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Пътят на монаха: св. Сава в средновековните славянски ръкописи
(предварителни наблюдения върху агиографски текстове)
Илина Лулейска
Св. Сава Освещени, жития, славянски ръкописи

The Way of the Monk: St. Sabbas in Medieval Slavic Manuscripts
(Preliminary Observations on Hagiographic Texts)
Ilina Luleyska
Тhe vita of St. Sabbas the Sanctified, written in Greek by Simeon Metaphrastes and
Cyril of Scythopolis, were translated in medieval Slavonic milieus. In addition, another hagiographic text was disseminated in Bulgarian vernacular compilations of
hagiographic texts in the 17th-19th centuries, known as modern Bulgarian damaskins. This paper offers an overview of these Slavic texts.

Подвигът на св. Сава Освещени (или Йерусалимски) е сравнително ранен модел за монашеска аскеза. Той е описан в две пространни жития на гръцки от Симеон Метафраст и от Кирил Скитополски. Настоящото изложение ще представи
началните наблюдения върху преводите на тези жития, разпространени в средновековни славянски ръкописи, и върху агиографския текст за светеца в новобългарските дамаскини.
Старинен превод на Житието от Кирил Скитополски е публикуван от
И. Помяловски по източнославянски пергаментов ръкопис от XIII в. с разночетения от 10 ръкописа, все руски1. Издателят говори за старинен превод, който определя като „древне-р¹сскомъ переводý“. Началните ми наблюдения показват, че
този превод може да се обвърже с преславското средище, поради честа употреба
на задлога äýë- вместо ðàäè, например: ïðîöâüòúøàãî äýë-, áûT ñàìîèë- äýë-,
¬ãîæå äýë- и др., и на лексемите áúõìà, ïîïúðèùè, êîòîðàþùàñ-, òýìüæå,
áî1âúãîäíûÿ, както и поради използването на кратките дателни форми на личните
местоимения: ìè, òè с функция на пряко допълнение и несъгласувано допълнение, например: ïîìàãàþùþ ìè, ïîñëóæèòü ìè, äîñòîèíó òè áûòè, ñò1ýè òè ðóöý и
др.
Кл. Иванова (2008) открива превода на житието на св. Сава от Симеон Метафраст в редица ръкописи, писани с ресавски правопис, а именно: в Рилския панегирик на Владислав Граматик от 1479 г. 2 ; в ръкописи № 432 3 от XVI в. и
1
2

