
IІІ. Балканите
a





a203

Димитър Димитров

ИМЕНАТА НА ТЪРгОВСКИТЕ КОРАБИ пО ЗАпАДНОТО 
чЕРНОМОРИЕ пРЕЗ ХІ�� ВЕК пО ДАННИ ОТ ОТОТ 

НОТАРИАЛНИТЕ ДОКуМЕНТИ НА АНТОНИО ДИ пОНЦО 
(1360–1361)

Корабът е единственото човешко творение, което се удостоява с 
честта да получи при раждането си лично име. На кого се дава име 
в този свят? Само на този, който има лична жизнена история, т.е. 
на същество със съдба, притежаващо характер и отличаващо се от 
всяко друго същество... 

Виктор Конецки

Житията и прославата на Светиите, с която те са удостоени от 
Бога, са подобни на блясъка на звездите. Както звездите са разполо-
жени на небето и всяка си има свое място, откъдето светлината им 
се вижда по цялото земно пространство – виждат се от индийците, 
не са скрити и от скитите, озаряват земята, просветляват морето 
и направляват мореплавателите; и макар да не знаем техните имена, 
но се удивяваме на пресветлата им красота — така е и светостта на 
Светиите: макар техните мощи да са покрити в гробовете, но чудеса-
та, които стават чрез тях, не се ограничават от земни предели. Ние 
се учудваме на техния живот и се удивяваме на славата, с която Бог 
прославя тези, които са Му благоугодили. 

Симеон Метафраст

ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
Studia balcanica 27, София, 2009

ЩРИХИ КЪМ БАЛКАНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Изследвания в памет на проф. Николай Кочев
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Сега е ясно, че ние трябва да отдадем почит на светците Божии, 
децата и приятелите на Бог, нашите застъпници.

Тома Аквински

„Корабът започва с името“ – гласи една древна максима. И действително 
практиката да се именува кораб се опира на дълговековна традиция, чието 
начало отвежда още към митологичното време на Язон и неговите спътници 
(аргонавтите), тръгнали да търсят златното руно, плавайки на борда на кораба 
„Арго“ (блестящ, бърз). Оттогава та чак до днес корабите биват кръщавани 
подобно на човека при самото им създаване, за да останат в историята със 
своите имена. Налице е един стародавен обичай, чийто развой е предмет на 
специален интерес в онзи дял от езикознанието, изучаващ произхода, значе-
нието и разпространението на имената – ономастиката. Обособява се дори 
самостоятелен раздел, имащ за свой конкретен обект на изследване корабната 
именна система. Това е т.нар. каронимика (среща се още и като карабонимика 
и наутонимика)1. Съществуването на традиции и натрупването на многове-
ковна историческа давност в кръщаването/именуването на корабите съвсем 
естествено предпоставят надхвърлянето на теснолингвистичния изследова-
телски ареал. Името се явява висша форма на идентификация, на социална 
легитимация и едновременно с това на афиширана индивидуализация. В 
него се преплитат общото и частното, нравите на епохата и личните вкусове. 
Името е плод на осъзнат и обоснован избор (свеждащ до минимум елемен-
та на случайност), зад който стои определен културно-исторически контекст, 
снемащ в себе си пластове от натрупани познания и опит. Актът на номинира-
не е резултат от комбинираното въздействие на комплекс от фактори. В този 
смисъл проучването на корабните имена е интердисциплинарно занимание, 
държащо сметка за културни традиции, връзки, влияния и обмен, за психо-
логически нагласи и стереотипи (общностни и професионални), без да се за-
бравя, разбира се, че естествената историко-географска среда на изброените 
процеси е твърде специфична – морето и неговите крайбрежия, утвърдили се 
още в древността като най-динамичните контактни зони. С други думи, ка-
ронимиката е част от маринистичната наука, в която си дават среща история, 
археология, лингвистика, география, културология, социална антропология, 
етнология, демография. 

1  Крючков, Ю. С. Каронимика – наука о названиях кораблей. – Във: Микола�вськаъв: Микола�вська: Микола�вська 
обласна краэзнавча конференція „Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження“. 
Микола�в, 2002, 274–277.

дИмИтър дИмИтроВa



a205

Настоящата статия си поставя за цел да проучи имената на търговски-
те кораби в един точно определен време-пространствен линеар – Западното 
Черноморие (между Константинопол и Днестърския лиман) през ХІV в. Това 
е периодът, в който Черно море се превръща във възлова зона на междуна-
родната търговия и като арена на интензивно търговско корабоплаване при-
добива известност под ново име – Mare Mai��� (Голямото море)Mare Mai��� (Голямото море) Mai��� (Голямото море)Mai��� (Голямото море) (Голямото море)2. Настъпилата 
динамизация на черноморския корабен трафик до голяма степен е продикту-
вана от отварянето на Проливите и последвалото навлизане на италианските 
търговци-мореплаватели в басейна на Голямото море. Със своите кораби те 
се понасят на гребена на трансморската търговия, превръщайки се в свър-
зващо звено между черноморските и средиземноморските пазари. Западното 
Черноморие не остава встрани от случващото се в региона и активно се впи-
сва в картината на търговското корабоплаване. Най-яркото доказателство за 
пълното потапяне на западния дял на Черноморския басейн в търговско-мо-
реплавателния водовъртеж на епохата се носи от архивно-документалното 
наследство на италианските нотариуси. В своята дейност те отразяват пов-
тарящото се, устойчивото, „структурите на всекидневието“, по израза на Ф. 
Бродел. А името принадлежи тъкмо към пояса на ежедневието. Затова и нота-
риалните документи са безценен източник за каронимиката. Изследователите 
на западночерноморската търговия и корабоплаване през ХІV в. имат щасти-
ето да използват нотариалните записи на генуезеца Антонио ди Понцо, от-
насящи се за периода между 11 август 1360 и 9 юни 1361 г.3 По това време 
ди Понцо е един от неколцината нотариуси на служба в разположеното на 
Дунавската делта пристанище Килия. Покрай богатата информация за собс-
твениците и патроните на плавателните съдове, за корабната типология, за 
транспортните дейности и основни търговски дестинации нотариалните ак-
тове на Антонио ди Понцо предоставят сведения и за имената на използва-
ните товарни кораби. От гледна точка на този ономастичен детайл от запад-
ночерноморското корабоплаване документите на ди Понцо досега не са били 
обект на анализ и проучвания, с което само се допълва и без друго битува-
щото усещане за историографска недооцененост на темата за корабоплава-

2  Br�tianu, �r�tianu, �, ��. �a mer Noire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen �a mer Noire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen�a mer Noire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen mer Noire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyenmer Noire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen Noire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� MoyenNoire, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen, plaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyenplaq�e to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen to�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyento�rnante d� trafic international �� la fin d� Moyen d� trafic international �� la fin d� Moyend� trafic international �� la fin d� Moyen trafic international �� la fin d� Moyentrafic international �� la fin d� Moyen international �� la fin d� Moyeninternational �� la fin d� Moyen 
A��e. – �ev�e hi��toriq�e d� S�d-���t e�rop�en, t. XXI, 1944, 36–69;, t. XXI, 1944, 36–69;t. XXI, 1944, 36–69;; Balard, M. G�ne�� dan�� l�hi��- G�ne�� dan�� l�hi��-G�ne�� dan�� l�hi��-
toire �conomiq�e de la mer Noire (XIIIe–XVe ��iècle��). – В�l��aria Рontica Мedii Аеvi (Sofia), II,В�l��aria Рontica Мedii Аеvi (Sofia), II,�l��aria Рontica Мedii Аеvi (Sofia), II,Рontica Мedii Аеvi (Sofia), II,ontica Мedii Аеvi (Sofia), II,Мedii Аеvi (Sofia), II,edii Аеvi (Sofia), II,Аеvi (Sofia), II,vi (Sofia), II, (Sofia), II,Sofia), II,), II,, II, 
1988, 86–127.

3  Pistarino, �. Notai ��enove��i in �ltremare. Atti ro��ati a Chilia da Antonio di Pon�ò�ò 
(1360–1361). Bordi��hera, 1971;–1361). Bordi��hera, 1971;1361). Bordi��hera, 1971;, 1971; 1971;; Balard, M. G�ne�� et l���tre-Mer, tome II. Acte�� de Kilia d� no--Mer, tome II. Acte�� de Kilia d� no-Mer, tome II. Acte�� de Kilia d� no-
taire Antonio di Pon�ò 1360. Pari��, 1980.�ò 1360. Pari��, 1980.. Pari��, 1980.Pari��, 1980., 1980. 1980..

ИмЕната на търгоВСкИтЕ корабИ по Западното чЕрноморИЕ прЕЗ хІV ВЕк по даннИ... a



a 206

нето по Западното Черноморие през Средновековието и по-специално през 
ХІІІ–ХV в. Парадоксално на пръв поглед обстоятелство, като се има предвид, 
че документална база за нейната разработка, пък било то и в някакъв първо-
начален стадий, не липсва. 

В актовете на Антонио ди Понцо се съдържат сведения за 61 товарни 
плавателни съда, като 59 от тях фигурират със своите имена. Описанието на 
корабите в нотариалните актове се извършва по стандартна схема: вид на ко-
раба, име, патрон/собственик. На практика този тристепенен информационен 
регистър изгражда набора от разпознавателни данни на всеки плавателен съд 
и фиксира неговия юридически статус. Освен белег за легитимация, името е 
знак и за културна идентичност. В този смисъл методологически обосновано 
изглежда неизбежният (поради неизследваността на разглежданата проблема-
тика) квантитативен емпиричен анализ на наличната ономастична база данни 
да бъде съпроводен както от наблюдения върху произхода и местожителс-
твото на патроните и собствениците на корабите, така и от едно сравнително 
ономастично представяне на имената на плавателните съдове, срещащи се по 
останалите черноморски крайбрежия през ХІV в. Посочените уточнения ще 
позволят да се отчетат историко-географските детерминанти на културните 
традиции и тяхното влияние върху именуването на корабите. Защото всяка 
историко-географска зона носи своите социо- и етнокултурни своеобразия, 
на чиято основа вследствие на протичащите контакти и обмен се надгражда 
макрорамка от типологични сходства. Предпоставка за тях се явява и близки-
ят начин на живот, а оттам и оформянето на близки светогледни нагласи сред 
хората, практикуващи едно и също професионално занятие, каквото в случая 
е това на мореплавателите. Така че повече от любопитно е да се проследи как 
се съотнасят характерното и своеобразното, от една страна, и типологичното 
и професионално общото, от друга, и къде те намират пресечни точки помеж-
ду си в самия акт на номиниране на корабите.

Прегледът (подробна разбивка по имена, местожителство и произход 
на патроните, вид на кораба и библиографска препратка вж. тук Прилож. 1) 
на корабните ономастични данни, съдържащи се в нотариалните записи на 
Антонио ди Понцо за краткия период от 10 месеца, в синтезиран вид може да 
бъде представен по следния начин:

дИмИтър дИмИтроВa
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Таблица 1
Име на плавателния съд Честота на употреба
Св. Йоан 22 пъти
Св. Николай 13 
Св. Мария  6 
Св. Георги  5 
Св. Екатерина  3 
Св. Антоний  2 
Исус Христос  1 
Св. Атанасий  1 
Св. Григорий  1 
Св. Димитър  1 
Св. Доминик  1 
Св. Жерар  1 
Св. Юлиан  1 
Св. Влас  1 
Св. Теодор  1 
Св. Андрей  1 
Всичко: 61 

Преди да пристъпим към коментар, необходимо е да направим поясне-
нието, че тези общо 61 споменавания се отнасят за 58 кораба, тъй като три от 
съдовете носят едновременно имената на двама светци. Това са лигното с пе-
рила (li��n�m de orlo) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Светаli��n�m de orlo) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Света de orlo) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Светаde orlo) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Света orlo) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Светаorlo) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Света) „Св. Йоан и св. Екатерина“, памфилът (panfil���) „Светаpanfil���) „Света) „Света 
Мария и св. Андрей“ и лигното (li��n�m) „Св. Антоний и св. Жерар“. Относноli��n�m) „Св. Антоний и св. Жерар“. Относно) „Св. Антоний и св. Жерар“. Относно 
петдесет и деветия кораб в нотариалния акт е пропуснато името на светеца, на 
когото той е кръстен, и е отбелязан само епитетът „свети“ (vocati Sanct���...).vocati Sanct���...). Sanct���...).Sanct���...)....). 

Още на първо четене на фактологичния материал прави впечатление 
монополното влияние на християнството и специално на агионимията при 
именуването на товарните кораби. С изключение на едно лигно с перила, 
кръстено на Исус Христос, всички останали плавателни съдове носят име-
на на християнски светии. Данните, предоставени от ди Понцо, показват, че 
практиката да се кръщават търговските кораби на Исус Христос и особено на 
християнски светци е абсолютна. Липсват сведения за номиниране по друг 
критерий, което вече е показателно за наличието на установена традиция в 
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корабното номиниране. Това се потвърждава и от единствения познат засега 
източник извън актовете на ди Понцо, съдържащ каронимична информация, 
засягаща Западното Черноморие през разглеждания период. Става дума отно-
во за генуезки нотариален документ, датиращ от 1352 г., в който се упомена-
ва за памфил с името „Св. Мария“, собственост на двама генуезци от Пера, 
отправили се да товарят жито от западночерноморските пристанища4. Сами 
по себе си тези каронимични данни са най-солидният аргумент, подчертаващ 
трайното навлизане на християнството в мореплавателния modus vivendi vivendivivendi на 
Западното Черноморие в средата на ХІV столетие. По безспорен начин те 
засвидетелстват и открояват надмощието на християнския елемент в западно-
черноморското търговско корабоплаване. 

Тази тенденция е доловима и по линия на патроните и собствениците 
на товарните кораби (вж. диаграмата по-долу), превърнали в свой операти-
вен периметър района на Западното Черноморие. Анализът на данните по 
хоризонтала на числовата координата на патроните показва една завидна гео-
графска широта, очертаваща контурите на общата търговско-мореплавателна 
мрежа, оплела в един организъм пристанищните центрове на Средиземно и 
Черно море. Съдейки по главните действащи лица и имената на техните кора-
би, обликът на изградената система е преимуществено християнски. 

Брой на патроните и собствениците на кораби, регистрирани в Килия 
между август 1360 и май 1261 г., групирани по критерия „местожителство“

4  Balard, M. �e�� G�noi�� et le�� r���ion�� ��l��are�� a� XIVe ��iècle. – By�antino��l��aricay�antino��l��arica�l��arica 
(ВВ��), VII, 1981, p. 90;��), VII, 1981, p. 90;), VII, 1981, p. 90;, VII, 1981, p. 90;. 90; 90; �юзелев, В. Средновековна България в светлината на нови извори. С., 
1981, с. 203.
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В нотариалната документация на Антонио ди Понцо са регистрирани 
мореплаватели от Венеция и Генуа, както и патрони на кораби, произлизащи 
от генуезките сателитни пристанища, разпръснати по Лигурийската ривиера, 
като Савона, Финале, Леванто, Vara��e, �ecco, I��ola. Наред с тях присъстватVara��e, �ecco, I��ola. Наред с тях присъстват, �ecco, I��ola. Наред с тях присъстват�ecco, I��ola. Наред с тях присъстват, I��ola. Наред с тях присъстватI��ola. Наред с тях присъстват. Наред с тях присъстват 
патрони и собственици на кораби от Пера, както и от всички по-големи чер-
номорски пристанища. Цялата тази географска пъстрота е обединена от два 
показателя: икономически – печалба посредством морска търговия с богатите 
тържища по Западното Черноморие; културно-религиозен – принадлежност 
към християнския универсум.

Анализът на количествените стойности по вертикала на координатата 
сочи голяма амплитуда между броя на патроните и собствениците от Генуа 
и Пера и броя на тези от останалите географски точки. Иначе казано, ефек-
тът от обширния географски хоризонт на мореплавателите по Западното 
Черноморие до голяма степен е намален от процентния дисбаланс, сочещ 
съотношение 60:40 в полза на Лигурийската морска република и нейната во-
деща фактория на входа на Черно море – Пера. Като се прибавят към това и 
патроните от тежнеещите към Генуа лигурийски пристанища, то надмощието 
на Лигурийския регион и по-специално на Генуа става осезаемо, дори и без 
да бъдат взети под внимание петимата патрони от Кафа – най-голямата гену-
езка фактория в Черно море, придобила статут на самостоятелна комуна.

 Превъзходството на генуезкия елемент в западночерноморския трафик, 
атестирано и по линия на съхраненото документално наследство, изисква да 
се споменат и отчетат тенденциите в генуезката методика за номиниране на 
плавателните съдове. Изследванията на G. Bal�i, B. Kedar и M. BalardB. Kedar и M. Balard. Kedar и M. BalardKedar и M. Balard и M. BalardM. Balard. BalardBalard5 върху 
особеностите на корабната ономастика в Генуа сочат един много любопитен 
феномен. Макар християнската религия и църква да играят безусловно опре-
деляща роля в живота на Европейския Запад през Средновековието, влияние-
то на християнската именна система в генуезкото корабоплаване навлиза едва 
през ХІІІ в. Дотогава корабите в Лигурийската република носят преоблада-
ващо предзнаменователни имена или прозвища, като например �onna, �o��a,�onna, �o��a,, �o��a,�o��a,, 
�ianna, Gloria, ��na и др. Към 1210–1220 г. необходимостта да се издейства, Gloria, ��na и др. Към 1210–1220 г. необходимостта да се издействаGloria, ��na и др. Към 1210–1220 г. необходимостта да се издейства, ��na и др. Към 1210–1220 г. необходимостта да се издейства��na и др. Към 1210–1220 г. необходимостта да се издейства и др. Към 1210–1220 г. необходимостта да се издейства 
защита от небесните покровители води дотам, че се изоставят старите имен-
ни форми и прозвища за сметка на имената на християнските светци, на ко-
ито генуезците започват все по-често да кръщават корабите си. Настъпилата 

5  Kedar, B. Nom�� de ��aint�� et mentalit� pop�laire �� G�ne�� a� XIV �� G�ne�� a� XIVe ��iècle. – Moyen A��e, 73. – Moyen A��e, 73– Moyen A��e, 73 
(1967), 431–446;446;46; Petti Balbi, �. I nomi di nave a Genova nei ��ecoli XII e XIII. – In: Mi��cellaneaIn: Mi��cellanean: Mi��cellanea 
di ��toria li���re in memoria di G. �alco. Genova, 1966, 65–86; Balard, M, MM. �e�� tran��port�� maritime�� 
���noi�� ver�� la Terre ��ainte. – In: I Com�ni Italiani nel �e��no di Ger���alemme (1986), 143–174.In: I Com�ni Italiani nel �e��no di Ger���alemme (1986), 143–174.: I Com�ni Italiani nel �e��no di Ger���alemme (1986), 143–174.
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промяна в апотропейните нагласи означава всеки плавателен съд да има свой 
небесен християнски покровител, който чрез застъпничеството си пред Бог 
да закриля мореплавателя и неговия кораб. Осигуряването на защита и сигур-
ност (апотропейният момент), измолването на небесна благодат и благополу-
чие за морското начинание стават посредством името6. То се явява апотропей-
ната кулминация. Самият акт на номиниране придобива сакрален характер, 
уподобявайки се с тайнството кръщение. В този смисъл понятията именуване 
и кръщаване стават тъждествени. 

Проучванията показват, че най-голям брой генуезки кораби носят име-
ната на: св. Йоан, св. Георги, св. Николай, св. Антоний и св. архангел Гавраил. 
Популярността на култа към Божията майка също намира отзвук в генуезко-
то корабоплаване, като се има предвид, че немалко плавателни съдове носят 
името „Св. Мария“ (Sancta Maria)Sancta Maria) Maria)Maria))7. Един бърз поглед върху таблицата с име-
ната на корабите, регистрирани от Антонио ди Понцо през 1360–1361 г., пот-
върждава напълно наблюденията, направени върху генуезката каронимика 
през ХІІІ в. Припокриването им идва да покаже, че тенденциите в корабното 
номиниране в Генуа, започнали през ХІІІ в., през ХІV вече са се превърна-
ли в устойчива практика, в системна традиция. Както вече стана ясно, 58 от 
корабите са кръстени на светци, а 48 от тях носят имената на св. Йоан, св. 
Николай, св. Георги и св. Мария. Факт, потвърждаващ голямата популярност 
на тези небесни закрилници сред мореплавателите в Генуа и през втората 
половина на ХІV в. Разбира се, развоят и популярността на техните култо-
ве имат своите културно-исторически предпоставки. Св. Йоан Кръстител8 и 
св. Георги са покровители на Генуезката република, което до голяма степен 
обяснява масовата дистрибуция на техните имена в генуезкото корабоплава-
не. Св. Николай е всеизвестен като патрон на моряците и рибарите, така че 
кръщаването на кораби с неговото име, продиктувано от чисто съсловно-про-
фесионални съображения, е повече от оправдано и очаквано. Докато пиетата 
към Божията майка, придала масови измерения на култа към Богородица, е 
достатъчно сериозен мотив мнозина мореплаватели да кръстят своите кораби 

6  Kedar, B, BB. Nom�� de ��aint��, 431–446;Nom�� de ��aint��, 431–446; de ��aint��, 431–446;de ��aint��, 431–446; ��aint��, 431–446;��aint��, 431–446;, 431–446; Petti Balbi, �. I nomi di nave, 65–86; Balard, M, MM. 
�e�� tran��port�� maritime�� ���noi��, 145–147.

7  Balard, M, MM. �e�� tran��port�� maritime�� ���noi��, р. 147.
8  Свидетелство за ролята на св. Йоан Кръстител като патрон и закрилник на Генуа 

може да се открие в един интересен епизод от историята на града в началото на ХVІ в., когато 
поради зачестилите средиземноморски бури жителите на града организират религиозна 
процесия с мощите на светеца, молейки се той да защити Генуа. Вж: Cameron, E. E.E. Interpretin�� 
Chri��tian Hi��tory: The Challen��e o�� the Ch�rche��� Pa��t. Blac���ell, 2005, p. 86
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„Св. Мария“, надявайки се да измолят и получат протекция от най-силния 
застъпник на човешкия род пред Христос – Неговата майка.

Разбира се, резонният въпрос, който изниква при анализа на нотариални-
те записи на Антонио ди Понцо, е: нима неговите документи не проследяват 
по-скоро каронимичните тенденции в генуезкото търговско корабоплаване, 
които биват пренесени на западночерноморската почва? Отговорът на този 
въпрос би бил по-скоро да, ако в нотариалния му архив не се съдържаха и све-
дения за местни (черноморски) патрони и собственици на кораби. Всъщност 
12 от регистрираните плавателни съдове са притежание на местни морепла-
ватели. В актовете разграничаването на локалния мореплавателен контингент 
става чрез подчертаването на неговия етнически произход (най-често гръцки, 
има и един арменец, а вероятно и един българин). Използването на етнонима 
„гърци“ маркира народностно съзнание с ясно изразена езикова и религиозна 
идентичност – гръцки език и православна деноминация. За западните автори 
от ХІV в. православието е белег за религиозна другост, за схизматичност.

Необходимо е да се подчертае, че ономастичните данни от сферата на 
западночерноморското корабоплаване не абсолютизират съществуването на 
религиозно разграничение между местни и иноземни корабни собственици и 
патрони. Дванайсетте плавателни съда, патронирани от жители на различни 
черноморски пристанища, носят като генуезките преимуществено имената на 
св. Николай, св. Йоан и св. Георги. Едва ли в случая може да се говори за лигу-
рийско влияние върху местната западночерноморска практика за кръщаване 
на корабите. По-скоро става дума за общ раннохристиянски фонд от светци 
покровители, почитани и от православни, и от католици преди и след Великата 
схизма. Измолването на тяхната защита се извършва посредством преноса на 
имената им върху кръщавания обект. Името се възприема като носител на 
апотропейна функция. Нека само припомним, че имената на гореизброените 
трима светци, както и това на Дева Мария са сред най-разпространените лич-
ни антропоними в целия християнски свят през вековете. В особена степен 
това се отнася и за западночерноморския участък от Европейския Югоизток, 
който през Средновековието се развива в условията на православния визан-
тийско-български културно-политически контекст. Повече от интересно е да 
се проследят влиянието, измеренията и следите, които култовете към въпрос-
ните светии са оставили и до ден днешен по Западното Черноморие. Това би 
разкрило темелите на онази местна духовна съкровищница, която предпос-
тавя, вдъхновява и мотивира местните мореплаватели при избора на име за 
техните кораби.
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Почитта към св. Николай като закрилник на мореплавателите е ярко за-
свидетелствана и намира различни проявления, като се започне от изображе-
нията на светеца на някои рисунки-графити на кораби от църквите в Несебър9, 
мине се през манастира „Св. Никола Емонски“, обдарен с грамота от цар Иван 
Александър10, продължи се с манастира „Св. Никола“ и с. Св. Никола (дн. с. 
Черноморец), разположени в близост до н. Таласакра, споменати в импера-
торска грамота от 1437 г.11, и се стигне до фолклорните легенди и контами-
нации, свързващи образуването на нос Калиакра с деянията и подвизите на 
светеца12. Не по-малка обаче – и това е особено важно да се подчертае с оглед 
на обстоятелството, че на този факт поне досега не е обърнато подобаващо 
внимание – е почитта към св. Йоан по Западното Черноморие. Достатъчно е 
да се изтъкне, че две от несебърските църкви носят неговото име – „Св. Йоан 
Кръстител“ от ХІ в. и „Св. Йоан Алитургетос“ от ХІV в.13 Същото се отнася 
и за манастира „Св. Йоан Предтеча“ от ХІІІ в., разположен на най-големия 
созополски остров, носещ също името Св. Иван14. Ролята на св. Йоан като 
морски патрон очевидно тепърва следва да се изяснява и не бива да се свежда 
само до статистическа подробност обстоятелството, че най-много на брой ко-
раби през ХІV в. по Западното Черноморие са кръстени тъкмо на него. 

Свое място в западночерноморския културен пласт имат и други двама 
небесни закрилници, на които също са кръщавани кораби – св. Влас (на него 
са наречени средновековен манастир от ХІV в. и прилежащото му селище, раз-
положени в околностите на Несебър) и св. Георги, чието име пък носи сред-
новековният манастирски комплекс при Анхиало, който според преданията е 

9  Овчаров, Н. Корабоплаването по Българското Черноморско крайбрежие (ХІV–V––
ХІХ в.) по данни от рисунките-графити в църквите на Несебър. С., 1992, 104–107. В чисто 
композиционен план графитното изображение на св. Николай внушава представата за икона, 
която е поставена на мачтата, считана за едно от най-уязвимите места на кораба при буря. 
Може да се направи интересен тематичен паралел между този графит и картината на един 
неизвестен испански художник от ХІV–ХV в., в която св. Николай спасява бедстващ по време 
на буря кораб, слепвайки двата края на пречупената му мачта. За тази картина вж: Патаки, 
Д., И. Марьяй. Корабль в искусстве. Будапест, 1973, обр. 4, 9.

10  �юзелев, В. Несебър. – Във: Български средновековни градове и крепости. Т. 1.Т. 1. 
Варна, 1982, с. 345.

11  Димитров, Б. Созополските средновековни манастири. – Векове, ІХ, 1980, 1, с. 
80; Същият. Малки пристанищни крепости. – Във: Български средновековни градове иъв: Български средновековни градове и: Български средновековни градове и 
крепости, 1, с. 433.

12  Калоянов, А. Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за 
свят у българите. В. Търново, 2000. 240 с.

13  Рашенов, А. Месемврийските църкви. Несебър, 2006 (фототипно изд.), 36–58, 89–98.
14  Dimitrov, B, BB. I mona��teri di So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.I mona��teri di So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283. mona��teri di So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.mona��teri di So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283. di So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.di So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283. So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.So�opol nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283. nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.nei ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283. ��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.��ecoli XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283. XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.XIII–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.–XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.XV. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.. – ВВ��, VII, 1981, 277–283.��, VII, 1981, 277–283., VII, 1981, 277–283.VII, 1981, 277–283., 1981, 277–283.

дИмИтър дИмИтроВa



a213

бил построен още през VІІ в. На св. Георги е наречен средновековен манастир 
при Порос15, както и един от ръкавите на Дунавската делта. Доказателства за 
популярността на гореизброените светци по Западното Черноморие предо-
ставят и редица източници на фолклорната и мито-поетичната традиция (в 
нея Черно море се схваща като обиталище на Змея на дълбините). Според 
тяхното внушение в защитната сакрализация на западночерноморското край-
брежно пространство участват именно св. Николай, св. Иван, св. Влас и св. 
Георги16. 

Освен широко застъпената практика плавателните съдове да се кръщават 
на една група от общи и много популярни небесни християнски покровители 
на крайбрежието и мореплаването, актовете на Антонио ди Понцо разкриват 
функционирането и на още една тенденция при избора на име за даден кораб. 
Тя има по-ограничен и частен характер, доколкото при нея патроните избират 
за своя съд име на светец, който е техен личен или родов закрилник или пък е 
покровител на институцията или учреждението, чиято собственост е корабът. 
Такъв е случаят със специфичните за католическия Запад св. Доминик (ос-
новател на ордена на доминиканците) и св. Жерар, чиито имена носят два от 
плавателните съдове, или случаят с лигното с перила „Св. Атанасий“, чийто 
патрон бил един монах (грък?) от манастира „Св. Атанасий“.

Съпоставката с информацията от другите нотариални известия от 
ХІV в.17, даващи ономастична информация за корабите, плавали и акостирали 
по останалите три крайбрежия (най-вече за тези от Кафа) на Черноморския 
басейн, потвърждава тенденциите, валидни за неговия западен дял, а именно: 
1) преимущество (най-малко по отношение на информацията) на италиан-
ските (най-вече на генуезките, но също и венецианци и пизанци) морепла-
ватели пред местните; 2) монопол на агионимията при определяне имената 
на корабите; 3) паралелно съществуване на две агионимични парадигми при 
кръщаването на търговските плавателни съдове. Първата е обща и масова и 

15  Димитров, Б. Малки пристанищни крепости, с. 430.
16  Калоянов, А. Етничното усвояване на пространството, отразено в българския 

фолклор (Черно море и бял Дунав). – Трудове на Великотърновския университет „Кирил и 
Методий“ (В. Търново), 1987, 55–87. Може би в най-синтезиран вид представата за свещените (В. Търново), 1987, 55–87. Може би в най-синтезиран вид представата за свещенитеВ. Търново), 1987, 55–87. Може би в най-синтезиран вид представата за свещените), 1987, 55–87. Може би в най-синтезиран вид представата за свещените 1987, 55–87. Може би в най-синтезиран вид представата за свещените 
закрилници на Западночерноморското крайбрежие и неговите мореплаватели дава една 
коледна песен, в която се описва как Света гора наблюдава каик (малък плоскодънен кораб), 
в който се намирали Богородица с Христос, св. Иван и св. Илия, а каикчия бил „сам стар св. 
Никола“. Вж: Сборник за народни умотворения и народопис, т. X�III, 1942, 265–266.: Сборник за народни умотворения и народопис, т. X�III, 1942, 265–266. Сборник за народни умотворения и народопис, т. X�III, 1942, 265–266.

