ се вратъ. 

J\ рая, що бtха го насадили съ всi>какви дървета и 
цвi>тя, всичко се прtсторипо на търне и гпогъ и пусти ка
мъни. Па се отворила една пропасть между рая господенъ 
и трънливия рай на Зерзевула (или вtчната мжка дяволска), 
че да лtтятъ и да не може да се прtмине ни отъ едната 
страна, ни отъ другата . 

No 1 6. 

Богъ наказва недоволннт1i духове. 

Отъ Софийско. 
(Заедно съ св"liта Богъ създапъ и н"liкакви духове, които да му слу 

гувать. Едни отъ nхъ почнали да намиратъ недостатъци на Бога, и той ги 
прокълнапъ и изпждилъ отъ небесата. Изгонениn духове се изпокрили : 
едни въ водата, други въ обпациn, трети по земята, четвърти останали да 
висятъ по въздуха и се пр"liобърнапи на паяци. Всички тия духове станми 
..111воли, противници на Бога и на чов"liка. Човtкъ трtбва да се пази отъ 
nхъ, а паяциn да убива. - Обнародвано въ Мсб. Vll, 132). 

Когато Д'hдо Господь направилъ тоя св'hтъ, той създалъ 
и нi>какви духове, които да стоятъ около него, та да не бжде 
самъ, и да му служатъ. Едни отъ тия духове почнали да на
миратъ н'hкакви недостатъци на Бога, затова той се разсър
дипъ и ги прокълналъ : никой да ги не обича, а всi>ки да 
говори лошо за тi>хъ и да се пази отъ тi>хъ. Послt Богъ ги 
погналъ да ги изгони отъ небесата, и тi> поб'hгнали отъ него 
и се скрили : кои въ водата, кои въ облацит'h, кои по земята, 
а други останали да висятъ · на въздуха и станали паяци. За
това и сега паякътъ виси на въздуха, защото е дявоJIЪ, и 
човtкъ, щомъ види паякъ, трtбва да го утрепа, понеже 
rp'hxъ ще добие, ако остави жнвъ единъ протнвникъ на Бога. 
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Всички тия духове станали дяволи, и затова днеска едни отъ 
дявопитt ги има по земята, други по водата, а трети по 
обпацитt. Тия, които се скрипи по обпаuитi>, тамъ си и оста · 
напи ; тt правятъ пакость на свtта, когато има гърмотевица, 
трескавица. Тия, що паднали въ водата, и Т'h тамъ си оста
наJIИ ; тt правятъ пакость на хората, които пжтуватъ по 
вода. Ония пъкъ, що паднали на земята, тt изпизатъ нощt, 
въ тайно врtме, и правятъ пакость на чеповtцитt. Затова 
човtкъ трtбва да се пази чевръсто отъ дявола, да го не 
слуша, когато го мами да прави зло, нtщо лошо, защото тt 
еж прокъпнати отъ Бога . 

Съставъ и характеръ на пегендиn. - Създанието на 
свtта, на човtка, животнитt и растенията, за което се раз
казва въ библейската книга Битие, въ Папеята и въ нtкои 
богомилски произведения, е послужило за прtдметъ и на бъп
гарски простонародни легенди, каквито еж обнародванитt 
по-горt. Всички тия български пегенди съдържатъ въ осно
вата си дуалистично космогонично гледище и се различаватъ 
коренно отъ еврейско-християнскитi> прtдстави, вложени въ 
бибпейското Битие. Въ сравнение съ чуждитt дуалистични 
народни разкази за сътворението, нашитt легенди, както и 
рускитt, държатъ първо мtсто по своя бро�. а тtхното 
число ще се увеличи още повече, когато бждатъ обнарод· 
вани и пруги тtхни паралели. Въ това се увtряваме и отъ 
монографията на проф. Й. Ковачевъ (Народна астрономия и 
метеорология. С. Н .  У. Н. , ки. ХХХ), който е разполагалъ съ 
грамаденъ брой събранъ фолклоренъ матариалъ и съ раз
кази за сътворението на свtта. Прtзъ врtме на поспtднитt 
войни, всички тия материали, ка кто ни съобщи проф. Кова 
чевъ, еж били унищожени . Ако прочее 1 6-тt обнародвани 
отъ насъ легенди очертаватъ вече доста ясно дуалистичното 
гледище за създанието въ българския фолКJюръ, новитt мате
риали биха помогнали да се добие още по-пъленъ и по
закржг ленъ образъ за сжщото. Нека се надtемъ, че нашето 
изспtдване ще подбуди записвачитt и фопклориститt да 
дадатъ повече внимание на космогоничнитt легенди и ги 
запиwатъ. 

Въ горнитt наши nегенди еж застжпени спtднитt прtд· 
стави за сътворението и за враждата между дявола и Бога : 



358 Дуапистични бъпгарски народни пегенди. 

1 .  Изпърво с.жществува.пи само Богъ и дяволътъ, които 
били другари (№ 1 , 2), братя (No 8), съдружници (№ 1 2) ;  
дяволътъ билъ почти равенъ на Бога (№ б). 

2. Изпърво билъ само Богъ и дванадесеть ангели (№ 1 О). 
3. Богъ създава дявола отъ dнката си (№ б). 
4. Дяволътъ стана.11ъ отъ непокоренъ ангелъ (№ 10). 
5. Изпърво н'hмало св'hтъ, а само вода или море (N!! 1 ,  2). 
б. Водата (морето) е стихията, д'hто дяво.пътъ намира 

спасение, при пр'hмеждие (№ 8, 9, 1 1 ). 
7. Богъ и дяволътъ си сътрудничатъ при създание на 

земята (No 1 ,  2, 3). 
8. Земята е направена отъ пръсть, извадена отъ мор

ското ДЪНО (№ 1 ,  2). 
9. Земята е направена отъ морска п'hна (.N'11 3). 
1 0. Инициативата за направата на земята иде съвм'hстно 

отъ Бога и отъ диво.па (№ 3), отъ Бога (N'o 1 ), отчасти отъ 
дяво.па (№ 2). 

1 1 . За да се направи земята, дяволътъ изважда пръсть 
отъ морето (№ 1 ,  2) или донася морска п'hна (№ 3). 

1 2 . Отъ пръстьта (resp. п'hната) Богъ направя пита и.пи 
ва.пмо, поставя го на водата, и то расте, става земя (No 1 ,  2, 3). 

1 3. Въ ср'hдата на замята Богъ посажп.а ор'hхъ, окачва на 
него з.патна лю.пка и се .пю.п'hе (№ 3). 

1 4. Дяво.пътъ се опитва да удави Бога въ водата, за да 
остане самъ в.пад'hтель на земята (No 1 ,  2, 3). 

1 5. Земата пщтоянно расте, а Богъ не може да я спре. 
Богъ се научава отъ дявола, чр'hзъ пчелата, какъ да се спре 
растежа на земята (№ 1 ) .  

1 6. Богъ се  научава отъ дявола, чр'hзъ пче.пата или та
ра.пежа, какъ да се свие прего.п'hмата земя, та да може да я 
покрие небето (No 2, 4). 

1 7. Богъ се научава отъ дявола, чр'hзъ пче.пата, че не 
бива да се жени с.пънцето, защото иначе то съ народи.пит'h се 
ма.пки с.пънца, ще изгори св'hта (№ 1 2). 

1 8. Богъ създава чов'hка отъ. ка.пь (№ 1 ,  5 ) . 
1 9. Дяволътъ надупчва т'h.пото Адамово. Богъ запушва 

дупкит'h на Адама съ тр'hви и го оживпява (№ 3, 5). 
20. И дявопътъ се опитва да създаде чов'hкъ, но създа

деното става вълкъ (№ 1 0, 1 1 ). 



Съставъ и характеръ на пеrендитt; . 359 

2 1 .  Дяволътъ прави вълка отъ каль (№ 3, 9). 1)  
22. Договоръ между Бога и дявола да си подtnятъ 

свtта и человtцитt : небето и живитt на Бога, земята и 
умрtлитt на дявопа (.N'o 6, 7), или само человtцитt : живитt 
на Бога, умрtлитt на дявола (№ 1 ,  1 О) . 

23. Доrоворътъ бива закрtпенъ съ записъ (на плоча), 
даденъ отъ Бога на дявола (№ 1, 6, 7, 1 0). 

24. Непокорнит1> божи духове (анrели), изпж.дени отъ 
небето, живtятъ въ водитt, обпацитt или висятъ въ въз
духа (№ 1 6). 

25. Дяволътъ създава рай за своитt ангели и за хората, 
па гради кула, отъ която да убие Бога съ стрtла. Боrъ сгръ
молясва своитt врагове въ вtчната мжка (№ 1 5). 

26. Адамовъ записъ за орань . За да има право да оре 
земята, която е на дявола , Адамъ дава записъ, че ще бжде 
ДЯВОJIОВЪ човtкъ (№ 6, 1 3) . 

27. Адамовъ запись за свtтлина. За да получи свtтлина 
извънъ рая, дtто било мракъ, Адамъ дава записъ на дявола : 
живитt отъ Адамовото поколtние да бждатъ на Адама, 
умрtлитt - на дявола (.№ 1 4). 

28. Увеличението броя на умрtлитt засилва царството на 
дявола. Богъ вижда, че е измаменъ и иска да развали дого
вора съ дявопа (№ 1 ,  6, 8, 1 0) . 

29. Богъ не се сtща какъ да развали договора, та про
важда тайно свои служители (св. Петъръ, св. Иванъ и др.), 
за Да узнаятъ тайната отъ дявола (№ 1 , 7, 8) . . 

30. Божи ангелъ измамва дявола - да се гмурнатъ въ 
морето и да извадятъ пtсъкъ. Ангелътъ грабва записа отъ 
дрехитt на дявола и го занася на Бога (№ 6). 

31 . Богъ чрtзъ свои хора се научава отъ дявола, че 
само Синъ Божи може да развали договора (No 1 ,  7, 8, 1 0). 

32. Богъ не знае какво да направи, за да му се роди 
Синъ. Той узнава тайната пакъ отъ дявола : Синъ Божи 
може да се роди отъ мома, която помирише цвtте, носено 
въ пазвата на Бога (.№ 1). 

Ч Срв. пара11епь въ Псп. XXVlll - ХХХ, 6 1 8. - Въпкътъ е направевъ 
отъ дърво. Псп.  XXXIV, 580 - &81 . 
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33. Исусъ се ражда изъ раната, която Йорданъ направя 
съ сулица на бозката на сестра си Мария, като я вижда 
мома непразна (.№ 1 ) .  

34. Дяволътъ, за да по.губи Исуса, наговаря хората да 
избиятъ труднитi> жени или новороденитi> м.жжки дiща (.№ 8). 

35. Дяволътъ наговаря евреитi> да уловятъ Исуса и да 
го убиятъ (№ 1 ) . 

36. Исусъ при кръщението си унищожава Адамовия за
писъ, който билъ скритъ отъ дявола въ р. Йорданъ (№ 1 4). 

37. Исусъ слиза въ пъкъла, унищожава Адамовия за
писъ (плоча), който е бипъ скритъ тамъ отъ дявола, и осво
бождава человiщитi> (No 1 3) .  

38. Вр-аждата между Бога и дявола траяла 800.000 го 
дини (№ 1 ). 

По своя съставъ легендитi> могатъ да се подtлятъ на 
три групи. Първата група образуванъ No 1 , 2, 3, 6 и прtд
ставятъ сравнително пълна версия за създанието на земята и 
человtцитi> и за сътрудничеството и враждата между Бога и 
дявола. Къмъ втората група се отнасятъ легендитi>, дадени въ 
С'6Кратен.а версия, .№ 7, 8, 10, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Tt Ще про · 

изхождатъ отъ съотвtтни пълни версии, чиято цtлость е 
била нарушена при устното прtдаване и отъ която сега еж. 
запазени два-три епизода. Третята група, .№ 4, 5, 9, 1 1 ,  е 
прtдставена само съ по еdинъ епизодъ отъ сътворението , 
взетъ отъ пълната версия и разпространяванъ като отдtJIНа 
малка приказка. Тукъ трtбва да забtлtжимъ, че разказитi> 
съ по единъ епизодъ могатъ да произхождатъ и оть други 
обширни български легенди, извънъ печатанитt по-горt, 
едни вече забравени, а други още не обнародвани. 

РазглеJiани откъмъ идейна страна, всички тия легенди 
прtдставятъ единство и застжпватъ едно основно ре.пигиозно
философско гледище - двt творчески начала, Богъ и дя
волъ, които участвуватъ въ създанието и въ сждбата на 
св-Вта и на человtчеството, които се намиратъ помежду си 
ту въ другарско, ту въ вражеско отношение, при надмощие 
на доброто начало - Богъ. Съ други думи, въ легендитt е 
прокарано гледище на умtренъ дуализъмъ, д:Ьто злото на
чало, наспроти доброто, играе не равна роля, а подчинена. 
Това гледище личи дори и въ малкитt приказки съ по единъ 
епизодъ, както е тоя напр. за създанието на вълка отъ дявола. 



Произходъ на леrевдитt. 361 

Произходъ на леrендиn. - Поради своето особено 
културно-историческо значение, нашитi> легенди заспужаватъ 
обстойно разглеждане отъ идейна, сравнитепна и формална 
сrрана. Ние ще се ограничимъ оба�е главно съ едно - да 
си уяснимъ отдt идатъ българскитt легенди за сътворението, 
дали еж самобитtrи, домашни, или пъкъ еж били прtнесени 
отъ другадt и откждt. 

Да видимъ, прtди всичко, дали племената, които влtзоха 
въ състава на сегашния български народъ, именно славянитt 
и Аспаруховата дружина, еж имали дуалистични прtдстави за 
божеството И миросъзданието .  Старитt митолози, като изхож
даха отъ посочването на Хелмолда (Xll в.) за полабскитi> 
езически славяни, които вtрва ли въ добъръ и въ лошъ богъ, 
т. е. дяволъ, Черен:ь богъ, и, като прtдполагаха , по антитеза, че 
добриятъ богъ ще е наричанъ „Бtлъ богъ• , намиратъ дуали
стични г.це...:. · ща въ вtрата на старитi> спавяни. По тi>хъ се пове 
доха и нtк�и изслtдвачи на богомнлството, които смtтаха, че 
за дуализма въ това учение еж допринеспи славянитt, resp. 
българитt, у които то бt намtрило широко разпространение. 1) 
Сега обаче на св идtтелството на Хелмолда се дава съвсtмъ 
друго тълкуване и се отрича · - езическитt славяни да еж 
били дуалисти. Тоя въпросъ бt разясненъ отчасти отъ Йо
сифа Иречекъ, отъ Неринr-1:1. и особено отъ Мочупски, въ не
говата студия : О мнимомъ дуапизмt въ миеологiи славянъ, 
Варшава 1889 (отп. от ь Р. Ф. В. XXI). Хелмолдъ (1 гл. 52) казва 
за полабскитt славяни : „У славянитt сжществува една чудна 
заблуда : въ своитi> пиршества т1> си подаватъ единЪ на 
другъ чаша, като произнасятъ надъ нея не благословия, а 
заклевания въ името на боговетt си, именно на доб рия и на 
злия, защото т1> смtтатъ, че всtко щастие иде отъ добрия богъ, 
и всtко нещастие - отъ лошия. Ето защо лошия богъ тt 
наричатъ на своя езикъ дяволъ или Черенъ богъ (Zcerneboch), 