Вж. Помяловский 1890: XIII.
Рилският панегирик се съхранява в Рилския манастир със сигнатура 4/8, вж. Христова
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№ 4424 от XVII в. (1625 г.), които се съхраняват в Хилендарската обител и са писани с ресавски правопис. Превод на същото животоописание на преподобния от
Симеон Метафраст има и в ръкопис № 2265 от XIV в., писан със среднобългарски
правопис, също съхраняван в Хилендарския манастир. При съпоставка на ръкописи № 226 и № 442 се оказа, че те засвидетелсват два различни превод на Житието от Симеон Метафраст, срв. Приложение.
Третият агиографски текст, за който ще говоря, е Житието на св. Сава Освещени в новобългарските дамаскини. Талантливите български книжовници от
XVII в. са успели да направят преработка на старите пространни жития за светеца. Всъщност все още не ми е известен източникът на тази преработка. Освен че
са осъвременили езика (онароднили са го), те съкратили части, които може да се
определят като библейски тематичен ключ, и са свели биографичната част до минимум. Освен това са разместили епизодите. И в Житието от Кирил Скитополски, и в Житието от Симеон Метфраст чудесата на светеца са описани в хронологичен ред в рамките на изложението на земните постъпки и деяния на светеца,
докато в дамаскините те са събрани в края на агиографския текст. Приложение
илюстрира как един и същ епизод от Житието се предава по различен начин в
споменатите три превода и в новобългарските дамаскини. В изследваните дамаскини (Тихонравов6, Протопопински7, Копривщенски8, Троянски9, НБКМ 107310,
НБКМ 106611, НБКМ 108312 и Свищовски дамаскин13) може да се разграничат
три версии на житието на св. Сава, като разликите са само езиково-стилови14.
Изредените версии на животоописание на св. Сава Освещени са част от културната история на славянското Средновековие, служещо си с Кирило-Мето1996.
3
Вж. Matejic 1992, Иванова 2008 или http://library.ohiostate.edu/search~S7/?searchtype=f&
searcharg=SPEC.HM.SMS.432&searchscope=7&SORT=D&extended=1&SUBMIT=Search&s
earchlimits=&searchorigarg=fSPEC.HM.SMS.442.
4
Вж. Matejic 1992, Иванова 2008 или http://library.ohio-state.edu/search~S7?/fSPEC.HM.
SMS.442/fspec+hm+sms+442/-3%2C-1%2C0%2CE/frameset&FF=fspec+hm+sms+442&1%
2C1%2C.
5
И този ръкопис се съхранява в Хилендарския манастир със сигнатура Хил. 226, вж.
Богдановић 1978, Matejic 1992 или http://library.ohio-state.edu/search~S7/?searchtype=f&
searcharg=SPEC.HM.SMS.226&searchscope=7&SORT=D&extended=1&SUBMIT=%D0%A2
%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&searchlimits=&searchorigarg=fSP
EC.HM.SMS.432.
6
Вж. Дьомина 1971.
7
Вж. Христова и др. 1982.
8
Вж. Милетич 1908.
9
Вж. Иванова 1967.
10
Вж. Христова и др. 1982.
11
Вж. Стоянов, Кодов 1964.
12
Пак там.
13
Вж. Милетич 1923.
14
Вж. Лулейска 2013.
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диевия книжовен език. Все още е рано точно да бъдат локализирани и датирани
преводите, но е ясно, че тези версии са били разпространени в българска среда.
Подвизите на този светец са привличали силно вниманието на славянското монашество и затова и двете гръцки жития са били преведени и преписвани през
вековете, като текстът от Симеон Метафраст има два превода.
Приложение15
Превод на житието
на Кирил
Скитополски
Ñåìó íýêîãäà
äýëàþùó âú
ìàíàñòûðüñòýìü
îãðàäý. ïîìûñëú
íýêûè ïðèèäå ¬ìó
ÿ¡áëûêî ñúãðûñòè
äîáðî ñûè çýëî
êðàñüíî. äðåâëå
îñòàâüíàãî âðýìåíå
èæå ïîìûñëîìü ñâúæåãú. óòîðãú æå
§ äðýâà ÿ¡áëûêî.
ïîìûñëèâú æå
óäåðæàñ- êðýïúöý. è
îñóæàøåñ- ñàìú ã1ë-.
êðàñåíú áý îáðàçîìü è
äîáðú ÿ¡äèþ.
óìîðèâûè ì- ïëîäú
àäàìîìü èçâîëüøþ
¬ìó. ÿ¡âèâúøå¬ñïëîòüíûìà î÷èìà
êðàñüíî. è ä1õîâüíàãî
íàñëàæýíèÿ¡ ïà÷å
ïîëþáèâúøþ. ÷ðýâíî¬
15