17  Balbi, �., �. Raiteri., �., �. Raiteri.�., �. Raiteri.., �. Raiteri.�. Raiteri.. Raiteri.Raiteri.. Notai Genove��i in �ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomo Genove��i in �ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomoGenove��i in �ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomo in �ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomoin �ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomo �ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomo�ltremare. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomo. Atti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomoAtti ro��ati a Ca����a e a �ico��tomo 
(��ec. ХІV). Genova, 1973;ХІV). Genova, 1973;V). Genova, 1973;, 1973; 1973; Laiou, A., M. Balard, C. Otten-Froux. Balard, C. Otten-Froux.Balard, C. Otten-Froux. Otten-Froux.Otten-Froux.. �e�� Italien�� �� By�ance. �dition 
et pr���entation de doc�ment��. Pari��, 1987., 1987. 1987. 
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върви по линия на имената на популярните за християнското ойкумене свет-
ци – пазители на крайбрежното и морското пространство, покровители на мо-
реплавателите (най-често се срещат кораби, носещи имената „Св. Николай“, 
„Св. Георги“, „Св. Мария“, „Св. Йоан“ и „Св. Антоний“). Вероятно тази ли-
ния се обуславя и от съществуването на традиционни професионални сте-
реотипни нагласи, на апотропейна мода сред търговците-мореплаватели, за 
които името на споменатите светци веднъж пренесено на борда, се е пре-
връщало в най-сигурната застраховка за успешен завършек на предприетите 
морски начинания. Втората именна парадигма обхваща единични случаи, при 
които професионалните нагласи отстъпват на индивидуалните съображения 
и предпочитания. Тя придава по-голяма широта на корабната именна система 
през ХІV в.

В заключение може да се каже, че през ХІV в. християнството, освен на 
сушата, властва и в мореплаването. Получава се синхронизация на ритуала 
по даване на име на корабите и християнското тайнство кръщение. По този 
начин корабите се посвещават и отдават на определен небесен патрон, който 
като „приятел на Бога“ се застъпва за тях и ги закриля. Плавателните съдове 
подобно на хората биват кръстени с тази разлика обаче, че приемайки името 
на даден светец, те възприемат като приложение към него и епитетът „свят“, 
с което се превръщат в сакрални топоси, в своеобразни храмове, издигнати 
в морето. Защото корабът, също както християнският храм, носи в името си 
епитета „свят“. Родеенето между тези две сакрализирани човешки творения 
може да се проследи и по един чисто лексикален паралел – най-голямата ар-
хитектурна част от храма, обхващаща пространството на кръстените, носи 
названието „кораб“ (наос). За разлика от земните храмове обаче, морските не 
са имали щастието да се съхранят, пък било то и в частичен вид. Надеждата 
да се открият останки от тях все още е жива заради благосклонните черно-
морски дълбини. Дотогава, а може би и завинаги това, с което разполагаме за 
корабите по Западното Черноморие от ХІV в., може да се представи посредс-
твом една незначителна перифраза на финалното изречение на прочутия ро-
ман на Умберто Еко Името на розата: „Някогашните кораби останаха (само) 
в имената; ние запазваме само имената“. („Stant navе�� /оригиналният текст вStant navе�� /оригиналният текст в navе�� /оригиналният текст вnavе�� /оригиналният текст ве�� /оригиналният текст в�� /оригиналният текст в /оригиналният текст в 
романа е „��tat ro��a“/ pri��tinae nomini����, nomina n�da tenem���.“)��tat ro��a“/ pri��tinae nomini����, nomina n�da tenem���.“) ro��a“/ pri��tinae nomini����, nomina n�da tenem���.“)ro��a“/ pri��tinae nomini����, nomina n�da tenem���.“)“/ pri��tinae nomini����, nomina n�da tenem���.“)pri��tinae nomini����, nomina n�da tenem���.“) nomini����, nomina n�da tenem���.“)nomini����, nomina n�da tenem���.“), nomina n�da tenem���.“)nomina n�da tenem���.“) n�da tenem���.“)n�da tenem���.“) tenem���.“)tenem���.“).“)
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пРИЛОжЕНИЕ 1

№ на до-
кумента 
(архив на 
ди Понцо 
1360–1361 
г.)

Местожителство  
на патрона/ите

Име на плава-
телния съд

Вид на плава-
телния съд

Дестинация

1, 2 (В.*) Неапол? Св. Мария Кока Неапол-Пера
12 (В.) Генуа и Леванто Св. Георги Лигно Ликостомо-Пера
13, 16, 78, 
83 (В.)

Генуа Св. Йоан Лигно с пeрилаeриларила Килия-Пера

19 (В.) Пера Св. Влас Лигно Вичина-Пера
23, 92, 93 
(В.)

Генуа и Пера Св. Йоан Памфил Килия-Пера

24 (В.) Генуа Св. Йоан Чигута -
27, 42, 59, 
76 (В.)

? Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера

29 (В.) ? Св. (липсва) Памфил  Килия-Пера
30 (В.) Константинопол 

и Пера
Св. Мария Лигно с перила Килия-

Константинопол
31,68,69,85 
(В.)

Генуа Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера

34–36, 84 
(В.)

Пера Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера

37 (В.) ? Св. Николай Лигно Ликостомо-Пера
38, 48, 49, 
58, 65, 66 
(В.)

Пера Св. Антоний 
и Св. Жерар

Лигно Килия-Пера

39 (В.) Пера Св. Йоан Лигно Килия-Пера
54 (В.) Пера  

(Promontorio)Promontorio))  
и �ecco�ecco

Св. Доминик Лигно с перила Килия-Пера

55 (В.) Генуа, Пера Св. Георги Лигно с перила Килия-Пера
60 (В.) Пера Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера
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62, 106, 119 
(В.)

Генуа Св. Николай Лигно Килия-Пера

63 (В.) Генуа Св. Йоан Лигно с перила
64, 73(В.), 
45 (Р. **)

Пера Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера

67 (В.) Генуа Св. Николай Лигно с перила Килия-Пера
70 (В.) Венеция Св. Николай Лигно с перила  Килия-Пера
80, 82 (В.) Константинопол 

(Трапезунд),  
гърци

Св. Георги Лигно с перила Килия-
Константинопол

81, 107 (В.), 
41 (Р.)

Генуа Св. Йоан Лигно с перила Килия-
Прославица-
Пера

89 (В.) Константинопол, 
грък 

Св. Йоан Лигно Ликостомо-Пера

90 (В.) Пера Св. Николай Лигно Ликостомо-Пера
94 (В.) Савона Св. Георги Памфил Килия-Пера
97 (В.) Савона Св. Йоан Памфил Килия-Вичина-

Пера
98, 105, 116 
(В.)

Vara��e Св. Георги Лигно с перила Килия-Пера

99, 100, 101, 
114 (В.)

Константинопол и 
Килия

Св. Николай Лигно с перила Килия-Пера

102, 121 
(В.)

Кафа (Калоян(КалоянКалоян 
Арничита-местен)-местен)местен)) 

Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера

103, 104, 
117 (В.)

Пера Св. Йоан Лигно с перила Ликостомо-Пера

109 (В.) Кафа (италианец)(италианец)италианец)) Св. Мария Лигно с перила Ликостомо-Пера
111 (В.), 67 
(Р.)

Пера  Св. Йоан 
и Света 
Екатерина

Лигно с перила Ликостомо-Пера

115 (В.)  Генуа и Пера  Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера
118 (В.) Симисо (местни (местниместни 

– гърци))
 Св. Йоан Лигно с перила Килия-Симисо
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6, 7, 19 (Р.), 19 (Р.) (Р.)  Трапезунд (грък) 
и Пера

Св. Теодор Чигута Килия

8 (Р.) Килия (Яне Коши- 
на – българин или 
грък)

Св. Йоан Чигута Килия

17, 18, 21,21,, 
22, 24, 26, 
28 (Р.)

Савона, Chiri��ondaChiri��onda 
(Kera��o�nta,Kera��o�nta,, 
Gire���n) – местни,) – местни, 
двама гърци

Исус Христос Лигно с перила Килия-Пера

25 (Р.)(Р.) Килия (грък) Св. Николай Чигута Килия
32, 37 (Р.) Маврокастро 

(италианец ииталианец и  
местен))

Св. Николай Чигута Килия-
Константинопол

47, 48 (Р.) Константинопол 
(грък)грък))

Св. Николай Лигно Килия-Пера

49 (Р.) I��ola Св. Мария Галеота Килия
55 (Р.) Генуа Св. Юлиан Чигута Килия
58, 70, 95 
(Р.)

Генуа, Пера Св. Мария Лигно с перила Килия-Пера

59, 65, 81 
(Р.)

Кафа, италианци Св. Николай Лигно с перила Килия-Пера

62, 63 (Р.) Финале Св. Григорий Чигута с пе-
рила

Килия- Несебър-
Созопол- 
Ахтопол

64, 68 (Р.) Генуа Св. Мария и 
Св. Андрей

Памфил Килия-Пера

66 (Р.) Константинопол 
Генуа, Пера

Св. Димитър Лигно с перила Килия-
Константинопол

69, 92 (Р.) Пера Св. Антоний Лигно с перила Килия-Пера
71, 88, 96 
(Р.)

Венеция Св. Йоан 
Кръстител

Лигно с перила Килия-Пера

72, 80, 86 
(Р.)

Пера и монах, 
грък (?) от ма-
настира   „Св. 
Атанасий�

Св. Атанасий Лигно с перила Килия-Пера
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74 (Р.) Пера Света 
Екатерина

Кока Ликостомо-Пера

75 (Р.) Генуа  Св. Николай Лигно с перила Килия-Пера
76 (Р.) Пера  Св. Николай Лигно с перила Килия-Illici��Illici��
78, 84 (Р.) Пера Света 

Екатерина
Лигно с перила Килия-Пера

83, 98 (Р.) Пера  Св. Николай Лигно с перила Килия-Пера
91 (Р.) Генуа  Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера
99 (Р.) Константинопол,, 

грък
 Св. Йоан Лигно с перила Килия-Пера

* (В.) – Balard, M. Acte�� de Kilia d� notaire Antonio di Pon�ò 1360.�ò 1360..

** (Р.) – Pistarino, �. Atti ro��ati a Chilia da Antonio di Pon�ò (1360–1361).�ò (1360–1361).–1361).1361)..
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ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
Studia balcanica 27, София, 2009

ЩРИХИ КЪМ БАЛКАНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Изследвания в памет на проф. Николай Кочев

a

Ивайла Попова 

ИСТРИя И чАСТИ ОТ ДАЛМАЦИя В РАЗКАЗИТЕ  
НА ЗАпАДНИ пОКЛОННИЦИ ОТ Х�� ВЕК

В настоящото изследване ще се спрем на разказите на някои от пок-
лонниците, тръгнали от Западна Европа към Светите места. Те, разбира се, 
минават покрай Адриатическото крайбрежие с кораби, като най-често това са 
венециански галери. Пътят им обикновено води през Истрия – Умаго, Пореч, 
Пула, и оттам през Далмация – Задар, Шибеник, Трогир, Сплит, Хвар, Корчула, 
Дубровник и нататък през Корфу, Модон, Родос, Кипър до Светата земя. В 
зависимост от специфичните им нужди, както и от условията – насрещни 
ветрове, безветрие, бури, чумни епидемии и т.н., поклонниците спират на раз-
лични места по крайбрежието и правят кратко описание на населеното място. 
Ние ще разгледаме текстовете на Мариано ди Нани от Сиена (1431), Габриеле 
Каподилиста (1458), Санто Браска (1480), Конрад Грюнемберг (1486), Пиетро 
Казола (1494), като основният акцент ще бъдат разказите им за град Зара 
(Задар).

Преди да преминем към конкретните сведения, ще представим накратко 
поклонниците.

Мариано ди Нани от Сиена, капелан на капелата на Разпятието в 
Сиенската катедрала, е на 47 години, когато на 9 април 1431 г. тръгва към 
Йерусалим. Това за него не е първото пътуване до Светата земя, за разлика от 
спътника му, Гаспаре ди Бартоломео, духовник в Сиенската катедрала, който 
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също оставя пътни бележки за поклонничеството от 1431 г.1 Мариано живее 
доста интензивно по време на своето пътуване – възмущава се от „прокле-
тите сарацини“, призовава към кръстоносен поход и т.н. Текстът му е важен, 
защото е с богато съдържание на молитвите, които поклонниците произнасят 
по време на литургиите в Светата земя2. Пътят на Мариано минава през Пула, 
Зара, Корчула, Рагуза, Корфу, Модон, Крит, Родос, Яфа, Йерусалим.

Габриеле Каподилиста и Роберто Сансеверино са двама изтъкнати сеньо-
ри от Италия, автори на обширни пътни бележки3. В това пътуване през 1458 г. 
има още множество участници, оставили дневници и итинерари – Джовани 
Мария Ботиджела от Павия, Уилям Уей, почетен член на колежа Итън, Антон 
Пелхингер от известното бенедиктинско абатство Тегернзее в Бавария, както 
и един холандец, чието име е неизвестно. На кораба се срещат и още изтък-
нати личности, като Джовани Англезе (Англичанина), вероятно граф Джон 
от Уорчестър, роднина на английския крал. Пътешествениците се събират на 
30 април 1458 г. в Милано и на 17 май с.г. отплават от Венеция на галерата 
Лоредана4. 

Габриеле Каподилиста, падуански благородник, участва в пътуването 
заедно със Сансеверино и както сам разказва, се качва на галерата на „знатния 
господин Антонио Лоредан, венециански патриций“. В текстовете на двамата 
(Каподилиста и Сансеверино) има много общи моменти, но Каподилиста е 
твърде ерудиран автор, от написаното личи познаването на итинерарната ли-
тература, посветена на Светите места5. 

През април 1480 г. миланецът Санто Браска се отправя към Йерусалим6. 
На 5 юни отплава на галерата Контарина, собственост на добре известния 
Агостино Контарини, тогава 59-годишен, вече с дълга военноморска карие-
ра7. През 1480 г. на галерата, освен Санто Браска, плава немският духовник 
Феликс Фабер, който повтаря поклонничеството си през 1483 г., когато оставя 
своите спомени в дневник. На галерата Санто Браска открива още 9 поклон-
ници – между тях и епископа на Женева – Джовани Лодовико да Савоя.

1  Mariano da �iena da �ienada �iena �iena�iena. Via����io ��atto al Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io diVia����io ��atto al Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io di ��atto al Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io di��atto al Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io di al Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io dial Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io di Santo Sepolcro 1431. In appendice Via����io diSanto Sepolcro 1431. In appendice Via����io di Sepolcro 1431. In appendice Via����io diSepolcro 1431. In appendice Via����io di 1431. In appendice Via����io diIn appendice Via����io di appendice Via����io diappendice Via����io di Via����io diVia����io di didi 
Ga��pare di Bartolomeo. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991. di Bartolomeo. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991.di Bartolomeo. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991. Bartolomeo. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991.Bartolomeo. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991.. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991. A c�ra di Paolo Pirillo. Pi��a, 1991.

2  Cardini, Fr. In Terra��anta. Pelle��rini italiani tra Medioevo e prima et�� moderna. Milano,, 
2002, р. 251.

3  Via����io in Terra��anta di Santo Bra��ca 1480 con l�Itinerario di Ga�riele Capodili��ta 1458. 
A c�ra di Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241. c�ra di Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241.c�ra di Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241. di Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241.di Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241. Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241.Anna �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241. �a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241.�a�ra Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241. Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241.Momi��liano �ep��chy. Milano, 1966, 159–241. �ep��chy. Milano, 1966, 159–241.�ep��chy. Milano, 1966, 159–241.. Milano, 1966, 159–241.Milano, 1966, 159–241., 1966, 159–241., 159–241.

4 44 Cardini, Fr. In Terra��anta, 258–259.
5  Пак там, с. 263.Пак там, с. 263. 263.
6  Via����io in Terra��anta di Santo Bra��ca 1480, 43–158., 43–158.
7  Cardini, Fr. In Terra��anta, р. 273.р. 273.. 273.
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През април 1486 г. патрицият от Констанц, Конрад Грюнемберг, се от-
правя към Светата земя. В пътуването се включват херцог Йохан фон Байерн, 
граф Вилхелм фон Верденберг и още множество участници. Качват се на ко-
раб във Венеция и оттам минават през Пореч, Задар, Шибеник, Лесна (Хвар), 
Корчула, Рагуза, Корфу, Модон, Крит, Кипър, Яфа, Йерусалим8. 

През 1494 г. друг милански духовник, Пиетро Казола, на 67 г., отива във 
Венеция и се качва на галерата Контарина, откъдето се отправя към Светите 
места9. 

За поклонничеството си Казола оставя подробен разказ10. Неговият пъ-
тепис е особено интересен за нас с оглед описанията на острови, селища и 
местности по Адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров, както 
и на населението в този район. Венецианската галера, с която пътува Казола, 
спира в Паренцо (Пореч в Истрия), Зара (Задар в Далмация), минава покрай 
Субенико, както нарича Шибеник, Трау (Трогир), Спалато (Сплит). По-на-
татък пристигат „в град Лесна“ (Лесина), както казва миланският каноник, 
„понякога наричан Фара – град в западната част на острова със същото име“, 
днес остров Хвар. В пътеписа следва кратко описание на остров Курцола, днес 
Корчула, откъдето се насочват към „острова на рагузаните, наречен Мелида“ – 
днес остров Млиет. „От лявата страна, откъм планините, има твърде обшир-
но място, което също принадлежи на рагузаните, наречено Станьо“ (вероятно 
днес Стон на полуостров Пелешац). Твърде интересни и може би най-под-
робни са сведенията, които миланският духовник дава за Рагуза/Дубровник. 
След пространното описание на „Рагуза в Далмация или Скиавония“, как-
то посочва сам Казола, пътуването му продължава през Дзанте (т.е. остров 
Закинтос), Модон, Крит, Кипър и оттам до Светите земи. На връщане Казола 
минава през Кипър, Родос, Кос, Санторин, Крит, Модон, отново Закинтос. 
Връщайки се от Светите земи по обратния път, Пиетро Казола продължава 
описанието си на западното крайбрежие на Балканския полуостров и тъй като 
този път корабът спира на други места в Далмация, италианският поклонник 
допълва разказа си с нови впечатления. 

Итинерарната литература като цяло има твърде лаконичен характер, 
често дори дава само разстоянията между отделните селища. За наше щастие 
поклонниците от ХV в. са добре образовани и въпреки че повечето от тях са 

8  ��ropäi��che �ei��e�erichte de�� Späten Mittelalter��. Hr����. von �erner Paravicini. Teil 1. 
�e�t��che �ei��e�erichte. Bear�eitet von Chri��tian Halm. �ran����rt am Main, 2002, № 92, Konrad№ 92, Konrad 92, Konrad 
Grünem�er��, 227–230..

9  Cardini, Fr. In Terra��anta, р. 284.р. 284.. 284.
10  Via����io a Ger���aleme a Pietro Ca��ola. A c�ra di Anna Paoletti. Ale����andria, 2001..
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духовни лица, те вече са обзети от онова специфично ренесансово любопитс-
тво, което им позволява да правят подробни и понякога твърде любопитни 
описания на местности, природни забележителности, градове и села, както и 
на обичаите, облеклото, храната, поминъка на местното население. 

За спътниците си на кораба Мариано от Сиена разказва следното: 
„Бяхме 125 поклонници, сред които един епископ от Албания, 7 кава-

лиери [рицари], 40 братя монаси и свещеници, сред които 6, които вече сме 
пътували по този път. Общо бяхме 300 души поклонници и моряци, сред ко-
ито нито една жена. Имаше знатни хора, унгарци, бохемци, тедески [немци], 
французи, също италианци, но не видях нито един флорентинец“11.

Първото място в Истрия, където спират по време на това пътуване през 
1431 г., е Пула. Въпреки продължителния престой тук – цели два дни, текстът 
на сиенеца е кратък. Мариано описва архитектурните забележителности на 
града, които са му направили силно впечатление: 

„На 26 април бяхме в Истрия, в град Пола, в който открихме една сгра-
да, съвсем подобна на Колизеума в Рим, както и още много други изтъкнати 
сгради12. Тук открихме още множество гробници, всички направени от един 
каменен къс като саркофази, с много кости вътре“13. 

По време на пътуването си през 1458 г. Габриеле Каподилиста спомена-
ва два града в Истрия – Умаго и Паренцо/Пореч. Той отбелязва, че „Истрия, 
отдалечена от Венеция на около 100 мили, е подчинена на нашата презнатна 
Синьория. ... и видяхме ясно Умаго, градче на Истрия, и Паренцо, разположе-
ни и двата на морския бряг, подчинени на презнатната Синьория. В Паренцо 
по заповед на Синьорията всеки кораб и галера, които идват от Венеция, е 
необходимо да спрат в казаното място, да не заминат оттам без лоцман“14.

Сравнително подробен по отношение на описанието на Истрия е раз-
казът на Санто Браска: „Вторник, 6 юни, [1480 г. ] ... започнаха да се откри-
ват планините на Истрия. Тази Истрия е 100 мили на дължина и включва 
в себе си Мулия [M�����ia в Италия, южно от Триест], Каводистрия [Копер, 
днес в Словения], Пирано [в Словения], Имаго [Умаго], Читанова [Новиград, 
в Хърватия], Паренцо и Пола. Всичко останало от дясната страна е един за-

11  Mariano da �iena da �ienada �iena �iena�iena. Via����io, р. 76.Via����io, р. 76., р. 76. р. 76.
12  Явно става въпрос за амфитеатъра, както и за други запазени и до днес антични 

постройки – Портата на Херкулес, Арката, двата театъра, Нимфеона.
13  Mariano da �iena da �ienada �iena �iena�iena. Via����io, р. 76.Via����io, р. 76.р. 76.. 76.
14  Ga�riele Capodili��ta, Itinerario. – In:. – In: In: �anto Brasca. Via����io in Terra��anta 1480, 159– Via����io in Terra��anta 1480, 159–

241, р. 166, �� 6., р. 166, �� 6.
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лив, наричан Куарнаро, който е 30 мили, всичко е подчинено на Синьорията 
на Венеция“15.

Санто Браска и спътниците му спират в Пореч и имат неколкодневен 
престой, за да си починат. „В този интервал от [време] отидохме да посе-
тим църквата „Св. Николò“, разположена върху една скала [в морето] срещу 
града, място, посветено на всички моряци и твърде прелестно, държано от 
монасите на св. Бенедикт“16.

За църквата „Св. Николай“, която се намира срещу Пореч на малък ост-
ров или скала, както го описват пътешествениците, разказва и Пиетро Казола, 
който прави най-пълното и интересно описание на този античен адриатичес-
ки град. На 6 юни 1494 г. корабът на Пиетро Казола пристига в пристанището 
Пореч в Истрия, но капитанът първоначално отказва да позволи на поклонни-
ците да слязат на сушата. 

„След преговори и молби от страна на мнозина отец Франческо 
Трифулцио си издейства разрешение за един час. Тези, които искаха да оти-
дат, трябваше да си наемат лодки от рибарите и да им платят добре. За да 
успея да видя възможно най-много, аз придружих гореказания проповедник с 
голямо удоволствие, защото в действителност той се ползваше с голямо ува-
жение и всичко му се показваше без големи трудности. Така ние влязохме в 
град Паренцо, за който казват, че е на 100 мили от Венеция17. 

Това е античен град, разположен в Истрия, на мен ми се струва, че е кре-
пост, разположена в равнина, която е препостроена... Отидохме в Катедралата, 
това е старинна църква и мисля, че трябва да е била много красива; видяхме 
мозайки по трибуната и по пода, което показва, че е била изработена от мо-
зайки“. 

Казола посочва, че въпросната църква има малък атриум отпред, подоб-
но на църквите в Рим и на миланската „Св. Амброзий“, както и баптистерий 
в края. За катедралата Казола подчертава, че е много красива и богато украсе-
на, но като цяло му изглежда поизоставена. Смята, че е посещавана от малко 
хора, тъй като „навсякъде тревата е висока“. 

По-нататък в разказа си за Пореч Казола отбелязва, че има и манастир 
„Св. Франциск“, който е „твърде печално място“, тъй като в него не е видял 
никакъв монах. 

15  �anto Brasca. Via����io in Terra��anta 1480, 43–158, р. 52, �� 18. Via����io in Terra��anta 1480, 43–158, р. 52, �� 18., р. 52, �� 18.
16  Пак там, с. 52, �� 19.Пак там, с. 52, �� 19.
17  Via����io a Ger���aleme a Pietro Ca��ola, р. 117., р. 117.
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„Ние отидохме да посетим църквата, посветена на св. Николò, постро-
ена на скала в морето срещу града. Тя е много красива и е построена от да-
ренията на моряци. Управлява се от двама монаси и от двама светски братя 
от Ордена на последователите на св. Бенедикт, които имат хубава маслинова 
гора на споменатата скала, от която идва единственият им доход“.

В заключение за Пореч Пиетро Казола допълва: „От това, което видях, 
чух и опитах, този град има червени вина, които са добри. Посоченият град е 
подчинен на Венеция“18.

Следващото значимо място в Далмация, или Скиавония (както я наричат 
латините през ХV в.), където поклонниците спират, е град Зара. Той е твърде 
известен със своите свети мощи, за които споменават всички пътешествени-
ци. Мариано от Сиена пише следното: 

„На 30-и бяхме в Искиавония, в Джара [Зара/Задар], който е един хубав 
град – и голям, и от градски тип, и принадлежи на венецианците. Тук ни бяха 
показани изтъкнати и красиви реликви, сред които бяха мощите на св. Симеон 
Праведния, който получил в обятията си малкия Исус от Дева Мария и казал: 
„Сега освобождаваш своя роб“; и е с прескъпа украса; и видяхме мощите на 
св. Хризогон19, и на св. Анастасия20 и други свети мощи“.

На богатата на свети реликви Зара се спира в текста си и Каподилиста, 
който разказва: 

„... и върху морския бряг на крайбрежната ивица в протежение на три 
мили е разположена Зара, въпреки че е много малка, има много граждани и 
търговци; в града са и мощите на славния св. Симеон Пророка... Също така в 
този град се съхраняват и тленни останки от тялото на св. Анастасия“21.

За историята на града пише Санто Браска през 1480 г.: 
„На следващата сутрин се намирахме пред Зара, град в Далмация, раз-

положен в равнина, много красив и здраво укрепен град. И тук лежи тялото 
на св. Симеон... Този град се управлявал от народа, после минал под властта 
на краля на Унгария, а сега се държи от презнатната синьория на Венеция. 
Тук всички желаехме да слезем, но останахме поради чумата [върлуваща на 

18  Пак там, с. 118.Пак там, с. 118.
19  Св. Хризогон – християнски мъченик, живял в Рим по времето на императорСв. Хризогон – християнски мъченик, живял в Рим по времето на император 

Диоклециан (284–305). Отказал да се отрече от християнската вяра и бил наказан със смърт. 
Св. Хризогон е учител на св. Анастасия.

20  Св. Анастасия – християнска великомъченица. Била богата римлянка, приелаСв. Анастасия – християнска великомъченица. Била богата римлянка, приела 
християнското учение от учителя си св. Хризогон. Полагала усилия да облекчи мъките на 
затворниците и бедните; наказана със смърт чрез изгаряне в края на ІІІ в.

21  �abriele Capodilista. Itinerario, 166–167, �� 8. Itinerario, 166–167, �� 8.166–167, �� 8.
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галерата]. Оттук до Венеция са 300 мили. Този град е надарен с много скали 
в морето, за които се казва, че са толкова, колкото са дните в годината. Богат 
е освен това с една прекрасна и плодородна равнина, където има много села, 
преди [време] всички опустошени от турците и днес издигнати отново“22.

Най-подробно и твърде любопитно е описанието на Зара, което Пиетро 
Казола оставя през 1494 г.: „В неделя, на 8 юни, с Божията милост пристиг-
нахме в Зара, точното име на който град е Ядра“23. Казола споделя, че всички 
с голяма радост стъпили на земята и отишли да слушат меса и след това да 
вечерят. Пиетро Казола се отправя да разгледа града и отбелязва: 

„Той е разположен в равнина и не е много широк, но е светъл и чист 
и има някои красиви сгради. Няма ров, нито пък подвижни мостове, но е 
заобиколен от хубави високи стени. Има замък в единия ъгъл, който много 
прилича на укрепление, доколкото можах да видя. Целият град е павиран с 
малки тежки камъчета по такъв начин, че много от нашите миланци, тези, 
които страдаха от подагра на краката, не можеха да се движат много удобно. 
Аз не можах да видя нито един хубав дворец, само обикновени къщи и както 
вече казах, хубави стени. Има малък квадратен площад – пиаца, пред мястото, 
където управителят, изпратен от Синьорията, раздава правосъдие; не видях 
никаква друга пиаца24. 

Отидох в катедралата на града, която е посветена на св. Анастасия. 
Основната част, тялото на църквата, е много красиво. Центърът е висок и във 
формата на галера и има дълъг, кръгъл, волтиран покрив, направен от дърво, 
върху който са изрисувани сцени от Стария завет от добри художници. Има 
хор, добре украсен с тронове според нашия обичай; те са красиви и затова е 
архиепископска църква. Няма волтирани капели в тялото на църквата, но има 
на места олтари, добре украсени с ma�e��tate25, както ние ги наричаме, релефни 
и красиво позлатени. Високо над хора, между двете стени, зад Разпятието, ко-
ето е в средата и е богато орнаментирано, има греда, която поддържа 14 много 
големи фигури [на светци], всички покрити със злато – те са много красиви и 
твърде истински.

Видях Францисканския манастир, принадлежащ на следовниците Братя, 
много е красив, а също и църквата му. Бидейки в града обаче, абатството няма 
много голяма градина26...

22  �anto Brassca.. Via����io, р. 55, �� 23., р. 55, �� 23.
23  Via����io a Ger���aleme a Pietro Ca��ola, р. 118., р. 118.
24  Пак там, с. 119.Пак там, с. 119.
25  Олтарни части от дърво или метал с релефни фигури на светци.Олтарни части от дърво или метал с релефни фигури на светци.
26  Via����io a Ger���aleme a Pietro Ca��ola, р. 119., р. 119.
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Аз отидох заедно с другите поклонници, според уговорката, в църквата 
„Св. Симеон“, където след вечерня се показват мощите на св. Симеон – много 
забележителна реликва, вероятно най-красивата, която някога съм виждал в 
Рим или където и да е другаде. Тялото е прекрасно запазено, няма никакви 
липси нито по лицето, нито по ръцете или по стъпалата. Устата е отворена 
и на долната челюст няма зъби; аз не бях изненадан от това, защото той е 
много стар, когато умира. Той е този, за когото Св. Дух казва, че няма да види 
смъртта, докато вижда Сина Господен, и той е този, който взима на ръце на-
шия Господ Исус Христос от нашата Богородица, когато е в храма, и който 
казва: N�nc dimitti�� ��erv�m t��m �omine, ��ec�nd�m ver��m t��m in pace, etc. 
Ходих няколко пъти да видя реликвата, защото имаше голяма тълпа от пок-
лонници, много хора от града и от селската околност, защото беше празник 
[неделя]“27.

Казола отбелязва също така, че тялото на светеца е много внимателно 
охранявано и „губернаторът на града, венецианец, както казах, пази ключо-
вете“. Казола продължава разказа си за църквата, като пише, че тя „е доста 
красива, над мястото със светата реликва има една арка, цялата в сребро, и по 
средата на арката има надслов на латински, който една кралица на Унгария 
е наредила да направят“28. По-нататък Казола изброява други забележител-
ности на града, като посочва, че има и абатство, принадлежащо на ордена 
„Св. Бенедикт“, посветено на св. Хризогон мъченика.