1) Така мислtха иапр.: Oieseler, Ueber den Duallsmus der Slaven (Theol . 
Studien und Кritlken, 1837 r., 11, 357 сл.).- Schmidt, Histoire et doctrine de 
la secte des Cвthares ou AlЫgeois, т. 1, 7; т. 11. 27 1 сл. - Ralki, Bogomili i Pa
tareni (Rad. Х, 260). - Н. Осокин&, Исторiя Альбиrоltцев'Ь, т. 1, 146 сл. -
Р. Каролева, За богомилството (Пс11. IV, 187 1 rод., стр. 7 1 сл.). - Кипрiано
виrеа, Жизнь и уче11iе боrомилов'Ь (Прав. Обозр. 1870, iюль и авrустъ, или 
прtпечатаио у П. YcneнcкifJ, Востокъ Христiаискilt. Аеоиъ. Спб. 1892, стр . 
896) и др. по-нови. 
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т. е. черенъ богъ (nigrum deum)" . Тръбва да забtлtжимъ, че 
тукъ въ сжщность не се дава името на лошо·1·с божество, а 
неговото оnрtдtление - лошъ, черенъ. Други пъкъ мtста 
въ хрониката на сжщия Хелмолдъ говорятъ явно противъ 
прtдполагаемия дуализъмъ у западнитt славяни : "Между 
разновиднитt божества, въ чиято власть славянитt поставятъ 
попята и горитt, скърбитt и насладитt, тt отличаватъ единъ 
богъ на небесата, повелитель надъ другитt богове ,  и вtр
ватъ, че той е всемогжщъ и се грижи само за небеснитt нtща, 
а другитt божества, на които еж раздадени различни длъж
ности,  еж нему подчинени, произхождатъ отъ неговата кръвь 
и ,  колкото се намиратъ въ по-близко родство съ тоя Боrъ на  
боговетt (Deus deorum), толкова  се  смtтатъ за по-знатни •  
(1, 84). Другадt, пакъ сжщиятъ Хелмолдъ казва : " Между р а з 
новиднитt божества на славянит·Б с е  изтъква СвА\товитъ 
(Zuantevith), боrъ въ земята на ругийцитt, като най-точенъ въ 
отговоритt (оракулитt) си. Въ сравнение съ него, другитi> 
се смtтатъ като полубогове, и затова славянитt иматъ обичай 
ежегодно да, го чествуватъ, като му принасятъ жертва нtкой 
человtкъ християнинъ, комуто се падне жрtбие . Сжщо и отъ 
всичкитt славянски области тукъ изпращаха опрtдtлено ко
личество пари за жертвоприношения • ( 1 ,  52). Оrце по-цtнна 
е слtднята вtсть на Хелмолда за единия върховенъ Богъ у 
славянитt : " СвА\товитъ, богътъ въ земята на ругийцитt, бtше 
първиятъ между всички божества на славянитt, чутовенъ въ 
побtдитt, точенъ въ прtдсказанията . И прtзъ нашето врtме, 
не само вагрийцитt, но и отъ всички славянски области тамъ 
изпращаха годишни данъци и прославяха Свh'товита за Богъ 
на боговетt (Deum deorum esse profitentes. 11, 1 2) " .  Явно е 
прочее, че първото посочване на Хелмолда за „ Черенъ богъ • 
нtма онова дуалистично значение, което му се придава отъ 
нtкои митолози ; името Черенъ богъ се е явило у западнитt 

. славяни по-късно, подъ влиянието на християнскитt пропо
вtдници между тtхъ, какъвто е билъ и Хелмолдъ, за означение 
на дявола или изобщо на всtки лошъ духъ, черно божесrво, 
противникъ на Бога и на доброто. Колкото за името Бtлъ богъ, 
то не се срtща въ никой достовtренъ старъ паметникъ, а само 
въ нtкои мtстни имена . Благословията и заклинанията при 
пиршествата, въ името на нtкое добро или зло божество, за 
което поменава Хелмолдъ, се практикуватъ дори и сега у ела-
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вянитt християни, безъ да се влага въ случая нtкакво дуа
листично гледище1). Такива еж напр. малорускитt заклинания : 
.Щобъ тебе черный богъ убивъ l" или „Щобъ на тебе дивъ 
пришолъ !" Въ западнорускитt крайща се употрtбява слtд· 
ното пожелание при наздравица : „На здоровъе намъ, на 
злiсть ворогамъ, на безголовъе великимъ панамъ и тiмъ бi
совимъ синамъ, що завидуютъ намъ 1" ; ипи зложелания, като : 
„Богъ би тебе скаравъ l" ,  „Щобъ тебе чортъ взявъ l"  Въ една 
западноруска пtсень съ заклинателенъ характеръ срtщаме :  

Пане круку,2) па н е  круку, 
Черна бога ста ршiА вну ку ! 
Ты въ своА рожокъ затруби 
И (имя рекъ) загуби 1 5) 

Подобни еж и българскитi> наздравични благословии и закли 
нания : „Са.. Георги да ни е на помощь ! ", , ,Кой насъ мрази, 
Господь д& ro сгази !" ,  „Богъ го убилъ l" ,  „Зло да те забрави !", 
„Убилъ го Маренъ ! ' · ,  „Здравье те било п6 глава !" и др. На 
Хелмолдовата наздравица прилtга една българска, дtто, като 
се призоваватъ редъ имена, олицетворяващи локални бродници, 
самодиви и пр. , тия послtднитt се умоляватъ за помощь: 

Тия са снте една рода , 

Нека са на помош .  

Пом6зи Б6же ! доб р6 и здравье ! i) 
Дуализъмъ не е имало нито у източнитt славяни - рус

китt, нито и у балканскитt. Това е добрt извtсно въ нау
ката, та на тоя въпросъ нtма да се спираме тукъ ; ще поме
немъ само най-старото и класическо свидtтелство на Проко 
пия (VI в .) за вtрата на долнодунавскитt (български) славяни: 
„(Славянитt) признаватъ един:ь Богъ„ творецъ на мълнията , 
еdинственъ властитель на всич,нитrь нrьща, комуто принасятъ 
жертва бикове и всtкакви други оброци. За сж.11.бата нищо 
не знаятъ и въобще не И приписватъ нtкаква власть надъ 
человtцитt Но, когато видятъ, че ги грози болесть или близка 

1) Срв. за това повече въ поменатата студия на Мо1tульснiй и у 
L. Niederle, Zivot starych slovan6. Dil П. svazek 1 (Praha 1 924 г.), стр. 159 сп. 

2) Крукъ = врана. 
З) Срв.  у Мо1tульснiй, стр. 45-46. 
4) П. Цв. Любенов&, Баба Ега. Търново 1 887, стр. 8 1 -82. 
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смърть въ война, обtщаватъ Богу да принесатъ жертва за 
спасение на живота си, па, като еж избtгнали опасностьта, 
принасятъ обtщаната жертва, мислейки, че еж. се спасили 
благодарение на жертвата. При това, тt почитатъ рtкитt и 
самодивитt (WJ.LCP�) и други нtкои божества, на всички отъ 
които тt спужатъ и при жертвуванията гадаятъ". 1) Отъ гор
ното се вижда, че вtрата на старитt спавяни изобщо и осо
бено на спавянитt, които образуваха главния слой на българ
ския народъ, не е била дуалистична, а по-скоро монотеистично 
натуралистична, дtто покрай върховния Богъ творецъ е имало 
и по-долни божества , олицетворяващи природнитt стихии и 
явления. Не е основателно, спtдвателно , да мислимъ, че за
чатъцитt на дуалистичнитt бъJIГарски .легенди за сътворе
нието на cвtra и човtка се криятъ въ спавянската мито.логия. 

Туранската орда на Аспаруха, която покори с.лавянскитt 
племена въ сtвероизточна Дунавска Бъ.лгария и турна усто
итt на бж.дещата българска държава и народъ, била .ли е 
носителка на дуапистични г.ледища за твореца и за създа
нието ? Историческитt вtсти и открититt въ пос.лtдно врtме 
каменни надписи не оставятъ никакво съмнtние, че Аспару
ховата орда, по потекло, езикъ и нрави, е съставяла часть 
отъ голtмото старотурско п.леме, което прtзъ първитt сто
.лtтия на срtднитt вtкове заемаше областитt отъ Монголия 
та до Черно-море на западъ. По вtра старотурцитt еж били 
шаманисти. Tt почитали единъ върховенъ Богъ, творецъ на 
вселенната, олицетворенъ въ прtдставата за небето, отдtто 
и прозвището му - тангри (небе). Богъ прtбж.двалъ въ 
върховнитt пластове на свtта, дtто е царството на свtтли
ната и oт.lltтo той урежда сж.дбинитt на свtта. Се въ тtзи 
надземни пластове се намира и раятъ ; тамъ жив'Бятъ и друrи 
добри божества и духове, между които еж и душитt на до
бритt покойници - дtди ; тt служатъ за посрtдници между 
Бога и живитt человtци на земята. Подъ земята се нахож
датъ нижнитt плаС"РОве на вселенната, дtто е пъкълътъ и 
дtто обитаватъ злитt духове и душитt на лошитt чеповtци. 
На самата земя, по планини, поля и води, живt.ять благо-

1) Procopiu1, De bello Oothico, 111, 14. Знае се n'ЬК'Ь оть други из
точници, че тоя върховеВ'Ь Боrъ е бипъ rръмоносецъn Перунъ. Срв.  
J. И11ано11t, Купьn Перува у IОЖВЬIХ'Ь славявъ (Изв11стiя Отд. р. яз. и елов. 
Имп. Ак. НауК'Ь, т. VllI, 1904 r., ки. 4-ая). 
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датни духове, познати съ общо наименование духове на йер-су 
(земя-вода). СтаритВ турци вtрвали много въ силата на ма
гесницитВ и носtли муски (амулети), които да ги закрилятъ 
отъ злото. Менандъръ ни дава нtкои подробности за тур
скитВ магесници : около единъ огънь тВ шепнtли тихо нt
какви думи, поел-В удряли въ звънецъ и тимпани, изпадали 
въ изстжпление и произнасяли заклинания, съ които проп.жж
дали лукавитВ духове ; тВ имали сила да изгонватъ бtсоветt, 
да освобождаватъ хората отъ зло и да ги очистватъ чрtзъ 
огъня. 1) При минаване край опасни мtста и рtки, човtкъ 
трtбвало да се моли и да принася жертви на тия духове 
закрилници. Хората могли да се молятъ и направо на своитt 
покойници -дtди,  които да се застжпятъ за тВхъ прtдъ 
върховния Богъ ; но, ооикновено, въ такъвъ случай, живитВ 
приб'hгвали до успугитВ на дtдитВ чрtзъ така наричанитВ 
шамани, единъ видъ жреци или жречески родове, които се 
ползували съ благодать прtдъ Бога. Хаганитt (хановетt) 
на турскитt племена се смtтали за проиэлtзли отъ небето 
богъ или най-малко за поставени отъ него. Тая вtра ясно е 
изразена напр. въ сибирскитt старотурски надписи отъ VIII 
в., както и въ старобългарскитt каменни надписи отъ IX в. 
Така, въ сибирскитВ надписи, ханътъ е нареченъ : „ мждриятъ 
небесен& хаганъ • (тD.нгри билга хаганъ) ; „ чрtзъ небето ста · 
налъ ханъ• (тD.нгридИ болмишъ канъ) ; . произлtзълъ отъ не
бето канъ• (тИнгри яратмишъ канъ). По сжщия начинъ се 
титулуватъ и старобългарскитt князе : въ Шуменския надписъ 
Маламиръ е нареченъ „отЪ Бога князь • (ix 8ео0 <lpx(l)v) ; въ 
Смолtнския надr1исъ неизвtстниятъ български князь е назо
ванъ по сжщия начинъ - ix 8еоо <lpx(l)v ; въ проложното жи
тие на Кирила и Методия срtщаме сж.щия титулъ и за Бо
риса : • Б.At.r4&10M"h. w si КНА\Зh Б.011we"h.. Въ единъ отъ Орхон
скитt старотурски надписи четемъ : „ Но богътъ на турцитt, 
който е горt на небето, както и другитt свети духове, които 
еж по земята и водата на турцитt, направиха слtдното : за 
да не изчезне съвсtмъ турскиятъ народъ и за да може да 
стане той истински народъ, тt издигнаха баща ми, хагана 
Илтересъ, и майка ми кадъната Илбилге • .  Не е безинтересно 
да поменемъ тукъ и една-двt особености отъ Т'hхнитt norpe-

1) Срв. у Menander Protector (Corpus scr. hlst. byzantlnae, Ed. Вonnae), 
т. XI, 38 1 .  
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бални обичаи, които сжщо така не издаватъ връзка съ ду
алистична религия. Тi>пото на покойника бивало поставяно 
подъ шатъръ, около който слагали много убити жертвени жи
вотни : овци, коне, волове. Близкитi> на умрi>пия, възседнали 
на коне, обикаляли седъмь пжти около шатъра, издавали 
жалостни викове и се насичали съ ножъ по лицето, по 
което протичали кърви , смi>сени съ сълз1:1тв. Поел-В изгаряли 
коня, що яздипъ покойникътъ, както и пичнитi> му вещи. 
ПепеJ1Ьта бивала събрана на едно и мъртвиятъ заровенъ. На 
гроба поставяли толкова камъни на брой, колкото души е 
билъ погубилъ покойникътъ въ биткитi>. Ti> прi>дпочитапи да 
умратъ въ сражение, отколкото отъ болесть. На гроба на 
видни пица бивали издигани нi>що като мавзолеи, съ над
писи, статуи и орнаменти. Изобщо, казватъ китайскитi> из
вори , тt. имали обичаи като хунитi> (хионгъ-ну). ') И Менан 
дъръ разказва за кумири ('1yciA.1J.cz-м) у турцитi> прt.зъ Vl в. 1) 

Що се отнася до репигиознит k възгледи на Аспарухо
витi> българи, за това имаме твърдt. малко свi>дi>ния. Оби
чаятъ у бъпгарскитi> хагани да се титулуватъ подобно на 
своитi> азиятски едноплеменици�тъ Бога поставенъ ханъ " ,  
вече ни подсi;ща да  смi>таме, ч е  и придунавскитi> българи 
еж изповt.двапи_ единъ върховенъ Богъ. Въ ползи на това 
прt.дпопожение говори отчасти и свидi>тепството на Менандра 
за бпизкитi> до българитi> авари, които, при свръзване на 
договоръ, се кълнi>пи въ Бога, който е на небето. 1) Нi>маме 
извi>стия за второстепенннтi> божества на българитi>, но че тi> 
еж. вi>рвапи въ нi>какви духове, за това се догаждаме отъ 
обичая имъ да носятъ муски (амулети) за прi>дпазване отъ 
зповрi>дното влияние на �:аинственитi> сипи и бi>сове. Въ упжт
ванията, които папа Николай 1 дава на новопокръстения бъл
гарски князь Бориса, срi>щаме изрично посочване за това : 
• . . • У васъ немощнитi> имали обичай, заради здравето си, 
да взематъ нi>каква повезка и да я носятъ окачена на шията 
си. . . Тоя ви 11.ъ повезки-амуnети еж. изобрi>тени отъ бi>сов-

1) Срв. н-tкои подробности за религията на турскиri> племена у Теофи 
.м:1кта Симоката, у V. Thomsen, Inscrlptloпs de l'Orkon dёchiffrёes. Helslпg
fors 1896, стр. 58 сл., 143 сл„ L. Cahun, lntroductlon а l 'histolre de l 'Asle. 
Paris 1896, стр. 66 сл . 

2) Menantler Protector, 382. 
9) Menander Protector, 335. 
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ски хитрости . . . Апостолскитt. постановления учатъ, щото 
ония, които си служатъ съ тt.хъ, да бж.датъ поразени съ про
клятия и изгонени отъ черквата. " 1) Други пъкъ, за изцt.ле
ние на своитt. немощи, прибt.гвали до чудодt.йната сила на 
единъ камъкъ и съ него се лtкували . 1) Се отъ сжщитt. упж.т
вания на папа Николая узнаваме, че Аспаруховитt българи 
принасяли жертви на своитt. идоли и бt.сове. 1) Tt. принасяли 
жертви и при смъртьта на своитt. близки,') тъй както туй пра · 
вtли и тtхнитt. азиятски сънародници (срв. стр. 366). Крумъ, 
прtди да почне своята обсада на. Цариградъ, извършилъ 
скверни демонски жертвоприношения, разказва хронистътъ 
Теофанъ, а други хронисти добавятъ, че той принасялъ жер
тви человiщи и много добитъкъ. 11) И въ упж.тванията на папа 
Николая се говори за суевt.рнитt. български обичаи, извър 
швани прi;ди походъ или сражение : .Вие разправяте, пише 
Николай на .князь Бориса, че сте били свикнали, когато оти
вате въ сражение, да съблюдавате дни и часове и да извър 
швате заклинания, игри, пt.ения и нtкакви гадания (incanta
tiones, et joca , et carmina, et nonnula auguria) . " 8) Бълrаритt 
се кълнtли надъ голъ мечъ7) подобно на аваритt8). Тt.зи нt. · 
колко данни ,  колкото и отк.у,слечни да еж, се показватъ, че 
Аспаруховитt. българи еж сподt.ляли повечето отъ . вt.рскитt. 
особености на туранскитt турци или авари и че съвсt.мъ не 
еж. били дуалисти, било крайни - като маздеиститt. или 
умt.рени - като богомилитt.. Споредъ това, извt.стието у 
псевдо-Масуди и у Алъ-Бекри, че българитt изповtдвали ре
лигията на магитt., 8) т. е. на Зороастра, не трt.бва да се взема 
въ неговото буквално значение. Знае се, че арабскитt. писа
тели поставятъ въ категорията на дуалиститt маги (маджусъ) 
всички езичници изобщо. 