Превод на житието на Симеон
Метафраст
Хил 442
Хил 226
Äýëà‘øå íýêîãäà’
Äýëàøå ¹ 9áî íýêîãDà
ìîíàñòè‘ðüñêûè
ìîíàñòèð°ñêûè
î¡âwùíèêü.
wâPù°íèêü. à9áëüêà æå
ÿ9áëüêû æå
âèñ-ùà íà äðýâàõü
òàìî‘ø°í·èõü
òàìî áýø©,
äðýâå‘ñ ãîá°çóþùå
êPëýáàø© æå ¬ãîâî
áý‘õó.
âüæDåëýíèå è ïðýæDå
ïðèâëà‘÷ëàõó æå
âðýìåíý, íà
òî‘ãî õîòýí·å è%
ñíýäåíèå äâèçàø© è.
ïðýæDå ÷àñà áû‘âü
ïîáýæDåí° æå ¹ 9áî áTü¶
ÿ¡áëûêû
à%áëü÷íûèìü
çðý‘í·åìü, áý‘øå
âèäýíèåìü. è9áî è9
êðàñíà âèäýí·åìü
ÿ¡êî‘æå è% ñà‘ìü ÷ë1êü êðàñíà âèäýíèåìü
áýø©. ïPíåæå ¹ 9áî
ñû“ è% ÷ë1÷üñêûìü
òü“è ÷ë1âêü ñü“è, è%
æåëàí·åìü
÷ë1â÷èìè âüæDåëýí°ìè
ïðèâëà‘÷èìü.
ïîáýæDåíü æå áû‘âü ðàñïàëýåìü,
òîëè‘êî, ÿ¡êî è% âú
ïîâýæDåíü ¹ áP áTû
ðó‘êó âúçåòè
òîëèêî, ¬ëèêî ð©êîÿ9áëüêó. òà‘æå òó¡
à%áëüêî ïðè-òè.
áû‘òè ðàçóìýâü
ïîòîì æå ñèöåâü
ëóêà‘âàãî íàâý‘òü.
áû“òè ðàç¹ “ìýâü
è% ÿ¡êî‘æå w¡áû÷àè ¬T ë©êàâààãî íàâýòü. è%

Новобългарска
преработка
Ïè‘øåòü çà í¬ãî
êîãà’ á”ý‘øå å£äíàêü
ìëàä° âú
î%ãðà‘ä¹ íý‘ê¹ þ.
âè‘äý ÿ£áëüê¹ . è%
ïîðå‘âíà ì¹ ñå, è% ¹ £çå
þ” âú ð¹ öý‘òå ñè¡ è%
ðåc. êðà‘ñíü áý‘øå
íàãëå‘äü w£í°çè
ïëî‘äü è% äî‘áðü çà
ÿ£äåí·å, äåòî¡ ìå‘íå
¹ %ìðüòâû. òîâà’
ïîìýí¹ ¡ çà à%äàìà
êà‘êü §ïà‘äå çàùî¡
âúê¹ ‘ñè § êðà‘ñ°íü
ïëî‘äü, è% ïîãëå‘äà
w£íü¡çè à¡áëüêà, è%
ôðü‘ëè þ”. è%
ïîòü¡ï°êà þ” ñúñ°
íwsý‘òå ñè¡. è%
î%ñòà‘âè ñè ñàì° ñè¡
çà‘êîíü, äà íå¡
âúê¹ ‘ñè

Превод на житието на Кирил Скитополски — изведеният пример се дава по изданието
на И. Помяловски, с. 19–20.
Превод на житието на Симеон Метафраст — използвам копия от микрофилми на
ръкописи 226 и 442, които ми бяха любезно предоставени от Хилендарската изследователска библиотека, Университет на щата Охайо, САЩ, за което съм много благодарна
както на тази институция, така и на Хилендарското братство.
Новобългарска преработка — по изданието на Дьомина 1971, примерът е на с. 159.
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Превод на житието
на Кирил
Скитополски
ìíîãîáðàøåíüñòâî.
èìüæå è ñìåðòü âú
ìèðú áúëýçå. òýìæå
äà íå îñëàáëþ. íè
óïóùóñ- áë1ãàãî
âúçäüðæàíèÿ¡.
äø1üíûìü íýêûìü
îò-æàâú
âúçäüðýFíè¬¡ìü. ÿ¡êîæå
áî ïëîäà öâýòú
âàð-¬¡òü. òàêî è
íåâúçäüðæàíè¬¡ âñåãî
çëîíðàâèÿ¡ íà÷àëî
¬¡ñòü. è áîëüøèìü
ñúìûñëîìú ïîìûñëú
óäüðæàâú. ïîâåðæå
ÿ¡áëûêî íà çåìëè. è
ñâîèìà ïîïèðàøå
íîãàìà. ïîïèðàÿ è ñ
íèìü è ïîìûñëú. è
óñòàâè ñè §òîëý
óñòàâú ñèöü. ÿ¡êîæå
äî ñìåðòüíàãî ä1íå íý
âúêóøàòè ÿ¡áëúêà.
§ñåëý ñèëó
ñúâûøüíþþ âúçåìú.
ïîäàÿøå ñâúçäåðæàíèþ ïà÷å.
ÿ¡êîæå çëûÿ
§ãîí-ùþ ïîìûñëû. è
ñîíüíóþ
âúñïóùàþùþ
ò-ãîñòü. êú
âúçäüðüæàíèþ æå è
ïëúòèþ òðóæàøå ñ-.
ðåêúøå ðóêàìà
ñâîèìà