Германският поклонник Конрад Грюнемберг определя Зара като „доста 
голям, привлекателен град, с укрепления около него“. Но може би най-инте-
ресно и твърде любопитно е описанието на местен сватбен обичай, направено 
от Грюнемберг29: 

„По-нататък в Задар видяхме едно сватбено шествие. Жените в него 
носеха всякакви украшения от панделки и тъкани. Младоженката имаше на 
главата си красива златна корона със скъпоценни камъни, а върху нея носеше 
и венец. Когато тя стигна до края на една уличка – на мястото, където започва-
ше друга улица, тя се спря и се поклони на множеството, което наблюдаваше 
шествието. Тогава младежите от околните къщи започнаха да я обсипват с 
жито, зоб, ориз, ечемик и всякакво друго зърно. Това се повтаряше по всички 
улици до църквата, както и на връщане от нея. Разпитахме нашата стопанка за 

27  Пак там, с. 120.Пак там, с. 120.
28  Пак там.Пак там.
29  The ��tory o�� Sir Konrad Grünem�er����� pil��rima��e to the Holy �and in 1486. Tran��l. and. Tran��l. andTran��l. and. andand 

annotated �y Kri��tiaan Aerc�e. Moncalieri, 2005; �y Kri��tiaan Aerc�e. Moncalieri, 2005;�y Kri��tiaan Aerc�e. Moncalieri, 2005; Kri��tiaan Aerc�e. Moncalieri, 2005;Kri��tiaan Aerc�e. Moncalieri, 2005; Aerc�e. Moncalieri, 2005;Aerc�e. Moncalieri, 2005;. Moncalieri, 2005; Moncalieri, 2005;, 2005; Pvičevi�čevi�evi��, Edo.. Grünem�er�� o hrvat���im ��rado-ünem�er�� o hrvat���im ��rado-nem�er�� o hrvat���im ��rado- o hrvat���im ��rado-o hrvat���im ��rado- hrvat���im ��rado-hrvat���im ��rado- ��rado-��rado-
vima. – Hrvat���a revi�a (�a��re�), No 2, 2005, 14–22, по-спец. за Зара вж: 18–19.. – Hrvat���a revi�a (�a��re�), No 2, 2005, 14–22, по-спец. за Зара вж: 18–19.
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смисъла на това посипване и хвърляне на жито и какво точно означава то. А 
пък тя ни каза, че то се прави, за да донесе щастие на младоженката и на ней-
ното бъдещо потомство, и то в такъв размер, че никога да не им липсва жито, 
а точно обратното – винаги да имат всичко в изобилие. Бидейки ненаситни 
в желанието си да видим всички обичаи на тази чудна страна, възползвахме 
се от случая да се включим в шествието. Когато стигнахме до църквата, при-
съствахме на меса, която беше отслужена съгласно славянския обред („гла-
голическа меса“). Начинът, по който свещеникът служеше Светата литургия, 
неговите жестове и движения ни бяха крайно непривични, а същото се от-
насяше и за [жестовете и движенията на] паството му. При тайнството на 
[безкръвната] жертва (т.е. Евхаристията) свещеникът се обърна към народа, 
държейки кръст, и тогава всички мъже дойдоха при него, за да целунат кръс-
та. След това той взе в ръка една плочица с лика на нашия Господ и тогава 
всички жени дойдоха при него да я целунат. Всички в църквата държаха горя-
щи свещи, докато най-сетне службата не приключи“.

Това са само някои щрихи от запазените текстове на западни поклонни-
ци, минали през ХV в. покрай Адриатическото крайбрежие на Балканите. Тези 
текстове – дневници, итинерари, пътеписи – съдържат множество любопитни 
описания на природни забележителности, местности и селища в Истрия и 
Далмация. Западните пътешественици не крият своя жив интерес и отразяват 
всички подробности от обичаите, облеклото, поминъка, религиозната прак-
тика, архитектурните постижения, както и историческото битие на местното 
славянско население, дало наименованието на областта – Скиавония.
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Чавдар Бонев 

КАТОЛИчЕСКАТА ЦЪРКВА В МОЛДОВА  
пРЕЗ XI�� И пЪРВАТА пОЛОВИНА НА X�� ВЕК

За сравнително кратък срок – от XIII до средата на XV в., в южните 
и източните прикарпатски райони се извършили значителни промени, които 
имали като краен резултат появата и утвърждаването на две нови държави. 
Формирането на двете воеводства Влашко и Молдова е белязано от известни 
специфики1. Те са забележими дори при бегло сравнение с модела, по който 
се оформят другите народности и техните териториално-политически орга-
низации в Европейския Югоизток. Това позволява да се направят някои на-
блюдения върху мястото на църковната институция сред другите елементи на 
обществената структура в динамиката на едни сравнително ускорено проти-
чащи за Средновековието процеси. Обществената структура на Молдова тук 
е разгледана с оглед на демографските характеристики, етническия състав на 
населението, формирането на политическите институции и стопанския облик 
на селищата.

Не разполагаме със сведения за съществуването на териториално-поли-
тически образувания в земите между Източните Карпати и Днестър в течение 
на целия XIII и първата половина на XIV в. От гледна точка на състоянието 

1  Bonev, Č. Principes généraux de l’apparition et de la consolidation initiale des 
Principautés de Valachie et de Moldavie (du XIVe à la première moitié du XVe siècle). – Études 
balkaniques, 1993, 2, 81–98. 

ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
Studia balcanica 27, София, 2009

ЩРИХИ КЪМ БАЛКАНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Изследвания в памет на проф. Николай Кочев
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на политическата организация този период може да бъде наречен преддържа-
вен.

Към средата на XIV в. унгарците създали гранична марка в долината 
на р. Молдова. От първото сведение за това унгарско владение (1359 г.) ста-
ва ясно, че неговото управление е било поверено на марамурешкия влашки 
воевода Драгош2. Негови наследници били Сас и Балк. Последният бил от- бил от-бил от-
странен от власт от марамурешкия воевода Богдан през 1365 г. Това постави-
ло началото на ново държавно образувание, което трябвало да се утвърди в 
непрестанни борби и лавиране между двете големи сили – Унгария и Полша. 
Православната църковна организация в Молдова е била създадена в тясна 
връзка с борбите за утвърждаване на воеводската власт.

Наследникът на Богдан – Лацко (1365–1377), в търсене на опора срещу 
унгарския крал Людовик през 1370 г. приел уния с полско посредничество. 
Воеводата Петър Мушат, от една страна, положил васална клетва пред пол-
ския крал, а от друга, се обърнал за съдействие към Цариградската патри-
аршия (вероятно към 1386–1391 г.) по въпроса за създаването на митропо-
лия3. Възникналите усложнения в отношенията с патриаршията били уредени 
окончателно в 1401 г. В документи от 1392–1393 г. наследникът на Петър 
Мушат – Роман I, се титулува велик самодржавнь господинь4. Така създаване-
то на митрополията в Молдова и Влашко било свързано с качествена промяна 
в правното положение на владетеля – към воеводската титла се прибавяли 
нови елементи на владетелското достойнство. Механизмът на узаконяване на 
владетелските права бил усложнен от действието на други фактори – неуста-
новен ред за наследяване на престола (ролята на болярството и владетелския 
съвет) и отношенията на васалитет, в които се намирали воеводствата.

В началото на 90-те години на ХІV в. при Роман I към Молдова били 
присъединени южните прикарпатски области, една част от които били ун-
гарско владение, а други се намирали под властта на обособил се местен 
феодал. Това териториално разширение станало възможно благодарение на 
общите действия на антиунгарската коалиция, създадена от Полша, Молдова 
и Влашко. В резултат между двете влашки воеводства била установена обща 
граница. Последвалата унгарска наказателна експедиция срещу Молдова през 
1395 г. не постигнала целта си. По време на дългото и сравнително спокойно 

2  Ştefănescu, Ş. Intemeierea Moldovei în istoriografia româneasca. – Studii. Revista de 
istorie, XII, 1959, 6, 30–35.

3  Laurent, V. Aux origines de l’église de Moldavie. Le métropolite Jérémie et l’évêque 
Joseph. – Revue des études byzantines, V, 1947, 168–170.

4  �R�, �, I, �–�.�R�, �, I, �–�.
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управление на Александър Добри (1400–1432) продължило изграждането на 
държавния апарат.

Първите стъпки за създаване на католическа църковна организация в 
Молдова били направени по времето на Лацко (1369–1377)5. Неговият пред-
шественик Богдан (1365–1369) отхвърлил унгарската власт и поставил нача-
лото на самостоятелното съществуване на Молдова. С оглед възпирането на 
унгарските завоевателни стремежи и признаването на воеводството в меж-
дународен план Лацко постигнал сближаване с Полша и установил връзки с 
Рим с посредничеството на полския клир, както научаваме от папски писма 
до архиепископите на Прага, Братислава и Краков в началото на 1370 г. Лацко 
се обърнал към папата, изявявайки готовност да скъса с православието и да 
приеме католицизма6. Молдовският воевода поискал също да се учреди епис-
копия в главната му резиденция Серет, която да се повери на полския фран-
цисканец Андрей от Краков.

Изглежда, са се водили преговори с папата и Андрей бил ръкоположен 
за епископ на Сирет, без за това да бъдат осведомени унгарският крал и ар-
хиепископите. При удостояването на Андрей с епископски сан не е имало 
унгарски представител сред свидетелите. От своя страна папата, който тогава 
отново се обърнал към унгарския крал по повод състоянието на Милковската 
епископия, не споменал нищо за новото начинание в Молдовското воеводс-
тво. Като попечители на новата епископия били определени архиепископите 
на Полша и Чехия, а папата я поставил под свое пряко покровителство7.

Същата година обаче поради смъртта на полския крал Казимир III, по 
съществуващата договореност Людовик наследил полската корона и така 
била осъществена лична уния между Полша и Унгария. Тази промяна обезце-
нила в голяма степен начинанията на молдовския воевода и той трябвало да 
се примири със зависимостта си от Людовик. През 1372 г. папата се обърнал 
към Лацко с напътствия да прояви постоянство в католическата вяра, към 
която трябвало да бъде привлечена и съпругата му, придържаща се все още 
към православието.

Петър I Мушат, който поел властта след Лацко в условията на засилено-
то унгарско влияние, трябвало да съобрази с тях и църковната си политика. 
Заедно със своята майка – Маргарета Мушата, която била ревностна като-

5  Sykora, L. Poziţia internaţionala a Moldovei în timpul lui Laţco. – Revista de istorie, 
XXIX, 1976, 11��–11�1. 

6  Auner, C. Episcopia de Siret. – Revista catolica, II, 191�, 226–24�. 
7  Moisescu, G. Catolicismul în Moldova pîna la sfîrşitul veacului al XIV-lea. Bucureşti, 

1942, 180–191.
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личка, той бил ктитор на някои католически манастири и храмове в страната. 
След смъртта на Людовик (1382) Петър I Мушат ориентирал своята политика 
към Полша. Двустранните отношения били регламентирани с васална клет-
ва, положена през 1387 г. в Лвов. По това време били поставени епископи 
от галичкия митрополит, а малко по-късно воеводата започнал преговори с 
Цариградската патриаршия за учредяване на православна митрополия в стра-
ната.

Така настъпила промяна и в мястото на двете църковни организации 
(католическата и православната) във вътрешнополитическата структура на 
воеводството, като православната църква се утвърдила като привилегиро-
вана, непосредствено свързана с владетелската институция. Същевременно 
католическите общности и техните учреждения се ползвали с пълна свобода 
и закрилата на владетеля. Църковната политика на молдовските господари за-
пазила този си характер и през първата половина на XV в. – при управлението 
на Александър Добри.

Сиретската католическа епископия била тясно свързана с полския клир 
и нейното положение зависело пряко от състоянието на отношенията между 
полския крал и молдовския владетел8. В този смисъл тесните връзки на Петър 
I Мушат с Полша били благоприятни, особено след полагането на васална-
та клетва. Първият епископ Андрей (Ястржебиец), който заемал катедрата в 
Сирет от 1371 до 1388 г., пребивавал повече време в Полша. Делата на епис-
копията били поети преди всичко от монасите францисканци и доминикан-
ци, между които се появило съперничество. Доминиканците  се ползвали от 
покровителството на Маргарета Мушата. Тя построила в Сирет манастир за 
монасите от доминиканския орден (преди това вече съществувал францис-
кански манастир) и нов католически храм. Петър Мушат предал в полза на 
ктиторията на своята майка приходите от търговията в града.

Между 1388 и 1394 г. катедрата в Сирет заемал полският доминиканец 
Йоан Сарториус, а от 1394 до 1412 г. – Стефан Мартини, също доминикански 
монах от Полша9. Документите показват, че и двамата не са се задържали дъл-
го време при катедрата си. След смъртта на Стефан Мартини в 1412 г. еписко-
пията минала под юрисдикцията на Лвовската архиепископия. На следващата 
година (7 август 1413 г.) папа Григорий XII се разпоредил за основаването на 
католическа епископия в Бая (Молдова), с което изпълнил желанието на полс-

8  Auner, C. Episcopia, 231., 231.
9  Moisescu, G. Catolicismul, 186., 186.

чаВдар бонЕВ a



a233

кия крал и кралицата10. Така центърът на католицизма в Молдова се пренесъл 
в новооснованата катедра, като останал свързан с полския клир.

Ако се обърнем към данните за Милковската епископия, ще видим, че 
въпреки грижите за нейното поддържане от страна на Папството, нейните 
предстоятели, които принадлежали към унгарския клир, също не се задържа-
ли в епархията си. Първият епископ – Тома, – поставен с протекцията на кра-
ля и заемал катедрата от 1347 до 1353 г., останал в кралския двор11. От 1357 
до 1364 г. катедрата била вакантна. Между 1364 и 1371 г. епископията била 
поверена на унгарския доминиканец Алберт от Уск, а от 1371 – на августине-
ца Николай от Буда. В 1375 г. срещаме последния като викарий на епископа на 
Егер, т.е. той е бил номинален предстоятел на Милковската епископия.

Общо данните за състоянието на католическата църковна организация 
в Молдова през трите периода, свързани с отделните епископски центрове – 
Милков (1347–1371), Сирет (1371–1412) и Бая (от 1413), свидетелстват за 
стремеж на епископите (вероятно поради малки приходи и недобри условия) 
да се установят на други места. Това положение на католическия епископат в 
Молдова е причинно свързано, на първо място, с характера на светската власт 
и нейната църковна политика. Покровителственото отношение на молдовски-
те владетели към католическия клир било резултат преди всичко от съобразя-
ването с външни фактори (Унгария, Полша) и често било съвсем формално. 
Така католическото духовенство в Молдова трябвало да разчита само на верс-
ката ревност на колонистите – католици, без да може да разчита на авторитета 
и съдействието на светската власт.

Католическите общности в молдовските градове и тържища покрай тър-
говските си връзки с Лвов и Трансилвания се намирали в постоянно общение 
с центровете на латиноезичната култура в Източна Европа12. До средата на 
XV в. е документирано обучението на студенти от Молдова: двама в Прага, 
седмина в Краков и двама във Виена13. Католиците в Молдова не останали 
настрана и от вътрешните борби, съпътстващи дълбоката криза, изживява-
на от римокатолическата църква през първата половина на XV в. На събора 
в Констанц се явили представители на молдовските градове Сучава, Нямц, 
Роман, Яш, Бая, Бърлад, Бакъу.

10  Auner, C. Episcopia de la Baia. – Revista catolica, IV, 191�, 90.
11  Moisescu, G. Catolicismul, 71., 71. 71.
12  Manolescu, R. Cultura оraşeneasca în Moldova în doua jumatate a veacului al XV-

lea. – In: Cultura moldoveneasca în timpul lui Ştefan cel Mare. Bucureşti, 1964, 80–86.
13  Drăganu, N. Cei dintîi studenţi români ardeleni la universitatile apusene. – �IIN-Cluj, 

IV, 1926–1927, 419–422.
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В Молдова проникнало и хуситското учение. Първите хусити, изглеж-
да, са се появили в страната към 1420 г.14 В писмо от 5 март 1431 г. епис-
копът на Бая Йоан съобщава на краковския епископ Збигнев Слешницки, че в 
Молдова се е появил хуситският проповедник Яков, беглец от Унгария, затва-
рян в Краков, а сега ползващ се от покровителството на Александър Добри15. 
Воеводата го приемал в качеството му на предводител на хуситите, чието 
средище бил станал Бакъу. В писмото се говори и за диспут, организиран 
пред молдовския владетел между епископа и хуситския проповедник, кой-
то обвинил католическата църква в отстъпление от чистотата на истинското 
християнство.

Като изтъква показаната благосклонност на воеводата към еретика, 
епископът на Бая моли за съдействието на Слешницки, за да бъде изискан 
от полския крал този проповедник и да се разгледат делата му пред църковен 
съд. Същевременно епископът изразява желание да не се разкрива неговото 
участие като подбудител – явно поради страх от наказание от страна на вое-
водата. Друга интересна подробност за хуситския проповедник е обстоятелс-
твото, че той е знаел писмено славянски език.

Във връзка с това, а и поради специфичните условия в Молдова (етни-
ческа и вероизповедна нееднородност на населението) възниква въпросът за 
отношението на хуситите към православието и възможностите за пропаганда 
на хуситските идеи в православна среда. Познат е фактът, че през 1451–1452 г. 
пратеник на хуситското движение се явил в Цариградската патриаршия, из-
вестявайки за желанието на своите съмишленици да се обединят с източната 
православна църква16. Предложението било прието и патриархът изпратил 
писмо в такъв смисъл до университета в Прага, но последвалите събития от 
1453 г. осуетили осъществяването на това начинание. В същото писмо при 
изброяването на хуситските общности, които били склонни към такова обеди-
нение, са посочени и хуситите в Молдова, като се уточнява, че те са бегълци, 
т.е. дошли от други страни.

Във връзка с разпространението на хуситските идеи в някои източни-
ци, напр. изложението на Йероним от Прага до Базелския събор  (1432 г.), 
се съобщава, че бързото му проникване в редица страни – Полша, Унгария, 
Босна, България, Русия, Молдова, Сърбия, Хърватско, се дължало на благо-

14  Dan, M. Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII–XIV. Sibiu, 1944, 84–86.
15  Papacostea, Ş. Ştiri noi cu privire la istoria husitismul în Moldova în timpul lui �lexandru 

cel Bun. – Studii şi cercetării ştiinţifice (istorie) – Jaşi, XIII, 1962, 2, 2��–2�8.
16  Salac, A. Constantinople et Prague en 14�2. – Rozpravy Česko-slovenske �kademie 

Véd, 68, 1958, 11.
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приятното обстоятелство, че там разбирали чешки език17. Във връзка с това 
П. Панаитеску заключва, че е трудно да се припише на хуситството някакъв 
решителен принос за превръщането на румънския език в книжовен (идея на 
Н. Йорга). Според същия учен хуситът Яков може да е бил чех по произход.

Отношенията между хуситите в Молдова и воеводата станали още по-
тесни през 1432 г., когато избухнала Полско-литовската война. Александър 
Добри взел страната на литовския княз Свидригайло. От писмо на архиепис-
коп Збигнев Слешницки до кардинал Чезарини се разбира, че хуситите заед-
но с предводителя си обучавали молдовската войска на начините за водене на 
сражение, използвани от таборитите18.

Тези връзки на Александър Добри с появилите се в страната хусити и 
явното им толериране, от една страна, били продиктувани от външнополи-
тически съображения – оказвала се поддръжка на враговете на католическа 
Унгария и Полша. От друга страна, това поведение на воеводата показва, че 
той не се безпокоял особено от опасността да бъдат подкопани устоите на 
православието в страната. Той не се вслушвал и в предупрежденията на пол-
ския крал, че ако продължавал да приема и защитава тези еретици, то скоро 
той и болярите му щели да попаднат под властта на селяните и техните про-
поведници19.

Молдова се оказала единствената страна, в която владетелят дал права 
на хуситите и влязъл в сътрудничество с тях. Справедлива и проницателна е 
оценката на П. Панаитеску, че основната причина за този феномен се крие в 
неразвитите феодални отношения, изразяващи се според неговите виждания 
в съществуването на значителна маса свободни селяни. При тази по-слаба 
изостреност на вътрешните противоречия молдовският воевода не риску-
вал много от избухването на социален конфликт вътре в страната и затова се 
съюзил с привържениците на това реформаторско антикатолическо движение 
с оглед на своите интереси във взаимоотношенията си с Полша и Унгария.

При тези условия хуситското движение спечелило много привърженици 
главно сред унгарските заселници в южните райони – около Бакъу и Тротуш. 
Там се установили двама хусити, дошли към 1437 г. от Унгария, които по-къс-

17  Panaitescu, P. �usitismul şi cultura slavona în Moldova. – Romanoslavica, X, 1964, 
276.

18  Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XII (Cracoviae), 1891,Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XII (Cracoviae), 1891, 
290.

19  Panaitescu, P. �usitismul, 28�.
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но превели на унгарски език новозаветните текстове20. По-късно, в 1442, 1444 
и 1456 г., за борбата с тази ерес в Молдова били изпращани инквизитори.

През 1461 г. монаси-францисканци от воеводството съставили подро-
бен доклад за хуситското учение, разпространявано там21. Привържениците 
на тази ерес проповядвали: неподчинение на римската църква, която нари-
чали храм на дявола, а също и неподчинение на другите власти; смятали, 
че само те следват истинското евангелско учение; отхвърляли почитането на 
Богородица и светците, на иконите и не вярвали в чудотворността на мощите; 
отричали индулгенциите; приемали съществуването на рай и ад, но не и на 
чистилището; празнували само неделята и не спазвали постите; вършели бо-
жествената служба навсякъде и приемали причастието в двете форми; осъж-
дали монашеството.

Изказано е мнение, че в сравнение с хуситската доктрина в Унгария и 
Трансилвания молдовският вариант съдържа по-слаба социална критика22. 
Несъмнено тази особеност се дължи на характера на общественото деление 
и произтичащите от него противоречия сред членовете на католическата об-
щност. Както вече отбелязахме, това били предимно градски жители, зани-
маващи се с търговия и занаяти. Техните приходи не били свързани с прите-
жаването на феодална собственост, нито пък експлоатацията на зависимото 
селячество (доколкото в него влизали и част от унгарските колонисти) била 
достигнала такова равнище и форми, както например в Унгарското кралство.

При тези условия сред жителите-католици на Молдова намерили съчувс-
твие и прием преди всичко онези положения от учението, които ревизирали 
католическата догматика, опростявали обредността и на практика възкреся-
вали ранните форми на християнството, чийто дух носели новозаветните тек-
стове. Затова недоволството и желанието за промяна имало преди всичко като 
прицел йерархизирания, поглъщащ твърде много средства католически клир. 
С превеждането на основните текстове на християнското учение на говоримия 
език се отнемал монополът на католическата църква върху тяхното четене и 
тълкуване. Както посочихме по-горе във връзка с взаимоотношенията хуситс-
тво-православие, в Молдова не се изявило онова направление в хуситското 
движение, което било свързано с борбата на зависимото селячество срещу 
формите на феодална експлоатация, както това станало в Трансилвания.

20  Dan, M. Cehi, 99.
21  Macurek, J. �usitismul în România. – Revista istorica, XIV, 1–�, 41–44.
22  Пак там.
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Не са съхранени данни за разпространение на хуситски идеи във Влашко 
и за някакви прояви на това движение там. Това обстоятелство може да се 
обясни с положението и числеността на тамошните католически общности, 
както и с по-сложната вътрешна обстановка, дължаща се на нахлуванията на 
османците и болярските междуособици.

През първите десетилетия на XV в., по времето на император Сигизмунд 
в унгарската политика настъпили известни промени по отношение на право-
славните съседи откъм югоизток23. Тези промени били обусловени от бър-
зото развитие на османската експанзия и превръщането Ý в реална заплаха 
за Средна Европа. През последното десетилетие на XIV в. с превръщането 
на трите дяла на българската държава в турски санджаци унгарските земи 
били вече отделени от подвластните на османците земи само с една неширока 
ивица, включваща териториите на Босна, Сръбското деспотство, Влашко и 
Молдова. Този пояс не можел да гарантира сигурността на унгарските облас-
ти и Трансилвания вече била изпитала първите грабителски набези на осман-
ски отряди, проникнали през Влашко.

Сигизмунд се видял принуден да поеме по-активна роля в различните 
проекти и начинания на християнските сили за спирането на османците и 
дори за изтласкването им от Балканите. Така кръстоносната идея била акту-
ализирана. Подобно единодействие било обаче трудно осъществимо, ако не 
се преразгледала дотогавашната политическа доктрина (осъществявана най-
ревностно от Людовик I) по отношение на православните народи.

За промяна в отношението и за новото значение, което било придавано 
на Влашко с оглед на противодействието срещу османците, говори обръще-
нието на Сигизмунд до народа във Влашко от 29 септември 1419 г.24 С него 
императорът обявява, че гарантира свободното служене, според православния 
обред, поддържането на църквите и манастирите в страната и придържането 
към установените закони и обичаи. В такъв дух са съставени и грамотите на 
императора за потвърждаване на правата на манастирите Водица и Тисмана 
от 1419 и 1428 г.25

Освен в сферата на държавно-политическите съюзи и военните акции 
с антиосманска насоченост, стремежът за обединение на силите се проявил 
и в чисто църковните дела – в усилията за постигане на уния (събора във 

23  Minea, I. Principatele române şi politica orientala a împaratului Sigismund. Bucureşti, 
1919, 80.

24  �R�, B, I, 92–9�.�R�, B, I, 92–9�.
25  Пак там, 9�–9�, 121–122.
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Флоренция). Унията била приета от представителите на Молдовската митро-
полия, но не могла да се утвърди в страната26.

От направения дотук преглед на данните за разпространението на като-
лицизма в Молдова и за състоянието на институциите, които го поддържали, 
можем да изтъкнем следните основни моменти по отношение на външните 
фактори.

Политиката на Людовик I към отвъдкарпатските територии (Влашко и 
Молдова) включвала като съществена своя съставка стремежа за налагане на 
католицизма в тези земи. При положение, че това не можело да стане в ус-
ловията на окупация и пряко подчинение, били поддържани всички форми 
на католическа пропаганда и мисионерство. Конкретни проявления на тази 
политика са създаването на Милковската епископия в Южна Молдова и на 
епископиите в Северин и Ардеш.

Полското влияние в Молдова в църковно отношение се изразило в осно-
ваването на епископските катедри в Серет и Бая. Създаването и относително-
то укрепване на тези католически центрове станало възможно и благодарение 
на дейността на провинциите и викариатите на доминиканците и францис-
канците в Унгария, Полша и Крим.

Разбира се, основната предпоставка за съществуването на католически-
те църковни учреждения си остава средата, общностите, които поддържали 
католическа обредност. Техният облик и численост в двете влашки воеводс-
тва в крайна сметка предопределили и жизнеността на местните католически 
институции.

Друг вътрешен фактор била църковната политика на владетелите. Тя се 
определяла от особеното положение, дължащо се на свързаността им в цър-
ковно отношение с православието, а в политическо – на католическите сюзе-
рени Унгария и Полша. Освен на външнополитически съображения, дори и 
пряк натиск на сюзерените, покровителствената политика спрямо католиците 
се дължала и на отчитането на тяхната роля в стопанския живот на страната.

Като доказателство за действеността на такъв род съображения може 
да се посочи отношението на Александър Добри към арменската общност. В 
1401 г. (когато била уредена и православната митрополия) той им разрешил 
да се обединят в църковно отношение под властта на свой епископ27. По това 
време арменски колонии съществували в повечето молдовски градове и тър-

26  Moisescu, G., S. Lupşa, I. Filipaşcu. Istoria bisericii române. Bucureşti, 1961, 28�.Istoria bisericii române. Bucureşti, 1961, 28�.
27  �R�, I, 21.�R�, I, 21.
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жища, но зад тях не стояла никаква политическа сила и в случая воеводата се 
съобразил с тяхната тежест в икономиката на страната.

За времето на Александър Добри можем да отбележим своеобразната 
картина на верска търпимост в Молдова, забелязана още от по-старите из-
следвачи28. При неговото управление били гарантирани едновременно права-
та на православната, католическата и арменската църква, хуситите, а вероят-
но и богомилите сред българските преселници не били преследвани.

Като покровители на католическите учреждения се изявили и някои 
членове на владетелското семейство, като Маргарета Мушата.

По отношение на разпространението на хуситските идеи в Молдова от-
белязахме отсъствието на форми на открита антифеодална борба. Така това 
еретично по форма и реформаторско по съдържание учение, което разтър-
сило католицизма и осветения от него ред в Средна Европа, в молдовското 
си „издание“ претърпяло подобна промяна, както богомилството при разпро-
странението си в православната среда на север от Дунав. В тази успоредност 
на явленията можем да видим своеобразното потвърждение за очертаните 
особености на обществената структура и феодалните отношения в двете во-
еводства.

Прави впечатление и близостта и дори плътното покритие на редица 
основни положения от хуситското учение в Молдова с богомилските идеи. 
Напълно възможно е осъществяването на някакво взаимодействие на тази 
основа между последователите на двете ереси. Основните огнища на хуситс-
твото били сред унгарските колонисти в Южна Молдова – там били съсредо-
точени и селищата на преселниците от България.

28  Haşdeu, B. Istoria toleranţei religioase în România. Bucureşti, 1869, 28–�0.
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TH� PLAC� OF ST KOSMAS TH� ZOgRAPHIT� IN TH� 
HISTORY OF TH� BULgARIAN ATHONIT� MONAST�RY  

OF ZOgRAPHOU 

St Ko��ma�� the �o��raphite i�� the only B�l��arian ��aint o�� the By�antine period 
��ho i�� �no��n to have had ��ome connection ��ith the B�l��arian Athonite Mona��tery 
o�� �o��rapho�. Hi�� activity in the B�l��arian Athonite ��o�ndation i�� dated to the 
end o�� the 14th and the �e��innin�� o�� the 15th cent�ry. Ba��ed on hi�� �i��e, the date 
o�� hi�� death ��a�� Septem�er 22, 1422. The Gree� and Slavic te�t�� o�� hi�� �i��e ��ere 
critically p��li��hed �y Ivan ���čev in 19711. �or the need�� o�� thi�� p��lication, the 
eminent B�l��arian ��cholar ���ed an earlier Venetian edition o�� St Ko��ma��� Gree� 
�i��e, ��hich ��a�� p��li��hed in 1803 �y Ni�odemo�� Ha��ioreite��2, the te�t a�o�t St 
Ko��ma�� incl�ded in the Μέγας Συνα�αριστήςέγας Συνα�αριστής Συνα�αριστήςΣυνα�αριστής o�� Κ. �o��a�i��Κ. �o��a�i��. �o��a�i��3, and finally Code� 
S�ppl. Gr. 1182 (16th cent�ry, ����. 5–15v), ��hich i�� a man���cript pre��ently �ept at 
the National �i�rary o�� �rance in Pari��4. Attemptin�� to re��tore the initial Slavic te�t 
o�� the ��aint��� �i��e, ���čev re��orted to a B�l��arian variant o�� St Ko��ma��� li��e, ��hich 

1  Dujčev, I. �a Vie de Ko�ma de �o��rapho�. – Хиландарски Зборник (Bel��rade), 2, Хиландарски Зборник (Bel��rade), 2, (Bel��rade), 2, 2,2,,  
1971, 59–67; Halkin, F.  Bi�liotheca Ha��io��raphica Graeca, I. Br�����el��, 1957Bi�liotheca Ha��io��raphica Graeca, I. Br�����el��, 1957. Br�����el��, 1957 Br�����el��, 1957, 1957 19573, 136, no. 393 and 
393�.

2  C��. Νέον ��κλόγιον, ed. Ni�odemo�� Ha��ioreite��. Venice, 1803, 324–326 (��econd edition:έον ��κλόγιον, ed. Ni�odemo�� Ha��ioreite��. Venice, 1803, 324–326 (��econd edition: ��κλόγιον, ed. Ni�odemo�� Ha��ioreite��. Venice, 1803, 324–326 (��econd edition:�κλόγιον, ed. Ni�odemo�� Ha��ioreite��. Venice, 1803, 324–326 (��econd edition:, ed. Ni�odemo�� Ha��ioreite��. Venice, 1803, 324–326 (��econd edition:. Venice, 1803, 324–326 (��econd edition: Venice, 1803, 324–326 (��econd edition: 
Con��tantinople, 1863, 289–291)., 1863, 289–291). 1863, 289–291).

3  Δουκάκης, �, ��. ������ ���������������� ���������� ��������������������x�� ������ � ������ ������� � ��� �ί��, I (September). �thens, 1889,, I (September). �thens, 1889,, 1889, 1889, 
282–286.