1) Responsa Nicolai Рарае 1. ad consulta Bulgarorum . Изд. Д. Дечевъ 

София 1 822 r., rл. LXXIX, стр. 82 сл . 
2) Пакъ тамъ, rл. LXll, стр. 70. 
S) Пакъ тамъ, rл. XLl, стр. 48 сл .  

') Пакъ там'Ь, rл. XCVllI , стр. 96. 

11) Theophanes, Chronographia. Ed. De Boor, стр. 503. Symeon Magister 
(l&uo1 4v&pcil1t0u' xoct x�vri 1t0ЛЛсt), въ Theoph. Continuatus, Ed. Bonnae, стр. 612. 

8) Responsa, rл. XXXV, стр . 44. 
7) Пакъ тамъ, rл. LXVII,  стр. 74.  
В)  Menander, 335. 
9) Marquart, Osteuropllische und ostasiatische Streifziige Leipzig 1903 

стр. 205 . 
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Нtкои отъ Аспаруховитt българи, още прtди покръ
щането на Бориса, били приели исляма и арабски книги. 
Борисъ питалъ папа Николия - какво да направи съ нече
стивиТ'h книги, които българитt били получили отъ арабитt 
(сарацини) и които още се пазtли отъ тtхъ. Папата му прt
пор.жчилъ да изгори тия книги, цо, отъ друга страна, го 
съвtтвалъ да не употрtбява насилие спрtмо друговtрцитt и 
да не ги прави християни принудително. 1 ) Не е чудно слtд
вателно, че при такива наставления, въ Борисовата държава 
ще да се е запазило мохамеданство и езичество И спtдъ офи
циалното кръщение на българския народъ въ 865 г. За съ
хранение на езичеството срtдъ нtкои славянски племена въ 
България слtдъ тая дата поменахме по-горt, стр. 1 6. Но че 
и мохамеданството не е било загинало скоро въ България, 
имаме за това посочване въ единъ старобългарски номока
нонъ, прtписъ отъ ХШ в. 1)  Колкото обаче и да с.ж се пазtли 
мохамеданството и езичеството срtдъ българското и славян
ско население на българската държава, тt не еж могли да 
повлияятъ върху българската народна словесность съ дуали· 
стични гледища, защото тt еж липсвали въ тtзи религии. 

Остава, слtдвателно, да диримъ другадt потеклото на 
българскитt народни легенди за дуалистично създание на 
свtта . Основната идея на нашитt легенди е изразена въ два 
мита : 1 )  земята бива създадена отъ шъпа пръсть, взета отъ 
морското дъно и 2) Богъ и дяволътъ си сътру дничатъ при 
създанието на свtта и послt враждуватъ помежду .си. Пара
.Лели на единия отъ тtзи митове или на двата заедно нами
раме въ прtданията на много народи и особено въ фолклора 
на славянскитt и туранскитt племена. У западноевропейскитt 
народи тtзи митове не еж. познати току-речи никакъ. Фолк 
лорната наука отбtлtзва едвамъ единъ уединенъ примtръ, 
записанъ въ областьта Бретань, с .  з. Франция : Богъ създава 
земята, а дявопътъ, за да я потопи, създава водата . •) Стра
ниТ'h, вкпючени между Баптийското море, Адриатика и Аптай
скиТ'h височини и дори до сtверо-източнитt крайща на Азия, 
съставятъ сегашната фопкпорна обпасть, дtто се приказватъ 

1) Responsa Nicolai Рарае, гл. Cll, CiiI. 
8) Kapav.иh. Примjери срnско-с:повенскоrа jезика. Беч 1857, стр. 7. 
9) Р. SIЬillot, Le Polk-Lore de Prance. Paris 1 904, т. 1, 182. 
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най-вече дуалистични легенди за сътворението, съ три главни 
огнища - българско, руско и туранско. У чехитt такива 
легенди не еж. извtстни ; у лето-питовцитt, 1) попяцитt, ') 
сповацит'h, 1) словенцит'h, ') сърбитt, 11) ромънитВ, 8) маджаритt 
и трансипванскитt цигани 7) еж. обнародвани по единъ-два 
варианта, но и тt прtдставятъ обикновено съкратена, фрагмен
тарна версия, а това вече говори за тtхния чуждъ произ · 
ходъ. Много повече версии и варианти еж. били обдирени и 
обнародвани у руситt, 8) у турско-татарскитt народи ') и у 
финскитt племена. 10) 

Извънъ славяно -туранската область, дуалистични легенди 
за сътворението се приказватъ отчасти и въ нtкои земи на 
юго-западна Азия, именно Месопотамия, Армения и Грузиния. 
Единъ день, когато бж.nатъ обнародвани може би дуали 
стични легенди и отъ персо-иранскитt крайща, тогава и· 
тая область, ще прtдставя по-широка цtлина. Ние допус
каме, че у съврtменитt персо-ирански племена еж. се запа
зили нtкои дуалистични разкази, като наслtдстяо отъ кни
жовнитt паметници на древния Иранъ, въ които личатъ 
наистина дуалистични легенди, като напр. въ книгата Бунде
хешъ. Дуалистични разкази отъ тая южноазиятска область 
бидоха обнародвани : грузински и сванетски отъ южния Кав-

1) Веселовскi/J, Разысканiя, вып. V, гл. XI, 73 сл. 
2) Н. Mdchal, Nakres slovanskeho Ь3jeslovl. Praha 189 1 ,  стр. 9 - Весе· 

лoscкifJ, вып. V, 73 ; вып. VI, 1 07. 
S) DoliSinsk-y, Uvahy о slovenskych povestiach. Vydala Matica Slovenska, 

1872 r., стр. 39 
•) О. Krl'k, Elnleitung ln die slavlsche Literaturgeschi (.hte. Graz 1 887, 

стр. 783. 
Ь) Kapauuh., Српске нар. приповиjетке, № 40.- С,кщи, Српске нар. пjесме 

11, .№ 16. - Erben, Baje slovanska о stvofenl sv�ta (С. ё. Mus. 1886 r., 13). 
8) Revue des traditlons populalres, XII, 689. - Fr. Ma//er, SiebenЫirgl ·  

sche Sagen, стр. 162. Срв. у Веселовскi/J, вып. V,  364. 
7) Драгомановъ, Мсб. VIII, 312  сл. 
8) Срв. за тtх'Ь у BeceлoscкilJ, выn. V, 55 сл., 363 сл. ; вып.  VI, 105. 

сп. - Эткоrрафическое Обозрtиlе, ки. Xlll-XIV, 68 - 74, 250-252 ; кн. XV, 
190-191. - Драгоманоsъ, Мсб. VllI, 263 сл. 

') Radloff, Dle Spracl1en der tiirklschen Stamme Sud-Siberiens. 1 Ablh. 
Proben der Volkslitteratur, 1 Th„ 1 75 сл. Срв. още у ВеселовскifJ, Раз., вып. 
V, 18  сл., вып.  VI, 1 07 ;  Драгомановъ, Мсб. VIII, 293 сл. 

10) BeceлoscкifJ, Раз„ вып. V, 5 сл., 360 сл.; вы_п. VI, 1 1 1 сл .  



370 Дуалистични български народни легенди . 

казъ 1) ; йезидскJ:( отъ горня Месопотамия и Арменnя 1) ; ман
дейски отъ . Месопотамия; •) 

Другата область· съ дуалистични·леrенди за сътворението, 
разказвани О'l,''Ь аме-риканскитt туземци, обхваща Сtверна Аме
рика. 4) Въ Южна Америка такива разкази не сжществуватъ. �) 

Съ уяснение на проблемата за произхода, генети1нщта 
връзка и разпространението на  тия дуалистични легенди, С'Ь 

оглед'Ь къмъ славянскитt, се занимаваха отчасти френскиятъ 
американистъ Шарансей въ току-що поменатата негова сту· 
дия (бtл. . 4 -а), проф. Кронъ 6) и особено рускитt учени 
Веселовск„, и драгомановъ. 7) Шарансей,  който, при мно
гото други разкази ,  е знаелъ само за три славянски,  дtли 
леrендит-В на три версии : 1 )  островна, която е най-стара, раз
пространена въ Япония и Полинезскитt острови, и споредъ 
която Боrъ изважда земята изъ водата ; 2) континrнтаJJна, 
разпространена въ стария и новия свiпъ, споредъ кояrо земята 
бива извадена изъ морето отъ нtк9е животно, и 3) смi>сена 
или индийска, образувана отъ двtт-В други. 8) Кронъ, като раз
глежда космогонията на финската поема Калевала, намира, .ч.е 

1) Сборникъ матерiаловъ для описанiя мi>стностей и племенъ Кавказа , 
вып. Х, отд. l, стр: LXXV-LXXX ; отд. ll, · 245-251 .  Срв. у Веселовскiti, Раз , 
вып. VI, 1 1 3  сл . Драго.манов&, Мсб. Vlll, 307 сл. 

В) Е. Kovalevsky, Les Kurdes et les Jesides (Bulletin de !а  Societe roy· 
ale be1ge de geographie , 1890  г., № 2). - N. Sioujji, Notice . sur ! а  secte des 
Yez\des, въ N. Journal Asiatique, 1 882 г., авгусn, септември; и др. Срв. у 
Драгоманов&, Мсб . Vlll ,  298 сл. 

З) N. Siouf Ji, Etudes sш !а religion des Soubbas ou Sabeens, leur mreurs . 
Paris 1 880. - Babelon, Les mandaites, leur histoire et leur doctrine re l igieuse 
(J\nnales de Philosophie chretienne, 1 880, октомври и 11оември). Срв.  у Дра
гоманов&, Мсб. Vlll, 296 сл. 

4) De Charencey, Une legende cosmogonique. Havre 1884. - Н . . Hale, 
въ Тhе Journal of American Fo\klore, 1, No 3, 1 77 сл. Срв. Веселовскiй, 
Раз . , вып. VI, 1 18 сл . 

5) Р. Ehrenreich, Die Mythen und Legenden der Siidamerikanischen Ur· 
v6lker und ihr Bezieh11ngen zu denen Nordamerikas und der alten Welt. Ber· 
lin 1 905. 

6) J. Krohn, Finska l itteraturens historia, l, 1 75. Срв. у Веселовскiй, 
Раз., вып. V, 4. . 

7) А. Н. Веселовскlй, Дуалистическiя повi>рья о мiрозданiи (Разысканiя: 
вып. V, гл .  Xl, 1 - 1 16, 351 .  сл.) ;  Ещо къ вопросу о дуалистическихъ космого
нiяхъ (Раз. ,  вып. VI. гл . ХХ, 105- 136). - М. Драгоманове, Дуалистическото 
миротворевие (Мсб . Vlll, 257-314 ; Мсб. Х, 3-68). 

В) Срв. у Дрогоманова, Мсб . VIII, 268. 
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славянскитt дуапистични пегенди ще да еж. заети отъ фино
угърскитt ипи урало-алтайскитt, защото тия послtднитt прtд
ставяли по-цtлостна версия. Веселовски ,  въпрtки своята широка 
ерудиция и множеството разполагаеми материали, за съжаление, 
не даде ясно и установено гледище по въпроса. Въ единъ отъ 
първитt си трудове - Славянскiя сказанiя о Соломонt и Кито· 
врасt, 1 872 г. ,  стр. 1 64, Веселовски приемаше, че славянскитt 
дуалистични легенди еж. отражение на богомилското учение. 
Подъ влиянието на финландския ученъ Крона, той прие (1 889 г.) 
за „ възможни фински основи въ разпространения срtдъ спа
вянитt космогонически митъ" , съ оговорка, че самиятъ митъ 
може да е ирански, минапъ чрtзъ богомилитt, а формитt 
на мита да еж. народни, мtстни - славянски и фински. 1) Въ 
закпючението на сл..щата си студия той прtдполага, че е имало 
движение на легендитt - uтъ сtверъ на югъ, сетнt отъ югъ на 
сi>веръ, а това е помогнало да се сплетатъ въ тtхъ елементи 
и форми дуалистични фински и богомилски. И тая мисъJIЬ 
обаче е изказана мъгляво у Веселовски. 2) Двt години слtдъ 
тая си студия, въ 1 89 1  г ., като се бt запозналъ съ сtверо
американскитt легенди, Веселовски побърза да се отрече и 
отъ фино-турската си хипотеза . Като говори за основното 
гледище въ мита за братята-творци, Бога и Сатанаила, той 
добавя : „Азъ прtдполагахъ, че това гпедище не е арийско, 
а турско-финско ; това глед·1ще би могло да се закрtпи съ 
фински (въ широкъ смисълъ) и турски варианти на космо
гоничната пегенда, които още не издаватъ християнско (бо 
гомилско) влияние. Но такива варианти азъ не зная ; моя 
опитъ - да разкрия дуалистичнитt течения въ космогонията 
на Калевала идtше отъ убtждението, че дуализмътъ на из
вtстнитt намъ легенди за създанието на свtта не трtбва да 
се обяснява само съ ирански прtдстави, изразени въ истори
ческитt форми на богомилството. Косвена подкрtпа на това 
мнtние намирамъ въ прtдставит-В на сtвероамериканскитt 
хурони-ирокезци и алгонкинци за двамата братя-творци, прtд
ставители на доброто и злото начала " . �) Малко по-долу, въ 
еж.щата си студия, авторътъ дири опора въ Лънговата теория 
за самозараждането на еднакви митове у разни народи : 

1) Раэыскаиiя, в ы п - V, 4-5. 
2) Пакъ тамъ, 1 15-1 1 6. 
sy Раз., вып. VI, 1 1 7-i 18: 
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„Моето обяснение на славянския, финско-турския и американ
ски дуалистиченъ митъ не веднажъ ме е довеждало на ми
съльта, изказана отъ благосклонния къмъ менъ рецензентъ 
въ Русская МыСJIЬ (1 890, юли, 31 4-3 1 5) : че тукъ може би се 
касае работата до самостойно зараждане на една и еж.ща прtд
става въ различни етнични области, които не се допиратъ 
една до друга, и че дуализмътъ може да е една отъ степе
нитt на религиозното развитие у много народи • .  1) 

Другиятъ руски ученъ, М. Драгомановъ, прояви по-голtма 
системность B'h rqoeтo изслtдване. Къмъ обилната въ фак
тично отношение работа на Веселовски той прибави нови 
материали, прtдложи нови съпоставки и генетични отношения. 
Драгомановъ идва до заключение, че разказитt на финската 
Калевала и на сtвероамериканцитt не еж въ сжщность 
дуалистични, че тамъ нtма съперничество и че тt трtбва 
да се отдtлятъ оrъ разказитt на славянскитt и турски 
племена отъ България та до Якутската область, които съста-
вятъ една челядь, произлtзла отъ единъ общъ праотецъ. 
Основата на тая втора група прtдставя : двама миросъзда
тели съперници, отъ които единиятъ проважда другия да 
изнесе изъ водата материята, съ която бива създадена су
шата. Драгомановъ, като има прtдъ видъ, че славянскитt 
и турски племена обитаватъ въ континентални области, не 
допуска у тtхъ да е могълъ да се зароди океанския митъ 
за произхода на земята отъ морска тиня ; тоя митъ у 
nхъ е дошълъ отвънъ. Отечеството на океанския митъ 
той съзира въ Халдея и отчасти въ Индия. Халдейскитt 
океанически прtдстави, смtсени съ дуализма на Иранъ, дtто, 
поради континенталния характеръ на областьта, липсватъ та
кива прtдстави, дали животъ на дуалистичната легенда за 
създание на свtта отъ подводна материя. Прtработенъ отъ 
гностици и особено отъ манихейци, тоя митъ билъ прtнесенъ 
отъ една страна у турскитt племена въ Азия и у славянитt, а 

отъ друга въ Месопот�мия, Армения и Грузиния. Това прt
насяне станало по устенъ пж.ть, а не подъ влияние на писани 
произведения, апокрифи, защото въ устнитt славянски и тур
ски легенди за сътворението се съдържали по-старинни еле
менти, отколкото въ апокрифитh. При това Драгомановъ е 

1) Раз., вып. V, 1 23. 
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на мнtние, че дуапистични пегенди въ Русия еж проникнапи 
не само прtэъ Бапканския попуостровъ, но и по прtкъ п.жть, 
прtзъ Кавказъ. Той дори допуска, че тия пегенди еж минапи 
по-скоро отъ южна Русия въ Бъпгария, отколкото наопаки. 
Въ полза на това мнtние говорtлъ епизодътъ за гмуркането 
въ водата, който въ бъпгарскитt варианти бипъ по-изтритъ 
и ослабнапъ. Хипотезата на Драгоманова, макаръ въ нtкои 
пунктове да дава прибързани обобщения, нрави голtма стжпка 
напрtдъ въ обяснение на въпроса. Бждещитt изслiщвачи на 
проблемата, които ще разполагатъ съ повече сравнителенъ 
фолклоренъ и исторически материапъ, ще подкрiшятъ, смtтаме, 
повечето отъ тезитt на Драгоманова, а други ще видоизмt
нятъ ипи отхвърпятъ. 