Превод на житието на Симеон
Метафраст
Хил 442
Хил 226
òî¡ìó óêðà‘äàòè
ÿêîæå î¨áû÷àè ¬%ì¹ ¬T‡
âûíó’ ñëàäî‘ñòü
ïðèñíî êðàñòJ.
ÿ%êî‘æå ëú‘ñòü
ñëàäîñòü ÿ%êî ëü“ñòü
ïðýäëî‘æèâü. òà‘æå
ïðýDëàãà-. òàæå è âü
è¡ âú ïëîäý êðû‘òè ïëîä¹ êðèòè ññå çì·‘þ
çüìè¹ ðàç¹ ”ìýâü. è9
ðàçóìý‘âü. è% ÿ¡êî
êàêî ¹ áî è% ïðýw1öó9áî è¡ ïðýw1öå
ñëàäîñòè- è% ñíhäèñëà‘äîñòü è¡ ñíý‘äü
è%çí-âø¹ è%ç ðàÿ. è%
è¡çãíà‘øå è¡ç ðà‘ÿ.
¬ëèêûìè çëûìè
ò°ìà‘ìè å9ëèêû
ïîê¹ øåíè áû“ø©.
çëû‘ìè è¡ñêó‘ñèøå.
ñèà” ¹ 9áî wíü äîáðý
Ñ·à w9íü äîáðý’
ðàç¹ ”ìýâü. è% êðýïêî
ðàçóìý‘âü, è¡
ñåáý ñàìü
þ¡íî‘øüñêû
çàïðýòèâü,
çàïðýòè‘âü ñå‘áå
ïîìýòàåòü àáèm íà
ñà‘ìü, ïîâðü‘æå íà
çåìëþ’ à9á·å ÿ¡áëüêî. çåìë- à9áëüêî. è%
íîãàìJ ÿêîæå
è¡ íîãà‘ìà å9ëèêî
è¡ìàøå ïîïðà‘âü,
äðüæàøå ïîïðàâü,
ïîïðà ñú ÿ9áëüêîþ
ïPïèðàåòü ¹ 9áî ñü
è¡ æå‘ëàí·å. è¡ î9÷è
à%áëüêîìü è% âü
ñàìû¬ ïîáýæDüøå¬ æDåëýíèå. è% ¬%æå w1÷åñà
íwãà‘ìà w¡áåç÷ü‘ñòè. ïîáýäèâøåå, íîãàìè
òà‘êîâü ïðî‘÷åå
wáðEãàåòú. ñèöåâû è
ïîñòëâè ñåáý
ïðî÷å ïîëîæJâü ñåáý
çà‘êîíü, ÿ¡êî âú
çàêîíü, äàæå âñåãî
â%ñå‘ìü æèâîòà
æèâîòà ñâîåãî
ñâîå‘ãî âðý‘ìåíè
âðýì-. à9áëüêî íè
íèæå §íóäü
ìàëà íå âüê¹ ñèòè.
ÿ9áëûêî ñúíý‘ñòè
íè ÷ðýâó æåëàí·å
ïîïóñòè‘òè.

Новобългарска
преработка
à£áëüê¹ äîãäå” è%
æè‘âü á¹ ‘äå.
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