4  Dujčev, I. La Vie, 60 (notes 5–8).
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had �een p��li��hed �y the Mona��tery o�� �o��rapho� ��or lit�r��ic p�rpo��e�� in 19115. 
Accordin�� to ���čev, the mon��� o�� �o��rapho� m���t have compiled their B�l��arian 
ver��ion o�� St Ko��ma��� �i��e tran��latin�� and reinterpretin�� the Gree� prototype p��-
li��hed �y Ni�odemo�� Ha��ioreite�� in 18036. Another variant o�� the ��aint��� Gree� 
�i��e i�� �no��n to �e �ept in the ������ian Athonite Mona��tery o�� Saint Panteleimon. 
It date�� ��rom the 17th cent�ry, ��t I. ���čev ��a�� �na�le to con���lt it7.

The content o�� St Ko��ma��� �i��e i�� rather trivial. It�� Gree� te�t contain�� no 
re��erence�� to miracle�� per��ormed �y the ��aint and it�� mo��t important part i�� an epi-
��ode revealin�� that the ��aint had received ��rom God the ��i��t to ��ore��ee the ���t�re8. 
There are al��o t��o other epi��ode�� connected ��ith the Mona��tery o�� Chilandar – one 
involvin�� a namele���� ���perior o�� Chilandar, ��ho��e death Ko��ma�� had ��ore��een, 
and another one concernin�� t��o mon��� o�� Chilandar, ��hom Ko��ma�� had ��aved 
��rom a vicio��� ��na�e attac�. Ho��ever, �oth epi��ode�� are nothin�� ��t ha��io��raphic 
commonplace��. They o����er ��� no name�� and in thi�� ��ay no cro����-re��erence�� co�ld 
�e e��ta�li��hed. �ne can ea��ily concl�de that the ��o-called “Chilandar ��ection� o�� 
St Ko��ma��� �i��e i�� only a compilation o�� �analitie�� and clich��� typical ��or the 
Athonite ha��io��raphic tradition and mentality. Yet, there are t��o di��tinctive name�� 
that appear in St Ko��ma��� �i��e – Chri��tophoro�� and �amiano��. Chri��tophoro�� i�� 
��aid to have �een a hermit and St Ko��ma��� nei��h�o�r St Ko��ma��� nei��h�o�rKo��ma��� nei��h�o�r9. There are no other cl�e�� 
a�� ��ar a�� hi�� identity i�� concerned. �n the contrary, in the ca��e o�� �amiano�� the 
��it�ation i�� q�ite di����erent. �amiano�� i�� ��aid to have �een a re��ident o�� Samareia, 
a locality ��it�ated in the vicinity the Mona��tery o�� ���phi��meno�10. �ven today thi�� 
i�� the name o�� a ��teep hill to the north��e��t o�� the Mona��tery o�� ���phi��meno�. St 
Ko��ma��� Gree� li��e ma�e�� it clear that �amiano�� had ta�en a vo�� never to ��pend 
a ni��ht o�t��ide hi�� cell. Thi�� i�� e�actly the cl�e ��e need in order to identi��y him. 
Accordin�� to J. �e��ort, �amiano�� ��a�� an ���phi��menite mon� – un moine à la li-
mite de la lé�ende et de l�histoire – ��ho died in 1281. He ��a�� �no��n to have ��ivenHe ��a�� �no��n to have ��iven 
a ��imilar promi��e to God – never to ��pend even a ��in��le ni��ht o�t��ide hi�� cave11. 

5  Служба и житіе отца нашего Космы зографскаго чудотворца. The����alonica, 1911,Служба и житіе отца нашего Космы зографскаго чудотворца. The����alonica, 1911,. The����alonica, 1911,, 1911, 1911, 
1–21 (Service o�� the ��aint) and 23–44 (�i��e o�� the ��aint).

6  Dujčev, I. La Vie, �9 (note 4).�9 (note 4).
7  Ibidem, 60. �he codex is listed in the library of Saint Panteleimon�s monastery as no.�he codex is listed in the library of Saint Panteleimon�s monastery as no. 

478. �he life of St Kosmas is written on ff. 1–�v.
8  Ibidem, 62–65.
9  Ibidem, 64–67.
10  Ibidem, 64–6�. For Samareia, cf. Σμυρνάκης, �, ��.�������� Α��ο� Ο�ο��. �thens, 190�, 6��–. Athens, 1903, 635–Athens, 1903, 635–, 1903, 635– 1903, 635–

6�6; �rchives de l��thos VI, �ctes d�Esphigménou, ed. J. Lefort. Paris, 197�, 1�, 1�, 16 and 17., 197�, 1�, 1�, 16 and 17. 197�, 1�, 1�, 16 and 17.
11  Δουκάκης, �, ��. ������ ���������������� ���������� ��������������������x�� ������ � ������ ������� � ��� �ί��, I (February), �68–�71;, I (February), �68–�71; 

Esphigménou, 21.
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Ba��ed on the �i��e o�� St Ko��ma��, �amiano�� ��a�� vi��itin�� a ��riend o�� hi�� ��hen a 
heavy rain almo��t compelled him to �rea� hi�� vo��. Neverthele����, hi�� prayer�� ��ere 
��ervent eno���h to ��ave hi�� ��o�l. He ��a�� mirac�lo���ly tran����erred to hi�� cell, and on 
the ne�t mornin�� he ran to the a�ode o�� hi�� ��riend Ko��ma��, ea��er to tell him a�o�t 
the miracle. �hat i�� rather important in thi�� ca��e i�� that St �amiano��� Gree� �i��e, 
��hich pre���ma�ly re��er�� to event�� that occ�rred prior to the year 1281, de��cri�e�� 
e�actly the ��ame epi��ode. Ba��ed on the ���phi��menite te�t o�� St �amiano��� �i��e, 
�amiano�� ��a�� vi��itin�� a ��riend o�� hi�� named Ko��ma�� ��hen he ��a�� ta�en �y ���r-
pri��e �y a ��torm. There co�ld �e very little do��t that the �ive�� o�� St Ko��ma�� the 
�o��raphite and St �amiano�� the ���phi��menite e����entially re��er to the ��ame event. 
They m���t �e, there�y, not only correlated ��t al��o coeval. Havin�� ��cr�tini�ed 
���čev��� p��lication o�� St Ko��ma�� �i��e, J. �e��ort i�� convinced that the chronolo��i-
cal ��rame o�� the Ko��ma��� �i��e ha�� not �een altered �y po��terior literary interven-
tion��12. Accordin�� to him, the date o�� Ko��ma����� death – Septem�er 22, 1422 – i�� 
the correct one. Ko��ma�� and �amiano�� ��ere no do��t contemporarie��. Given that. Ko��ma�� and �amiano�� ��ere no do��t contemporarie��. Given that Ko��ma�� and �amiano�� ��ere no do��t contemporarie��. Given that 
the ha��io��raphical ��o�rce that o����er�� ��� the date o�� St �amiano�� death i�� not q�ite 
relia�le, one can ea��ily concl�de that �amiano�� m���t have �een active d�rin�� the 
late 14th cent�ry13, and not in the ei��ht decade o�� the 13th cent�ry.

It i��, there�y, o�vio��� that the evidence a�o�t role that St Ko��ma�� played 
in the ��pirit�al li��e o�� the B�l��arian Athonite Mona��tery o�� �o��rapho� i�� very 
re��tricted. Hi�� �i��e ��ay�� a���ol�tely nothin�� a�o�t the pop�lation o�� the B�l��arian 
Athonite ��o�ndation ��rom 1370 to 1430. �hat el��e do ��e �no�� a�o�t the B�l��arian 
Athonite ��o�ndation ��rom 1370 to 1470?

In J�lly 1372 the Patriarch o�� Con��tantinople, Philotheo�� Ko��ino��14, i�����ed 
a very ��pecial charter in ��avo�r o�� the Mona��tery o�� �o��rapho�. Accordin�� to thi�� 
doc�ment, there ��a�� a ch�rch dedicated to St �emetrio�� in the B�l��arian Athonite 
��o�ndation. It ��a�� erected �y a per��on de��cri�ed a�� Philotheo��� ��pirit�al ��on – a 
certain Brani��lav – and ��a�� directly ����ordinated to the ��ri��diction o�� the patriarch 
o�� Con��tantinople15. Brani��lav ��a�� ���rely the ��econd eminent ari��tocrat o�� Slavic 
ori��in ��ho ��a�� a ma�or �ene��actor o�� the Mona��tery o�� �o��rapho�. The fir��t one 

12  Esphigménou, 21 (note 71); Παυλικιάνωφ, �, ��. ΟΟ ����ο� ������ο� �� ����x� Pθ���κx �ο��ο�x ������ο�.������ο�.. 
– ������κ�� (�thens),������κ�� (�thens), (Athens),(Athens),Athens),),, 12,  1998, 124;, 124; Павликянов, К. История на българския светогорски 
манастир Зограф от 980 до 1804 г. Sofia, 200�, 110., 110.

13  Esphigménou, 21 (note 69).
14  For Philotheos, see Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (hereafter PLP), 

vol. I–XII, ed. E. �rapp. Vienna, 1976-199�, no. 11917;. Vienna, 1976-199�, no. 11917; Vienna, 1976-199�, no. 11917;, 1976-199�, no. 11917; 1976-199�, no. 11917; Pavlikianov, C. �he Medieval �ristocracy 
on Mount �thos. Sofia, 2001, 9�–96., 2001, 95–96. 2001, 95–96.

15  �ctes de l��thos IV, �ctes de Zographou, ed. W. Regel, E. Kurtz, and B. Korablev. – 
Византійскій Временникъ,, 1� (1907), Прило�еніе 1 (reprint �msterdam 1969), no. 46;Прило�еніе 1 (reprint �msterdam 1969), no. 46; 1 (reprint �msterdam 1969), no. 46; Gelzer, 
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��a�� the pinkernes Stracimir, ��ho ��a�� a hi��h o��ficial o�� the B�l��arian C�ar John 
Ale�ander. In 1344 Stracimir �eq�eathed to the B�l��arian Athonite Mona��tery the 
villa��e o�� Marmarion near the mo�th o�� the Strymon �iver16. Brani��lav doe�� not 
appear in other ��o�rce��17, ��t Philotheo��� act ma�e�� it clear that he m���t have �een 
an eminent per��on. Hi�� ��ocial �ac���ro�nd and nationality remain �ncertain, ��t 
it i�� clear that it ��a�� him ��ho had a���ed the patriarch to i�����e hi�� confirmative 
charter in ��avo�r o�� �o��rapho�18. Accordin�� to �. Papachry����antho�, �y 1372 the 
Mona��tery o�� �o��rapho� had already o�tained the ��tat��� o�� patriarchal mona��tery. 
Ho��ever, it ��a�� not yet promoted to the ran� o�� a staurope�iac ��o�ndation, ��o it 
��till had to pay the ��o-called kanonikon ta� to the local �i��hop. The ta� e�emption 
��ranted �y Philotheo�� Ko��ino�� in J�lly 1372 concerned only Brani��lav��� ch�rch 
o�� Saint �emetrio�� and did not apply to the ��hole mona��tery, ��hich ��a�� promoted 
to the ran� o�� a staurope�iac ��o�ndation �y the Patriarch Theolepto�� I in 152119.

Prior to 1393 a per��on named Theodore Vladimirio� donated to �o��rapho� 
a land la�elled “S�orivit�a�. Act�ally, it ��a�� not e�actly a donation ��t a payment 
��or an adelphaton20 ��hich Vladimirio� o�tained in the Mona��tery o�� �o��rapho�. 
Ba��ed on the relevant doc�ment �ept in �o��rapho���� archive, Vladimirio� even 
ac�no��led��ed that S�orivit�a had �een an ancient property o�� �o��rapho�. The 
��ame ��tatement can �e al��o ��o�nd in an adelphaton contract ��i��ned �y the eminent 
By�antine o��ficial Bryennio�� �a���ari��. It i�� ��ritten on the ��ame piece o�� paper, 
e�actly a�ove that o�� Theodore Vladimirio�21. �ith thi�� doc�ment �a���ari�� �e-

H. Sechs Urkunden des Georgsklosters Zografu. – Byzantinische Zeitschrift, 12 (190�), 499–�00 
and �07–�08, no. 1.

16  Cf. Zographou, no. 36, l. 12–16; Pavlikianov, �. �. �ristocracy, 164. For Stracimir, seeFor Stracimir, see 
PLP, no. 26861; Malingoudis, Ph. �ie mittelalterlichen Inschriften der �ämus-�albinsel. I. �ieI. Die 
bulgarischen Inschriften. �hessalonica, 1979, 87;, 1979, 87; 1979, 87; Gjuzelev, V.  Bulgarien zwischen Orient und 
Okzident. �ie Grundlagen seiner geistigen Kultur vom 1�. bis zum 1�. Jahnhundert. Vienna-Köln-
Weimar, 199�, 107., 199�, 107. 199�, 107.

17  For Branislav, see Moravcsik, G. Byzantinoturcica, II. Berlin, 19�8, 206; PLP, no., 1958, 206; PLP, no. 1958, 206; PLP, no. 
19811.

18  Zographou, no. 46, l. 19–22; Gelzer, H. Sechs Urkunden, 499–�00 and �07, no. 1, l. 14-
16 (verses 21–24). Cf. alsoCf. also Darrouzès, J. Les regestes des actes du Patriarchat de Constantinople. 
I. Les actes des patriarches. Fasc. �. Les regestes de 1�10 �� 1�76. Paris, 1977, �46–�47, no. 26��.Les regestes de 1�10 �� 1�76. Paris, 1977, �46–�47, no. 26��. �� 1�76. Paris, 1977, �46–�47, no. 26��.1�76. Paris, 1977, �46–�47, no. 26��., 1977, �46–�47, no. 26��. 1977, �46–�47, no. 26��.

19  Zographou, no. �7; Papachryssanthou, D. �istoire d�un évêché byzantin: �iérissos en 
Chalcidique. – Travaux et Mémoires, 8 (1981), �78–�79 (notes �0–��).

20  For the term adelphaton, see Herman, E. �ie Regelung der �rmut in den byzantinischen 
Klöstern. – Orientalia Christiana Periodica, 7 (1941), 444–449; Живојиновић, М. Аделфати у 
Византији и средњевековној Србији. – Зборник �адова Византоло�ког Института,. – Зборник �адова Византоло�ког Института, Зборник �адова Византоло�ког Института,, 11, 1968,, 1968, 1968, 
241–270..

21  Павликянов, К. История на българския светогорски манастир Зограф, 70-74 and 
125–126.–126.126.
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q�eathed to �o��rapho� a piece o�� land ��it�ated near the ca��tle o�� Serrhai. Ho��ever, 
it i�� clear that Bryennio�� had delivered it to the B�l��arian Athonite mona��tery in 
e�chan��e ��or an adelphaton. Hi�� doc�ment i�� �ndated too, ��t hi�� name appear�� in 
many other ��o�rce��. In 1355 he had ��i��ned a praktikon i�����ed ��or the Mona��tery o�� 
Me��i��te �avra, ��hich de��cri�ed the mona��tery��� e��tate�� on the i��land o�� �emno��22. 
In a praktikon ��i��ned �y Geor��e Synadeno�� A��tra��23 in 1361, Bryennio�� �a���ari�� 
i�� mentioned a�� the receiver o�� an earlier imperial prosta�ma. Thi�� happened in 
135424. �n the other hand, the By�antine �mperor John VI Kanta�o��eno�� men-
tion�� that in 1327 one Bryennio�� �a���ari�� ��a�� ordered �y the �mperor Androni�o�� 
Palaiolo��o�� to move t��o tho���and C�man�� ��rom Thrace to the i��land�� o�� �emno��, 
Tha��o�� and �e���o��25. I�� Bryennio�� ��a�� active a�� early a�� 1327, in 1354-1355 he 
m���t have already �een in hi�� fi��tie��. �or a per��on o�� that a��e the p�rcha��e o�� a 
mona��tery “��ocial in���rance�, ��hich ��a�� ����ally de��cri�ed ��ith the term adel-
phaton, m���t have �een e�actly ��hat he needed ��or hi�� approachin�� old a��e. ��r ��or hi�� approachin�� old a��e. ��r. ��r 
Bryennio�� �a���ari�� m���t have �een a relative o�� Ma�ario�� Bryennio��, �emetrio�� 
Bryennio�� �a���ari�� and Michael �a���ari�� Bryennio�� Philanthropeno��, ��ho ��ere 
all repre��entative�� o�� a no�le By�antine clan atte��ted in the city o�� Serrhai d�rin�� 
the ��econd hal�� o�� the 14th cent�ry26.

The adelphaton contract�� o�� Bryennio�� �a���ari�� and Theodore Vladimirio� 
�ept in �o��rapho� are copied on the ��ame ��heet o�� paper ��t �y t��o di����erent hand��. 
Both doc�ment�� re��er to �o��rapho���� ���perior Pa�l and to ��ome other mon��� o�� 
��hom only one Kalli��to�� appear�� in �oth act��. It i��, there��ore, q�ite pro�a�le that 
�oth doc�ment�� ��ere pro�a�ly i�����ed at a�o�t the ��ame time. Ba��ed on the data 
di��c�����ed a�ove, �a���ari��� doc�ment co�ld �e dated to a�o�t 1360. Vladimirio���� 
act m���t have �een ��ritten a decade or t��o a��ter it, ��t in all ca��e�� prior to the 
year 1393, ��ince �y that date the land o�� S�orivit�a ��a�� already the property o�� 
�o��rapho�.

The ��ocial ran� o�� Bryennio�� �a���ari�� ��a�� ���rely in��erior i�� compared to that 
o�� the a��orementioned Slav no�lemen Brani��lav and Stracimir. �n the other hand, 
Theodore Vladimirio� m���t have �een a provincial military o��ficer o�� lo��er ran�. 
Hi�� ���rname i�� not typical ��or a per��on o�� Slavic de��cent �orn in the Chal�idi�e 
Penin���la, ��ince in that re��ion the prevailin�� variant o�� the name Vladimir i�� 

22  �rchives de l��thos X. �ctes de Lavra III, еd. P. Lemerle, �. Guillou, N. Svoronos, and 
�. Papachrysanthou with the collaboration of S. Ćirković. Paris, 1980, no. 1�6, l. 160–161.

23  PLP, no. 1598.
24  Lavra, III, no. 1�9, l. 67–68., III, no. 1�9, l. 67–68. III, no. 1�9, l. 67–68.
25  Lavra, III, 60., III, 60. III, 60.
26  Esphigménou, 172 and 17�–177, no. �0. Cf. also PLP, no. �2�9 and 14�29.
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����ally Vlado��27. ��r concl���ion, there�y, i�� that Vladimirio� m���t have �een a 
military o��ficer o�� the Ser�ian C�ar Stephen ��šan. Hi�� property in the vicinity 
o�� Mo�nt Atho�� m���t have �een acq�ired d�rin�� the Ser�ian e�pan��ion in �a��tern 
Macedonia in 1345–1355.

Mo�nt Atho�� declared it�� final ����mi����ion to the �ttoman �mpire in 142428. 
Ho��ever, the archive�� o�� �o��rapho� contain only t��o Slavic doc�ment�� ��hich 
co�ld �e dated to the period 1394–1498. They are charter�� o�� the Grand ���e�� o�� 
Moldavia ��hich de��cri�e their �enevolent deci��ion to provide an ann�al ������idy to 
the B�l��arian Athonite ��o�ndation. In �e�r�ary 1433 the ��rand d��e o�� Moldavia, 
Ale�ander the Good (Ale�andr� cel B�n, 1400–1431), i�����ed a doc�ment arran��in�� 
the yearly donation o�� 3000 aspra to the Mona��tery o�� �o��rapho�29. Ho��ever, the 
date o�� hi�� act ��eem�� to �e ��ron�� �y at lea��t t��o year��, ��ince in 1433 r�ler�� o�� 
Moldavia ��ere the Grand ���e�� Iliaş and Stephen II30.

In Septem�er 1470 the Grand ���e o�� Moldavia, Stephen the Great (Ste��an 
cel Mare, 1457–1504)31, i�����ed a doc�ment ��rantin�� an ann�al ������idy o�� 500 aspra 
to �o��rapho���� ho��pital32. Accordin�� to the e�plicit ��tatement o�� the Moldavian 
r�ler, prior to the year 1470 he m���t have con��tr�cted a ho��pital in the B�l��arian 
Athonite ��o�ndation. Hi�� ��econd ��tep ��a�� to provide reven�e ��or it. The charter 
o�� Stephen the Great i�� the only ��o�rce revealin�� the e�i��tence o�� a ho��pital in 
�o��rapho� a�� early a�� the ��econd hal�� o�� the 15th cent�ry. Ba��ed on G. Smyrna�e��, 
in 1456 Stephen the Great m���t have donated to �o��rapho� a lar��e icon o�� Saint 
Geor��e, the third in importance ��or the pre��ent day c�lt o�� the ��aint in the B�l��arian 
mona��tery. It i�� pre��ently e�po��ed in ��ront o�� the le��t ��in�� o�� the altar ��creen in 
�o��rapho���� modern katholikon33. Accordin�� to Smyrna�e��, �y the �e��innin�� o�� 
the 20th cent�ry three more charter�� o�� �allachian and Moldavian r�ler�� datin�� 
��rom the period 1400-1500 ��ere �ept in �o��rapho���� archive��:

1. A doc�ment o�� Ale�ander the Good o�� Moldavia dated �e�r�ary 9, 
1429. It concerned a mona��tery in Be����ara�ia ���pervi��ed �y an a��ot 
named Kypriano��. Thi�� mona��tery ��a�� then ��ranted to Ale�ander��� 

27  �rchives de l��thos XI. �ctes de Lavra IV, еd. P. Lemerle, �. Guillou, N. Svoronos, andеd. P. Lemerle, �. Guillou, N. Svoronos, andd. P. Lemerle, �. Guillou, N. Svoronos, and 
�. Papachrysanthou with the collaboration of S. Ćirković. Paris, 1982, 2�6., 1982, 236. 1982, 236.

28  Schreiner, P. �ie byzantinischen Kleinchroniken, I. Vienna, 197�, 47�, no. 6��64; II,, 197�, 47�, no. 6��64; II, 197�, 47�, no. 6��64; II, 
Vienna 1977, 422–42�.

29  Zographou, 17�, Slavic act no. 6, l. 16–20.
30  Sugar, P. Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1��4-1804. Seattle-London, 1977,, 1977, 1977, 

�27.
31  Ibidem, 11�–117 and �27.
32  Zographou, 176, Slavic act no. 7, l. 10–14.
33  Σμυρνάκης,, �. �������� Α��ο� Ο�ο��, ��9., 559.
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��i��e, Marina34. It ��eem�� that thi�� ��a�� the ��o-called Kiprianski manastir, 
a ��ell �no��n dependency ��hich �o��rapho� acq�ired in Jan�ary 1698 
��ith a chrysobull o�� the Grand ���e o�� Moldavia, Antioch Con��tantine 
Cantemir (1695–1700 and 1705–1707)35.

2. A doc�ment o�� Stephen the Great o�� Moldavia dated J�ne 10, 146636.
3. A doc�ment o�� �ad� the Great o�� �allachia (�ad� cel Mare, 1495–1508) 

dated J�ly 23, 150037.
The��e three doc�ment�� are not incl�ded in the p��lication o�� �o��rapho���� 

archive made �y �. K�rt�, �. �e��el and B. Kora�lev in 1907. Ho��ever, a char-
ter o�� the Grand ���e o�� Moldavia, Antioch Con��tantine Cantemir, dated Jan�aryGrand ���e o�� Moldavia, Antioch Con��tantine Cantemir, dated Jan�aryrand ���e o�� Moldavia, Antioch Con��tantine Cantemir, dated Jan�ary 
1698 ma�e�� it clear that Stephen the Great had act�ally �een one o�� the mo��t im-
portant �ene��actor�� o�� �o��rapho�. He had erected a ne�� re��ectory in the B�l��arian 
Athonite ��o�ndation and re��ilt ��ome demoli��hed part�� o�� it�� ��ortified enclo���re38. 
Accordin�� to a ��tone in��cription p��li��hed �y J. Ivanov, �o��rapho���� late medieval 
re��ectory, ��hich ��a�� de��troyed ��hortly a��ter 185939, ��a�� con��tr�cted �y Stephen 
the Great o�� Moldavia in 149540.

The data ��e analy�ed a�ove do not el�cidate the activity o�� St. Ko��ma�� in 
the Mona��tery o�� �o��rapho�. B�t ��hat do ��e �no�� a�o�t the mon��� o�� �o��rapho� 
��rom 1370 to 1470? 

In 1370 a �o��raphite ���perior named �aniel ��i��ned an act o�� Chilandar41 and 
the ortho��raphy o�� hi�� ��i��nat�re ��a�� B�l��arian. �hat i�� rather �ne�pected i�� that 
a �o��raphite a��ot ��ith the ��ame name appear�� in the ��o-called Svodna �ramota 
o�� the B�l��arian mona��tery42. Accordin�� to thi�� ��al��e act, in 1371 John U��l�e��a had 
delivered to the a��ot �aniel a charter ��hich confirmed all the earlier privile��e�� o�� 
hi�� mona��tery. It i�� ��ell �no��n that in April 1371 the Ser�ian r�ler o�� Serrhai really 
vi��ited Mo�nt Atho��. �aniel��� ori��inal ��i��nat�re o�� 1370 and the �ne�pected re��er-

34  Ibidem, 560.
35  Zographou, 18�–187, Slavic act no. 12. For �ntioch Cantemir, see Sugar, P. Southeastern 

Europe, 328.
36  Σμυρνάκης, �. Τò Α��ο� Ο�ο��, �60.
37  Ibidem, �60. For Radu the Great, seeIbidem, �60. For Radu the Great, see, �60. For Radu the Great, seeFor Radu the Great, see Sugar, P. Southeastern Europe, �29.
38  Zographou, 18�–187, Slavic act no. 12, l. �1–�9.
39  Θεοχαρίδης, Π. �ο��� κ�ì �κy���� �ο ‘Α�ίο� Ο�ο���. Φ��ο�����κx κ�������x �ο 

1870 (�Α��ο�����κx Φ��ο����ί� 4). �hessalonica, 1996, �8–�9, no. 11.Thessalonica, 1996, 38–39, no. 11., 1996, 38–39, no. 11. 1996, 38–39, no. 11.no. 11.. 11.
40  Иванов, Й. Български старини из Македония. Sofia, 19�1. Sofia, 19�1Sofia, 19�1, 1931 19312 (reprint Sofia, 1970), 2�9–reprint Sofia, 1970), 2�9– Sofia, 1970), 2�9–Sofia, 1970), 2�9–, 1970), 2�9– 1970), 2�9–

240 no. 14.no. 14.. 14.
41  �ctes de l��thos V, �ctes de Chilandar, I, �ctes grecs, éd. L. Petit. – Византійскійéd. L. Petit. – Византійскійd. L. Petit. – Византійскій. Petit. – ВизантійскійPetit. – Византійскій ВизантійскійВизантійскій 

Временник, 17 (1911), Прило�еніе 1 (reprint �msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf. 17 (1911), Прило�еніе 1 (reprint �msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf.Прило�еніе 1 (reprint �msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf. 1 (reprint �msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf.reprint �msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf. �msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf.�msterdam, 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf., 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf. 197�), no. 1��, l. 42–4�. Cf.no. 1��, l. 42–4�. Cf.. 1��, l. 42–4�. Cf.l. 42–4�. Cf.. 42–4�. Cf.–4�. Cf.4�. Cf.Cf.. Божилов, 
И. Българите във Византийската им�ерия. Sofia, 199�, �04, no. ��4a. Българите във Византийската им�ерия. Sofia, 199�, �04, no. ��4a.Българите във Византийската им�ерия. Sofia, 199�, �04, no. ��4a.. Sofia, 199�, �04, no. ��4a. Sofia, 199�, �04, no. ��4a.Sofia, 199�, �04, no. ��4a., 199�, �04, no. ��4a. 199�, �04, no. ��4a.no. ��4a.. ��4a.a..

42  Zographou, 174, Slavic act no. �, l. 189–190;Zographou, 174, Slavic act no. �, l. 189–190;, 174, Slavic act no. �, l. 189–190;Slavic act no. �, l. 189–190; act no. 5, l. 189–190;act no. 5, l. 189–190; no. 5, l. 189–190;no. 5, l. 189–190;. 5, l. 189–190;l. 189–190;. 189–190; Иванов, Й. Български старини, �46., �46.
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ence to him a year later in the te�t o�� a ��al��e doc�ment are pro�a�ly not a ��imple 
coincidence43. They indicate that ��ome part�� o�� the ��al��e Svodna �ramota may ��ell 
re��er to real per��on��44.

In 1370 an a��ot named Kallini�o�� i�� mentioned in an act o�� Chilandar. He 
��a�� accompanied �y the mon��� Pa�l, Con��tantine Patri�io��, Serapion and John45. 
In a�o�t 1350-1375 an a��ot named Pa�l i�� mentioned in the adelphaton con-
tract o�� the By�antine no�leman Bryennio�� �a���ari��. He ��a�� accompanied �y 
the �o��raphite elder Kalli��to�� and the e�-���perior�� �ometiano�� and Theodo��io��. 
Be��ore 1393 an a��ot named Pa�l i�� al��o mentioned in the adelphaton contract 
o�� the military o��ficer Theodore Vladimirio�. He ��a�� then accompanied �y the 
�o��raphite e�-���perior �aniel and the mon��� Theo�ti��to��, �aphael, Barlaam, 
Kalli��to��, Gera��imo��, Theodo�lo��, John and Metrophane��46. In 1423 an a��ot 
named Pachomio�� appear�� in an act o�� the Mona��tery o�� Saint Pa�l47.

Prior to 1423 in the mona��tery lived the B�l��arian ��aint Ko��ma��: сеи пре-сеи пре-
подобныи отецъ нашъ Косма бяше от рода болгарскаго … отдаша его ради… отдаша его радиотдаша его ради 
наученія чтению и писму, первее, по природному своему болгарскому язи-
ку, таже и по елиногреческому діалекту … возврати ся въ свои монастырь… возврати ся въ свои монастырьвозврати ся въ свои монастырь 
Зографъ48.

In 1430 an e�-a��ot named Ba��il appear�� in an act o�� the Mona��tery o�� Saint 
Panteleimon49. In 1431 a ���perior named Mo��e�� i�� mentioned in a doc�ment o�� the 
Grand ���e o�� Moldavia, Ale�ander the Good. He i�� ��aid to have �een then ac-

43  Острогорски, Г. Серска област �осле Ду�анове смрти. Belgrade, 196�, 11�–114 and. Belgrade, 196�, 11�–114 andBelgrade, 196�, 11�–114 and, 196�, 11�–114 and 196�, 11�–114 andand 
141; Παυλικιάνωφ, �.. ΟΟ ����ο� ������ο� �� ����x� Pθ���κx �ο��ο�x ������ο�, 12�;������ο�, 12�;, 123; Павликянов, К. История 
на българския светогорски манастир Зограф, 109., 109.

44  Cf.Cf.. Стоилов, А. Своден хрисовул за историята на Зографския монастир. – Сборник. – Сборник Сборник 
в чест на В. Златарски. Sofia, 192�, 447–4�7.. Sofia, 192�, 447–4�7. Sofia, 192�, 447–4�7.Sofia, 192�, 447–4�7., 192�, 447–4�7. 192�, 447–4�7.