Въ слtдващитt бtпtжки ние ще се ограничимъ главно 
съ бъпгарскитt легенди и ще гледаме да посочимъ тtхната 
генетична връзка съ други подобни пегенди, устни и писани, 
тtхния небългарски произходъ и тtхнитt разпространители. 
Между европейскитt и азиятски дуапистични легенди за съ
творението на свtта се забtпtзва голtма прилика както въ 
схемата на фабупата, така и въ повечето отъ епизодитt и 
подробноститt. Тая прилика вече изкпючва прtдположението 
за независимия, самороденъ произходъ на легендитt у раз
нитt народи ; легендuтtь припадат& К'ЬМ'Ь една челядь, къмъ 
нtкогаwно общо огнище, отъ което еж се разсtяпи, повече 
ипи по-мапко промtнени, на едно широко пространство, отъ 
Адриатика та до източния Сибиръ. Ние не r.e наемаме да 
опрiщtпимъ начапното отечество на легендитt, и надали нау
ката ще може единъ день да се добере до задовопителенъ 
отговоръ на въпроса. Най-многото, което може да се направи 
въ тая область, то е да се посочи - дt най-напрtдъ, въ 
историческо врtме, се забtпtзва сжществуването на дуали
стичния митъ за сътворението_. Да се прtкрачи обаче тая 
граница и да се намtри праисторичното огнище на мита , това 
едва . ли е възможно. Що се отнася до офf';-мяването на мита 
въ историческо врtме, хипотезата на Драгоманова изгпежда 
доста правдоподобна и едно ново изслtдване, съ повече факти, 
би могло да засипи нейната основатепность и да я направи 
жизнеспособна. Имайки прtдъ видъ двата основни елемента 
въ мита - двама враждуващи творци и изваждане на земята 
изъ водната стихия - Драгомановъ правипно посочва древ-
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ния Иранъ за разпространитель на първия епемеитъ на мита, 
а за втория елементъ, океанския, дири парапели главно въ 
халдейската космогонична прtдстава за изваждане на земята 
изподъ водата. Тая прtдстава лежи въ основата и. на Битието 
въ библейската история, дtто е речено : . Земята б'hше . неу
строена и невидима ; върху бездната имаше тъмнина, и Духъ 
Божи се ноdше надъ водит'h . . . И Боrъ рече : да се съ
бере въ едно водата, която е подъ небето, та да се яви су

шата . . . Богъ нарече сушата земя• (Бит. 1, 2-10). Остава 
да се уясни само какъ митътъ е билъ пр'hработенъ, в'hроятно 
въ гностико-манихейскит'h я отчасти християнски ср'hди, за 
да се пръсне сетн'h оттамъ, чр'hзъ дуаnистичнит'h секти и чр'hзъ 
богомипството, въ Азия и Европа. 

За да се види единството и приликата между сега за
пазенит'h дуалистични легенди, привеждаме надолу схемата 
на началния епизодъ за сътрудничеството между Бога и· дя
вола при направата на земята по разкази, взети отъ разнит'h 
крайща на широката область, д�то жив-Бе още дуалистич
ниятъ митъ. За това сравнение подбрахме по една типична 
легенда отъ бъпгарит'h, малорусит'h, великорусит'h, черемисит'h 
(финско ппеме) край Казань, турцит'h въ Аnтай и грузинцит'h 
въ южния Кавказъ : 

Бмгарс1'а, 
Изпърво вавсllкж.д1> 

бнпо вода. Боrъ и дя· 
ВОIJЪТ'Ь жив1>ятъ наед
но. За да ваправятъ 
земята, Боrъ казва ва 
дявопа да вп1>зе въ во
дата и да изваАИ пръсть. 
Дявопътъ се спуска два 
ПАТИ въ водата, каз
вайки : съ божия сипа 
и съ моя 1 во ве може 
да стнrве дъното. На 
трети пжть стиrа дъ
ното, защото казва : съ 
божия сила 1 и изважда 
мапко пръсть подъ вок
тиn си. Боrъ туря тази 
пръсть ва водата, и тя 
става мапко земя. Боrъ 
и дя вопътъ .п1>rать да 

Малоруска. 

Боrъ, за да ва11рави 
св1>та, казва на своя вай· 
старъ ангепъ Сатаваила да 
сп1>зе ва дъното на морето 
и да му извади шъпа п11-
съn. Сатаваи.11ъ се rмур· 
ва ва два ПАТИ въ МО · 
рето, во пilcъn ве може 
да извади, защото казва : 
съ божие име и мое 1 и 
п1>съкътъ се измива отъ 
водата. На третия пАть 
казва : съ божие име 1 и 
тогава вэвася п'l>съкт.. Боrъ 
взема nilcъкa и го раэdва 
по водата, а СатанаИ.ll'Ь 
си обпизва рАката, эа да 
запази пояе троха п1>съкъ 
и той. Боrъ бnагоспавя зе· 
мята на четири страни, и 

· 
Вели1'орус1'а. 

Боrъ напуща морето 
и почва .u прави зе· 
мята . .  Той порж.чва ва 
дявО1Jа да се rмурве въ 
дъното на морето и да 
извади ш'Ьпа пръсть. На 
два пжтн се измива въ 
шъпата му пр"ЬСТЬта в 

едва ва тре11U1 П.11.ТЬ, по 
божи11 запов1>дь, остава 
мапко п1>ськъ подъ НОК· 
тип ва дявО11а. Съ тоя 
rrhcъn Боrъ ваdва 
ц-Uата зе1111. ДявО11ътъ 
пр1lд.11ага на Боrа да 

станатъ брат11 : дяво
.11-ьтъ старши братъ, а 

Боrъ - м.11адwи. Боrъ 
се усмихва. Дявопът ь 
nр1>д.11ага да стаиатъ 



спять. ДявОJ1ъть взема 
въ piiщt заспалия Богь 
и се запжтва -nмъ во
дата, за да го удави, но, 
кжnто и да тръгне- по 
четирит1> страни, земята 
Се расте И· ДЯВОJl'ЬТЬ 
не може да стигне во
дата • Дявол"Ъть най
поспt събужда Бога, за 
да благосповять порас
напата земя, докато т1> 
спали. - .Азъ благо
словихъ земята, казва 
Господь, когато ти ме 
носи ва вси страни да 
ме у;11.авишъ и направи 
кръсть с:ъ мене• .  Дяво
лъть · се разсърдва - и 
поб'l>rва оть при Бога. 
(Срв. по·гор1>, стр. 329 
сп.). 

Черемиска . 

Юма и Кереметь еж. 
братя. Когато Юма ре
кълъ да направи земя, 
порж.чва на по-малкия 
си брать Кереметь, 
който ппава по морето 
като патка. да му извади 
шъпа пръсть изподъ 
воДата. Кереметь до
нася nръстыа, во укри
ва ema часть J'Ь устата 
си. Юма духва на шъ
пата пръсть, тя покрива 
водата и става земя. 
Тогава и Кереметь из
ппювва скритата въ 
устата си пр:ьст ь, и се 
образувать ппанини и 
скапи. Посп1> Юма взе
ма камъкъ, удря го съ 
мпать ; и попtтяватъ не-

Произходъ на леrендитt. 

тя почва да расте. Расте и 
пtсъкъть, скрить въ уста
та на дявОJ1а, тьй че ще 
му разчекне устата. Богь 
тогава каsва на Сатаиаипа 
да ппюва. Оть изплютата 
земя ставать ппанииит1> и 
скапит1>. Jl'hгать спtдъ това 
Богь и Сатанаипъ да си 
починать. Богь заспива, а 
Сатанаипъ rрабва т1>пото 
му и го носи къмъ водат.�, 
за да го удави, но, клдtто 
и да тръгне Сатанаипъ по 
четирит1> страни, не намира 
вода, защото земята се 
расте. Полунощь става, 
л'hга и Сатанаилъ, па посп'h 
събужда Бога и го под
каня да осветять порасна
лата земя. - • Азъ я осве
тихъ тая нощь на всички 
четири страни • ,  отговаря 
му Боn. (Д р а r о м а н о в ъ, 
Мсб. VIII, 263 сл.). 

Алтайска (турска) . 
Изпърво навсtкж.дt би

ло вода. Богь и единъ 
друм. човtn, въ видъ на 
черни гж.ски, л'hnли надъ · 
водит1>. Другарыъ на Бога, 
подига вi;тьръ, раавъп
нува водата и напръсква 
божието лице. Той иска 
да се подигие надъ Бога, 
но пада въ водата. ПомОJ1ва · 
се на Бога, и той го спасява. 
Богь казва : „Да излtзе 
твърдиятъ камъкъ 1" и ка
мъкъть излиза из „ мор
скитt дълбочини; Богь и 
човtкъть сtдать на ка
мъка и другаруватъ. По 
божие искане, човtкътъ се 
спусва на морското дъно 
и изважда 11ръсть, която 
Боrъ разхвърля по водата . 
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равни братя , а Богь се 
пакъ усмихва .  Дяво
лътъ прi>дпага той да 
бжilе младши братъ. 
Богь , тогава казва на 
дявоЛа да стисне рж
ката му, надъ лакътя, 
колкото сипа има : дя
вопътъ се измаря отъ 
напъване, а Богь се се 
усмихва. Тогава Богь 
улавя дявола за ржка, 
и дявопътъ се свива 
отъ болки. Боrъ на
правя кръстно знаме
ние надъ дявола, който 
избtгва въ бездната 
(Б у с л а е в ъ, Истори
ческiе очерки 1, 437).  

Грузинска. 
Изпърво свtтьтъ билъ 
покрить съ вода . Вед
нажъ Богъ се сnусналъ 
въ водата, но отъ студъ 
му покапали с:ъпзи. Тия 
съпзи се пр'hобразуватъ 
на арахангепи - Ми
хаилъ и Гаврилъ. Богь 
слиза съ арахангелит1> 
на дъното на морето, 
дtто ПОДЪ единъ синь 
камъкъ вамtрватъ Са
моепа. Самоепъ скача, 
упавя Бога за шията 
да го удавя. За да се 
ОТ'Ьрве Богъ, комуто и 
арханrелит1> не могатъ 
помогна, съгласява се 
да стане побратим�:- на 
Самоепа. Самоелъ · се 
отдалечава. Богъ и ар-
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кри -анrепи. Кереметь 
и ТОЙ прави С&ЩОТО, и 
попtтявать оть искри· 
тt . шайтани• (дявопи). 
Оттамъ идатъ добритt 
и зпи духове. ·  Поспtд
нитt, като биватъ из
пждени отъ не6ето, на
станявать се по разни 
части на св1>та - по 
водитt, езерата и пр. 
(Записана оть череми
ситt при Казанъ. Вtст
викъ Европы 1867 год„ 
декември, стр. 5 1--52). 

Богь му пор&чва 11акъ да 
донесе· пръсть. Човtкъть 
изнася шъпа пръсть и я 
прtдава на Бога, а другата 
шъпа скрива въ устата си, 
за да си направи и той суша. 
Богь разпипява пръстьта, и 
тя порасва дебепа земя. 
Порасва и скритата пръсть 
въ устата на човtка, тъй 
че безъ мапко той we се 
задави. Човtкъть се по· 
мопва на Бога да го спаси. 
Богь му поржчва да нзппюе 
пръстьта, и тя образува 
мапки бпатни купчинки. 
Богь му обяснява : „ Ти ис
каше да ми направишъ зпо, 
затова народъть, който ти 
ще С'Ьздадешъ, ще има поши 
помисли, а миспитt на моя 
народъ ще еж свети. Азъ 
ще бжда нареченъ Курбу
сту (= Ормуздъ, Ахура· 
Мазда?), а твоето име ще 
б;це Ерпикъ (= сатана) . 
R а 1 d о f f, Dle Spracheп 
der turklscheп Stamme Sud · 
Slberlens und der dsunga-
rischen Steppe. 1 AЬth. Pro-
Ьen der Volkslitteratur, стр. 
175 cn.J. 

:uвгепитt вамис:.11ять да 
отпжчатъ водата отъ 
земята, и строятъ прt
rрадна стtна, но тя се 
руши и водата пакъ по
крива сушата. По вну
шение на Михаипа, от· 
наСЯТ'Ь се за С'ЬВtТ'Ь до 
Самоепа. Самоепъ ги 
научава : Богь трtбапо 
най-сетнt да затрж.би 
сипно, та сушата да се 
от.1.tпи оть водата. Богь 
ИЗП'ЬЛНЯВа С'ЬВ11та : зе· 
мята се отдi>пя ОТ'Ь во
дата. Поспt Богь въ те
чение на седъмь деня 
създава всички живот
ни и чов11ка. (Сборникъ 
матерiаповъ дпя описа· 
нiя м11стностеl и ппе
менъ Кавказа, Х, отд. 1, 
стр. LXXV сп. Леген
дата е прtдадена из
цi>по у Д р а rо м а н о в ъ, 
Мсб. VllI, 303 сп.). 

Речемъ пи да разширимъ това съпоставяне върху всич
китt дуалистични пегенди въ Азия и Европа, ще дойдемъ до 
заключение, че въ основата на всички лежи сжщиитъ митъ 
за сътворението, съ казанитt. два негови епемента - двама 
сътрудници творци и изваждане на земята изъ водната стихия, 
че тtзи легенди еж разказани по приблизително еднакъвъ 
начинъ и съ еднакви епизоди. Общо въ тt.хъ е и гледището, 
че сжщински, дrьйствителенъ творецъ на земята и ч.еловrь
цитrь е Боtъ, а дяволътъ е само неговъ помощникъ, който 
доставя материята за земята или внушава на Бога мисли, за 
които той не се досtща. Обща имъ е и прtдставата за над· 
мощието на Бога и за враждата между Бога и дявола. Това 
единство въ гпедищата, епизодитt и схемата на разказването 
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потвърдява общностьта на всичкитt легенди и произхода 
имъ отъ е.цно по-старо отечество. Кое е обаче това оте· 
чество ип коя е оная срtда, дtто се е оформилъ митътъ, 
прtди да се пръсне на широко изъ свtта ? На тоя въпросъ 
може да се даде само приблизителенъ отговоръ. Митътъ за 
сътворението, какъвто го намираме въ нашитt легенди, не 
се срtща точно съ космогоничното учение на ни една отъ 
дуалистичнитt религии, каквито еж били : маздеизмътъ, ма
нихейството, павликянството,

· 
богомилството и др. Ни въ едно 

отъ тия учения не виждаме дяволътъ да сътрудничи на Бога 
творца при създанието : въ маздеизма Ахура-Мазда създава 
свtта съ думата си, а Ахриманъ гледа всичко да разруши 
или да поквари ; споредъ манихеитt, .Живиятъ духъ• ,  който 
е еманация на Бога, създава видимия свtтъ отъ тtлата на 
убититt отъ него демони ; павликянитt и богомилитt учели , 

че земята и човtкъ еж направеци отъ дявола и че въ човtка 
обитава Дух : божи. Съ тази си важна особеность, нашитt 
легенди не С': посрtщатъ съ реченитt дуалистични учения ; 
извtстна прилика съ маздеизма забtлtзваме само въ пър
вата поповина на мита за създанието, дtто Богъ е един
ственъ творецъ ; прилика между легендитh отъ една страна 
и маздеизма и манихейството отъ друга намираме въ прtд -
ставата, че Богъ и дяволътъ еж двt исконни, отдtлни начала. 
Като имаме прtдъ видъ тоя характеръ на легендитt, трtбва 
да приемемъ, че митътъ за създанието въ тtхъ ще да е доста 
старъ и ще да прtдхожда появата на павликянството и бого
милството. 