45  Chilandar, no. 1�7, l. 61–64.Chilandar, no. 1�7, l. 61–64., no. 1�7, l. 61–64.no. 1�7, l. 61–64.. 1�7, l. 61–64.l. 61–64.. 61–64.
46  Павликянов, К. История на българския светогорски манастир Зограф, 70–74;, 70–74; 

Pavlikianov, �, ��. Cosma e il monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimoCosma e il monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimo e il monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimoe il monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimo il monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimoil monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimo monastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimomonastero athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimo athonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimoathonita bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimo bulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimobulgaro di Zographou. – Atanasio e il monachesimo di Zographou. – Atanasio e il monachesimodi Zographou. – Atanasio e il monachesimo Zographou. – Atanasio e il monachesimoZographou. – Atanasio e il monachesimo. – Atanasio e il monachesimoAtanasio e il monachesimo e il monachesimoe il monachesimo il monachesimoil monachesimo monachesimomonachesimo 
al Monte �thos (�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione Monte �thos (�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezioneMonte �thos (�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione �thos (�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione�thos (�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione (�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione�tti del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione del XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezionedel XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione XII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezioneXII Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione Convegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezioneConvegno ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione ecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezioneecumenico internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione internazionale di spiritualit�� ortodossa, sezioneinternazionale di spiritualit�� ortodossa, sezione di spiritualit�� ortodossa, sezionedi spiritualit�� ortodossa, sezione spiritualit�� ortodossa, sezionespiritualit�� ortodossa, sezione�� ortodossa, sezioneortodossa, sezione, sezionesezione 
bizantina). �orino, 200�, 14�–146.). �orino, 200�, 14�–146.�orino, 200�, 14�–146., 200�, 14�–146. 200�, 14�–146.

47  Χρυσοχοΐδης, ��. ‘Ι��N �ο�x ‘Α�ίο� Π���ο�. Κ����ο�ο�� �ο P�χ�ίο�. –  ������κ��, 4 
(�thens, 1981), 271, no. 20 (see also 27�, pl. 6);�thens, 1981), 271, no. 20 (see also 27�, pl. 6); 1981), 271, no. 20 (see also 27�, pl. 6);no. 20 (see also 27�, pl. 6);. 20 (see also 27�, pl. 6);see also 27�, pl. 6); also 27�, pl. 6);also 27�, pl. 6); 27�, pl. 6);pl. 6);. 6); Παυλικιάνωφ, �.. Ο Ο ����ο� ��x� Pθ���κx �ο�x 
������ο�, 12�–124; Павликянов, К. История на българския светогорски манастир Зограф,, 
110.

48  Dujčev, I. La Vie, 1971, 61–6� and 66.
49  �rchives de l��thos XII, �ctes de Saint-Pantéléèmôn, еd. P. Lemerle, G. �agron, and S. 

Ćirković. Paris, 1982, no. 20, l. �1; �rchives de l��thos III, �ctes de Xéropotamou, éd. J. Bompaire. 
Paris, 1964, �ppendice III (no. 29 bis), 241–24�. Cf. also Божилов, Българите, 2��, no. 147;, 2��, no. 147; 
Παυλικιάνωφ, �, � ��. Ο ΟΟ ����ο� ������ο� �� ����x� Pθ���κx �ο��ο�x ������ο�, 124;������ο�, 124;, 124; Павликянов, К. История на 
българския светогорски манастир Зограф, 110., 110.
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companied �y the mon� Jo��eph and the prie��t Ger�a��io��50. In 1449 an a��ot named 
Mar� i�� atte��ted in an �np��li��hed act o�� Vatopedi51. �inally, in 1466 an elder 
named ����tratio�� i�� �no��n to have ��i��ned an act o�� Chilandar52.

S�mmari�in�� the data commented a�ove, ��e m���t �nder��core that ��e have 
no cl�e�� pertainin�� to the participation o�� St. Ko��ma�� in the live o�� �o��rapho���� 
mona��tic comm�nity. Thi�� i��, ho��ever, o�r mo��t important concl���ion – ��e m���t 
ac�no��led��e that, ��or the time �ein��, ��e �no�� very little a�o�t St Ko��ma�� and the, ��or the time �ein��, ��e �no�� very little a�o�t St Ko��ma�� and the��or the time �ein��, ��e �no�� very little a�o�t St Ko��ma�� and the 
role that he played in the ��pirit�al and economical li��e o�� the B�l��arian Athonite 
��o�ndation.

50  Zographou, 17�, Slavic act no. 6, l. 22–24; Павликянов, К. История на българския 
светогорски манастир Зограф, 110., 110.

51  It is our pleasure to express our gratitude to father �rsenios Vatopedinos, who repeatedly 
allowed us to work in the archive of Vatopedi. �he act is kept in Quadrangle � as no. 2��. Mark�s�. Mark�s. Mark’s 
signature can be found on l. 21. Cf. Παυλικιάνωφ, �., �. �.�. ΟΟ ����ο� ������ο� �� ����x� Pθ���κx �ο��ο�x ������ο�,������ο�,, 
124–12�; Павликянов, К.  История на българския светогорски манастир Зограф, 110., 110.

52  Mosin, V., A. Sovre. Supplementa ad acta graeca Chilandarii. Ljubljana, 1948, no. 12, l.. Ljubljana, 1948, no. 12, l. Ljubljana, 1948, no. 12, l., 1948, no. 12, l. 1948, no. 12, l. 
28; Παυλικιάνωφ, �., �. �.�.. ΟΟ ����ο� ������ο� �� ����x� Pθ���κx �ο��ο�x ������ο�, 12�;������ο�, 12�;, 125; Павликянов, К.  История 
на българския светогорски манастир Зограф, 110., 110.
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Аксиния Джурова 

уКРАСАТА НА гРЪЦКИТЕ ЛИТуРгИчНИ РЪКОпИСИ  
ОТ X��I–X��III В. 

ТРАДИЦИя И ИНОВАЦИя

Известен факт е, че от втората половина на XVI в., след близо едно сто-
летие, в което преобладават скромно украсените гръцки ръкописи, се наблю-
дава свръхпроизводство на илюстрирани ръкописи1. Това са обикновено лук-

1  Известно е, че ръкописите, създадени през XV–XVI в. (до 70-те години), сеИзвестно е, че ръкописите, създадени през XV–XVI в. (до 70-те години), се XV–XVI в. (до 70-те години), сеXV–XVI в. (до 70-те години), се–XVI в. (до 70-те години), сеXVI в. (до 70-те години), се в. (до 70-те години), сев. (до 70-те години), се. (до 70-те години), се (до 70-те години), седо 70-те години), се 70-те години), се-те години), се), се, се сесе 
отличават със скромна украса от растителни мотиви, оцветени в червено: със скромна украса от растителни мотиви, оцветени в червено:със скромна украса от растителни мотиви, оцветени в червено:: Patrinélisélislis, �.. 
$Åëë�íå�� êď�éêďãñÜ�ďé ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡Åëë�íå�� êď�éêďãñÜ�ďé ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ êď�éêďãñÜ�ďé ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡êď�éêďãñÜ�ďé ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡Ü�ďé ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ďé ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ô�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡�í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡í �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ �ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡�ñüíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡üíùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡íùí ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ô��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡��� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡�� áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡áíáãåíí��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡��åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡�åù��. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡. � Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡Å�åô�ñ��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡��� ôď‡ �å�áéùíéêď‡�� ôď‡ �å�áéùíéêď‡ ôď‡ �å�áéùíéêď‡ôď‡ �å�áéùíéêď‡‡ �å�áéùíéêď‡�å�áéùíéêď‡‡ 
’�ñ�å�ďõ�ñ�å�ďõ�ďõďõ (Athène��), 8–9 (1958–1959), 1961, 63–65;Athène��), 8–9 (1958–1959), 1961, 63–65;ène��), 8–9 (1958–1959), 1961, 63–65;ne��), 8–9 (1958–1959), 1961, 63–65;), 8–9 (1958–1959), 1961, 63–65; 8–9 (1958–1959), 1961, 63–65; Canart, P.. Scri�e�� ��rec�� de la �enai����ance. ��rec�� de la �enai����ance.��rec�� de la �enai����ance. de la �enai����ance.de la �enai����ance. la �enai����ance.la �enai����ance. �enai����ance.�enai����ance.. 
Addition�� et correction�� a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, et correction�� a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,et correction�� a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, correction�� a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,correction�� a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,a�� r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,r�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,�pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,pertoire�� de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,de Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,Vo��el-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,-Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,Gardtha���en et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,et de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,de Patrin�li��. – Scriptori�m, 17, Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,Patrin�li��. – Scriptori�m, 17,�li��. – Scriptori�m, 17,li��. – Scriptori�m, 17,. – Scriptori�m, 17, Scriptori�m, 17,Scriptori�m, 17,, 17, 17, 
1963, 56–82;–82;82; Politis-�akellariadou-�akellariadou�akellariadou, M.. Λåéôďõñãéê�� �åéñüãñá�á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ���� �åéñüãñá�á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ���åéñüãñá�á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ��üãñá�á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ��ãñá�á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ���á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ��á ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ�� ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ��ô��� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ����� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ���� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ�� �Ó�ďë��� ��ď�åďõ��Ó�ďë��� ��ď�åďõ����� ��ď�åďõ���� ��ď�åďõ�� ��ď�åďõ����ď�åďõ���� 
�ô�í Ęý�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,�í Ęý�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,í Ęý�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�, Ęý�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,Ęý�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,ý�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,�ñď. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,. � ��Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,Å�åô�ñ��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,��� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,�� ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�, ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,ôď‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,‡ Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,Ę�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,�íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,íôñďõ ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�, ��Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,Å�é�ô�ìďíéê�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,�í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,í ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�, ��Åñåõí�í �Λåõêù��á�,Åñåõí�í �Λåõêù��á�,�í �Λåõêù��á�,í �Λåõêù��á�, �Λåõêù��á�,Λåõêù��á�,�, XVII,, 
1988–1989, 81–111. Изключение от това правило са ръкописите, създадени на Крит:Изключение от това правило са ръкописите, създадени на Крит:: Rothe, 
H.. Te�till�mination �ei eini��en Schrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca �ei eini��en Schrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca�ei eini��en Schrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca eini��en Schrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��recaeini��en Schrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca Schrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��recaSchrei�ern �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca �reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca�reti��cher Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca Her��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��recaHer��n��t. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��reca. – Paleo��rafia e codicolo��ia ��recaPaleo��rafia e codicolo��ia ��reca e codicolo��ia ��recae codicolo��ia ��reca codicolo��ia ��recacodicolo��ia ��reca ��reca��reca 
(Berlin, �ol��en�üttel 1983). �d.Berlin, �ol��en�üttel 1983). �d., �ol��en�üttel 1983). �d. �ol��en�üttel 1983). �d.�ol��en�üttel 1983). �d.üttel 1983). �d.ttel 1983). �d. 1983). �d.�d.. D. Harl��nger, �. Prato. Harl��nger, �. PratoHarl��nger, �. Prato, �. Prato�. Prato. PratoPrato et al. I–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,et al. I–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362, al. I–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,al. I–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,. I–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,I–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,–II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,II. Ale����andria, 1991, I, 355–362,. Ale����andria, 1991, I, 355–362,Ale����andria, 1991, I, 355–362,, 1991, I, 355–362,I, 355–362,, 355–362, 
както и ръкописите, свързани с продукцията на гръцката колония във Венеция: Vene�ia centro: Vene�ia centroVene�ia centro centrocentro 
di media�ione tra �riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. media�ione tra �riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.media�ione tra �riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. tra �riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.tra �riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. �riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.�riente e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.e �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. �ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.�ccidente (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. (Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.Secoli XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d. XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.XV–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.–XVI). A��petti e pro�lemi. �d.XVI). A��petti e pro�lemi. �d.). A��petti e pro�lemi. �d.A��petti e pro�lemi. �d. e pro�lemi. �d.e pro�lemi. �d. pro�lemi. �d.pro�lemi. �d.. �d.�d.. H. �. Beck, M.. �. Beck, M.�. Beck, M.. Beck, M.Beck, M., M.M.. 
Manoussacas, A. Pertusi, A. PertusiA. Pertusi. PertusiPertusi. II. �lorence, 1977;II. �lorence, 1977; Pertusi, A. ���mane��imo ��reco della fine del ��ecolo 
XIV a��li ini�io del ��ecolo XVI, Storia della c�lt�ra veneta, 3.1; �al primo ��attrocento al Concilio 
di Trento. �d. �. Arnoldi, M. Pastore �tocchi. Vicen�a, 1980, 177–264; �eanakopoulos, D. 
Scholar�� in Venice. – In : St�die�� in the �i����emination o�� Gree� �earnin�� ��rom By�anti�m to 
�e��tern ��rope, Cam�rid��e – Ma����ach���ett��, 1962; Chatzidakis, M. �e�� d���t�� de l��cole cr�toi��e 
et la q�e��tion de l��cole dite italo-��recq�e. – In : �t�de�� ���r la peint�re po��t�y�antine. Varior�m 
�eprint��. �ondon, 1976;�ondon, 1976; Manoussacas, M. Aperç� d��ne hi��toire de la colonie ��recq�e orthodo�e 

ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
Studia balcanica 27, София, 2009

ЩРИХИ КЪМ БАЛКАНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Изследвания в памет на проф. Николай Кочев
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созно украсени литургични книги, правени серийно в Света Гора и в такива 
манастирски центрове като Синай, Александрия, Крит, Кипър, Метеора, във 
Влахия и Молдова, а също и в славянските писачески центрове на Балканите 
и в Русия2.

Въпросът за украсата на литургичните книги във Византия, за връзка-
та между инициала и текста, илюстрациите и текста е бил многократно из-
следван в науката. Връзката между образ и слово е била осветлявана за ръко-
писите и литургичните свитъци до XIV в. от редица колеги. Тук ще спомена 
само покойните вече А. Грабар, Л. Политис, К. Вайцман и напусналия ни 
скоро Г. Галаварис3. Именно Вайцман и Галаварис са тези, които, изследвайки 
украсата на литургичните текстове, отбелязват, че те са изключително трудни 
за илюстриране за разлика от Евангелията, Псалтира, Менология, различните 
хомилии.

Каква е тогава причината точно в поствизантийския период да се под-
държа традицията на богато украсения ръкопис, включващ текстове, които 

de Veni��e. – Θ��áõñ��ìáôá, 19, 1982, 7–30. По повод промените в изработката на ръкописите,, 1982, 7–30. По повод промените в изработката на ръкописите,1982, 7–30. По повод промените в изработката на ръкописите,По повод промените в изработката на ръкописите, 
настъпили след 70-те години на XVI в., вж:XVI в., вж: в., вж:в., вж:: Weitzmann, K., �. �alavaris, K., �. �alavarisK., �. �alavaris., �. �alavaris, �. �alavaris �. �alavaris�. �alavaris. �alavaris�alavaris. The Mona��tery o�� The Mona��tery o��The Mona��tery o�� 
Ste Catherine at Mo�nt Sinai. – In: The Ill�minated Gree� Man���cript��, I: �rom the Ninth to the 
T��el��th Cent�ry. Princeton, 1990; �alavaris, �. The �rnamentation o�� 15th–16th Cent�ry “Sinaitic� 
Mona��tery. The Gree� Script in the 15th and 16th Cent�ry. International Sympo��i�m 7. Athen��, 2000, 
443–463; At the Cro����road�� o�� Ta��te in the 17th Cent�ry: Sinai, Crete and ������ia, Μοσχοβια; КΜοσχοβια; К; К 
60-летию Б. Фонкича. – Във: Проблемы византийской и новогреческой филологии. Москва,ъв: Проблемы византийской и новогреческой филологии. Москва,: Проблемы византийской и новогреческой филологии. Москва, 
2001, 147–153.

2  Chatzidakis. M.. �e�� d���t�� de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV; d���t�� de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;d���t�� de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;���t�� de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;��t�� de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV; de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;de l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV; l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;l��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;��cole Cr�toi��e..., ��ection IV;�cole Cr�toi��e..., ��ection IV; Cr�toi��e..., ��ection IV;Cr�toi��e..., ��ection IV;�toi��e..., ��ection IV;toi��e..., ��ection IV;..., ��ection IV;��ection IV; IV;IV;; Фонкич, Б. Л. Греческо-
русские культурные связи в XV–XVII вв. Греческие рукописи в россии. Москва, 1977;XV–XVII вв. Греческие рукописи в россии. Москва, 1977;–XVII вв. Греческие рукописи в россии. Москва, 1977;XVII вв. Греческие рукописи в россии. Москва, 1977; вв. Греческие рукописи в россии. Москва, 1977; Weyl-
Carr, A. M. By�antine and Italian�� on Cypr���: Ima��e�� ��rom Art. – ��P, 51, 1995, 339–357.

3  �rabar, A. Un ro�lea� lit�r��iq�e con��tantinopolitain et ��e�� peint�re��. – ��P, 8,, 8, 8,, 
1954, 161–199, reprint: ��Art de la fin de l�Antiq�it� et d� Moyen ���e, vol. I. Pari��, 1968, No–199, reprint: ��Art de la fin de l�Antiq�it� et d� Moyen ���e, vol. I. Pari��, 1968, No199, reprint: ��Art de la fin de l�Antiq�it� et d� Moyen ���e, vol. I. Pari��, 1968, NoI. Pari��, 1968, No 
37; Weitzmann, K. The Selection o�� Te�t�� ��or Cyclic Ill���tration in By�antine Man���cript��. 
– In: By�antine Boo��� and Boo�men. �a��hin��ton, 1975, 69–109, reprint: By�antine Boo��� 
Ill�mination and Ivorie��. �ondon, 1980, no II; �alavaris, �. The Pro�lem o�� the Ill���tration o�� 
�it�r��ical Te�t�� and the Initial, By�antine �a��t, �atin �e��t. – In: Art Hi��torical St�die�� in honor 
o�� K�rt �eit�mann. Princeton, 1995, 355–360;Princeton, 1995, 355–360; Politis, L. Per��i��tance�� �y�antine�� dan�� l��crit�re 
lit�r��iq�e d� XVIIe ��iècle. – In : �a Pal�o��raphie ��recq�e et �y�antine. Pari��, 1977, 1–11; вж.вж.. 
също:: Джурова, А.. Уникалните кодекси в By�ance aprè�� By�ance (S�ppl. �. ��r. 1 от XVII в., кодекси в By�ance aprè�� By�ance (S�ppl. �. ��r. 1 от XVII в.,кодекси в By�ance aprè�� By�ance (S�ppl. �. ��r. 1 от XVII в., в By�ance aprè�� By�ance (S�ppl. �. ��r. 1 от XVII в.,в By�ance aprè�� By�ance (S�ppl. �. ��r. 1 от XVII в., By�ance aprè�� By�ance (S�ppl. �. ��r. 1 от XVII в.,. ��r. 1 от XVII в.,��r. 1 от XVII в.,. 1 от XVII в.,XVII в., в., 
неизвестен ръкопис, оцветен в пурпур от Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван 
Дуйчев“ – предварителни бележки). – Сборник доклади от Международната конференция 
„Византийското културно наследство на Балканите“. Пловдив, 6–8 септември 2001, 332–, 6–8 септември 2001, 332– 6–8 септември 2001, 332––8 септември 2001, 332–8 септември 2001, 332––
342; D�urova�urovaurova, A.. �e�� codice�� �nici dan�� By�ance aprè�� By�ance. S�ppl. �. ��r. 1 d� XVIIe ��iè-
cle. Man���crit in�dit teint en po�rpre d� Centre de �echerche�� Slavo-By�antine�� „Ivan ���čev“Man���crit in�dit teint en po�rpre d� Centre de �echerche�� Slavo-By�antine�� „Ivan ���čev“ 
(Note�� pr�liminaire��). – In : �����ay�� pre��ented to Ihor Ševčen�o on hi�� �i��htieth Birthday �y hi�� 
Collea���e�� and St�dent��, edited �y Peter �chreiner and Olga �trakhov. Cam�rid��e, Ma����., 2002. 
– Palaeo��lavica, vol. X, No 1–2; 1, 65–78.
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съдържат абстрактни идеи и затрудняват съответно техните илюстратори и 
калиграфи? 

Коя е средата, която стимулира масовата поръчка на подобни богато ук-
расени ръкописи? Защо тя се концентрира тематично около ръкописите със 
строго богослужебни функции, като литургиите на Йоан Златоуст, Василий 
Велики и Григорий Декаполит, част от които до XIV в. се изписват във вид на 
свитъци? С една дума, каква промяна претърпява представата за луксозния 
ръкописен образец от класическото средновековие на Византия в поствизан-
тийския период и кой има възможност да го притежава? 

Какви основни тенденции в най-общи линии биха могли да се открият в 
тях? Известен факт е, че ръкописът на големия лукс се отличава от ръкописи-
те, предназначени за ежедневни литургични нужди във Византия, респектив-
но сред славяните, с добрата обработка на пергамента, мизанпажа на листа, 
т.е. широките полета, оставени отстрани на текста, старателно изписаното 
писмо, полихромна украса – орнаментална и/или илюстративна, използване 
на хрисографията в заглавното писмо, в рубриките, в литургичните указания, 
а така също и в начина, по който се прави подвързията, т.е. освен обичайните 
дървени капаци, облечени с кожа, се добавя и украса от скъпоценни и полу-
скъпоценни камъни, емайл, слонова кост и др. В ръкописите на големия лукс 
се е прибягвало и до оцветяването на листите в пурпур или синьо, върху кои-
то текстът се е изписвал със злато или сребро.

Към тези изброени елементи могат да се прибавят и други параметри, 
като включване на миниатюри на поръчителите или пък на владетелите, при 
които е направен съответният ръкопис, на carmina fi�urata, т.е. лабиринт с 
името на владетеля или ктитора на ръкописа, както и изваден важен пасаж 
от текста. Ще спрем дотук, за да зададем въпроса: коя от изброените по-горе 
особености се е съхранила и коя не в поствизантийския период, и извършва 
ли се някаква промяна в съответните функции на елементите, които органи-
зират, подреждат текста в кодекса? Имам предвид технологията и съотноше-
нието на текста с инициала, заставката и илюстрацията.

В така маркираните по-горе елементи, при голямото количество литур-
гични книги, съхранени и до днес, и при цялото разнообразие на ръкописната 
продукция, жива за гърци и славяни от XVI до XVIII в., биха могли да се 
очертаят следните особености: 

1.  По линия на технологичните практики се забелязват две основни 
тенденции: консервативни и иновационни.
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2.  По линия на украсата: натоварването на инициала с редица елемен-
ти от илюстрацията.

3. По линия на съотношението на текстовите единици, орнаментални-
те и изобразителните, т.е. така наречения „mi��e en pa��e“: запазване 
на „rai��on d��tre“ при гръцкия и славянския украсен кодекс, т.е. рес-
пекта към текста за сметка на декорацията, въпреки влиянията на 
Късната готика, Ренесанса и Барока. 

4.  Разширяването на социалната прослойка, притежаваща луксозния 
образец, с една дума, използването му, освен от висшия клир – пат-
риарх, митрополит, епископ, навлизането му в практиката на ено-
рийските свещеници, т.е. в ежедневието, и едновременно с това уве-
личаването на типовете сборници, имитиращи луксозни образци – 
виж по-нататък литургичните ръкописи от Център „Иван Дуйчев“ 
и Народната библиотека в София – Cod. �. ��r. 64 и Cod. Gr. НБКМ 
№ 41. 

На първо място, бих искала да се спра по-подробно на двете тенден-
ции – консервативна и иновационна, проявили се на технологично равнище и 
на ниво украса на ръкописа, които имат различно развитие през времето, т.е. в 
периода XVI–XVIII в. Що се отнася до първата тенденция – консервативната, 
то тя се проявява във все още силната склонност към мимезис (т.е. имита-
ция), проявили се до късно – до началото на XIX в., в книжовните средища 
на Балканите, както и в Света Гора, Влахия и Молдова, Синай, Александрия, 
в старообредческите среди в Русия и в ръкописната продукция на монасите 
таксидиоти от XVIII–XIX в. Едва през XIX в. на Балканите тиражираната 
книга измества писаната на ръка.

За какви прояви на консерватизъм става въпрос и защо на него досега 
е обръщано по-малко внимание, след като новият материал, излязъл в пос-
ледните години, налага подобен поглед? (Предварително правя уговорката, 
че оставям настрани такива интересни моменти като например използване-
то на пергамента до късно във Влахия и Молдова – до XVII в., по подобие 
на арменската или етиопската традиция. При тази последната – буквално и 
до днес.) Става въпрос за връщането в част от литургичните ръкописи към 
ранната практика на оцветяване на листите, цялостно или частично в черве-
но или жълто, по подобие на луксозните пергаментни кодекси във Византия. 
Една практика, която големият познавач на ръкописното наследство Линос 
Политис определя за този период като уникална. Именно той нарича 
Литургикона T. Ai��ion № 1 на йеромонах Порфирий от Созопол, правен през 
1635 г. в Северен Пелопонес, „code� �nic�m“. Ето какво пише той: „le papier 
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e��t teint en co�le�r po�rpre et le�� lettre�� ��ont ar��ent�e��: po�r cette �poq�e tardive, 
�n code� po�rpre e��t vraiment �n �nic�m“ (хартията е оцветена в пурпурно, а 
буквите са изписани със сребристо мастило: за този късен период пурпурният 
кодекс е наистина нещо уникално)4. 

Към този „уникален кодекс“ бих искала да прибавя още следните ръ-
кописи с подобно оцветяване – цялостно или частично: три от сбирката на 
ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, два влезли в чек-листа, издаден през 1994 г. – 
Cod. �. ��r. 36 и 64, един закупен през 2000 г. – S�ppl. �. ��r. 1, и един ръкопис 
от Университетската библиотека в Страсбург Cod. ��r. 1912 (�lim 18)5. Тоест 
още четири ръкописа, правени в един диапазон от близо 100 години – от 30-те 
години на XVII до началото на XVIII в.6 

Първият ръкопис е Cod. �. ��r. 36, който по водни знаци се датира от 30-
те години на XVII в., между 1620 и 1630 г., вместо изнесената първоначално 
в чек-листа датировка от XVIII в. Ръкописът в момента съдържа 48 листа, от 
л. 1 до л. 7, както следва: от л. 1 до л. 3v – Чин за ръкополагане на свещеник, 
а от л. 3v до 7 – хиротония за епископ, литургии на Йоан Златоуст от л. 7v и 
на Василий Велики от л. 26r7. В началото и в края на ръкописа са поместени 
по две оцветени в жълто и пурпур (сега избеляло червено) коли, съставени от 
по два двойни листа, а иначе ръкописът е съставен от тетради по три, четири 
и пет двойни листа. Изписан е с два типа писмо – литургическо писмо за мо-
литвите и химните и курсивно за литургичните указания. Разлиновката едва 
личи, правена е с мастара. Украсата е семпла: киноварни инициали с ластари 
и две плетенични заставки, изпълнени с цвета на мастилото и оцветени в ки-

4  Politis, L. Per��i��tance�� �y�antine��..., 2–3..
5  D�urova, A., K. Atsalos, V. Katsaros, K. �tančev. Chec�-li��t de la collection de man���-

crit�� ��rec�� con��erv��� a� Centre de �echerche�� Slavo-By�antine�� „Ivan ���čev“ a�prè�� de l�Univer-
��it� de Sofia „St. Cl�ment d��hrid“. The����aloniq�e, 1994, 50, 52; D�urova, A. C�rio��it�, �clecti��-
me icono��raphiq�e o� la nat�re de�� an��e�� (Cod. �. ��r. 1912 (��. 18) de Stra���o�r��). – Ann�aire d� 
Centre de �echerche�� Slavo-By�antine�� „Ivan ���čev“, No 10, 2002, 57–71, ill. 495–515. Към тезиКъм тези 
ръкописи можем да причислим без риск да сбъркаме и този на кипърския монах Варнава – сбъркаме и този на кипърския монах Варнава –сбъркаме и този на кипърския монах Варнава –– 
Vat. ��r. 2313 от 1661 г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която бе. ��r. 2313 от 1661 г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която бе��r. 2313 от 1661 г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която бе. 2313 от 1661 г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която беот 1661 г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която бе 1661 г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която бе г., обект на множество публикации. След реставрацията, на която бе, обект на множество публикации. След реставрацията, на която беобект на множество публикации. След реставрацията, на която бе. След реставрацията, на която беСлед реставрацията, на която бе 
подложен, хартията на въпросния ръкопис е придобила странен розово-лилав оттенък, който, който който 
го отличава от страсбургския ръкопис Cod. ��r. 1912 (�lim 18). Същото се отнася вероятно и Cod. ��r. 1912 (�lim 18). Същото се отнася вероятно иCod. ��r. 1912 (�lim 18). Същото се отнася вероятно и. ��r. 1912 (�lim 18). Същото се отнася вероятно и��r. 1912 (�lim 18). Същото се отнася вероятно и. 1912 (�lim 18). Същото се отнася вероятно и�lim 18). Същото се отнася вероятно и 18). Същото се отнася вероятно иСъщото се отнася вероятно и 
за други ръкописи, при които цветът на хартията е избледнял с времето.

6  За повече подробности за Cod. Str. 18, вж:Cod. Str. 18, вж:. Str. 18, вж:Str. 18, вж:. 18, вж:: D�urova�urovaurova, A.. No�vea�� ren��ei��nement�� ���r 
le�� man���crit�� ��rec�� enl�min��� de la Bi�liothèq�e de Stra���o�r��. – By�antini��che �or��ch�n��en. 
Internationale �eit��chri��t ��ür By�antin��ti� hera�����e��e�en von �alter �. Kae��i, Jr. Band XXIXBand XXIX 
(Am��terdam), 2007, 201–225. 

7  �etov, D. A Catalo���e o�� Gree� �it�r��ical Man���cript�� in the Ivan ���cev Center ��or 
Slavo-By�antine St�die��. – �rientalia Chri��tiana Analecta (�oma), No 279, 2007, 130–131.
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новар, към началата на двете литургии на Йоан Златоуст и Василий Велики – 
л. 7v и л. 26r. Заглавията и рубриките са също с киновар. Оцветените в жъл-
то и пурпур (сега избелял) листи са оставени без текст и е трудно да дадем 
версия, защо са били прибавени към ръкописа. Изследването на подвързията 
и на книжното тяло не дава основание да допуснем, че ръкописът е бил пре-
подвързан и тези листи са били добавени по-късно. Подвързията се състои от 
картон, облечен в тъмнокафява кожа, и е тип плик, т.е. ориенталска, украсена 
с растителни мотиви в четирите ъгъла и средата.                                        

Вторият от ръкописите е с частично оцветяване на листите в пурпур и 
е последната придобивка на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ от 2000 г. Това е 
Литургичен сборник S�ppl. �. ��r. 1, по водни знаци датиран между 1625 и 
1635 г, т.е. 30-те – 40-те години на XVII в. Оцветяването на листите е запазено 
на л. 28 и 29 и на л. 62 и 63. Между листи 35 и 36 е имало също оцветен в 
червено лист, сега срязан, следите на който и досега личат в ръкописа. В оцве-
тените с пурпур листи текстът не е обособен по съдържание от останалата 
част на кодекса, нито пък се свързва с нов абзац, както е между листи 35 и 36. 
Ръкописът е изпъстрен с по-късни приписки от 1744, 1766, 1767 г. от новия 
притежател на ръкописа, т.е. повече от столетие след написването му8.

Бих искала да обърна внимание, че и двата ръкописа се датират в диа-
пазона 30-те – 40-те години на XVII в., т.е. времето, когато работи Порфирий, 
този, който изработва луксозния кодекс от 1635 г., който вече споменахме, 
писан изцяло върху оцветен в червено пергамент и наречен от Л. Политис 
„code� �nic�m“. Типът писмо и украсата на �. ��r. 36 и S�ppl. ��r. 1 не дават 
основания да приемем, че тези два ръкописа са правени от Порфирий или са 
дело на един и същи писач. Напротив, и трите са писани от различни писачи. 
Те обаче показват, че вероятно практиката да се имитират старите ръкописи 
на големия лукс с оцветяване в пурпур или жълто, имитиращо злато, е била 
на мода през XVII в. 

Ръкописът Cod �. S�ppl. 1 е изпълнен от един писач, който сменя 
типа писмо в зависимост от важността на текста, нещо, което е характерно 
за XVII–XVIII в. и специално за школата на Лука от Бузеу, Матей от Мира, 
Арсений, Порфирий и техните последователи и за скрипториите на манасти-
рите в Метеора9. 

8  D�urova, A., V. Vélinova, I. Pateff. �a parole et l�ima��e. Man���crit��, icône�� et e��tampe�� 
d� XVe a� XIXe ��iècle d� Centre de �echerche�� Slavo-By�antine�� „Ivan ���čev“ et de collection�� 
priv�e��. Catalo���e. Sofia, 2004, 18–19.

9  Подробно за преписването и оформянето на ръкописите от вече споменатите писачиПодробно за преписването и оформянето на ръкописите от вече споменатите писачи 
вж: Beza, M. Urme rom�neşti in ra���rit�l ortodo�. B�c�reşti, 1939; �ront, �. �e Chypriote 
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Третият ръкопис е Служебникът от Център „Иван Дуйчев“ (Cod. �. ��r. 
64). Toй съдържа литургии на Йоан Хризостом и Василий Велики. На л. 1 от 
първата тетрада е залепен тънък лист хартия, оцветен в пурпурно червено, 
който покрива и вътрешните страни на корицата. На л. 1 обр. се намира ми-
ниатюрата на Йоан Златоуст10.

В ръкописа, както и в предишните два ръкописа не са останали никакви 
указания за писача, тъй като последните листи, където вероятно е бил помес-
тен колофонът, са изрязани. В диптиха, където обикновено се поставят имена 
за помен на умрелите, не е нанесено нищо. По тип писмо и украса ръкопи-
сът насочва към кръга последователи на Лука от Бузеу и Матей от Мира. По 
водни знаци (три луни – 1737 г.) той се датира около 40-те години на XVIII 
в., а по тип писмо и украса Cod. �. ��r. 64 напомня правения от йеромонах 

��ca��, �v�q�e et m�tropolite de Valachie (1583–1629). – In : Ðñáêô�êá ôď‡ �ñďôďõ Äéåôíďõ�� 
êé�ñďëďãéêďõ ��íå�ñéďõ, Λåõêď�éá, 14–19 á�ñéëďõ 1969, ôüìď�� Ã. Λåõêù�éá,�éá,éá, 197�, 4�–47, 
с указаната там литература. За дейността на Лука като калиграф вж: За дейността на Лука като калиграф вж:За дейността на Лука като калиграф вж:: Iorga, N.. �a fi���ration de�� 
�van���li��te�� dan�� l�art ro�main et l��cole chypriote-valaq�e. – B�letin�l Comi��i�nii Mon�mentelor 
I��torice, XXVI, 1993, 1–4. За Матей от Мира вж:. За Матей от Мира вж: Russo,, D. St�di i��torice ��reco-rom�ne. I.St�di i��torice ��reco-rom�ne. I. i��torice ��reco-rom�ne. I.i��torice ��reco-rom�ne. I. ��reco-rom�ne. I.��reco-rom�ne. I.�ne. I.ne. I.. I.I.. 
B�c�reşti, 1939, 157–179;, 1939, 157–179;–179;179; Politis, L.. Un copi��te �minent d� XVII copi��te �minent d� XVIIcopi��te �minent d� XVII �minent d� XVIIminent d� XVII d� XVIId� XVII XVIIXVIIe ��iècle: Matthie�, m�tropolite de��iècle: Matthie�, m�tropolite deècle: Matthie�, m�tropolite decle: Matthie�, m�tropolite de: Matthie�, m�tropolite deMatthie�, m�tropolite de, m�tropolite dem�tropolite de�tropolite detropolite de dede 
Myra. – St�dia Codicolo��ica – St�dia Codicolo��ica– St�dia Codicolo��ica Codicolo��icaCodicolo��ica (Te�te �nd Unter���ch�n��en, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centreTe�te �nd Unter���ch�n��en, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centre �nd Unter���ch�n��en, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centre�nd Unter���ch�n��en, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centre Unter���ch�n��en, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centreUnter���ch�n��en, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centre, 124). Berlin, 1977, 375–394; Un centre. Berlin, 1977, 375–394; Un centre Berlin, 1977, 375–394; Un centreBerlin, 1977, 375–394; Un centre, 1977, 375–394; Un centreUn centre centrecentre 
de calli��raphie dan�� le�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVII calli��raphie dan�� le�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVIIcalli��raphie dan�� le�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVII dan�� le�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVIIdan�� le�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVII le�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVIIle�� principa�t��� dan��ienne�� a� XVII principa�t��� dan��ienne�� a� XVIIprincipa�t��� dan��ienne�� a� XVII dan��ienne�� a� XVIIdan��ienne�� a� XVII a� XVIIa� XVII XVIIXVIIe ��iècle; ��ca�� de B���� et ��on cercle. –��iècle; ��ca�� de B���� et ��on cercle. –ècle; ��ca�� de B���� et ��on cercle. –cle; ��ca�� de B���� et ��on cercle. –; ��ca�� de B���� et ��on cercle. –��ca�� de B���� et ��on cercle. – de B���� et ��on cercle. –de B���� et ��on cercle. – B���� et ��on cercle. –B���� et ��on cercle. –�� et ��on cercle. –� et ��on cercle. – et ��on cercle. –et ��on cercle. – ��on cercle. –��on cercle. – cercle. –cercle. –. – 
In: �i�ième Con��rè�� International de�� Bi�liophile��: �i�ième Con��rè�� International de�� Bi�liophile���i�ième Con��rè�� International de�� Bi�liophile��ème Con��rè�� International de�� Bi�liophile��me Con��rè�� International de�� Bi�liophile�� Con��rè�� International de�� Bi�liophile��Con��rè�� International de�� Bi�liophile��è�� International de�� Bi�liophile���� International de�� Bi�liophile�� International de�� Bi�liophile��International de�� Bi�liophile�� de�� Bi�liophile��de�� Bi�liophile�� Bi�liophile��Bi�liophile��. Athène��, 30 ��eptem�re – 6 octo�re 1977, 1–11;ène��, 30 ��eptem�re – 6 octo�re 1977, 1–11;ne��, 30 ��eptem�re – 6 octo�re 1977, 1–11;, 30 ��eptem�re – 6 octo�re 1977, 1–11;��eptem�re – 6 octo�re 1977, 1–11; – 6 octo�re 1977, 1–11;octo�re 1977, 1–11; 1977, 1–11; 
вж. също: Per��i��tance�� �y�antine�� dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVII. също: Per��i��tance�� �y�antine�� dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVII също: Per��i��tance�� �y�antine�� dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVIIPer��i��tance�� �y�antine�� dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVII �y�antine�� dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVII�y�antine�� dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVII dan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVIIdan�� l��crit�re lit�r��iq�e d� XVII l��crit�re lit�r��iq�e d� XVIIl��crit�re lit�r��iq�e d� XVII��crit�re lit�r��iq�e d� XVIIcrit�re lit�r��iq�e d� XVII lit�r��iq�e d� XVIIlit�r��iq�e d� XVII d� XVIId� XVII XVIIXVIIe ��iècle. – In: �a Pal�o��raphie��iècle. – In: �a Pal�o��raphieècle. – In: �a Pal�o��raphiecle. – In: �a Pal�o��raphie. – In: �a Pal�o��raphieIn: �a Pal�o��raphie: �a Pal�o��raphie�a Pal�o��raphie Pal�o��raphiePal�o��raphie�o��raphieo��raphie 
��recq�e et �y�antine. Pari��, 1977, 371–373, както и статията на et �y�antine. Pari��, 1977, 371–373, както и статията наet �y�antine. Pari��, 1977, 371–373, както и статията на �y�antine. Pari��, 1977, 371–373, както и статията на�y�antine. Pari��, 1977, 371–373, както и статията на Pari��, 1977, 371–373, както и статията наPari��, 1977, 371–373, както и статията на, 1977, 371–373, както и статията на Canart, P.. �e�� �crit�re�� livre��q�e�� �crit�re�� livre��q�e��crit�re�� livre��q�e�� livre��q�e��livre��q�e�� 
chypriote�� d� d�d� XIe auau XVIe ��iècle и на��iècle и наècle и наcle и на и на Politi, M.. Λåéôďõñãéêá �åéñďãñá�á ô��� å�ďë��� ì�ďæåõ. 
� Å�åô�ñé�� �Λåéêù�éá�éáéá), XVII, 1987–1988, 1989;, 1987–1988, 1989; �ratziou, O.. �ie de�orierten Hand��chri��ten de�orierten Hand��chri��tende�orierten Hand��chri��ten Hand��chri��tenHand��chri��ten 
de�� Schrei�er�� Matthaio�� von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26; Schrei�er�� Matthaio�� von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26;Schrei�er�� Matthaio�� von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26; Matthaio�� von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26;Matthaio�� von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26; von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26;von Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26; Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26;Myra (1596–1624). Athène��, 1982, 26; (1596–1624). Athène��, 1982, 26;Athène��, 1982, 26;ène��, 1982, 26;ne��, 1982, 26;, 1982, 26; Zoumbouli, M. D.. D.D.. ��c de dede 
B���� et le�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI�� et le�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI� et le�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI et le�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIet le�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI le�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIle�� centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI centre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIcentre�� de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI de copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIde copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI copie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIcopie de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI de man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIde man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI man���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVIman���crit�� ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI ��rec�� en Moldo-Valachie (XVI��rec�� en Moldo-Valachie (XVI en Moldo-Valachie (XVIen Moldo-Valachie (XVI Moldo-Valachie (XVIMoldo-Valachie (XVI-Valachie (XVIValachie (XVI (XVIXVIe–XVIIXVIIe ��iècle��). Athène��,��iècle��). Athène��,). Athène��,. Athène��, Athène��,Athène��,ène��,ne��,, 
1995, и подробна литература; Ó�����������������������������������������������������������������������������������������������, Ì. �áñ�éáíď�� êá� áìáô� ãñá�åõ��� áìáô� ãñá�åõ�� áìáô� ãñá�åõ�� 
ô��ìďí��� Äďõ�éêďõë. �Äďõ�éêďõë. �ďõ�éêďõë. � In:n:: ��éåñùìá åôďí êáô�ã�ô� Λéíď Ðďë�ô�. Θå��áëďíéê�, 1978, 
39–52; Vikan, �. The �alter�� �ectionary �. 535 (A.�. 1594) and the �evival o�� �el��e Gree� 
man���cript prod�ction a��ter the ��all o�� Con��tantinople. – In: The By�antine Tradition a��ter the ��all 
o�� Con��tantinople. Charlotte��ville and �ondon, Univer��ity Pre���� o�� Vir��inia, 1991, 181–286; вж. 
също: Idem. By�ance aprè�� By�ance: ���e the Cypriot, Metropolitan o�� H�n��ro-�allachia. – In: 
The By�antine le��acy in �a��tern ��rope. Ne�� Yor�, Col�m�ia Univer��ity Pre����, 1988, 165–185 
(по-конкретно 165–166); вж също: Idem. By�ance aprè�� By�ance: Gree� Man���cript Prod�ction 
in �alachia. – In: A���tract�� o�� paper��, Second Ann�al By�antine St�die�� Con��erence. Madi��on 
�i��c., 1976, 32–33; D�urova, A. ���tincelle all�m�e �� Chypre. – ÖÉΛÅΛΛΗ�Í St�die�� in hon-
or o�� prof. �. Bro��nin��. Venice, 1996, 75–90; Джурова, А.„Ñëàâÿíñêèÿò òèï îðíàìåíò“ â 
ãðúöêèòå ðúêîïèñè îò XVI–XVII âåê; за влиянието на славянската ръкописна традиция 
върху гръцките ръкописи на „големия лукс“ от Влахия и Молдавия вж: Áúëãàðñêèÿò XVI â. 
Ñáîðíèê ñ äîêëàäè çà áúëãàðñêàòà îáùà è êóëòóðíà èñòîðèÿ ïðåç XVI â. Ñîôèÿ, 17–20. 
10. 1994. С., 1996, 699–714.

10  Chec�-li��t, No 64;Chec�-li��t, No 64;-li��t, No 64;li��t, No 64;, No 64;No 64; 64; D�urova�urovaurova, A.. ���tincelle all�m�e �� Chypre, 75–90;��tincelle all�m�e �� Chypre, 75–90;tincelle all�m�e �� Chypre, 75–90; all�m�e �� Chypre, 75–90;all�m�e �� Chypre, 75–90;�e �� Chypre, 75–90;e �� Chypre, 75–90; �� Chypre, 75–90;Chypre, 75–90;, 75–90; �etov, D.. A 
Catalo���e, 170–171.–171.171.
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Лаврентий ръкопис № 41, съдържащ литургиите на Йоан Златоуст, Василий 
Велики и Григорий Декаполит, от 1736 г., съхраняван в Народната библиотека 
в София (по приписката на л. 40 и в диптиха на л. 41v)11.

Приликата в украсата на двата ръкописа е очевидна. Тя насочва, както и 
писмото, към кръга от последователи на школата на Матей от Мира и Лука от 
Бузеу. Но ръкописът от НБКМ № 41 не носи следи от оцветяване на хартията. 
Възможно е изрязването на листите, на които вероятно са били поместени 
миниатюри на авторите на текста, да е причина да не е останала следа от 
оцветяване, макар че съм склонна да приема, че още първоначално не е има-
ло подобно оцветяване, тъй като не са останали следи по съществуващите 
талони от изрязаните листи. Тези два ръкописа, Cod. �. ��r. 64 и НБКМ № 41, 
продължават тенденцията в украсата, която откриваме в гръцките ръкописи 
от Влахия и Молдова, като например Литургикона на монах Порфирий от 
1631 г., № 18, и по-късния Литургикон на йеромонах Калиник № 23 от 1693–
1697 г., както и в редица други ръкописи от Атон, от които ще посоча само 
Трите литургии от манастира „Кутлумуш“, code� 531, написан от йеромонах 
Партений в 1677 г., или Акатиста от Ватопеди Cod. 1560 от 1669 г. Всичките 
те продължават модата в украсата, която се подава от Лука от Кипър и Матей 
от Мира, както и от Арсений и Порфирий12. 

Последният ръкопис, на който засега сме попаднали с оцветяване на 
всички листи, което е възможно да е било червено или жълто, сега избеляло 
виолетово и светлокафяво, на места жълто, е този от Страсбург13. 

Той е и най-богато украсен – става въпрос за инициалната украса, на 
която ще се спрем малко по-нататък в текста, във връзка с променената фун-
кция на инициала в поствизантийския период. Оцветяването на хартията при 
Литургикона от Страсбург (Str. 18) вероятно е подвело такива добри позна-
вачи на ръкописното наследство като първия съставител на каталога на гръц-
ките ръкописи от Университетската библиотека в Страсбург (1913 г.) Caroly�� 

11  D�urova�urovaurova, A.. ���tincelle, 78–90, ill. 3;��tincelle, 78–90, ill. 3;tincelle, 78–90, ill. 3;, 78–90, ill. 3;ill. 3;. 3; Стоянов, М. Опис на гръцките и други 
чуждоезични ръкописи в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. С., 1979, 49–51, 
ил. 9–11.

12  Popescu-V�lcea-V�lceaV�lcea�lcealcea, �.. Miniat�ra rom�nea��ca. B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218; rom�nea��ca. B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218;rom�nea��ca. B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218;�nea��ca. B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218;nea��ca. B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218;. B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218;B�c�reşti, 1981, ill. 168, 217, 218;şti, 1981, ill. 168, 217, 218;ti, 1981, ill. 168, 217, 218;, 1981, ill. 168, 217, 218;ill. 168, 217, 218;. 168, 217, 218; �ugearu, 
L.. Miniat�ra şi ornament�l man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. şi ornament�l man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I.i ornament�l man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. ornament�l man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I.ornament�l man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I.man���cri��elor din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I.din colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I.colecţia de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. de arte medievala rom�nea��ca, vol. I.de arte medievala rom�nea��ca, vol. I. arte medievala rom�nea��ca, vol. I.arte medievala rom�nea��ca, vol. I. medievala rom�nea��ca, vol. I.medievala rom�nea��ca, vol. I. rom�nea��ca, vol. I.rom�nea��ca, vol. I.�nea��ca, vol. I.nea��ca, vol. I., vol. I.vol. I.. I.I.. 
Man���cri��e �i�antine et ��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216; �i�antine et ��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216;�i�antine et ��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216; et ��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216;et ��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216; ��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216;��rece��ti medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216; medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216;medievale tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216; tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216;tir�ii. B�c�reşti, 1996, 165, 216;. B�c�reşti, 1996, 165, 216;B�c�reşti, 1996, 165, 216;şti, 1996, 165, 216;ti, 1996, 165, 216;, 1996, 165, 216; Christou, P., Ch., P., Ch.P., Ch.., Ch.Ch.. 
Mavropoulou-�sioumi, �. Kadas, A. Kalamartzi-Katsarou-�sioumi, �. Kadas, A. Kalamartzi-Katsarou�sioumi, �. Kadas, A. Kalamartzi-Katsarou, �. Kadas, A. Kalamartzi-Katsarou�. Kadas, A. Kalamartzi-Katsarou. Kadas, A. Kalamartzi-KatsarouKadas, A. Kalamartzi-Katsarou, A. Kalamartzi-KatsarouA. Kalamartzi-Katsarou. Kalamartzi-KatsarouKalamartzi-Katsarou-KatsarouKatsarou. The Tre��or o�� Mo�nt Atho��. IV. 
Athеn��, 1991, 328–332, 326.

13  D�urova�urovaurova, A. No�vea�� ren��ei��nement��, 201–225. ren��ei��nement��, 201–225.ren��ei��nement��, 201–225., 201–225.
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�el� да го определи като писан на бомбицина и да го датира от XIV в.14 Тази 
датировка е прехвърлена машинално след това и в основния каталог на ръко-
писите на Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de �rance на �rne��t �ic�er��cheimer от 1923 г. 
и тъй като към каталога на Caroly�� �el� не е поместена илюстрация, не е 
даден повод ръкописът да се предатира15. Благодарение на проф. M. Шпизер 
от Университета в Страсбург и на ръководството на Библиотеката през 1995 г. 
успях да работя с ръкописа и да констатирам, че се касае за една от най-богато 
украсените литургични книги (останали, макар и не в своя пълен вид, големи 
части от страничните полета са изрязани), представител на школата на Лука 
от Кипър, митрополит на Бузеу16. 

Бих искала да обърна внимание и на още една чисто кодикологична осо-
беност в този ръкопис. Освен оцветяването на хартиените листи в червено 
или жълто, което след овлажняването на ръкописа и реставрацията на места е 
добило светлокафяв оттенък, а на други – виолетов, четливостта на филигра-
ните е много трудна. Именно това е довело вероятно в първоначалния опис на 
С. �el� и Е. �ic�er��cheimer те да не се отбележат. В началото и в края на ръ-
кописа обаче са поместени по три листа, при които, освен че е видно оцветя-
ването в жълто (по подобие на вече споменатия ръкопис от сбирката на ЦСВП 
„Проф. Иван Дуйчев“, № 36, от 30-те години на XVII в., в който в началото и 
в края са прибавени оцветени в жълто и в пурпур листи), но и че те са със сто 
години по-ранни от хартията, на която е изписан основният текст на Cоd. �. 
��r. 36 и на Страсбургския ръкопис. Понастоящем ръкописът от Страсбург се 
състои само от литургията на Василий Велики, но първоначално е съдържал 
вероятно и на Йоан Златоуст и Григорий Декаполит, тъй като на л. 40 личи 
отпечатък от заставка към следващата липсваща сега литургия. Водните зна-
ци на основната част на ръкописа от Страсбург са от края на XVII и първото 
десетилетие на XVIII в., най-късният е от 1700 г., а филиграните от първите и 
последните три листа – от края на XVI в., най-късният е от 1594 г. (подробно 
тези знаци са описани в статията ми от 2004 г. – вж. по-горе, бел. 8). Трудно 
ми е да коментирам такава разлика в хартията, още повече че тежкото състоя-
ние, в което е бил ръкописът, и сериозната реставрация не ми дават основание 

14  Welz, C.. Katalo�� der �ai��erlichen Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��. der �ai��erlichen Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.der �ai��erlichen Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��. �ai��erlichen Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.�ai��erlichen Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��. Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.Univer��ität��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.ät��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.t��- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.- �nd �ande���i�liothe� in Stra������r��.�nd �ande���i�liothe� in Stra������r��. �ande���i�liothe� in Stra������r��.�ande���i�liothe� in Stra������r��. in Stra������r��.in Stra������r��. Stra������r��.Stra������r��.. 
�e��criptio codic�m ��raecor�m. Stra������r��-�rü�er, 1913. codic�m ��raecor�m. Stra������r��-�rü�er, 1913.codic�m ��raecor�m. Stra������r��-�rü�er, 1913. ��raecor�m. Stra������r��-�rü�er, 1913.��raecor�m. Stra������r��-�rü�er, 1913.. Stra������r��-�rü�er, 1913.Stra������r��-�rü�er, 1913.-�rü�er, 1913.�rü�er, 1913.ü�er, 1913.�er, 1913., 1913.

15  Wickerscheimer, E.. Catalo���e ���n�ral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de ���n�ral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de���n�ral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de�n�ral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� den�ral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de�ral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� deral de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de de�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� dede�� man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de man���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� deman���crit�� de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de de�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� dede�� Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� de Bi�liothèq�e�� p��liq�e�� deBi�liothèq�e�� p��liq�e�� de 
�rance-��partement��, t. X�VII. Pari��, 1923.. Pari��, 1923. Pari��, 1923., 1923. 1923.

16  D�urova, A. �e ��tyle ��r�co-v�nitien dan�� le�� man���crit�� lit�r��iq�e�� enl�min��� de 
By�ance aprè�� By�ance. – In: Acte�� d� Con��rè�� International „�a contri��tion de la lan���e ��recq�e 
a� devenir e�rop�en et �niver��el“. H�racleion, 15–17 octo�re 2001. H�racleion 2008, 143–167.
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да твърдя категорично, че първоначално тези листи са били към ръкописа или 
не са добавени при неговата реставрация, макар че прецедентът с Cod. �. ��r. 
36 ме кара да мисля, че още при написването е използвана за началото и за 
края на ръкописа по-ранна хартия. 

Част от изброените по-горе консервативни и имитативни практики 
(оцветяването на листите) в продукцията на Byzance apr�s Byzance обаче не 
са доминиращи за тези ръкописи, които обхващат една голяма група луксозно 
украсени литургични книги за периода от края на XVI до първата половина 
на XVIII в. И макар че към code� �nic�m на Порфирий ние самите прибави-
хме още няколко, и то само от сбирката на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ и от 
Университетската библиотека в Страсбург, и въпреки че вероятно в бъдеще 
ще се открият още подобни и в други сбирки, не тези белези определят ни-
вото на литургичните украсени книги, чийто брой дава основание на Мария 
Вардараки да употреби за тях термина промишлено производство17.

Но преди да се спра на другите особености в украсата на литургичните 
ръкописи, бих искала да дам пример и от един славянски псалтир от XVIII в., 
излязъл от Котленската школа и съхраняван в частна колекция. В него открих-
ме частично оцветяване на листите в пурпур единствено засега в славянската 
традиция, без да твърдим обаче, че то не е използвано и в други славянски, но 
непознати засега за нас ръкописи18.

На второ място, видът на многобройните изящно украсени литургич-
ни ръкописи от този късен период – края на XVI до XVIII в. включително, е 
резултат предимно на другата тенденция, иновационната, която се проявява в 
променената функция на инициала, поел редица елементи от илюстративните 
цикли, от една страна, поместени в луксозните ръкописи от предишните сто-
летия и редуцирани значително в поствизантийския период, и от друга – на 
влиянието на старопечатните книги, правени предимно във Венеция, Черна 
Гора и другаде. 

Става въпрос за променения баланс между илюстрацията и инициала в 
поствизантийския период за сметка на инициала, който се натоварва с повече 
функции от тези, които е изпълнявал, когато е бил в хармонично единство с 
текста и илюстративните цикли в него. Тук най-подходящ за илюстриране 
на гореказаното е ръкописът от Страсбург заедно с още няколко не особено 

17  Βαρδαράκη, Μ�� ����� �������� Οἰ ������������� ���� ���������� ����� �ώ���� �������� ���� ������������� ���� ���������� ����� �ώ���� �������� ����������������� ���� ���������� ����� �ώ���� �������� ���� ���� ���������� ����� �ώ���� �������� �������� ���������� ����� �ώ���� �������� ���� ���������� ����� �ώ���� �������� �������������� ����� �ώ���� �������� ���� ����� �ώ���� �������� ��������� �ώ���� �������� ���� �ώ���� �������� �����ώ���� �������� ���� �������� ������������ ������ 
P�inc�ton, ������, ������������, ������, ������

18  D�urova, A., V. Vélinova, I. Pateff. �a parole et l�ima��e, 27. Сигнатурата на ръкописаСигнатурата на ръкописа 
е Priv. Panov 8. Priv. Panov 8.Panov 8.
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известни ръкописа, близки с него по стил, на които ще се спра след малко и 
които са съхранявани предимно в частни колекции. 

Литургичните книги, както споменахме вече, цитирайки Вайцман и 
Галаварис, са изключително трудни за илюстриране19. Известно е, че при-
чината да се илюстрира с миниатюри един текст не е толкова неговата попу-
лярност, а историята, която разказва текстът, т.е. наративът. Именно затова 
текстове, които съдържат абстрактни идеи, какъвто е случаят с литургичните 
книги, затрудняват техните илюстратори. Когато художниците са се опитвали 
да преодолеят тези препятствия, те се опират на тези места в текста, на които 
съответстват конкретни сцени от ритуала на литургията. Именно в тези слу-
чаи инициалът играе изключително важна роля като средство за художестве-
на експресия20. Така извън традиционната украса, включваща миниатюри на 
авторите на литургиите, художниците в късновизантийския период, опирайки 
се още на ранната традиция от X в., използват литургичната практика, за да 
натоварят инициалната украса с функции, които преди това е изпълнявала 
илюстрацията. И именно чрез инициала те постигат онагледяване на литур-
гичния процес. В този смисъл инициалът в късновизантийското общество, 
освен първичната си функция като индикатор на важни места в текста, полу-
чава едно самостоятелно развитие и по линия на корелацията текст и образ. 
Тази тенденция не е нова за инициала, напротив, тя най-ярко е прокарана в 
т.нар. исторически инициали, които се срещат в гръцките ръкописи още през 
X–XI в. Но след XV в., когато литургичните ръкописи започват да се изработ-
ват не само по поръчка на високопоставени в светската и духовната йерархия 
личности, а и за индивидуално молене и за извършващия службата свещеник, 
се отива до редуциране на илюстрациите и до обогатяване на инициалната 
украса, която поема функции на липсващите към текста миниатюри. 

19  Weitzmann, K. The Selection o�� Te�t��, 1975, 69–109; �alavaris, �. The Pro�lem o�� the 
Ill���tration, 1995, 355–360.

20  �rabar, A. Un ro�lea� lit�r��iq�e. Athène��, Nat. �i�. no 2759, XIIe ��iècle; Patmo�� no 707 
and Atho��, �avra no 2, XIIIe ��iècle: Xyngopoulos. A.. > Η �ñďìåôď���� ô�í êù��êùí Âáôéêáíď‡ 
êá� Ðáñé�éíď‡. � ’Å�. �Åô.� Ðáñé�éíď‡. � ’Å�. �Åô. Ðáñé�éíď‡. � ’Å�. �Åô.�Åô.Åô.. Βυζ. Σπ., 13 (1937), 167–178, fi����. 7, 8; By�antine Art, an ��ropeanΒυζ. Σπ., 13 (1937), 167–178, fi����. 7, 8; By�antine Art, an ��ropean. Σπ., 13 (1937), 167–178, fi����. 7, 8; By�antine Art, an ��ropeanΣπ., 13 (1937), 167–178, fi����. 7, 8; By�antine Art, an ��ropean., 13 (1937), 167–178, fi����. 7, 8; By�antine Art, an ��ropean 
Art, 2d ed., e�hi�. cat. (Athen��, 1964), no��. 358, 359; Mouriki, D., and N. P. Ševčenko. Ill�minated 
Man���cript��, in Patmo��: Trea���re�� o�� the Mona��tery. �d.�d.d. A. Kominis (Athen��, 1988), 289–291, 
376, fi����. 25–34; Bréhier, L. �e�� peint�re�� d� ro�lea� lit�r��iq�e No 2 d� mona��tère de �avra. – 
Annale�� de l�In��tit�t Konda�ov, 11 (1940), 1–19; �alavaris, �. The Ill���tration�� o�� the Pre��ace�� 
in By�antine Go��pel��. Vienna, 1979, 85 ��., fi��. 71; и по-късен пример, Atho��, Iveron, �it. V, A.�.. Vienna, 1979, 85 ��., fi��. 71; и по-късен пример, Atho��, Iveron, �it. V, A.�. Vienna, 1979, 85 ��., fi��. 71; и по-късен пример, Atho��, Iveron, �it. V, A.�. 
1438: i�id., 85��., fi����. 72–74; Pelekanides, �. M. et al. The Trea���re�� o�� Mo�nt Atho��. – Ill�minated 
Man���cript��, vol. II (Athen��), 1975, 343 ����. Вж. също:II (Athen��), 1975, 343 ����. Вж. също:), 1975, 343 ����. Вж. също: 1975, 343 ����. Вж. също:Вж. също:: Kepetzis,, V. �e�� ro�lea�� �y�antin�� ill���-
tr��� (XIe–XIVXIVe ��iècle��). Thè��e de doctorat d� 3ème cycle (Sor�onne 1980).. Thè��e de doctorat d� 3ème cycle (Sor�onne 1980). Thè��e de doctorat d� 3ème cycle (Sor�onne 1980).
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Така инициалът се развива в една по-сложна посока по линия на идеите, 
отколкото на индикация на важен в текста пасаж. При литургичните ръкописи 
сложните, разположени в полето по цялото протежение на текстовата коло-
на инициали изразяват в известен смисъл и личното отношение на писача и 
калиграфа към литургията, почитта към нея и желанието им да визуализират 
нейната мистерия. Инициалът се превръща в коментар, в обяснение на литур-
гичния текст, правейки директни отпратки към същинския акт на литургията 
и мястото в църквата, където тя се извършва, т.е. това са „исторически ини-
циали“ с литургични теми, както ги определя Г. Галаварис21. И точно в този 
пункт на своето развитие инициалът не е достатъчно проучен. 

След XVI в. инициалът, освен че започва да се разгръща по цялата 
дължина на текстовата колонка, включва и сцени на Христос Велик Йерей, 
Архангелски събор, Възнесение Христово, Причастие на апостолите, 
Евхаристия и др. Това са сцени, които в една по-ранна епоха в други текс-
тове или в свитъците с литургиите на Йоан Златоуст и Василий Велики (вж. 
свитъка Stavro� 109 от XI в. от Гръцката патриаршия в Йерусалим) са илюс-
трирали чрез фризови миниатюри или по-рядко маргинални, или на цели 
страници основни моменти от старозаветната и новозаветната история на 
Книга на царства, Изход, Псалтира, Акатиста, Евангелието и др.22 Така в този 
период се наблюдава определено откъсване на инициала от неговата първо-
начална функция на показалец на важните места в текста. И това не е само 
във връзка с намаляване на илюстрираните ръкописи след 1453 г. Този про-
цес е провокиран вероятно и от нарасналата роля на литургичните книги сред 
славянското и гръцкото население за сметка на тези, които са излизали извън 
сферата на ежедневните нужди и са се поръчвали за ограничен кръг, като на-
пример влашките и молдовските войводи, ползващи се със статута на васали 
по време на Отоманската империя, т.е. извън така наречените ръкописи на 
„големия лукс“. Тук можем да припомним богато илюстрираните, по подобие 
на гръцката илюстраторска традиция от XI в. (например Евангелието Pari��. ��r. 
74) и на Лондонското Евангелие на цар Иван Александър от 1356 г., молдовски 
евангелия с над 300 миниатюри.