Най-пригодната обпасть за оформяването на мита трtбва 
да се дири въ иранско-вавилонскитt крайща, отечеството · 

на маздеизма и на манихейството. Тамъ именно, въ Месо
потамия и Вавилония, е бипъ заетъ митътъ за изваждане на 
земята изъ водната стихия, за което срв. по-горt, стр. 372, 374. 
А като краенъ прtдtлъ, прiщи който още легендитt еж 
били прtнесени на сtверъ у съсtднитt турански народи, 
трtбва да се приеме VII в. ,  когато арабитt завладtха Вави
лония и Персия, наложиха тамъ своето мохамеданство и про
пждиха много ппемена на сtверъ, въ Туранъ. Извtстно е, че 
манихейството намtри тамъ ново отечество : прtэъ VIII в.  то 
бt станапо дори господарствена религия въ голtмата импе
рия на турцитt уйгури. Срв. по-горt, стр. 3. Що се отнася 
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до ширенето на . дуалистичнитt легенди на западъ и особено 
въ България, нi>ма съмнi>ние, че главнитi> тi>хни разпростра
нители еж могли да бждатъ прi>селенцитi> манихеи И павли• 
кяни, които . дадоха животъ на богомилството; Богомилството 
.не само е приело тия легенди, . но то съдi>йствувало за тi;х ... 
ното разпространение изъ българската земя и оттамъ по
далече, на западъ и на сi>веръ. Фактътъ, че въ Бълrа_рия, сж
щинското отечество на. богомилството, еж запазени тъй много 
дуалис;ични легенди, когато у другитi> балкански народи .тi; 
еж извi>стни само въ единъ-два варианта или съвсtмъ лип
сватъ, показва добрi>, че послi>двателитi> на попъ Богомила 
еж улес1;1явали ширенето на легендитi> . Но не „ само това. 
Богомилското учение и книги с.ж послужили и за изворъ на 
нови дуалистични елементи 8'О тия разкази, както и за по
якото задържане на епизодит'h, които -се съгласували съ уче
нието на богомилитi>. Отъ друга страна легендитi> приели 
въ новата си родина и недуалистични народни и християнски 
напластявания, та сега прi>дставятъ пъстра мозаика отъ старо . 
и ново, дуалистично и монотеистично. 

Надолу изтъкваме по -типичнитi> прi>дстави и .епизоди въ 
българскитt легенди и посочваме тi>хното съотнош�ние къмъ 
богомилското учение. На първо мi>сто въ легендитi> бие. на 
очи сътрудничеството между Бога и дявола. Въ по-пъл
нитi> версии на легендитi>, напр. въ № 1 ,  2, 3, Богъ и дяволътъ 
си помагатъ при направата на земята. Инициативата за съз
дававане иде ту отъ Бога (№ 1), ту отъ дявола (№ . 2) ,  ту 
съвмi>стно отъ двамата (.N'o 3). Творецъ обаче на земята е 
Богъ, а дяволътъ е помощникъ. Когато дяволътъ създава нi>що, 
папр. вълка, то оживява само при божие съдi>йствие. Въ ле
генда № 15 дяволътъ проявява творческа .мощь и . създава 
самостойно рай за своитi> ангели и за хората, а въ легенда 
№ 1 той създава козата . . Въ легендитt. .N'o 1 ,  2, 4, 7; 8, 10 
дяволътъ се явява по-досtтливъ отъ Бога : Богъ узнава , отъ 
своя сътру дникъ и врагъ какъ да се доправи земята, какъ тя 
да се смали, какъ е опасно да. се жени слънцето и 1<;акъ ще 
може да се прi>роди Богъ и да прi>вземе царството на дя
вола. Другарството и сътрудничеството между Бога и дявола 
се изтъкватъ и при договора за подi>лба на свi>та и чоеi>цит.Ь : 
небето и живитi> човi>ци да еж на Бога, а земята и умр:В.11ит'h 
- на .дявола. Срв. № 1 ,  6, 7, 8, 1 0. Въ тия епизоди се npi>-
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пnитатъ доста неедновидifи възгледи. Гnедището, че Богъ е 
единствень творецъ на всичко, е прtди всичко юдео-христи
янско, отчасти маздеистично ; крайно дуаnистично гледище 
съзираме въ задружната инициатива . на двtтt исконни сж
щества за направа на свtта или въ терминитt, че тt биnи. 
другари, съдружници, братя ; богомилско е гледището, че 
творчестрото на дявоnа е ограничено, че дяволътъ доставя 
само материята за създание на земята , и че дори когато 
дяволътъ твори нtщо, то става съ съизволието божие. Успо
редица на тия прtдстави намираме въ Тайната книга на 
богомилитt, дtто дяволътъ е наречснъ подражате .JJЬ на Отца 
(imitator Patris) ; тамъ той създава земята и човtцитt, само 
сntдъ като се помоnилъ на Бога 1 който се смилява надъ 
дявола и . му позволява да направи видимия свtтъ въ седъмь 
деня, които еж седъмь епохи . Богомилски е и епизодътъ, 
пег . .N'o 15, за създанието на рая о·rъ дявола,  както и епи
зодъ. о за подtлбата на свtта и человtцитt между Бога и 
дявола. Срв. за това вtститt въ Тайната книга, вtстктt 
у Зигавина, въ Прtнието на Христа съ дявола, въ разка�а . за 
Тивериадското море и др. 

Прtдставата за враждата между Бога и дявола се 
схожда изобщо съ богомилското ·учение. Богомилитt вtр
вали, казва · Зигавинъ, че Сатанаилъ, който билъ първоро
денъ божи синъ и съуправитель на Бога, намислилъ да стане 
равенъ на баща си, поради което билъ съборенъ надъ вод
ната стихия, и тамъ си направилъ свой свtтъ - земя, небе, 
чеповtци. 1) Поводътъ за съперничеството е уясненъ по
добрt въ Тайната книга. Тамъ се казва, че сатаната, като 
бипъ при Бога, като строитель на всички нtща, и като се 
възхитипъ отъ божията слава, пожелапъ и той да стане по
добенъ на Всевишния и да постави прtстопа си надъ обла
цитЬ. Срв. по-горt стр. 74. Въ единъ изворъ за западнитЬ 
дуаписти се казва, какво дявопътъ, като братъ на Бога, по
искапъ наслiщство отъ небето и земята, поради което послtд
вапа война между двамата съперника. Срв. стр. 271 . Подобна 
мисъпь е прокарана и въ бълrарскитЬ народни nегендн № 1 ,  
2, 3, дtто дяволътъ иска да бжде самъ владtтель н а  земята и 
затова гпеда да удави своя другарь Бога въ . водата. Въ ле-

1) Р. Gr. СХХХ, 1 293 - 1 297 .  
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генда № 15,  паралелъ на борбата на титанитt, дяволътъ 
(Зерзевулъ)1) гради висока кула, отъ която да замtри Бога 
съ стрtла и да го убие. Ненавистьта между два. � 11та нtко
гашни побратими не спира дори и когато Богъ се прtражда 
въ Исуса. Дяволътъ, за да погуби Исуса, наговаря хората да 
избиватъ труднитt жени и новороденитt мжжки дtца, ме 
жду които се очаквало да бжде Исусъ (легенда № 8), а по
късно научава евреитt да уловятъ Исуса и да го убиятъ 
(лег. No 1 ). Тия прtдстави срtщаме и въ редъ богомилски 
книги, напр. въ Тайната книга (стр . 8 1 ), дtто дяволътъ прt 
дава на Мойсея дървото, на което да бжде разпънатъ Исусъ, 
въ Прtнието на Христа съ дявола (стр . 252), дtто дяволътъ 
заявява, че ще влtзе въ сърдцето на Каяфа, който да улови 
и мжчи Исуса и др. Враждата между Бога и дявола, която 
траяла (легенда No 1) 800,000 год. , била приключена, когато 
Исусъ слtзълъ въ пъкъла, развалилъ записа, скритъ тамъ 
отъ дявола, и освободилъ човtцитt (№ 1 3), или пъкъ ко
гато сгръмосясалъ дявола и неговитt ангели въ вtчна мж.ка . 
Борбата между Бога и дявола свършва съ побtда на Бога, 
т. е .  тъй, както е въ богомилското учение. 

Третята типична прtдстава въ легендитt е ,  че земята 
била направена от11 пр11сть, която дяволът& изважда от11 
водата. Така е въ по-пълнитt версии, № 1 ,  2 ;  въ № 3 зе
мята бива направена отъ морска пtна. Споредъ други необ
народвани български разкази, земята била образувана отъ 
морски пtсъкъ или отъ .мая изподъ морето • . 1) Всички тии 
прtдстави се посрtщатъ съ гледището, че изпърво, като 
нtм:ало свtтъ, имало само вода или море (.N'o 1 ,  2). Митътъ, че 
земята е била направена отъ пръсrь или изобщо отъ материя, 
извадена отъ водната стихия, е влизалъ и въ вtруюто на 
богомилитt. Споредъ Тайната книга и споредъ Зигавина, бо
гомилитt учели, че изпърво земята не се виждала, тя била 
неоформена и покрита отъ водитt ; Сатанаилъ, който и слtдъ 
падението си съхранявалъ творческата си мощь, издигналъ 
неустроената земя надъ водитt и тя станала суха и крtпка. 
Подводната земя се е схващала отъ богомилитt като мека, 

Ч Народенъ изговоръ на бибпеllското име Веелэевупъ, гпава на демо
нитll. Подобна форма срtщаме у пелопонезкитt гърци : Z1р�11Зао6>.'1'/;. N. Г .  
П o ). f "l: 'I'/ ;, Nao1).).'l'/v�-кij p.uh).oyfcz, т .  11, 490. 

1) Срв. Й. Ковачева, Народна астрономия и метеорология, стр. 50. 
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тинtста или, както се казва въ Пражкия Разумникъ - зе
мята била направена w тннw коднi••· 1) Тая тиня е трtбвало 
да се ствърди, за да стане земя. Тая мисъпь е проведена 
отчасти въ богомилския Енохъ, дtто се казва : „Отъ (воднитt) 
въпни направихъ камъни . . ., а отъ камънитt направихъ 
(смtсихъ) сухото, и сушата нарекохъ земя" (срв. стр. 1 76). 
Се еж.щата мисъль лежи и въ основата на отговора № 1 на 
богомилския Разумникъ, че земята била направена отъ сгж.
стената пtна (сметана) на водата : &"h.з.ат• в� ем•т•н. w кодw, 
и е"hенрн е.а , и е1t.ткорн Б.h нlio и .з1м.а (стр. 259). Въ другъ 
Разумникъ, сръбска редакция, изрично е помената думата 
„ пtна " ,  както е и въ българскитt народни легенди : и noкмir 
l'oer1oд1t. е1t.r№атн n1н8 м�peкttio и е1t.ткорн .з1мА1О.  1) Българскитt 
народни легенди изобщо се схождатъ съ богомилскитt книги 
за произхода на земята отъ материя, извадена отъ водната 
стихия. Въ подробноститt обаче народнитt легенди, които 
разказватъ за гмуркането на дявола въ водата и изваждането 
на шъпа пръсть или на пръсть, останала подъ ноктитt на 
дявола, се посрtщатъ само съ една писана легенда, тая за 
Тивериадското море, за чиято българска верСJiЯ ние се изка. 
захме малко резервирано (стр. 288). Споредъ това и въпросътъ 
за произхода на българскитt народни легенди за гмуркането 
на дявола отъ единъ писанъ паметникъ, какъвто е Тиве
риадското море, стои отворенъ. Въ българскитt народни 
легенди, познати досега, не срtщаме подробностьта за дявола, 
прtдставенъ като птица гмурецъ, както туй се срtща въ 
Тивериадското море и въ рускитt, турски и др. народни 
приказки за създанието. 

За създанието на ч.еловrька отъ Бога се говори въ ле
гендитt № 1 ,  3, 5, 1 0. Докато обаче въ първитt три легенди 
человtкъ бива направенъ отъ каль или пръсть, въ легенда 
№ 10  е легналъ единъ по-рtдъкъ митъ : Богъ проважда че
тирима ангели да му донесатъ' пръсть отъ четиритi> страни 
на свi>та (паралелъ стр. 32 1 ), поел-В той разсtва тая пръсть 
навсtкждt, и наставатъ человtцитt. Епизодътъ, че Богъ съ
здава човtка, не отговаря на богомилското учение, споредъ 
което въ случая създатель е Сатанаилъ. Не е богомилски и 
епизодътъ за направата на человtцитt чрtзъ разсtване на 

1) Starlne XXI, 208. 
2) Starine XXI, 202. 
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пръстьта. Тоя епизодъ ·ще да е въ свръзка съ широкораз
пространения митъ, че · планинитh, хълмоветh и д'р. Н'hща по 
земята били изпадали отъ продънения чувапъ на Бога или че 
Богъ ги сtялъ отъ небето. Другъ паралелъ за произхода на 
челочtцитt отъ разсtяна пръсть съзираме и въ старогръцкия 
митъ за Девкапиона и хвърлянитh отъ него камъчета, които 
се прtобразявали на человtци. 

Освtнъ изтъкнатитt по-главни прtдстави въ легендиn, 
мо:Жемъ помена и слtдннтh едннъ-два елемента, каквито срt
щаме въ учението и въ книжнината на богомилитh. Такъвъ 
е напр. епизодътъ за Даването душа на Адамовото тhло въ 
лег. № 3 :  душата излиза отъ дупкитh на еж.щото тtло. За 
подобна богомиJJска прtдстава говори Зигавинъ. Р. Gr. СХХХ, 
1 297. Въ легенди · № 8, 9, 1 1 , 1 6  се говори за обиталището 
на дявола и на неговиrh ангели - по облацитh, по въздуха, 
по земята и въ водитt. Срв. за подобнитh богомилски Пара
лели на стр. 308. 

Отъ горtи�ложеiюто се вижда, че устниТS български 
легенди за сътворението еж отъ чуждъ, източенъ произходъ, 
че тt еж били прtнесени по устенъ пжть отъ дуалиститh и 
еж станали сгодно оржл.н� въ ржцtтh на богомилитh за про
карване и закрtпване н а  тtхното дуалистично учение срtдъ 
малокнижнитt бълг ари � Часть отъ дуалистичнитt елементи 
въ тия легенди идатъ още отъ първото имъ отечество - въ 
вавилонско�ира.нскнтh области , а други монотеистични прtд
стави еж били добавени въ тtхъ подъ влиянието на юдео
християнскитt прtдстави. Що се отнася до дуалистиЧнитt 
прiщстави и епизоди въ легендитh, едни отъ тhхъ еж.що така 
еж. старинни, източни, а други били заети въ тhхъ тепърва 
по-сетнt, на българска почва, отъ богомилскитt книги. Нtкои 
дори легенди произл'};зли направо отъ богомилски'Г'h писани 
разкази, както е случаятъ напр . съ разказа Тивериадското 
море, който е послужилъ за несъмнtнъ изворъ на редъ 
народни руски разкази. Босненската пъкъ легенда е имала 
по-сложна сждба : изпърво писана, сетнt тя е минала въ народ
нитt уста и оттамъ отново е била записана въ формата, въ 
която тя ни е позната . 



ПОКАЗАЛЕЦЪ 
Бройкитt 11осочватъ страницитt. Съкращения : б. = бъпrарски, r л. = гледай, 
р. = рtка, с. = село, ц. = царь, сл. = следващи. Имената на съчиненията еж. 

поставени въ к:tвнчки). 

Авария р., rл. Авирия 
Августианъ ц. б. 286 
Авдианъ ц. 294 
Авелъ 26, 2 1 1 CJt. ,  261, 263, 293 
Авирия р. 1 95 
Аrореникъ р. , гл. Горника 
Адамовъ записъ 2 1 5, 223 сл., 293 сл., 

309 сл. , 349 сл. ,  35 1 сл. 
Адамъ и Ева 7, 25 сл. , 56, 70, 79, 

1 77 сл„ 207 сл.,  260, 262, 291 сл.,  
297 , 322 сл. ' 388, 35 ] сл. 