Както вече споменахме, в края на XVI в. започва едно усилено производс-
тво на литургиите на Йоан Златоуст и Василий Велики и тази на Григорий 
Декаполит поради променената ситуация на православните страни и техния 
modus vivendi, насочен към оцеляването, към запазването на изконната вяра 

21  �alavaris, �. The Ill���tration��, 358., 358.
22  �rabar, A. Un ro�lea�, 161–199.–199.199.
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чрез ревностно придържане към устоите на православието и участие в литур-
гичното действо. Към 80-те години на XVI в. започва „серийна продукция“ 
на украсени литургични книги, която бързо се превръща в мода, обхванала 
православните общности от Русия, през дн. Румъния, Балканите, Света Гора, 
Кипър, Синай, Александрия, Крит, Антиохия. В тях се проявява стремежът 
да се направи литургичната ръкописна книга ако не идентична с луксозните 
ръкописи на средновизантийския период, то поне напомняща на високата 
калиграфска култура на Византия. Така художникът превръща инициала в 
своеобразна картина на определени части от литургията (вж. например след-
ните ръкописи: Cod. Str. 18 от Страсбург, Cod. P06 от Кипър, Cod. Ерус. 112 
от Ерусалим, Cod. Евтихиос № 4 от Атина, Cod. 1047 и 2247 от Синай)23. 
И което е особено важно, в отличие от подобни тенденции, проявили се, ма-
кар и в по-слаба степен, още в Х–XI в., в тези ръкописи се изваждат отново в 
употреба по-ранни модели, възраждайки антични форми, по-достъпни за 
възприемане на абстрактния текст и литургичната хореография. По този на-
чин инициалът се превръща в образен коментар на литургичния текст, препра-
щайки го към конкретни действия в акта на литургията и нейното развитие 
в различните части на храма, предмети и персонажи, чрез които тя се е 
осъществявала. И даже в инициалите, които на пръв поглед ни извеждат извън 
християнския, т.е. литургичния код, чрез включването на различни сцени – би-
тови, ловни, птици, животни и странни персонажи от западен, източен или мон-
голоиден тип, би трябвало да търсим появата им в стремежа на художника да 
прослави света на Бога и неговите създания и да му отдаде възхвала24. В този 
смисъл на появата отново на богато украсените литургични ръкописи в гръцка-
та ръкописна продукция (респективно славянската) след близо век и половина 
прекъсване – края на XVI в., би трябвало да се гледа като на естествено раз-
витие на едни елементи в книжната украса (в случая инициала) за сметка на 
други – миниатюрата. Миниатюрата, портрет на съответния автор на текста, 
се среща спорадично в няколко запазени образeцa на скрипториите от васал-
ните крайдунавски княжества и се свързва обикновено с дейността на Матей 
от Мира и Лука от Кипър (виж например: Garrett 13)25.

23  Виж бел. 9 и по-специално изследванията на Л. Политис, О. Грациу, Д. Зумбули, Г.Виж бел. 9 и по-специално изследванията на Л. Политис, О. Грациу, Д. Зумбули, Г. 
Викан.

24  �alavaris, �. The �rnamentation o�� the 15th–16th Cent�ry “Sinaitic� Man���cript��. – In: 
The Gree� Script in the 15th and 16th Cent�ry. International Sympo��i�m 7. Athen��, 2000, 449–463; 
Idem. At the Cro����road�� o�� Ta��te in the 17th Cent�ry: Sinai, Crete and ������ia, Μοσχοβια. К 60-Μοσχοβια. К 60-. К 60-
летию Б. Л. Фонкича. Проблемы византийской и новогреческой филологии. Москва, 2001, 
147–153.

25  Vardaraki, M. Οἰ ������������� ��������������������������.
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На трето място, при редукцията на илюстрацията в ръкописната 
книга, такава каквато я познаваме до XV в., инициалът през XVI–XVII в. 
заема вече приоритетна позиция от гледна точка на пищната декорация 
спрямо текста и на смисловата натовареност, включваща идеи, свързани с 
практическото приложение на текста в богослужебния процес, без обаче 
да се излиза от „rai��on d��tre“ на православния ръкопис, т.е. без да се наруши 
респектът към текста. 

На четвърто място, в края на съществуването на гръцката и славян-
ската ръкописна книга, продължила удивително дълго в сравнение с ла-
тинската (буквално повече от три столетия след Гутенберг – 1454 г.), чрез 
богато украсените литургични книги се постига континуитет с най-доб-
рото като традиция на книгата от класическа Византия, смъквайки обаче 
луксозния образец от императорския, царския и патриаршеския кръг до 
редовия храм, до нуждите на енорийските свещеници. Защото в действи-
телност в поствизантийския период илюстраторската традиция се огра-
ничава предимно в портретни изображения на авторите на съответните 
текстове и няколкото луксозно илюстрирани ръкописа, които се правят по 
поръчка на влашките войводи от Матей от Мира, Лука от Кипър, Арсений, 
Йеронимус Кукузелис и Антим от Янина, са по-скоро прецедент, отколко-
то принцип. Що се отнася до стила на така наречения илюстриран иници-
ал, той визуализира идеята и литургичното действо посредством особена 
еклектична амалгама, която събира на едно място цитати от класическата 
Античност, Византия, близкоизточната арабеска и ги пречупва през късно 
възприетите заемки от Готиката, Ренесанса и Барока26. 

Тази еклектична амалгама, съставена от заемки от различни стило-
ве, се провокира и намира добър прием и извън една чисто богослужебна 
среда. Поръчители на подобни ръкописи са били не само богати, но и 
специални клиенти – библиофили, каквито в късновизантийския период 
се оказват гръцката буржоазия в окупираните от венецианците острови 
Крит и Кипър, монашеските обители в Синай, Св. Гора и техните метоси 
в Кипър и Египет, както и влашките и молдовските войводи. Именно те 
успяват да създадат в края на XVI и през XVII, дори XVIII в. тази необхо-
дима среда, която поръчва и поощрява отново, както е било в епохата на 
класическото византийско средновековие, производството на ръкописи с 

26  Κωνσταντου�δ��η-Κ�τ�ο�η�ίδου�-Κ�τ�ο�η�ίδου�Κ�τ�ο�η�ίδου�, Μ.. Ο� �εοφανης. Ο� Marcantonio �aimondi, �έματια �εοφανης. Ο� Marcantonio �aimondi, �έματια�εοφανης. Ο� Marcantonio �aimondi, �έματια. Ο� Marcantonio �aimondi, �έματιαΟ� Marcantonio �aimondi, �έματια Marcantonio �aimondi, �έματια�έματια 
all�antica και ��rotte��cho. – In: �υφρόσυνου, Α�ιέρωμα στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,και ��rotte��cho. – In: �υφρόσυνου, Α�ιέρωμα στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα, ��rotte��cho. – In: �υφρόσυνου, Α�ιέρωμα στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,�υφρόσυνου, Α�ιέρωμα στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,, Α�ιέρωμα στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,Α�ιέρωμα στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα, στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,στου Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα, Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,Μανόλη Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα, Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,Χατζηδάκη, τόμος I. Αθήνα,, τόμος I. Αθήνα,τόμος I. Αθήνα, I. Αθήνα,Αθήνα,, 
1991, 171–282.
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богата украса. За да обясня казаното по-горе, ще се спра само на едната 
линия, която се проследява в тези луксозни ръкописи, тази, която сочи 
заемки от стила на венецианския маниеризъм от XVI в. Инициалите при 
тези книги са издържани в така наречения стил гротеск и ал антик и 
именно при тях най-ясно личи изземането на илюстративните функции от 
класическата миниатюра27. 

Към групата литургични ръкописи в стил ал антик и гротеск (която 
Г. Галаварис нарече „синайска“ според мястото, където биха могли те да 
възникнат – манастирa „Св. Екатерина“ на Синай или неговите метоси в 
Крит и Кайро), бих искала да прибавя още три ръкописа – един от Кипър 
P�6 (за който засега не мога да изнеса информация, тъй като принадле-
жи на частна колекция), ръкописа от Атина ��th. 4, също принадлежащ 
на частна колекция, и този от Страсбург 1912 (�lim 18). Ръкописът от 
Атина е публикуван с две илюстрации в книга на Мария Деспина Зумбули 
и благодарение на колегата Агамемнон Целикас имах възможност да се 
запозная цялостно с него по микрофилма. Третият ръкопис е вече споме-
натият Cod. Str. 18 от Университетската библиотека в Страсбург, от който 
до 1996 г. не бяха възпроизвеждани илюстрации28.

За всичките тези ръкописи е характерно, че са аниконични и дори 
не включват миниатюри на цели страници на авторите на трите литургии, 
както по-голяма част от литургичната ръкописна продукция от края на 
XVI–XVIII в. Те не съдържат и характерната за поствизантийския период 
орнаментална украса с палметен мотив в ес-образна форма, известна като 
кармин, нито пък тази, която се характеризира с използването на елеган-
тно орнаментирани бръшлянови и акантови листа, характерни за ръко-
писната традиция все още от XV–XVI в. Виж в тази насока украсата на 
Псалтира Cod. 74 от Синай от 1619–1620 г., писан от Йеремия Синаитски 
от Крит29. Инициалите в него недвусмислено показват използването на 
образци на късноготически и ренесансови ръкописи, но познати като ре-
пертоар от предишни епохи на християнския Изток30.

27  Вж бел. 24, както иВж бел. 24, както и4, както и, както и Drandakis, N.. Sinai Trea���re�� o�� the Mona��tery o�� Sainte Catherine. 
Athen��, 1990; D�urova, A. �e ��tyle ��r�co-v�nitien, 143–167.

28  Zoumbouli, M. ��c de B����, 174–176, il. 113–116;–176, il. 113–116;176, il. 113–116;–116;116; D�urova, A. C�rio��it�, �clecti��me 
icono��raphiq�e o� la nat�re de�� an��e�� (Cod. �. ��r. 1912 (��. 18) de Stra���o�r��). – ��Ann�aire. – ��Ann�aire – ��Ann�aire 
d� Centre de �echerche�� Slavo-By�antine�� Ivan ���čev, 9, Sofia, 2001, 57–71; By�antini��che, 57–71; By�antini��che; By�antini��che 
Miniat�ren. Schät�e der B�chmalerei vom 4. �i�� 19. Jahrh�ndert. Mit einem Vor��ort��r de�t��chen 
Ü�er��et��n�� von Peter �chreiner. Schnell + Stiener, �e��en����r��, 2002, 253–277.Schnell + Stiener, �e��en����r��, 2002, 253–277.

29  �alavaris. �. At the Cro����road��, 147–148; The �rnamentation, 443–463, il. 8.
30  �alavaris, �. At the Cro����road��, 447–450, il. 4–7.
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За нас е по-важен един друг ръкопис, който посочва Г. Галаварис, 
репертоарът и стилът на който насочват директно към венецианския ма-
ниеризъм. Това е Литургикон Cod. Sin. 1047, писан от Максим Синаит 
в метоха на Синай в Кайро през 1685 г., както и Cod. Sin. 2247, писан в 
Египет в 1664 г. Инициалите включват жанрови сцени ал антик и гротеск, 
както и нерелигиозни теми, например ловни сцени. Появата на подобен 
тип илюстрирани инициали в ръкописите от манастира Синай, в Египет, а 
така също и в крайдунавските княжества – към които се отнасят Cod. Str. 
18 от Страсбург и Cod. ��th. 4 от Атина, се свързва с печатането на гръцки 
книги във Венеция и пътуването, циркулацията на монаси от Синай, ко-
ито са виждали подобни книги на остров Крит и на други места. Не бива 
да се забравят отношенията, които монасите от синайския манастир „Св. 
Екатерина“ поддържат със Севера – с австрийския крал Максимилиан, 
както и с господарите на Влахия и Русия, които са дарявали нееднократ-
но манастира. В този смисъл ръкописната продукция на Матей от Мира, 
Лука от Кипър, митрополит на Бузеу, на Арсений, на Порфирий и на дру-
ги от тяхното обкръжение с техния стил е най-ярко доказателство за тези 
връзки. Връзки, които обогатяват украсата на литургичните книги не само 
на Синай и Кипър, но и на Св. Гора, Влахия и Молдова, Александрия, 
Метеора.

Иновациите, които идват по линия на венецианските инкунабули и 
бароковото изкуство на Венеция, в най-голяма степен засягат и обогатяват 
инициалите, насочващи към тълкуване на литургията. Те разкриват един 
подход, различен от интерпретацията на литургичното действо, илюст-
рирано в инициалите на по-голяма част от литургичните ръкописи, като 
например тези като Cod. �. ��r. 64 от Центъра „Иван Дуйчев“, НБКМ 41 
от София, Акатист Cod. 1560 от 1669 г. от манастира Ватопед, Cod. Germ. 
Priv. ��r. 131.

За да посоча разликите в начина на интерпретация на литургичния 
смисъл на текста чрез инициала в едната и другата група ръкописи, ще 
дам само няколко примера от Служебника от ЦСВП „Иван Дуйчев“ Cod. 
�. ��r. 64 и неговите богато орнаментирани големи (до 10 реда от текста) 
инициали. Те се разпределят в три основни групи според своята функ-
ция:

31  D�urova, A. ���tincelle all�m�e �� Chypre, 75–90;–90;90; Eadem. Mi����el ��rec ill���tr� de l��cole 
de ��ca�� de B����, d�co�vert r�cemment (�it�r��i�on, Germ. Priv. Gr. 1). – In: ��ΛΑΝΑΓΝ���Σ,Priv. Gr. 1). – In: ��ΛΑΝΑΓΝ���Σ,��ΛΑΝΑΓΝ���Σ,, 
St�di in onore di Marino �or�i. Vene�ia, 2008, 86–93, ill. 1–7.
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I. Декоративни. Композирани от растителни елементи, обикновено 
разцъфнали клонки, рог на изобилието, дървото на живота, символизира-
щи небесната благодат (л. 7 обр. и на л. 12, 26, 29).

II. Илюстративни инициали, при които връзката с текста е прозрач-
на – те са указания за литургичните действия на свещеника.

На л. 9 обр. например в инициал Е, с който започва първата молит-
ва на верните, е поместена фигура на свещеник, извършващ литургията. 
Този образ е реминисценция на самия Йоан Златоуст, така че в някои от 
ръкописите се помества и неговият образ вместо този на свещеника, който 
извършва службата.

На л. 17 обр. в инициал М е изобразен свещеник с два крилати драко-
на, а над тях е поместен допоясно архангел. Тази сцена съответства на на-
чалото на молитвата с благословиите над градовете и илюстрира земната 
литургия, извършена от свещеник, и Небесната – от архангели и ангели.

На л. 20 обр. в извивката на инициала Е е поместена фигурата на 
свещеник, който държи чашата и хляба. Тази сцена е към началото на мо-
литвата при причестяването на духовниците.

III. Най-многобройни са инициалите, насочващи към символич-
ното тълкуване на литургията: 

На л. 7 в инициала са представени две преплетени змийски тела, 
преминаващи в крилати дракони с корони. Това е началото на молитвата 
преди четенето на Евангелието. Тя разкрива значението на богопознани-
ето и силата на евангелските слова, като рисува образа на Христос като 
„просветител на душите“ (подобна е сцената и на л. 30 обр. от литургията 
на св. Василий Велики в края на ръкописа).

На л. 14 обр. в инициала е поместена хералдическа композиция на 
двуглав орел с корона и лилия, между два отвесни ствола с разцъфнали 
лалета. Би могло да се допусне, че тук се обозначава причестяването със Св. 
Дух – по време на евхаристийното тайнство. Виж подобния инициал на л. 43 
от литургията на Василий Велики.

На л. 6 с инициал О започва молитвата на Трисагиона. В него е пред-
ставен Христос в мондорла, като сцената напомня иконографската схема на 
Ветхии дънми. В нозете му – херувими, а в четирите ъгъла на композиция-
та – крилати дракони с корони, захапали цъфнали клонки. Инициалът отра-
зява небесната царственост – херувимите в нозете на Христос, а драконите 
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– четирите световни посоки. (Не бива да забравяме, че драконът е богът на 
земното начало, на водата и на стихиите в предхристиянската традиция.) Виж 
и инициала на л. 36 от Василиевата литургия.

На л. 10 в инициала П е представен Христос в жертвената чаша, в ол-
тара, чийто купол е над главата му, под него са два дракона с корони. Този 
инициал се отнася към втора молитва на верните, смятана за очистителна 
молитва. Следователно иконографията на Христос в чаша преди молитвата 
на верните е знак, че става мистично единение на извършващите жертвопри-
ношението и приемащия жертвата. След втората молитва на верните започва 
същинското тайнство на евхаристията (виж също и инициалите на л. 10 обр., 
24, 27 обр., 28 обр.).

На л. 3 обр. в инициала К към началото на молитвата към първия ан-
тифон е представен архангел в цял ръст, държащ копие в едната си ръка, а с 
другата – разцъфнала клонка. Най-вероятно тук се представя старозаветната 
традиция на изображение на Небесния цар като войн, тоест налице е конта-
минация между архангел Михаил, който в по-древните юдейски представи е 
повелителят на небесата. (Връзката със старозаветната традиция се подкрепя 
и от инициала на л. 48 обр. – началото на отпустителната молитва от литур-
гията на св. Василий Велики.)

На л. 16 обр. в инициала Т е изобразен Йоан Кръстител към молитвата 
за застъпничеството. Вероятно диптихът за помен на умрелите е стилизиран 
образ на р. Йордан – извора на кръщението (виж л. 40 от литургията на св. 
Василий Велики.)

В отличие от Cod. ��r. 64 и НБКМ 41, украсените инициали от Str.18 и 
подобните на него в ръкописите от Кипър РО6 и от Атина ��th. 4 по-скоро 
насочват към другата тенденция – към тази, която Галаварис определя като 
синайска и по стил напомня венецианския маниеризъм. В инициалите на 
тези ръкописи се появяват маскарони, наподобяващи дървените фигурки тип 
„морети“ (благородник – войник), на голи женски фигури или допоясни голи 
изображения, атланти, атеми, горгони и фурии, шлемове със сфинксове, както 
и дракони, зайци, фантастични животни, птици, факли във формата на рог, 
крилообразни клони, надиплени ленти, базилиск (птица и влечуго с глава и 
нокти на змия) и т.н. Тези мотиви, някои от които наподобяващи плафоните 
на критски и венециански църкви, са могли да се вземат, както вече посочих-
ме, и от гравюри и от стенописното бароково изкуство, а така също и фигур-
ките от дърво тип „морети“. По-интерсното за нас в случая е, че тези мотиви 
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се въвеждат в инициалите като репертоар и като стил към литургиите на Йоан 
Златоуст, Василий Велики и Григорий Декаполит32.

Ръкописите с подобна украса, като Str. 18 и ��th. 4, образуват едно раз-
клонение също и от тази група ръкописи от Синай, която показва връзки със 
Севера – с Влахия и Русия, като например Псалтира на йеромонах Антим от 
Янина от 1638 г., Cod. Sin. 69 (ученик на Матей и Лука и работил от 1630 и 
1648 г. във Влахия, но и в Синай) или Cod. Atho�� Iviron 117 m, който Галаварис 
приписва на Антим от Янина, както Cod. 526 m от 1635 г. от Кутлумуш33.

Литургичните ръкописи Str. 18, ��th. 4, свързани с школата Бузеу, а така 
също Sin. 2247 и 1047 от Синай, в които най-ярко се проявва променената 
функция на инициала, представят тази група, която илюстрира мобилност-
та на калиграфите и писачите и създадените от тях литургични ръкописи. 
Те са създадени там, където е имало поръчка, т.е. среда, която се нуждае от 
подобен тип книги, със значително по-широки възможности за интерпрета-
ция на литургичния процес от този, който ги е ползвал, т.е. той би трябва-
ло да притежава и по-богата култура извън чисто литургичните познания на 
духовенството. При тези ръкописи особен интерес например представляват 
инициалите към Трисветата молитва, където Христос е изобразен в слава или 
като Велик архиерей, с ангелското войнство и/или с простосмъртните, ко-
ито хвалят, приветстват Бога, както и евхаристийни сцени. Интересни са и 
инициалите, съответстващи на думите от същата молитва, които включват 
сцени като Сътворението на Адам и Ева, Грехопадението, Възкресението и 
т.н. Тоест инициалът в случая тълкува литургията на базата на съотнасяне на 
епизоди от Новия Завет с техния праобраз в Стария Завет. Така е налице осо-
бен тип екзегеза, разчитаща не само на познаване на конкретното литургично 
действо. В случая посочените инициали към Трисветата молитва илюстрират 
Новия свят (космос), създаден чрез въплъщението на Логоса, или Вселената, 
родена заедно с църквата – мястото, което вярващият в умален вид олицетво-
рява с Божия дом и християнската вселена.

Тази група ръкописи, два от които Галаварис изнесе последователно в 
1995 и 1998 г., а за илюстрациите на другите два бе дадена информация в 
1996 г. – Str. 18 ��th. 4, ще бъде обогатявана и в бъдеще, тъй като част от 
ръкописите, които познавам и които се отнасят към тях, се намират все още 
в частни колекции, чието разкриване предстои, при това в различни краища 

32  Γα��βα�η�, Γ.. �ερά Μονή �βήρων. �ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος, Μονή �βήρων. �ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος,Μονή �βήρων. �ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος, �βήρων. �ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος,�βήρων. �ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος,. �ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος,�ικονογραφημένα χειρόγραφα. – �Αγιον �Ο�ρος, 
2000, 93–127.

33  Popescu-V�lcea, �. Miniat�ra rom�nea��ca, il. 136–147.
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на Балканите, Кипър и Русия34. Тази група ще бъде обогатявана и след като в 
нея се включи славянският материал, в който се развиват подобни процеси и 
който все още е слабо проучен в тази насока (тук ще посоча само Служебника 
на великия митрополит Стефан от 1648–1668 г.).

В случая по-важното е да отбележим, че развитието на инициалната ук-
раса в тази група ръкописи, в която инициалът се натоварва и с илюстративни 
елементи, от една страна, обозначава в чисто смислов аспект онагледяването 
на литургичното действие, и от друга – разкрива разнообразието на стилови-
те похвати в ръкописната продукция на поствизантийския период, без обаче 
да излиза от рамките на „rai��on d��tre“ на тази текстуално ориентирана до 
края на своето развитие култура. Дори в такива ръкописи, които явно насоч-
ват към вкусове на определен духовен елит, т.е. използването на подобни ръ-
кописи от висш църковен клир, дръзките иновации по линия на мотивите и 
на стила идват да превърнат по-скоро ръкописа в красив предмет, нещо, към 
което православната култура винаги е имала пиетет, отколкото да го извади 
функционално извън сферата на литургията, към която той остава органично 
свързан.

Или вместо заключение, изброените по-горе тенденции разкриват труд-
ното разделяне на православната ръкописна традиция със самата себе си, с 
написаното на ръка Слово на Бога, за сметка на тиражирания образец след 
XV в., характерно за католическа Европа. Това състояние на нещата води до 
определени инверсии в развитието на поствизантийския кодекс и по-спе-
циално на този, който се използва за литургични нужди. Води до консерва-
тизъм, склонност към мимезис в приготвянето на кодекса, към имитация на 
луксозния образец, води дори до възобновяването от предишните столетия 
на оцветяването на листите в ръкописите в пурпур или жълто (имитиращо 
злато). Тези процеси съжителстват заедно с иновациите, които проникват на 
ниво репертоар и стил, както и на променените по функция „исторически 
инициали“, включващи определени образи и сюжети, повлияни както от кон-
кретния текст на литургиите, така и от богатия илюстративен материал, ид-
ващ по линия на латинската печатна книга и повлияната от нея старопечатна 
славянска.

 

34  D�urova, A. Mi����el ��rec ill���tr�, 86–93, ill. 1–7 (вж. също бел. 5, 13 и 16).вж. също бел. 5, 13 и 16).. също бел. 5, 13 и 16). също бел. 5, 13 и 16).
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4. Cod. D. gr. 64

5. Cod. Vatopedi 1560
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6. Cod. Vatopedi 1560

7. Cod. Priv. Germ. 1
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8. Cod. Priv. Panov 8

9. Suppl. Cod. D. gr. 1
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Дарина Младенова 

ЛИНгВИСТИКА И КуЛТуРНА ИСТОРИя:  
пРОНИКВАНЕТО И РАЗпРОСТРАНЕНИЕТО НА ДОМАТИТЕ 

пО БЪЛгАРСКИТЕ ЗЕМИ

Едно от растенията, донесени от Америка в Испания в първите десе-
тилетия на ХVІ в., са доматите (Solanum lycopersiconolanum lycopersicon)1. Пет века по-късно те 
заемат едно от най-важните места в българската кухня. Как се е стигнало до 
това положение? За да се отговори на този въпрос, са нужни общите усилия 
на културната история и лингвистиката, като в центъра на тази статия стои 
лингвистичният анализ. Ценността на обединяването на усилията на тези две 
различни науки е особено очевидна при изследването на късни реалии, какви-
то са и доматите: срв. превъзходната студия на Г. Шуберт за проникването на 
чушките в Югоизточна Европа и за сложните им взаимоотношения на езиково 
равнище с черния пипер2 и задълбочения анализ на балканските названия на 
вилицата3, а също и по-строго лингвистичните като подход работи, посветени 
на българските диалектни названия на картофите4 и на балканските названия 

1  Китанов, Б, ББ. Културните растения в България. С., 1986, 121–122;Културните растения в България. С., 1986, 121–122; растения в България. С., 1986, 121–122;растения в България. С., 1986, 121–122; в България. С., 1986, 121–122;в България. С., 1986, 121–122; България. С., 1986, 121–122;България. С., 1986, 121–122;. С., 1986, 121–122; �rewe, R, R R. TheThe 
Arrival o�� Tomato in Spain and Italy: �arly �ecipe��. – The Jo�rnal o�� Ga��tronomy, 1987, 3/2, 
67–82..

2  �chubert, �. „P��e����er“ �nd „Papri�a“ im Südo��ten ��ropa��. �ine ��prach- �nd ��lt�rhi-rach- �nd ��lt�rhi-
��tori��che Betracht�n��. – �eit��chri��t ��ür Bal�anolo��ie, 28, 1992, 1–2, 104–127.–127.127..

3  Mladenova, O, O O. Benenn�n��en der Ga�el in den Bal�an��prachen. – Mitteil�n��en de�� ��l-
��ari��chen �or��ch�n����in��tit�te�� in Ö��terreich, 11, 1998, 53–66.–66.66.

4  Стойков, Ст. Названията на картофите в българския език. – Във: Езиковедски из-
следвания в чест на акад. Ст. Младенов. С., 1957, 127–140.Ст. Младенов. С., 1957, 127–140.. Младенов. С., 1957, 127–140.Младенов. С., 1957, 127–140.. С., 1957, 127–140.С., 1957, 127–140., 1957, 127–140.

ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
Studia balcanica 27, София, 2009

ЩРИХИ КЪМ БАЛКАНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Изследвания в памет на проф. Николай Кочев
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на пуйката5. Важно е да се подчертае, че фокусът (и методите) на лингвис-
тичното и на историческото изследване са различни: докато лингвистичното 
изследване на българските названия на доматите е насочено към изяснява-
не на лингвистичните факти и процеси, за което се привличат евентуално и 
културноисторически данни, историческото изследване би имало за цел най-
вече да изясни въз основа на исторически данни кога и как са проникнали 
доматите по българските земи, да представи процеса на разпространение на 
новия зеленчук в цялата му сложност, да изясни какви сведения има за този 
процес в различни по тип източници и т. н. Целта на тази статия е, от една 
страна, да представи тези резултати от досегашния лингвистичен анализ на 
българските диалектни названия на доматите, които имат и културноистори-
ческа стойност, а от друга – да покаже ползата както за лингвистиката, така и 
за културната история от обвързването на ареалния анализ с проучването на 
градинарството по българските земи. По този начин статията се съсредоточа-
ва върху пресечната област между лингвистичното и културноисторическото 
изследване, погледната откъм лингвистичната перспектива. 

До момента липсват специалниисторическиизследваниязапроникванетоспециални исторически изследвания за проникването 
и разпространението на домата по българските земи и по-общо в Югоизточна 
Европа и проследяването на този процес по исторически данни излиза извън 
рамките на настоящото изследване. Единственото изключение е интересното 
наблюдение на Т. Артан, направено въз основа на готварска книга от средата 
на ХVІІ в., че в Османската империя преди появата на доматите (в османските 
готварски книги те започват да присъстват от средата на ХІХ в.) е съществувал 
и, изглежда, широко се е употребявал друг растителен вид, Solanum pseudo-olanum pseudo-
lycopersicon, „зелен домат“, наречен „зелен домат“, наречен kavata, който впоследствие, след известен 
период на съсъществуване с доматите, е изместен от тях6. Появата на домата 
в първите десетилетия на ХVІ в. в Испания показва, че в Югоизточна Европа 

5  Holiolčev, Chr, Chr Chr. �ini��e Benenn�n��en de�� Ha�����eflü��el�� Melea��ri�� Gallopavo in den 
Bal�an��prachen. – �i�er Amicor�m �ei�nen. A����en: Van Gorc�m, 1980, 312–317.A����en: Van Gorc�m, 1980, 312–317. 

6  Artan, �ülay, �ülay �ülay. A��pect�� o�� the �ttoman �lite��� �ood Con���mption: �oo�in�� ��or „Staple��“, A��pect�� o�� the �ttoman �lite��� �ood Con���mption: �oo�in�� ��or „Staple��“, 
„����rie��“ and „�elicacie��“ in a Chan��in�� Cent�ry. – In: In:In: Quataert, Donald �ed.�. Con���mption 
St�die�� and the Hi��tory o�� the �ttoman �mpire, 1550–1922. An Introd�ction. (SUNY ��erie�� in 
the ��ocial and economic hi��tory o�� the Middle �a��t). State Univer��ity o�� Ne�� Yor� Pre����, 2000:: 
112–114. Тук бих искала да благодаря на колегата Росица Градева, че ме насочи към тази 
публикация и ми я предостави. За историята на домата в други региони вж. напр.За историята на домата в други региони вж. напр. �mith, A. 
F. The tomato in America: early hi��tory, c�lt�re, and coo�ery. Ur�ana: Univer��ity o�� Illinoi�� Pre����, 
2001; Idem. A�thentic �ried Green Tomatoe��? – �ood Hi��tory Ne����, 4, 1992, no. 1, 1–2; �rewe, 
R. The Arrival o�� Tomato in Spain and Italy...;...;; �annahill, R. �ood in hi��tory. Ne�� Yor�: Cro��n 
P��li��her��, 19892, 206–207.
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и по българските земи той трябва да е проникнал доста по-късно, тъй като 
е нужно време, за да може растението да прекоси континента и да стигне 
до нашия регион. Непълните културноисторически данни, с които разпо-
лагаме, показват, че разпространението и утвърждаването на домата каторазпространението и утвърждаването на домата като 
градинска култура и като важен елемент в националната кухня е протичало 
неравномерно по българските земи и в отделни области продължава дори до 
началото на 20-те години на ХХ в. Има сигурни доказателства, че в средата 
на ХІХ в. доматите вече се отглеждат по българските земи – като се почне 
от свидетелството на френския пътешественик Жером-Адолф Бланки за 1841 
г.7, наблюденията на гръцкия консул П. Вретос за Варна8, свидетелството на 
Ст. Захариев за Пазарджишко за 1851 г.9 и се стигне до споменаванията на 
доматите в българската възрожденска книжнина, от които най-ранното, което 
ни е известно, е от 1859 г. у Г. С. Раковски под името михле, пояснено с френс-
ки патладжан10. От друга страна, етнографските проучвания очертават зоните 
– главно южни планински, – в които доматът се утвърждава като зеленчукова 
култура най-късно, едва през второто десетилетие на ХХ в.11, и показват също, 
че дълго време по българските земи са ядяли доматите само зелени, главно в 
туршии, тъй като са считали зрелите домати за отровни12.