Адоилъ 1 75 
Азаватъ р., гл . Азафа 
Азафа р. 1 95 , 
албигойцн 4 1 ,  42 сл. 
Александъръ Иванъ ц. б. 35 
Алусианъ 286 
А.лфея р. 1 95 
Амосъ 1 34 · сл. 
ангели на стихиитt 74 сл . ,  189 
„Апокалипсисъ" 68, 95 сл.; - апо-

крифенъ 54 , 57, 7 1 ; - Вару
ховъ 203 

апокрифи 52 сл., 1 63 
.Апостолъ • у богомилитt 93 сл. 
Арменитt с. 19 
арменци прtселени 17 сл. 
Армtнковци с. 19 
Армtнохоръ с. 19 
Аронъ ц. б. 286 
Архасъ 1 75 
Асаклунъ 7 
аскетизъмъ 5, 8, 27 сл., 45 сл., 

119 сл. 
Асонъ 294 

Асtнь 11, ц. б., 35 
Атласъ 6, 9 
Афия гл. Алфея 
'Axepouaa; ЛCµVYJ 223 
Ахриманъ 1, 377 
Ахура-Мазда 1 ,  376 , 377 

Бабуна р. 36 
Бабуна с. 36 
Бабуна планина 36 
бабуни (богомили) 36 , 40, 235 ; 327 
басни богомилски 327 сл. 
Бдинъ 285 
„ Бесtда на тримата светители " 

257 сл. 
. 

билки лtковити 334 сл . ,  337 
Богомила с. 36 
богомилство 1 4  сл.; условия за по11-

вата му 14 сл. , появата му у бъл
гаритt 20 сл.; съставнитt му 
елементи 2 1 ; учение 24 сл.; чер· 
ква и общество 27 сл. ; духовни 
чиноJJе 29 сл. ; отношение кьмъ 
държавата и православието 30 
сп. ; прtслtдване 32 ; секти и 
еволюция у богомилството 32 сл.; 
разпространение въ България 33 
сп.,  въ Византия 37 сл . ,  3 1 1 сл., 
320 сл. ,  въ Русия 39, 3 1 1, въ 

Сърбия 40, 237, въ Босна 40, 
102, 325, въ Албания 34, въ 
западна Европа 40 сл., 66 сл . ;  
значение 44 сл. ; книги у богоми-
11итt 49 сл. , легенди 54, 327 сл. 

Богомилъ попъ 2 1  сл., 50 
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Борип-ь ц. б. 35 
Борис-ь ц. б. 1 7, 282, 283 
Босна 40, 32 1 сл., 325 сл. 
Бояна 283 
Бреитуп-ь 26 1 
Брtrапница р. 282 
Брi>зник-ь 285 
bougre 4 1  
Буда 2 ,  7 
будизъмъ 5, 9 
бъпrари = богомили 4 1 ,  43 
Б-ьпгарски богом. орденъ22, 67 ,  1 03 
„ Български апокрифенъ лtтопис-ь• 

57 ,  273 сп. , 257 сп .  
Бtпградъ 286 
Бtпъ боrъ (прtдпопагаемъ) 36 1 сл. 
бtсове (духове, демони) 6, 1 3, 1 4, 

25, 85, 1 69, 308, 356 сп., 367 

Вапдейци (секта) 43 сп. 
„Варухъ• 56, 70, 1 9 1  сп. 
Васили богомипъ, изгоренъ въ Ца-

риградъ, 38, 88 , 1 0 1  · 
Васили боrомипъ 23 
Васи.11и ц. византийски 286 
„ Видtние Данилово" 1 63, 276 
„ Видtние Исаиево• 1 3 1  сп. 
„Видtние за послtднитt врtмена" 

1 63 ,  276 
„Видtние на пророка Исак и "  1 63 
Византия градъ 285 
Витоша 285 
Вревоилъ 1 75 
„ Възнесение Исаиево • 1 52 
въакъ, създаването му, 334 сл., 

345 сп. ,  346 сп. 
„Въпроси и отговори " 257 сп. 

Геруско езеро 2 1 7, 223 
Гионъ р. 3 1 2  
Гvii>at' 4 
гностицизъмъ 4 
Горника р. 1 95 
Горно-Павпикени с. 1 2  
гриrори (ангепи) 1 72 
грtхопадение 6, 7, 26, 63, 78, 79, 

1 78, 2 1 1 ,  2 1 4, 292, 298, 323 

Двоевtрие у старитt бъпrари 1 6  
Депянъ гп. Одепянъ 
демони гп. бtсове 
Денница 69 
Димотика гп. Мотикъ 
Добре богомипъ 23 
Добричъ 283 
Добруджа 273, 282 
Допно-Павликени с .  1 2  
доминиканци 43 
драговищи богомили 36, 1 64 
Драговищица р. 1 64 
Драговишки орденъ 2 1  сл. ,  67. 

1 0 1 ,  1 03 
Дръстъръ 282 
дуапизъмъ · 1 сл.,  22 сп. ; - прi>д

полаrаемъ у славянитt 36 1  
Дунавъ р.  1 95,  281 , 285 
дявопъ 20, 25, 62 сл. 73 сп. ,  78 сп. 

1 36, 1 77, 2 1 4, 248 сл., 260, 2 1 7  
сл. ,  29 1 ,  296 СЛ . 3 1 6, 329 СЛ, j 
създаденъ отъ божията сtнка 
260, 337 сл. ; братъ божи 271  ; 
защо е куцъ 346 сл.,  347 сл. ,  354 

„Дtтство Исусово" 52, 227 сл. ,  
242 сл. 

вtра у езическит!; славяни 36 1 сп., 
„

Евангел
и

е" у богомипитt 87 сл. у Аспаруховитt българи 366 сл . ,  
у печенtзитt 19  сп , ,  у езически- еднокракиятъ, т. е .  дяволътъ, гп. 

ДЯВОJIЪ тt турци 364 сл. Езекия 1 34, 148 
Гаврилъ арханrелъ 1 73, 1 75, 1 96, · езикъ на първитt <tеловtци 1 95,  

26 1 ,  289 26 1 ,  267 
Гаганъ ц. б. (хаганъ ?) 286 „Енохъ• апокрифъ52, 56, 72, 1 65 сп. 
Гаидапъ 1 68 Енохъ пророкъ 8 1 , 253, 261  
Гапrапъ 1 34 Еремия с. 1 64 
Galgatha 135 Ереуса р. 1 95, 28 1 
Ганrъ р. 3 1 2  Ерменпуй с. 1 9  
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Ерменово с. 1 9  
Ерменско с .  1 9  
Ермонска гора, мtсто 9, 1 72 ,  1 89 
EOXl'ttxL ГЛ. масаЛИЯНИ 
Ефратъ р. 1 95, 3 1 2  
<EwG<p6poi; 69 

Записъ АдамовЪ гл. Адамовъ записi; 
записъ божи, даденъ дяволу 337 сл. 

Заратустра 1 сл . ,  Т 
Затисуа гл. Зетеусъ 
Затиуса гл. Зетеусъ 
зачеване отъ цвt·rе 342 сл . 
Звi.чанъ 283 
Зетеусъ р. 1 95·, 1 81 
Зендъ·Авеста 2 
Зерзевулъ 354 сл. ,  380 

Иасонъ гп. Асонъ 
Иасусъ 1 34 сл. 
Иванъ св. ,  помага на Бога nро1·ивъ 

дявола 342 сл . 
Иванъ Владимиръ 34 
Йеремия rionъ 50 сл . 52, 53 ,  1 64 ,  

270 сл . 
Изотъ ц. б. 282 
Иларионъ Мъгленски 35, 1 63 
Илия св. и nророкъ 26, 82, 253, 254 
индекси на апокрифи 52 сл. 
Йоанъ апостолъ 62, 73, 9 1  c.JI. 
Йоанъ Кръститель 26, 82 сл. ,  90, 9 i  

сл . ,  99, 1 02, 1 03, 1 90, 1 52 сл. ,  327 
Йоанъ, основатель на павликян-

ството, 1 0, 1 1 . 
Йоанъ Чурила богомилъ 37 сл . 
Йорданъ р. 2 1 6, 224 сл., 294, 35 1 cJi. 
Йорданъ, братъ на Дtва Мария, 

33 1 сп. 
Йосафатова долина 75 
Иродъ 252 
Исаилъ 1 96 
Исай прор. 1 34 сп . ,  280 сл . 
„ Исаиево вндtние• 56 
исполини 1 90 
исполини (= руси) 275 
Ис11оръ (Асnарухъ) ц.  б. 282 
1-Jсусъ 2,  7, 1 7, 20, 25 сл . ,  90 сл. , 

1 6 1 , 268 сл. и др. 

Каинъ 26, 2 1 1 сл. , 26 1 , 263,  293 
Каломела 26 

· 

Ка11иника манихейка 1 О 
Карвунска обласrь 28 1 
катари 4 1  
„ Катарски Трtбникъ " 55, 1 1 3  сл . 
Каяфа 252 
Киевъ 283 
Кирнкъ и IОлита 1 63 
Кирилъ философъ 26 1 · 
кито.13е гл. рнби 
„ Книга на юбилеитt •_ 220 
книги на живота 1 42, 17 4 сл. 
Константинъ Багрtнородни 284 
Котугери с .  36 
Костуръ 286 
Краиниево мtсто 284 
криптохристияни 33 
кръстно дърво 7 1 ,  8 1  
крЪщение (духовно) у богомилитt 

29, 1 1 4 ,  1 23 СЛ . 

кудугери богомили 36 , 1 64 
кула (Вавилонска) 1 94; 201 , 354 
кумани (= българи) 281 , 282  
Куту1 ерци с :  36 , 1 64 

Ламехъ 263 
легенди дуалистични у раЗН\i/ на

роди 327 сл , 369, 370, 37 1 ,  374, .  
375. 

Л6уо�; 4 
лозата - дърво на прtгрtшението. 

1 96, 207, 297, 323 
луна 6, 84,  1 7G, 1 98 сл., 259 сл. �  

2 6 2  сп. , 289 , 295, 3.1 4 ел . 
Луцибелъ 27 1 
Луциферъ 69, 322 ,  324 

Маги 1 
маздензъмъ 1 ,  377 
„Малко Битие"  2 1 6  
Манаси 1 5 1  
мандаити· 4 ,  1 86, 22 1 сл . 
Мани 2 сп . ,  97 сп. 
манихейство 2 сп. ,  97 сп . ,  1 65 сл. , 

243, 377 
Мария Дtва 26, 91 сл. ,  237 сл . 

Маркионъ 4, 88, 95 , 96 сл. 
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масалиянство 1 3  сл . 
Матусалъ 1 67 сл . ,  26 1 
Меркури 26 1 ,  268 
Месемвр1tя rл. Несебъръ 
месия 1 5 1  
метемпсихоза rл. прtраждане на 

душитБ 
Методи Патарски 57 
Митра 2 
Михаилъ архангелъ 1 42, 1 44, 1 7  4, 

1 78, 1 96, 1 99 сл., 2 1 0. 2 1 1 сл.,  
2 1 5  22n 2i; 1 "!6 1 ,  289, 29 1 ,  
��6. 300, 322. 

Михаилъ богомилъ 23 
Миха11лъ ц. б (nорисъ) 283 
Михей 1 34 сл. 
могили въ България 282 
Мойсей 26, 7 1 , 8 1 ,  98, 354 
Мойсей ц. б .  286 
молитва 1 3, 29, 1 06 сл . ,  1 27, 2 1 6, 

22 1 
монофизити 1 7  сл. ,  35 
Морунецъ ( = Кавала) 286 
Мотикъ ( =димотика) 286 
Мохамедъ 279 

Назари богомилски епископъ 5 1 ,  
66, 87 

Намраелъ 7 
народи и държави 268 
Насонъ гл. Иасонъ 
Naso 1 35 сл. , гл. Иасонъ 
небеса 6, 25, 62, 74 сл. ,  1 36 сл . ,  

1 6 1 ,  1 58 сл .,  1 8 1  сл. , 1 88 сл , 
1 94 сл . ,  262, 280 СЛ . ,  295, 364 CJI. 

Немродъ 7 
Несебъръ 286 
Неусъ р . 1 95 
Ник11форъ 286 
Никополъ на Дунавъ 286 
Нириюсъ р. ,  гл . Неусъ 
Нишъ 285 
Нопаилъ 1 96 
Носачъ гл. Атласъ 
Нунаилъ 261  

Овче- поле 282 ,  287 
Оделянъ ц. б. 286 

Океанъ р.  3 1 3  сл. 
Омофоръ rn. Атпасъ 
Ормуздъ rn. Ахура-Мазда 
Осогово 1 63 сп. 
„ Откровение Варухово " 1 9 1  сл . 
„ Отче нашъ • 83 ,  106  сл. 

Павелъ апостолъ 1 О, .94 сл . 
Павелъ Самосатски 1 О 
Павелъ, основатель на павликян

ството, 1 о, 1 1  
Павликени с. 1 2  
павликянство 10 ,  1 1 , 1 2 , 1 7, 1 8 , 

4 1 ,  93, 94 , 95, 1 00, 1 05 
„Павлова Видtние• 57 
„ Папея • 69, 220 
Пануилъ rл . Фануилъ 
параклетъ 7, 1 62 
„ Паралипомена на . Йеремия " 204 
патарени 40 сл. 
паякъ ( = дяволъ) 356 сл . 
Перикула р. 1 95 
Петъръ апостоJ1ъ 1 1 ,  95, 25 1 ; -

свети, услужва на Бога 339 сп . 
Петъръ ц .  б. 2 1 , 22 ,  283,  284, 285 
Петъръ богомилъ 23 
печенtзи 287 ; - дуалисти 19 сл . 
планети 1 76 
Пловдивъ 1 8 , 285 
Плюска 282 
Плъсковъ (Плюска) 282 
„Прt.ние на Христа съ дявола • 53 ,  

56 ,  248 сл. 
прtраждане на Бога 229 сл., 34 1 ,  

342 сл . 
прtраждане на душата 5 ,  9 
Прtславъ 283 , 285, 287 
пчелата услужва на Бога 336, 348  сл . 
пtтелъ 1 93, 263 

, Равенъ, градъ, 283 
: Рагуилъ 1 78 
Разбойникъ, мtсто, 294 
„ Разумникъ " 56, 257 сл. 
рай 78, 1 69, 1 77, 1 96 , 2 1 1 сл., 

260, 262, 354 
Рапаилъ гл. Рафаилъ 
Рафаилъ 1 95 
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Регимъ 1 68 
риби подържащи земята 74, 260, 

269 сп. ,  289, 307 сп. 
Римъ 285 
Романия 285 
Романъ ц. б.  286 сп . 
рж.копопагане у богомипитt 1 09,  

1 1 4 ,  1 24 сп . 

Сабейци 22 1 сп. 
l:a.xЛ!Xt;; гп. Асакпунъ 
Самаелъ гл. Самаилъ 
Самаилъ 25, 1 96 ,  207, 260,  2 7 1  сл .  
Саманаилъ 1 96 
Самоелъ гл . Самоилъ 
Самоелъ (дяволъ) 375 сл, 
Самоилъ ангелъ 1 78 
Самоилъ ц, б. 286 
Саразаилъ 1 96 сл . 
сатана гл. д!lволъ 
Сатанаилъ 1 4 , 2 1 , 24 сл„ 69, 70„ 

1 72 ,  1 77 ,  1 89 ,  1 90, 1 96,  207, 
26 1 ,  271 сл. , 290 сл., 300, 307 
сл„ 3 1 3, 3 1 4, 320 сл„ 322 сл., 374 

сатанизъмъ 1 4  
Св. Тройца 1 50,  1 6 1  
СвА\тОвитъ 362 
Селевки 285 
Симеклитъ 285 
Симеонъ ц. б. 1 8, 20, 282, 283, 1 86 
сирийци, прi>селени въ България, ,1 8  
Славъ ц. б .  28 1  
Сисини гл. Сисъ 
„Сисиниеви молитви " 5 1 ,  53 
Сисъ 8 ,  5 1 ,  53 
Ситъ 209 сп . ,  261 , 393 
„ Сказание на пророка Исаия " 1 63 
Слово (Л6уоt;;) 4, 26, 28, 90 сп., 93 
слънце 6, 84,  1 70 сл. ,  1 76, 1 8 1 ,  

197 сл„ 2 6 1  сл., 289, 295, 3 1 4  сл., 
322 ; слънчева женитба 348 сл. 

Солунъ 283 
Спжтникъ 294 
Срацимиръ ц, б .  1 2  
Срi>децъ 283, 285 
Срi>мъ 285 
Стефанъ богомилъ 23 

стриголници 39 
стжпала вглж.бнати 337 сл. 
сътворение на свi>та 5 сл„ 7, 25 , 

78 сл.,  1 75 сл. , 259, 289, 290 сл„ 
296,  299 сл„ 304 сл. , 3 1 1 сл „ 
322,  329 сл . 

„ Тайна книга "  60 сп . 
таралежъ 336 
твърдь небесна 76 сп„ 8 1 , 1 35 , 

1 46 ,  1 90 
Теодоръ богомилъ 23 
Тефрика 1 7  
Тивериадско езеро 306 сл . . 
� Тивериадско море " 287 сл. 
Тигъръ р .  1 95, 2 1 6, 223, 294, 3 1 2 
• Томино Евангелие " 52, 227 сл .  
торбеши богомили 33, 36 
тръстиката - дърво на прtгрi>ше-

нието 78 
"Тълкование Данилово" 1 63,  276 

Уйrури дуалисти 3 
Умамъ 26 1 
устои на свi>та 260, 262, 270, 295, 

3 1 9  сл .  
утtшитель гл . параклетъ 

Фануилъ 1 93 сл . 
фениксъ 1 70, 1 7 1 ,  1 97 
Ференопъ гл. Перикула 
Фисонъ р. 3 1 2 
фундаити богомили 36, 37, 38 

XtA�O� Y..:X1tVOl 37 СЛ. 

Части, отъ които билъ създаденъ 
Адамъ, 1 77 ,  260, 29 1 ,  297, 308, 
309, 323, 325 

человi>цитt, замtстници на падна· 
литt ангели,  309, 322, 324 

Червенъ 287 
Черенъ богъ 361 сл .  

Шайтанъ 25  
шаманизъмъ 1 ,  364  сл. 

Щипъ 287 



Стр. : 
57 

1 58 

Забtлtзани погрtшки. 

Редъ : В.мrьсто : 

1 отдолу само 
1 11 прtводъ 

Да се чете :  

току-речи само 
прtводачъ 



Б ЕЛЕЖКИ И ДОБА В К И  
НА РЕДА К ТО РА ·  К Ъ М УВ ОДА 
НА ЙО РДА Н  ИВА НО В  
И 'И ЗДАДЕНИ ТЕ О Т  НЕГО 
Б О ГО·М ИЛС К И  К НИ ГИ 
И ЛЕ ГЕ НДИ 

Къ.v стр. 2 

Върху ма нихейството има обширна лите
рату ра и след обнародването на книгата на Й. Ива нов са из
лезли редица нови съчинения. Срв. по-специално Н. Ch. Puech, 
Le manicheisme, sоп fonda teur, sa doctrine, Paris, 1 948 (второ из
дание през 1 967 г.) ,  и А. Л. Кац, Ман ихейство в римской и м
перии  по данным Акта Археп аи, Вестник древней исторИи, . 
1 955, ки. 3, с. 1 68 сл. Вж и Д. Ангелов, Богомилството в Бъл
гария, София, 1 969, с. 1 1 9  сп., където е даде н  кратък очерк 
върху това учен ие. 

Към стр.  10 

По-нова литература върху павпикянството : Д. Ангелов, 
Влияния на чужди ереси върху богомилството, Извёстия на се
минарите при Историко-филопогическия факултет на у ниверси
тета „ Св. Кл имент Ох ридски " ,  кн. 9, 1, 1 942, с. 1 48 сп. ; D. Obo
lensky, А st udy in Ba lkan neo-manichaeisme, Cambridge, 1 948, 
р. 28 cl . ; Е. Э. Липшиц, Павликянское движение във Византии 
в Vll l  и первой половине IX в., Виз. Вj.. ..:: м., V, 1 952, с. 51 сп. ; 
Ст. М. Бахшян., Павликянское движение в Армении, Ереван, 
1 955; 'I. 'AvtzCit/XCitOU, or 7t/XUAtXtO:VOt, 'A-3-ijY<Xt, 1 959 ; м. Loos, Le mouv
ment paulicien а Вуzапсе, Byzant inoslavica, XXIV, 2, 1 963, с. 258-
287, и XXV, 1 ,  1 964, с. 52- 69 ; J. Ooulllard, L' heresie dans 
l 'Empire Byzantin des origines au Xlll siecle, Travaux et memoi
res, 1, Paris, 1 965, с. 307-3 1 2. 
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Към стр . 13  
По-нова литература з а  масалианствот;о : Д. Ангелов, Впия

ния на чужди ереси върху богомилството, ·с. 1 49 сл. ; D. Obo
lensky, The Bogomiles, с:. 48 сл. Срв. и Д. Ангелов, Богомил
ството в България, София ,  1 969, с. 1 37 сл. 

Към стр. 14 - бел. 1 
По-нов очерк върху изворите за богомилското учение у 

Д. Ангелов, Богомилството в Бъл гария, с. 37 сл. Там са 
включени не само изворите за българските богомили, а и някои 
извори, 1юито се отнасят до ученйето на катарите в Италия и 
Франция. Редица византийски и западни извори, които се от• 
насят до богомилството и сродни с него дуалистични учения, 
са обнародвани в български превод с увод и обяснителни  бе
лежки в книгата на Д. Ангелов, Б. Примов, Г. Батаклиев, 

Богом11лството в България, Византия и Западна Европа в из
вори, София, 1 967, с. 1 - 23 1 .  

Към стр. 14 - бел. 2 
По въпроса за литературата върху богомилството срв. спе

циалния обзор у Д. Ангелов, Богомилството в България, Со
фия, 1 969, с. 5 сл. Подробна библиография в края на същата 
книга, както и в посочения колективе н труд Богомилството в 
България, Византия и Западна Европа в извори, с. 225 сл. Uенни 
библиографски указания за трудовете върху богомилството, об
народвани до 1 964 r., са събрани и систематизирани в спе
циално съставената книга с библиография за средновековните 
ереси на К. Zsazanna, Eretnekmosgalmak а XI-XIV szazadban 
(Еретическите движе н ия в Xl-XIV в.), Budapest, 1 964. 

Към стр. 16 
За запазването на езически вярвания след покръстването 

на българската държава подробно у Д. Ан гелов, Богомилството 
в България, с. 1 05 сл. 

Към стр. 19 
Мисълта за пренасяне на  манихейските вярвания чрез уй

гурски проповедници е подхваната отново в статията на /. Duj
fev, 1 Bogomil i  nel paesi slavi а la loro storia, Atti del convegno 
internat ioпale su l  tema L' oriente cristiano nella storia della civflt�. 
Roma, 1 964, р. 628, който се аргументира между другото със 
значителната етническа близост между прабългари и уйгури. 
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По негово мнение м ного вероятно е ма нихейски проповедн ици 
да са  намирапн прибежище в Бъпгария спед разгрома н а  м а 
Rихейството като официапна религия в Уйгурската и м перия през 

840 г. Авторът допуска също така за възможно прон и к ва н ето 

на  манихейски вярва ния и от Иран и Ирак, като набп я га 11 а м и

съпта за съществуващите връзки между прабългарската и иран

ската куптура. Това са и нтересни предпопожения, но засега  те 

не  могат да бъда т подкрепени с конкрете н материал.  

Към стр. 20 
Според М. Loos, Le p retendt1 temoignage d'uп tra i te  de Jean 

Exarche iпt i tu le  . Sestodn e v "  et re \at i f  a u x  Bogomi les, Byzant i 
noslavica ,  XIII, 1 ,  1 952, с .  59 сл., сведе нието в Шестод нева на 
Йоан Екзарх се отнася не до богомили ,  а до старите м а н ихеи  
и в такъв с мисъп н е  може да бъде считано за доказателство 
за поява на бого м ипството о ще по  време на ца р Симео н .  

Към стр. 22 
През поспедно вре м е - се откри още едно и3вестие за поп 

Богомип,  и то в еди н  византийски паметник. Става ду ма за еди н  
препис н а  . Синодика в недепята н а  nравоспавието • ,  ;:ianaзe11 в 
Vindobonensis h i st. gr., 73 (издаден от 1. Ooutllard, Le synodi
kon de l'ortlюdoxie, Travaux e t  memoires, 2. Pa ris, 1 967, с. 59. 
В този препис, съставен през Xlll в., неизвестн и ят а втор е nо
местип сред ·а натемите, отправени срещу възгпед11те на  в иза н-
тийския фипософ Йоан Итал, една а натема против поп Богомип 
ка"Го разпространитеп на манихейската ерес по вре м е  на  бъп
гарския цар Петър : Tiji пап� Воуоµ!Лq> tlji еп! Шцq> •* �aatЛEt«� 

IIOuЛydpip tip tif1 tCit«univ µ«vixa:i·x�v aipEatv dvaytt p«vt« x«i x«t«
aпrlaavta; xa:ta 7tdO'«V 1t6AtV ха! XWP«V, civi&EJ.LIX, Т. е . •  прокnятие 
срещу поп Богомип, който подбуди и разпръсна по вре ме  на 
царуването на Петър, бъпгарския ца р, тази м а н и хейска е рес 
във всеки град и обпаст " .  Както се вижда, анатемата съв
пада почти на пълно със съответната а натема сре щу Бого м ил в 
Бориповия Синодик. Анализът на текста сочи, че визан"Гийският 
компипатор е и м ал вероятно пред очи този български паметник 
и е възпроизвел въз о�нова на него .  посоченото изве стие  за 
дейността на  поп Богом ил. 

Към стр. 29 
Сведения, че съвърщени богомипи са прибягвап и към са

моубийства,  н я ма.  Подобна практика е засвидетепствувана  само 
за катарите в Итапия и Франция. Срв. А. Borst, Die Katharer, 
Stuttga rt , 1 953, с. 78; 1 94, 197. 
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Към стр. 37 
За богомилството във Византия вж. D. Angelov, Der Bogo

milismus auf dem Geblete des byzan t in ischeп Reiches. U rsprung, 
Weseп und Geschichte. ГСУ Ист.-фил. фак. ,т. XLV, 1 947 /48, 
с.  1 -60; т. XLVI, 1 949/50, с. 1 - 45 ; D. Obolensky, The Bogomiles, 
ё. 1 68 сл. 

Към стр. 38 
В текста на Евтимий  от Акмония селото на Йоан Чурила е 

означено не като . •  xO..tGt xo.nvo{ " ,  а с генетивната форма )(tЛCwv 
xQ:nvwv, срв. О. Picker, Die Phu n dagiagiten, Leipz ig, 1 908, с. 77, 
р. 19 сл. От това може да се заключи, � византийският монах 
е искал да отбележи не и мето, а числеността на  селото, оnре
деляна според тогавашния оби-чай по броя на ком ините (xocnvwv). 
Срв. Д. Ангелов, Богомилството в БъJiгария, с. 385, бел. 59. 

Към стр. 39 
По-нова литература за влиян ието на богомилското у чение 

в Ру сия : Д. А. Казачкова, Към въпроса за богомилската ерес. 
в древна  Русия през X I  в., Ист. пр., ХШ, 1 957, кн. 4, с. 59 сл.; 
Д. Ангелов, Богомилството в историята на славянските народи, 
Славянска филология, V, 1 963, с.  1 73. За голя мото разпро
странение на  апокрифната книжнина в руските земи срв. Н. К. 
Гудзий, История древ ней русской литературы, Москва, 1 966, 
с.  31 сл. 

Към стр. 40 
По-нова литература за богомилството в Босна : А. Solovjev, 

La doctrine de l'eglise de Bosnie (Acad. royale de Belgique, Bull
de la classe des lettres  et  des sciences mora les et politiques, 5-е 
serie, XXXIV, 1 948, с. 48 1 сл . ,  М. Milettf, 1 crist jani di 8tJsna 
alla 1uce dei loro monumenti  di pietra, Orientalia cristiana a

'
пa

lecta, 1 49; Roma, 1 957 ; О. Mandif,Bogomilska crkva bosanskih 
krstjana, Chicago, 1 962 ; С. Чирковиh, Истори jа средньвековне 
Босанска државе, Београд, 1 964. 

Към стр. 42 
За катаризма в Италия и Франция 11ма обширна литера

тура, която непрестанно нараства. По-важни нови изследвания : 
А. Bor st, Die Katharer, Stut tgart , 1 953 (с добра библиография) ; 
Ch. Touzellier, Catharisme et Valdeisme en Languedoc а la fin du 
XJl-eme et au debut du XIIl-eme siecle, Paris, 1 965 (също с добра 
библиография). Срв. библиографските указания в посочената 
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книга J1a К. Zsиzsanna, Eretщ�\(mQ�gaJm�k а XI 17" .Xl.V szЦza�bitn , 
Budapest, 1 964, с. 1 1 5 сл. За връз((ите между богомили и ка
тари : Е. Вернер, Богомилството И: ранносред�.ювековниrе ереси 
на  Латинския Запад, Ист. (Jp., Xlll, 1 �57, l(H, 6, с.  16 сл. ;  Н. Ch. 
Puech, Catharisme me<:Hevale etc .bogQmШsщe, Acad�mia Natio
nale de i  Lin cej, Roma,. ··� �57,, �· 56 , сл. \ Б• Прцмов, . �ftйt1eP. , Са
кони като извор . за връ�1<ите ме�дУ. кцтарfl; ЩIР.JJИ�яни я бщ·о� 
мили, Изследваниs, в ч�сr на Мари�„ .др�нов, <:;офюi, , .. \960, : �  
533 сл.; същц�т, С�едения.  на aнo�.�r,t�tl , автор .�а мия�ето ,и� 
бълга рското богомилство в Западна Европа, ИИИ, т. 1 4 -;-;- 1 51 
1 964, с. 299 сл.; Д Ангелов, Богомилс"I:вото .в ис;ториJJч1 ,11а <:1.1':- . 
вянските народи и �лиянието му в Западна Е�ропа. Cлa 81!;HCI(I( 
филология, V, 1 963, с. 1 67 ; В. /(. Зайцев� Боrо,.s"льское д��е
ние и общественная  жизнь Северной ' Италии зпохи ДуяеНТ(); 
VI межд. съезд славистов, доклад, Минск; Щб7, с. 1 :--46. 

Към стр. 43 
Т,..„бва да се отбележи, че . учението на валдеАците неза

висимо от това, че е · изхождало от принципи1'е на ра�'но10• хри� 
стиянство, в редица отношения е било . противопоставяно на 
катаризма и не би могло . да 'се счита за " негово пр6дlьл'ж'е
ние. По-нова литература · върху Валдо и nоt.i�едоваtелите му : 
Ch. Touzel!ier, Catharisme et Valdeisme еп Languetloc а :  la fin 
du Xll -eme et au debut du XIll-eme siecle. Paris, 1 965 ; Va11dois \an
g1:1edociens et pauvres catholiques. Cahiers de Fan jeaux· 2, Tou
louse, 1 967, с. 1 - 298. 

Към стр. 49 
Въпросът за . богомилските книги " ,  ка11:то· JiиЧн добре и от 

изложението на й. Иванов, не се свеждi само в това · да' се 
. . ,. 

проучи пряката еретич�ска книжнина, която е .  служила . � ,  бо-
гомилите при техните проповеди, но и тази книжннна, която е 
възникнала· в резултат на богомилското вЛиЯние cpe.lt · бъJtгар.. 
ския народ. Ка сае с� предимно за .ilегенди с Дуалнстн·чеli ха
рактер, както и за някои други творения . И« · бъпГарё·�ия фолк� 
п:ор, в които дуалистичният момент . не е Застъ'rtен, но неза·ви._ 
симо от това и в тях може да се установи известно вЪЗдеАстi!jfе 
на богомилските ВЪЗf'Леди . .  Като по-нова литература по тоЗн 
въпрос, излязла спед книгата на Й; Иванов, м6гат 'да се Посо
чат следните съчинения : Е. АничКов� Maliиxe'jн и б6tумиЛИ, 
Гласник Скопског научног друштва, V, 'Cкonnfe; 1929, ё. 1 З7 � еn.; 
Е. Tourdeanu, Apocryphes Ьogomfles et pseudobogomiles, Re•� 
de l'histoire des religions, t. СХХХVЩ 1 950, .N'11 1 .  И двамата 
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ав1'ори са скпонни да ограничат понятието „ богомипски к ниги " ,  

като считат, ч е  само онези .о т  тях, които съдържат преки и 
очевидни черти на богомипската идеопогия, би спедЕ!а .�о да се 
отнесат към тази категория. L. Sadnik, Sudosteu ropiiische Riit· 
se lstudien,  Wieпer slavistisch Jahrbuch, Graz Holn, 1 953, с. 1 - 1 85 ;  
Д. Петканова, Към въпроса за връзките на фопкпора с бого
мипството, Известия на Института за бъпгарска л итерату ра, 
VI, 1 958, с. В 1 сл.; Д. Ангелов, Богомилството в България, Со
фия, 1 969, с. 206 сл.; История на българската питература , т. 1, 
София, 1 962, с. 1 78 сл.; А. Balota, Bogomilismul �i c u l t u ra m a
selor popu la re din Bu lgaria �i tari l� rom i ne,  Romanoslavica, Bu
kure$ti, 1 964, s. 1 9-69 ; О. Wild, Die bogomil ische H ii  resie in 
einigen sudslavischen Volksliedern ,  Die Welt  der  Slawen, IX, 1 964; 
с. 258-276 ; Я. Полакова, Nektere ohla zy bogomilstvi  ve  sta re 
ruske literature а ustni  slovesnosl i ,  Sbornik praci filosof icke fa k u lty 
Brne1 1ske university,  Д 1 0, 1 963, с.  8 1 сл.; сыцата, Материал ы  
о развитии дуапистиче ских народных сказок у славян ,  Slavia,  
XXXIV, 1 965, se§.  3, с.  456 сп. (и в двете работи има  добри биб
л иографски посочвания на по-нова питература ) ; Е. Георгиев, 
Литература на изост_рени борби в средновековна България,  Со
фия, 1 966, с. 1 63 сп. ; Н. К. Гудзий, История дре вней русской 
питературы, Москва, 1 966, с. 28 сп. (с бипиографски у казания 
на с. 3 1 ,  бел. 1 ). 

К&.м стр. 50 
По-нови проучвания за пичността и творчеството на поп 

Йеремия : История русской питературы, т. 1, Москва-Ленин
град, 1 94 1  (статия на В. П. Адрианова-Перец) ; История на бъп
гарската питература, 1, София, 1 962, с. 1 87 сп.; Е. Георгиев, Про
кълнатият старобъпгарски писатеп поп Йеремия, сп. „ Език и 
п итература " ,  г. XIX, 1 964, ки.  1 ,  с. 1 1 сл. ; същият, Литература 
на изострени борби в средновековна България, с. 202 сп. (с 
добра бибпиография и обстоен анап и з  на произведенията му). 
Както се установява от направените изспедван ия, поп Йеремия 
е биn по-мпад съвременник на поп Богомип и живяп и разви
вап дейност през втората поповина на Х в. Макар и �ченик на 
поп Богомип, този старобъпгарски писатеп се откпонип в зна
читепне степен от правоверните; издържани в строго дуапи
стиче н и опозиционен на официапната църква дух богомипски 
схващания. Това .11ичи от съдържанието на  запазените от него 
творби, най-важна от които е тъй нар. „ Повест за кръстното 
дърво" . 
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Към стр. 52 

По-нова питература във връзка с и ндексите : Б. Ангелов, 
Списъкът на забранените книги в бъпгарската питература, Из
вестия на Института за бъпгарска п итература, 1 ,  1 952, с. 1 07 
сп. ; Д. Ангелов, Богом ипството в Бъпгария, София, I 969, с. 
98 сп. ; Е. Георгиев, Литература на изострени борби в средно
вековна Бъпгария, София, 1 966, с. 234 сп. 

Към стр. 60 
Ново издание на двете версии от R. Reitzentstein, Die Vor

geschichte der christli chen Taufe mit Bei tr:tgen von L. Troje, Leip
zig-Berlin,  1 929, с. 3 1 2 - 3 1 6. Български превод н а  " Тайната 
книга " от Й. Иванов, Старобългарски разкази, София, 1 935, 
с. 73-87. Повторен в Христоматия по старобългарска пите
ратура, София, 1 96 1 ,  с. 1 44- 1 49, и в Христоматия по история 
на  България, София, 1 965, с .  1 76 - 1 80. Превод на Виенския npe. 
пие успоред�. с патинския текст у Ц. Кристанов, И. Дуйчев, 
Естес rвознан�· ето в средновековна Бъпгария, София, 1 954, с. 
204-209. Най-нов превод на български с обяс нителн и  бележки 
и увод у Д. Ангелов, Б. Примов, Г. Батаклиев, Богом илството 
в Бъпгария, Византия и Западна Европа в извори, София, 1 967, 
с. 99- 1 07. Проучвани� и питература върху този важен бого

м илски а покриф у Е. Tourdeanu, Apocryphes bogomiles et  pseu
dobogomiles, Revue de l'h istoi re des religions, т. CXXXVlll, .N'!! 2, 
1 950, с. 204 -2 1 4 ;  Д. Ангелов, Богомипството в Бъпгария, 

София, 1 969, с. 62 сп. ; История на бъл гарската л итература, 1, 
София, 1 962, с •. 209 сл.; Е. Георгиев, Литература на изострени 
борби в средновековна Бъпгария, София, 1 966, с. 1 80 сп. 

Към стр. 66 

За това, че Тайната книга е бип пренесена от България 
за дуалистите в Конкорецо, споменава в една доба въчна беле
жка към своето съчинение и италианският и нквизитор и теопог 
Ансепм Александрийски (срв. съответния текст в изданието на  
А.  Dondaine, La h ierarchie cathare en Italie. A rchi vum fratrum 
praedica torum, ХХ, Roma, 1 950, с. 3 1 9). Както се знае, А н
�nм е бил един от най-добре осведомените писатепи за произ
хода на богомипството и връзките му с италианските и френ
ските дуалисти и в такъв смисъп неговото п отвърждаващо 
сведение за пренасянето на· Тайната книга в Италия има го
ляма стойност. 
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К&м стр. 89 

За новозаветната литература като основа на богомилските 
възгледи и нейното алегорично тълкуване ср .  · Д. Ангелав, 
Бо�::оми'л�твото в ,Бълг�рия, София, 1 969, с. 2 1 6  сл. 

� . . . . . . 
Към· ·стр. 96 

. · З� староЗаветната книжнина и от хвърля�ето и от богоми
лите с рв. Д. Ангелов, "Богомилството в България, София, 1 969, 
с. 223 сл. 

Към стр. 115 . .  
Наред с известния Катарски требник бе открит и обнарод

ва·н � рез 1 939 г. фрагмент и от · еди н  друг подобен н·а него 
требник, който е бил употребяван от  катарите в Итал ия. По
м естен е като доnълнение към издад е н н я  от А. Dondaine дуа
ли'ётнчески трактат· на Йоан} Iугно " Li k r  de duobtts principi i s " ,  
Ron'la, 1 939, с . . 1 5 1  сл .  Срв. Д. Анzел.ов, Богомилството в Бъл
гария, \'969, с. 66 сл. За ритуалите на дуалистите, изложени в 
Катарския требни�, . пак там, с. 3 1 8  сл. (с подробни библиограф
с·ки 'посочвания). Вж� и Е. Георгиев, Литература на изостре н и  
борби, София, 1 966, с .  1 99 сл. 

· · 

Към стр. 131 
. Български Превод на " Вндение Исаево " в Христоматия по 

староб1.пгарска л�тература, София, 1 96 1 , с. 1 1 9- 1 24. Превод 
на б1.пгарс1<и на същия апокриф според издадения у Й. Иванов 
латински текст в книrата на Д. Ангелов, Б. Примов, Г. Ба
так:Лuев, Богомнnството в · 

Б'ългария, Византия и Западна Ев
ропа ' в извори, София, 1 967, с. 1 �� 1 1 4 (с увод и обяснителни 
бележки). Обстойно п роучване на апокрифа с оглед да се по
сочат съдържащите се в него дуалистично-еретиче·ски моменти 
от Е. Tourdeanu, Apocryphes bogomiles et pseudobogomiles, Re
vue de l'histoire des rel igioпs, CXXXVlll,  No 2, Paris, 1 950, · с. 
2 1 3.;.... 2 1 8. Срв. · също . История на българската питература, 1, 
София, 1 962, с. 2 1 6  c.iJ. Най-ново проу чва не, с добра библио
графия, в книгата на Е. Георгиев, Литература на изострени кла
сови бОрби в средновековна България, София, 1 966, с. 1 88- 1 94. 

К&м стр. 154 
; Пъ.nнlilя:i: ·текст на процеса cpeiµy Петър Маврин е поме

стен . .  в Ji!Зда,ц,енцте неQтдавна протокопи на 1:1иквизищ�онното съ
ди,nище на града Памие (в Ющна Франция), к:ьдето .той е бнп 
съден през 1 323 r:. (срв. Le registre de 1' iпquisition de Jeaques 
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Fourn ier, 1 3 1 8- 1 325, t. 111, ed. J. Duvernoy, Toulouse, 1 965, р. 
1 1 0-252. Съответн ият пасаж за разпространението на ;, Виде
ние  Исаево " сред южнофренските катарн ; е ·

на с. 200 · сп. За 
този апокриф и неговата популярност сред месtнlfте еретици 
ста ва дума и по повод на процеса срещу един друг прив'11J1Же
ник на катаризма , АрнаJiд Цицерд, съден през 1 32' 1  r. (1. F(fur-
11ier, Le registre, 11, с. 50 сл.). 

Към стр. 186 
За а покрифа � Енох " срв. разсъжд·енията в посочената l:ieчe' 

книга на  Е. тo·urdeahu, Apocryphes bogomil�s et ps�ttdobogo
miles, с. 1 8 1  сл.,  който счита, че · това произведение не може да 
бъде отнесено към кръга на богом илската · 

литература. ·  Инте� 

ресна е статията на Н. А. "Мещерский� К истории текста сла
вянской книги " Эноха " (Виз. врем., XXIV, 1 964', с. 9 1 ;_;_ 109)� 
Убедител но по мое мнение е посочил авtорЪт, че тъй нар. 
Кратка редакция на Eifox е по-стара от Прострil н l1 ата реДаk� 
ция (гледище, поддържа но и от френския славист 'А. Вайан). 
Не м 11 изглежда обаче приемливо предположението на Н. А. Ме
щерский, • что в лице краткой редаю.(ми славянской кнмr� Энdха 
мы имеем дело с памятниками русского извода старославян� 
ского языка и что редакция зта возникла в древней Руси " 
(с. 1 02).  Наличието щ1 отдел н и  сло�а и граматически форми 
в тази кратка редакция, които свндетелсtвуват за пЪрвонаЧа-· 
лен южнославянски (бългаttски) археотип, е · според мене ·един 
сигурен факт, който не  може д а  бъде отре'чен� За апокрифа 
" Енох " срв. още Е. Георгиев, Литература на изостре·н и борбн 
в средновековна Бъ'лгария, София, 1 966, 1 44 сл. 

Към стр. 191 
Срв. за а покриф � Варух • Е. Toilrdeanu, Apocryphes bogo

miles et pseudobogomi les, с. 1 77 сл. АвторЪт · оспорва · гnеднщето 
на М. Соколов и й. Иванов, че и мето на Сатанаи.п е било вмЪк
нато в текста от един богомилски съставител , .и иэоб'щ� не е 
склонен да включи това произведение в кръга на еретическата 
дуалистична литература. Срв. и Е. Георгиев, Л1_1тература' на изо
стрени борби в средновековна България, София, 1 966, с. 1 2 1  сл . 

Към стр. 207 
Новобъпгарски превод на апокрифа "Адам и Ева " в' Хри

сто м атия по старобългарска 'литература , София, 1 96 1  с. 1 1 4-
1 1 9. Ново п роучване  на текста у Е. Tourdeanu, Apocryphes bo
gomiles et pseudobogomiles, с. 1 87- 1 94. Във връзка с мотива 
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за Адамовия запис срв. Д. Ангелов, Богомилството в Бълга
рия, София, 1 969, с. 27 1 сп. Срв. още История на  българската 
литература, т. 1, София, 1 962, с.  1 83 ;  Я. Полакова, Материалы 
о развитии дуал истических народн ых сказок у славян, Slavia, 
XXXIV, 1 965, ses. 3, с. 460 сп. ; Е. Георгиев, Литература на  изо
стрени борби в средновековна България, София, 1 966, с. 87 сп. 

К&м стр. 227 
Ново издание на Детство Исусово (Томи ното еван гелие) 

L' evangile selon .Thomas, texte copte etaЫi et trad u i t  par А.  
Oui/laumont, Н. Ch. Puech. et al . ,  Paris, 1 959. Новобъл гарски 
превод в Хри стоматия по староб'Ьnгарска л итература , София , 
1 96 1 ,  с. 1 24 сл. Извадки от ста робългарсния текст с ново· 

български пре вод у Ц. Кристанов, И. Дуйчео, Естествознанието 
в средновековна България, София, 1 954, с. 1 82 сл. Едно ново 
споменаване за Томиното евангелие като любима  книга на е ре
тиците се среща в една наскоро издадена група от анате м и  от 
XI в. ( срв. J. Qouillard, Le synodikon de \ 'orthodoxie, Tra vaux 
et Memoires, 1 1 ,  Paris, 1 967, с. 3 1 3, анатема 1 0). Според Е. Toиr
deanu, Apocryphes bogomiles et pseudobogom i les, р. 203, Том и-

' 

ното ева нгелие н е  може да бъде включено в кръга на ерети-

ческата литература. Напротив, Е. Георгиев (Литература на изо
стрени борби в средновековн а  България, София, 1966, с. 1 30 сл.) 
в пълно съгласие с Й. Иванов вижда в този апокриф едно от 
най-любимите произведения на богомип ите , в което се отразя
ват типични страни на тяхната етика. Срв. също История на 
б'ЬЛгарската литература, т. 1 , София, 1 962, с. ) 84 сл . 

№м стр. 248 
Срв. върху този интересен богом илски апокриф Е. Геор· 

гиев, Литература на изострени класови борби в средновековна 
България, София, 1 966, с.  1 94 сл. (с библиографски у казания). 
„ Прение на Христа с дявола • е напълно в духа на богом ил
ския дуализъм, според който и Исус, и дяволът са си нове на 
бога. В духа на  своето суперкритично отношение Е. Tour

deanu, Apocryphes bogomiles et pseudobogomiles, с. 1 94 ,  не е 
склонен да го включи в кръга на еретическата литерату ра. 

К1м стр. 2 57 
Новобългарски превод на .Разумника" в Христоматия по 

старобългарска литература, София, 1 96 1 ,  с. 1 33 сп. Извадки от 
старобългарския текс:- -:: успореден превод на новобългарски у 
Ц. Кристаноs, И. Дуйч.ев, Естес1вознанието в средновековна 
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Българи я, София, 1 954, с. 380 сл. Върху характера на това 
произведе ние срв. История на старобългарската литература, 1, 
София, 1 962, с. 1 85 с л., 2 1 8  сл., и Е. Георгиев, Литература на 
изострен и борби в средновековна България, София, 1 966, с. 288 сл., 
който счита, че в съставянето на старобъл гарския вариант на 
тази стара апокрифна творба зн а чително участие е имал бъл
ският писател поп Йере �ия. 

Към стр. 273 
Новобъл rа рски превод н а  „ Бълга рски апокрифен летопис • 

у И. Дуйчев, Из ста рата българска кн иж нина, 1, София, 1 943, 
с. 1 54 . сл .  Повторен в Христоматия по старобългарска лите
ратура, София,  1 96 1 , и о Христом атия по история на България, 
1 965, София, с.  1 9 1  сл. Като еди н от най-интересните паметници 
за историята на бъл гарския народ през периода на византий
ското владичество той е бил нееднократно привличан в трудо
вете на български изследвачи. Срв. П. Динеков, Стара българ-

. ска литература, 1, 1 950, с. 226 сл. ; Д. Ангелов, Богомилството 
в България, София, 1 969, с. 360 сл. ; История на българската 
л итература, т. 1, София, 1 962, с. 25 1 сл. ; Е. Георгиев, Литера
тура на изострен и  борби в средновековна България, София, 
1 966, с. 3 1 6  сл. Да н н ите tta апокрифа независимо от техния 
полулегендарен хара ктер могат да бъдат използува ни за изя
с н яване на някои моменти от нашата история още от времето 
на създаването на славянобългарската държава. Срв. И. Дуйч.ев, 
Едно легендарно сведение за Аспаруха (Vjesпik za archeologiju 
i historiju da\matinsku, LVl --LIX, 2, 1 954- 1 957), Abramicev zbor
пik, 11, с. 1 8 1  сл. 

Към стр. 287 
Извадки на новобългарски език от Легендата за Тивериад

ското море у Ц. Кристанов, И. Дуйчев, Естествознанието в 
средновековна България, София, 1 954, с. 2 1 0  сл. По-нова пи
тература : Я. Полакова, Материалы о развитии.дуалистических ва
родных сказок у славян, Slavia,XXXIV, 1 965, se�. б, с. 456 с л. (с добри 
библиографски указания) ; Е. Георгиев, Литература ва изострени 
борби в средновековна България, София, 1 966, с. 1 97 сл. 
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