7  Димитров, Ф, ФФ. Задръжки за развитието на градинарството у нас до Освобождението. –Задръжки за развитието на градинарството у нас до Освобождението. – за развитието на градинарството у нас до Освобождението. –за развитието на градинарството у нас до Освобождението. – 
Градинарство, 14, 1972, 11, с. 43.

8  Стоянова, В, В В. Храна и хранене на населението на Варна от края на ХІХ до първата 
половина на ХХ в. – Българска етнография 14, 1989, кн. 1, с. 3. 3.

9  Топузов, Ив. Някогашният градинарски еснаф в Пазарджик. – Градинарство, 1963, 
1, с. 29.

10  Раковски, �. С. Показалец или ръководство, как да ся изискват и издирят най-стари 
чърти нашего бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славнаго ни прошествия 
и проч. Чяст първа. Одеса, 1859, с. 68.

11  Срв. за Странджа Урумова, РР. Храна и хранене. – Във: Странджа. МатериалнаХрана и хранене. – Във: Странджа. Материална 
и духовна култура. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 1996, с. 201, 214; за Средните Родопи“, 1996, с. 201, 214; за Средните Родопи, 1996, с. 201, 214; за Средните Родопи, с. 201, 214; за Средните Родопи201, 214; за Средните Родопи; за Средните Родопи 
вж: Примовски, Ан. Бит и култура на родопските българи. Материална култура. – СбНУ, 
54, 1973, с. 264; за Пиринския край вж:за Пиринския край вж:Пиринския край вж: Радева, Л. Храна и хранене. – Във: Пирински 
край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. С., Изд. БАН, 1980, 353–354, 366; за353–354, 366; за; за 
Пловдивско вж: Същата. Храна и хранене. – Във: Пловдивски край. Етнографски и езикови 
проучвания. С., Изд. БАН, 1986, с. 174; за Ловешко вж:за Ловешко вж:Ловешко вж: Същата. Храна и хранене. – Във: 
Ловешки край. Материална и духовна култура. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 1999, с. 243,Материална и духовна култура. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 1999, с. 243,“, 1999, с. 243,, 1999, с. 243, с. 243,243, 
244..

12  Най-ранното известно ни свидетелство за консумацията на червени домати е заНай-ранното известно ни свидетелство за консумацията на червени домати е за 
1868 г. (вж: Павлов, Ив. Присъствия на храненето по българските земи през ХV–ХІХ в. С.,Присъствия на храненето по българските земи през ХV–ХІХ в. С.,V–ХІХ в. С.,–ХІХ в. С.,С., 
АИ „Проф. Марин Дринов“, 2001, с. 31). За 1887 г. е известно, че в Северозападна България“, 2001, с. 31). За 1887 г. е известно, че в Северозападна България, 2001, с. 31). За 1887 г. е известно, че в Северозападна България 2001, с. 31). За 1887 г. е известно, че в Северозападна България 
все още ядат доматите само зелени (срв. �инчев, Ц. Няколко думи от историята на нашето 
градинарство (бахчованджилък) и за уредбата на градината. – Труд, 1, 1887, кн. 20–21, 1314–1314–
1315). Консумацията на червени домати навлиза в Пиринския край след 1918 г. (Радева, Л. 
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пРИНОСЪТ НА ЛИНгВИСТИчНИя АНАЛИЗ ЗА ИСТОРИяТА НА 

ДОМАТИТЕ пО НАШИТЕ ЗЕМИ13

От приложената карта № 114, посветена на българските названия на до-
матите, се вижда, че съществуват няколко основни типа названия: (1) северно 
патлаџа н, патлиџа н; (2) южно дома т; (3) френк с разкъсан ареал на югоиз-
ток (между Марица и Тунджа и в Одринска Тракия в Софлийско-Дедеагачко 
и между Одрин и Лозенград), на югозапад (в Петричко, Радовишко и 
Струмичко), а също и на североизток (в един микроареал в Русенско); (4) 
разпространеното в два отделни ареала в областта на балканските говори и в 
Странджанско мехле ; (5) маџа ре, маџу не, манза не в Санданско. 

Представени накратко, резултатите от етимологичния анализ на терми-
ните са следните: (1) патлаџа н, патлиџа н < тур. patlιcan �патладжан�, �домат� 
< осм. badilcan �патладжан� < перс. badinğan, ар. badinğan15, като етимологич-

Храна и хранене. – Във: Пирински край..., с. 354), в Ловешкия край след 1920 г. (Радева, Л. 
Храна и хранене. – Във: Ловешки край..., 243–244), в Разградско след 1920–1925 г. (, 243–244), в Разградско след 1920–1925 г. (243–244), в Разградско след 1920–1925 г. (Пенева-
Винце, Л. Добавъчни поминъци. – Във: Капанци. Бит и култура на старото българско насе-
ление в Североизточна България. Етнографски и езикови проучвания. С., Изд. БАН, 1985, 
с. 40); в някои селища в Пловдивско след 30-те години на ХХ в. (Колева, Е. Допълнителни 
поминъци. – Във: Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. С., Изд. БАН, 1986, 
с. 92), в Добруджа след 1935–1940 (Пенева, Л. Добавъчни поминъци. – Във: Добруджа. 
Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. С., Изд. БАН, 1974, с. 62).

13  Лингвистичният анализ на тази група названия още не е завършен. Досегашните 
резултати са изнесени у: Младенова, Д. Една фонетично-лексикална изоглоса в българскияЕдна фонетично-лексикална изоглоса в българския 
език: патлиџа н - патлъџа н, патлаџа н �патладжан�, �домат�. – Българска реч, 2006 (12), 2–3, 
75–83; Същата. Появление и распространение помидоров и баклажанов на Балканском по-
луострове и проблема категоризации. – Във: �тнолингвистичка проучава�а српског и других�тнолингвистичка проучава�а српског и другихтнолингвистичка проучава�а српског и других 
словенских језика. У част академика Светлане Толстој. Уредници Предраг Пипер, �убинко. Уредници Предраг Пипер, �убинко Уредници Предраг Пипер, �убинкоубинко 
Раденкови�. Београд, 2008, 249–263;�. Београд, 2008, 249–263;Београд, 2008, 249–263;2008, 249–263;; Mladenova, D. �oşii şi vinete �n ��rai�rile ��l���reşti dinşii şi vinete �n ��rai�rile ��l���reşti dinii şi vinete �n ��rai�rile ��l���reşti din şi vinete �n ��rai�rile ��l���reşti dini vinete �n ��rai�rile ��l���reşti din vinete �n ��rai�rile ��l���reşti dinvinete �n ��rai�rile ��l���reşti din �n ��rai�rile ��l���reşti dinn ��rai�rile ��l���reşti din ��rai�rile ��l���reşti din��rai�rile ��l���reşti din ��l���reşti din��l���reşti din�reşti dinreşti dinşti dinti din dindin 
�om�nia. – Доклад на международна конференция „Caracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�i�nia. – Доклад на международна конференция „Caracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�inia. – Доклад на международна конференция „Caracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�i. – Доклад на международна конференция „Caracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�i– Доклад на международна конференция „Caracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�i„Caracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�iCaracteri��tici ale realit�ţilor S�d-���t�l�i ale realit�ţilor S�d-���t�l�iale realit�ţilor S�d-���t�l�i realit�ţilor S�d-���t�l�irealit�ţilor S�d-���t�l�i�ţilor S�d-���t�l�iilor S�d-���t�l�i S�d-���t�l�iS�d-���t�l�i-���t�l�i���t�l�i 
e�ropean şi metode noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007; şi metode noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007;i metode noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007; metode noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007;metode noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007; noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007;noi de a�ordare�. B�c�reşti, 2007; de a�ordare�. B�c�reşti, 2007;de a�ordare�. B�c�reşti, 2007; a�ordare�. B�c�reşti, 2007;a�ordare�. B�c�reşti, 2007;�. B�c�reşti, 2007; B�c�reşti, 2007;B�c�reşti, 2007;şti, 2007;ti, 2007;, 2007;2007; Eadem. �rom �in���i��tic Geo��raphy �in���i��tic Geo��raphy 
to��ard�� Areal �in���i��tic��: a Ca��e St�dy o�� Tomatoe�� in the �a��tern Bal�an��, 2009 (работа, коятоa Ca��e St�dy o�� Tomatoe�� in the �a��tern Bal�an��, 2009 (работа, която Ca��e St�dy o�� Tomatoe�� in the �a��tern Bal�an��, 2009 (работа, която, 2009 (работа, която 2009 (работа, която2009 (работа, която(работа, която 
е предадена за печат за сп. Bal�ani��tica, ����ord, Mi����i����ippi).Bal�ani��tica, ����ord, Mi����i����ippi).����ord, Mi����i����ippi).).

14  Картата е изградена въз основа на данните от Български диалектен атлас. Т. 1.Картата е изградена въз основа на данните от Български диалектен атлас. Т. 1. 
Югоизточна България. С., Изд. БАН, 1964, к. 224; т. 2. Североизточна България, 1966, к. 234;С., Изд. БАН, 1964, к. 224; т. 2. Североизточна България, 1966, к. 234;, 1964, к. 224; т. 2. Североизточна България, 1966, к. 234; 
т. 3. Югозападна България, 1975, к. 254; т. 4. Северозападна България, 1981, к. 63; Иванов, 
Й. Български диалектен атлас. Български говори от Егейска Македония. І. Драмско, Сярско, 
Валовищко. С., Изд. БАН, 1972, к. 172; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. І–ІІІ.С., Изд. БАН, 1972, к. 172; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. І–ІІІ., 1972, к. 172; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. І–ІІІ. 
Фонетика. Акцентология. Лексика. С., Труд, 2001, к. Л 32; Киш, М. Ди�алектната лексика од�алектната лексика одалектната лексика од 
областа на растителниот свет. Скоп�е, 1996, к. 16.�е, 1996, к. 16.е, 1996, к. 16. 

15  Моллова, М. Относно ориенталските заемки в „Български тълковен речник“. – 
Български език, ХІV, 1964, 6, с. 537; Български етимологичен речник. Т. 5. С., Изд. БАН,С., Изд. БАН,, 
1996, с. 96.
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ното значение на думата е �патладжан; Solan�m melon��ena�; (2) дома т, фик-
сирано най-рано през 1865 г. < гр. ντομάτα, тур. domates < исп. tomate (заето 
от ацтекски през ХVІ в.) и фр. tomate16; (3) френк < тур. диал. frenk �домат� 
< вече реликтното тур. диал. frenk patlιcanι, букв. �френски, т.е. европейски, 
патладжан�17; (4) мехле  < ? осм. и тур. mehle �месо за котлети�18. Семантичният 
пренос �месо за котлети� > �домат� може да се обясни навярно с въвеждането 
на нов, по-плътен, по-месест и може би по-едър сорт домати с вероятно пър-
воначално турско название *mehle patlacanι, букв. �месест домат�, срв. харак-
терната за българския книжовен език, особено в готварски рецепти, употреба 
месести домати; (5) маџа ре, маџу не, манза не �домати� < гр. диал. μαντζάνα < 
виз. ματζάνα �патладжан�19. Впоследствие преосмислено по етнонима маџа р и 
по народна етимология видоизменено в маџа ре.

Етимологическият анализ на термините води до следните изводи: (1) 
Независимо дали етимонът има източен (като патлаџа н) или западен про-
изход (като дома ти), всичките термини проникват в български от турски и 
гръцки, което показва, че самият домат се е разпространявал по българските 
земи от юг, откъм гръцките и турските земи. (2) Поради пренасянето на ети-
мологическото названиe на патладжана върху домата при термина патлаџа н 
и наличието на етимологическа връзка с название за �патладжан� и при две от 
другите названия за �домат� – френк и маџа ре, лингвистичният анализ трябва 
да се насочи към взаимоотношенията между названията за �домат� и за �пат-
ладжан�, и то в балканска перспектива20. 

Срещата на двете растения на Балканите представлява несъмнен инте-
рес, тъй като те имат съвсем различен произход: вече бе споменат южноаме-
риканският произход на доматите, а за родина на патладжана се смята Индия21 
и лингвистичните данни сочат три пътя на проникването му на Балканите 

16  Ванков, Л. Към историята на някои заемки от западните романски езици в българ-Към историята на някои заемки от западните романски езици в българ-
ски и в другите балкански езици. – ГСУ ФФ, 54/2, 1960, с. 200.200.

17  Вж. за турските форми: Tür�iye�de Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.Tür�iye�de Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.ür�iye�de Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.r�iye�de Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.�de Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.de Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��. Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.Hal� A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��. A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.A��ιndan �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��. �erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��.�erleme S��lü�ü, 5, 1972, ��. S��lü�ü, 5, 1972, ��.S��lü�ü, 5, 1972, ��.��lü�ü, 5, 1972, ��.�lü�ü, 5, 1972, ��.ü�ü, 5, 1972, ��.��.. 
1868.

18  Български етимологичен речник. Т. 3. С., Изд. БАН, 1986, с. 773. 773.
19  Вж. за гръцките форми Κ��α���, ���ανου���, ���ανου������ανου���. Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δη-Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δη-

μώδους γραμματείας. 1100–1669. �όμος 8 (��). �εσσαλονίκη, 1985, σ. 364., σ. 364.σ. 364.. 364.
20  Интересно е, че доматът е оприличен на патладжана и при първото му европейско 

описание у Petr��� Andrea�� Matthiol��� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale�Petr��� Andrea�� Matthiol��� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale� Andrea�� Matthiol��� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale�Andrea�� Matthiol��� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale� Matthiol��� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale�Matthiol��� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale� в произведението му „�ella hi��toria e materia medicinale��ella hi��toria e materia medicinale� hi��toria e materia medicinale�hi��toria e materia medicinale� e materia medicinale�e materia medicinale� materia medicinale�materia medicinale� medicinale�medicinale�� 
(Венеция, 1544), което дава основание за хипотезата на �. Gre��e, че при фр.Gre��e, че при фр., че при фр. pomme d�amour d�amourd�amour�amouramour 
и итал. pomodoropomodoro всъщност върху домата е пренесено названието на патладжана итал. *pomo 
del moro и фр. pomme des mours des moursdes mours moursmours, букв. ‘арабска ябълка� (вж: �rewe, R. The Arrival o�� TomatoThe Arrival o�� Tomato Arrival o�� TomatoArrival o�� Tomato o�� Tomatoo�� Tomato TomatoTomato 
in Spain and Italy..., 68–69). Spain and Italy..., 68–69).Spain and Italy..., 68–69). and Italy..., 68–69).and Italy..., 68–69). Italy..., 68–69).Italy..., 68–69)...., 68–69).

21  Вж. Китанов, Б. Културните растения..., 127–129.
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– още в VІ в. с арабско посредничество във Византия22, по-късно с италиан-
ско посредничество23 и след ХІV в. с османотурско посредничество, както 
личи по заетото във всички балкански езици турско название на патладжана 
patlιcan.

От гледище на взаимоотношенията между термините за �домат� и тер-
мините за �патладжан� може да се обособят две зони на българската езикова 
територия, които са части от по-обширни балкански зони: (а) зона на израв-
няване между двата термина – това е северният ареал с термин патлаџа н, 
патлиџа н за �домати�; и (б) зона на терминологическо разграничаване между 
названията на двете растения – това е останалата част от българската ези-
кова територия. Севернобългарската зона на изравняване между названията 
за �патладжан� и �домат� е част от обширна балканска зона на изравняване, 
която, освен севернобългарския ареал, включва и румънските диалекти в 
Олтения, южната част на Трансилвания, Мунтения и Добруджа с pătlă�ea 
и многобройни негови варианти, сръбското patlìdžān, турското диалектно 
badιlcan, baldιrcan, badιmcan, balcan, patlιcan, patlican, гагаузското патлаж ан 
‘домат�, мор патлаж ан ‘патладжан�, мегленорумънското pitli�eán, patli�eán, 
paltă�eánkă, priti�eán, pitli�eánă, реликтово съхраненото само в две арумън-
ски селища в Пинд значение �домат� за pătăr�eánă, pălti�eánă при всеобщо 
значение �патладжан� на арумънската дума, регистрираното само за гръцкия 
диалект на Крит терминологично изравняване при μαϊζάνα, албанските диа-
лектни форми patlixhan i kuq ‘домат�, patlixhan i zi ‘патладжан�24. Обхватът 
на зоната на разграничаване и етапите в изграждането й подлежат на бъдещо 
уточняване, но засега е ясно, че освен южните български диалекти, тя вклю-
чва също гръцки, турски, албански и арумънски диалекти и че нейното кон-
ституиране е тясно свързано с разпространението на термина домат. 

22  Вж. за формите μανζιζάνιον, ματζάνα, ματζάναματζάνα �e�i�on ��r �y�antini��chen Grä�ität �e��onder�� de���e�i�on ��r �y�antini��chen Grä�ität �e��onder�� de�� ��r �y�antini��chen Grä�ität �e��onder�� de����r �y�antini��chen Grä�ität �e��onder�� de�� �y�antini��chen Grä�ität �e��onder�� de���y�antini��chen Grä�ität �e��onder�� de�� Grä�ität �e��onder�� de��Grä�ität �e��onder�� de��ä�ität �e��onder�� de���ität �e��onder�� de��ät �e��onder�� de��t �e��onder�� de�� �e��onder�� de���e��onder�� de�� de��de�� 
9.–12. Jahrh�ndert��. Bd. 6/5. �r��tellt von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademieJahrh�ndert��. Bd. 6/5. �r��tellt von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie. Bd. 6/5. �r��tellt von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademieBd. 6/5. �r��tellt von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie. 6/5. �r��tellt von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie�r��tellt von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie von �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademievon �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie �. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie�. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie. Trapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademieTrapp. �ien: Verla�� der Ö��terreichi��chen A�ademie 
der �i����en��cha��ten, 2005, S. 970, 979., S. 970, 979.S. 970, 979.. 970, 979. 970, 979..

23  Срв. етимологията на названиетоСрв. етимологията на названието μελιτζάνα у Ανδ��ώτη�, �. �, �. ��. �. ��. �τυμολογικό λεξικό�τυμολογικό λεξικό 
της κοινής νεοελληνικής. �εσσαλονίκη, 19833, σ. 203.. 203.

24  Вж. източниците на тези балкански форми у: Младенова, Д. Една фонетично-
лексикална изоглоса в българския език..., с. 76; и Същата. Появление и распространениеПоявление и распространение 
помидоров и баклажанов на Балканском полуострове и проблема категоризации..., 250–251. 
Вж. и Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra AcademieiAtla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academieilin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academieirom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiein pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei pe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academieipe re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei re��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academieire��i�ni. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei. Tran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra AcademieiTran��ilvania. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei. Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra AcademieiVol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei. 3. B�c�reşti: �dit�ra AcademieiB�c�reşti: �dit�ra Academieişti: �dit�ra Academieiti: �dit�ra Academiei: �dit�ra Academiei�dit�ra Academiei AcademieiAcademiei 
rom�ne, 2002, карта 441 за разпространението на типа�ne, 2002, карта 441 за разпространението на типаne, 2002, карта 441 за разпространението на типа, 2002, карта 441 за разпространението на типа pătlă�eaătlă�eatlă�eaă�ea�ea в румънските диалекти в 
Южна Трансилвания. 
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Вглеждането в детайлите на взаимодействието между названията на до-
мата и патладжана на българската езикова територия и ситуирането на бъл-
гарските данни в балкански контекст води до следните изводи:

(а)  Оприличаването на домата на патладжана се е извършило не на бъл-
гарската езикова територия, а в турски диалекти вследствие на пър-
воначална категоризация на новодошлия домат като вид патладжан 
(така е възникнало турското название за �домат� frenk patlιcanι букв. 
�френски, т.е. европейски патладжан�). Тези турски диалекти нари-
чаме зона на аналогия. Зоната на аналогия трябва да е била и зона 
на усилени езикови контакти.

(б)  За българската зона на изравняване се доказва, че на редица мес-
та доматът изпреварва в разпространението си патладжана, което е 
корекция спрямо зададения от етимологията на термина патлаџан 
сценарий, според който щом като етимологическото название за 
�патладжан� е пренесено върху домата, в съответния ареал патлад-
жанът трябва да е бил вече познат.

 (в) От ареална гледна точка е важен изводът, че противно на създаде-
ните от етимологическия сценарий очаквания огнището на катего-
ризиране на домата като вид патладжан стои извън многоезичната 
балканска зона на изравняване, която всъщност само приема въз-
никналата в зоната на аналогия иновация. 

(г)  Проследяването на различните етапи в категоризацията на двете 
растения показва, че решаващо за изравняването между названията 
на двете растения и за различните тенденции, които членят много-
езичната зона на изравняване, е взаимодействието на два фактора 
– йерархическа организация на категориите и междудиалектни и 
междуезикови контакти.

Изучаването на взаимоотношенията между названията на домата и на 
патладжана ясно очертава една централна зона на Балканския полуостров. В 
тази централна зона доматът прониква първо в турскоезичната зона на анало-
гия, откъдето се разпространява по-нататък и целият процес на проникване и 
разпространение е белязан от категоризирането му, включително и на езиково 
равнище, като вид патладжан, и от последвалата тенденция към преодоляване 
на тази категоризация, за да се избегне по-късно настъпилото изравняване 
между названията на домата и патладжана. 
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Друг различен процес е проникването на домата заедно с неговото на-
звание tomate от Западна Европа, вероятно през Италия25, и изграждането на 
южната балканска зона, в която между названията на домата и на патладжа-
на няма връзка. Изпреварвайки предстоящото подробно изследване на тази 
зона, ще отбележа, че в нея има и други названия, които се движат по същия 
„западен“ път, но които, за разлика от типа домат, имат много по-ограниче-
но разпространение – такъв е напр. случаят с проникването на италианското 
название на домата pomo d�oro в Епир и на остров Кипър26, а също и в някои 
хърватски диалекти по Адриатическото крайбрежие27. 

В Югоизточна Европа доматът достига и по трети път – през Централна 
Европа, за което вероятно важна роля играят немските градинари. За този 
трети път свидетелства проникването на немското диалектно название на 
доматите Paradeis, характерно за Австрия, в западната част на Румъния (в 
Кришана, Трансилвания, Марамуреш, Западна Олтения и вероятно и Банат), 
в унгарски, а също и в някои сръбски диалекти, напр. по Морава28.

И накрая ще добавя още един щрих към историята на доматите по бъл-
гарските земи, който е получен вследствие на анализа на названията на дома-
тите и патладжаните в българските говори в Румъния, откъснали се от Северна 
България в периода от последната четвърт на ХVІІІ до 30-те години на ХІХ в., 

25  Срв. извеждането на гр. ντομάτα от итал. tomataomata у Ανδ��ώτη�, �. �, �. ��. �. ��. �τυμολογικό�τυμολογικό 
λεξικό..., σ. 233...., σ. 233.σ. 233.. 233.

26  �απαγγέ�ου�, �, � �. �ο κυπριακό ιδίωμα. Μέγα Κυπρο-ελληνο-αγγλικό (καί μέ λατινική 
ορολογία) λεξικό. Αθήνα: �ωλκός, 2001, σ. 950:. 950:950:: το πομηλόριν, το πομιδόριν; Μπόγ�α�, �υ�. Α�, �υ�. Α� �υ�. Α�. 
�α γλωσσικά ιδιώματα της �πείρου (Βορείου, Κεντρικής και Νοτίου). Α�. Γιαννιώτικο και άλλα 
λεξιλόγια. �ωάννινα, 1964, σ. 193: τά κουμbουδόρια.

27  ��ečni� hrvat���o��a ili ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:ni� hrvat���o��a ili ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676: hrvat���o��a ili ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:hrvat���o��a ili ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676: ili ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:ili ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676: ��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:��rp���o��a �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676: �e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:�e�i�a. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:. T. 10. �a��re�, 1928–1930, ��. 676:��. 676:. 676: pomidor, 
pomidur.

28  За немския термин и по-общо за немските названия на доматите вж.За немския термин и по-общо за немските названия на доматите вж. Kluge, Fr, Fr Fr. 
�tymolo��i��che�� ��rter��ch der de�t��chen Sprache. 18. A�fla��e. Bear�eitet von �. Mit��a. Berlin,, 
1960, 531. За румънската форма paradaisăă и многобройните Ý варианти и за възможния 
унгарски източник paradicsom на някои от формите вж. �icţionar�l lim�ii rom�ne. T. 8/1.�icţionar�l lim�ii rom�ne. T. 8/1.ţionar�l lim�ii rom�ne. T. 8/1.ionar�l lim�ii rom�ne. T. 8/1. lim�ii rom�ne. T. 8/1.lim�ii rom�ne. T. 8/1. rom�ne. T. 8/1.rom�ne. T. 8/1.�ne. T. 8/1.ne. T. 8/1.. T. 8/1.T. 8/1.. 8/1. 
B�c�reşti, 1972, с. 88, а за разпространението в румънски срв. Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i-şti, 1972, с. 88, а за разпространението в румънски срв. Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i-ti, 1972, с. 88, а за разпространението в румънски срв. Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i-, 1972, с. 88, а за разпространението в румънски срв. Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i-n pe re��i- pe re��i-pe re��i- re��i-re��i-
�ni. Maram�reş. Vol. 2. B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.. Maram�reş. Vol. 2. B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.Maram�reş. Vol. 2. B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.ş. Vol. 2. B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.Vol. 2. B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.. 2. B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.B�c�reşti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.şti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania.ti, 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania., 1971, к. 432; Atla���l lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. Tran��ilvania. 
Vol. 3. B�c�reşti: �dit�ra Academiei rom�ne, 2002, к. 441; No�l atla�� lin��vi��tic pe re��i�ni. 
Crişana. Vol. 3, man���cri��, �ntre�are 1118; No�l atla�� lin��vi��tic rom�n pe re��i�ni. �ltenia. Vol. 3. 
B�c�reşti: �dit�ra Academiei �ep��licii ��ociali��te �om�nia, 1974, к. 464. За сръбския диалектен 
термин парада�с�сс вж. Марковић, Јорданка. Јужноморавска повртарска лексика. Ниш, 1997, 
с. 15 и к. 14 на с. 119. Тук е мястото да благодаря на колегата Дорин Урицеску за това, че 
ми предостави непубликуваните материали за картата за �домат� от кришанския регионален 
атлас, на Каталина Вътъшеску за нейната помощ да получа копие от картата в трансилванския 
атлас и на Биляна Сикимич за това, че ме насочи към изследването на Й. Маркович и ми 
осигури и достъпа до него.
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а банатският говор – и по-рано, между 1688 и 1726–1730 г. Сравнението меж-
ду преселническите говори и говорите, от които те са се откъснали, позволява 
да се правят историко-диалектологически изводи за времето на миграцията29. 
За историята на доматите и патладжаните е важен изводът, че преселниците 
са донесли двете растения и техните названия от земите южно от Дунава, и 
следователно в края на ХVІІІ или най-късно в началото на ХІХ в. в Северна 
България вече са познавали и двете растения, което изтегля с повече от по-
ловин век назад датата на проникването на доматите по българските земи 
в сравнение с най-ранната зададена от историческите сведения дата – 1841 
г. Този извод се основава на съвпадението между названията на двете рас-
тения в диалектите на юг от Дунава и в съответните генетически свързани 
с тях преселнически диалекти на север от Дунава. Чрез това съвпадение се 
потвърждава за края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. и ареалната конфигура-
ция при названията на доматите в Северна България: фонетичната изоглоса 
патлаџа н // патлиџа н, разделяща северния ареал на източна и западна част, и 
малкото островче с типа френк в Русенско.

АРЕАЛНА КОНфИгуРАЦИя И гРАДИНАРСТВО

По-общият въпрос, който стои пред лингвистичното ареално изследва-
не, когато то се стреми да установи връзки между езикова и извънезикова 
реалност, е: Съществува ли екстралингвистично обяснение на ареалната кон-
фигурация или екстралингвистични факти, които да я поддържат? Кои екс-
тралингвистични фактори са допринесли за нейното изграждане? 

Проучването на градинарството би позволило да вникнем в процеса на 
проникване и разпространение на двете растения по българските земи, а диа-
хронното и ареалното изследване на мястото на двата зеленчука в българската 
кухня би осветлило крайната фаза от навлизането им в бита на населението. 
Тук ще се огранича да представя накратко постигнатите до момента резулта-
ти в анализа на взаимоотношенията между градинарството и ареалната кон-
фигурация за �домати�.

Цялостно проучване на българското градинарство липсва, но от различ-
ните по насочеността им изследвания, спиращи се на българското градинарс-
тво, може да се заключи, че вниманието ни трябва да се съсредоточи не върху 

29  Вж. по-подробно за товаВж. по-подробно за това Младенова, Д. Български преселнически говори и 
историческа лингвистична география. – Във: Българските острови на Балканите. Съст. П. 
Асенова, И. Ликоманова, Й. Тишева, М. Джонова. С., Изд. Фигура, 2007, 103–118. Изд. Фигура, 2007, 103–118.103–118.
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практикуваното от всяко семейство градинарство за задоволяване на собстве-
ни нужди, а върху професионалното градинарство, при което зеленчуците се 
произвеждат за нуждите на пазара, тъй като именно професионалните гра-
динари пренасят и разпространяват новите зеленчукови култури, донесени 
от Америка или от другаде, и те са и създателите на нови сортове30. Въз ос-
нова на изнесените в съществуващата литература данни за професионалното 
градинарство то може да бъде подразделено на два вида: местно, при което 
местни градинари обработват собствени градини и продукцията се продава 
в близките градски центрове и по околните села, в които поради природните 
дадености не е възможно да се отглеждат зеленчуци31, и гурбетчийско гради-
нарство, при което мъжете напускат всяка година родните си места за времето 
от пролетта до есента и наемат земя за градини край някой градски център, 
където продават произведените зеленчуци32.

30  Бъчваров, Ст. Българско градинарство (Исторически бележки). С., Земиздат, 1986, 
с. 40; Negruţi, E. �in i��toria ��r�dinarit�l�i �n �om�nia �n epoca modern�. – An�ar�l In��tit�t�l�i de 
i��torie şi arheolo��ie “A. �. Xenopol� (Iaşi), XXIV, 1987, 2, p. 392.p. 392.. 392.

31  За наличието на професионално градинарство от този тип за Пазарджик още заЗа наличието на професионално градинарство от този тип за Пазарджик още за 
1740 г. вж. сведенията у: Топузов, Ив. Някогашният градинарски еснаф в Пазарджик. – 
Градинарство, 1963, 1, 29–31; за София още за ХVІ в. вж: за София още за ХVІ в. вж:: Същият. За началото на 
градинарския занаят в България. – Градинарство, 1963, 8, 26–28; за Пловдив още за 1712 г. 
вж: Колева, Е. Исторически сведения за градинарството и градинарския еснаф в Пловдив. 
– Във: Първи конгрес на Българското историческо дружество. Т. 2. С., Изд. БАН, 1972, 215–
216; за Одрин и Одринско в края на ХVІІІ в. вж: Одрин и Одринско в края на ХVІІІ в. вж:в края на ХVІІІ в. вж: края на ХVІІІ в. вж: Ракшиева, С. Земеделие. – Във: Сакар. 
Етнографско, фолклорно и езиково изследване. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 2002, с. 25; за; заза 
Тополовград –– Даскалова-Желязкова, НН. Кариоти. Етническа принадлежност и културно- Кариоти. Етническа принадлежност и културно-
битови черти в края на ХІХ и началото на ХХ в. С., Изд. БАН, 1989, 28–29; за Битоля вж:, 28–29; за Битоля вж:28–29; за Битоля вж:; за Битоля вж: 
Кънчов, В. Битолско, Преспа и Охридско. [1891]. – Във:[1891]. – Във:1891]. – Във:]. – Във:. – Във: Същият. Избрани произведения. Т.Избрани произведения. Т. 
1. С., Изд. „Наука и изкуство“, 1970, 376–377; за Сяр и Демирхисар вж:. С., Изд. „Наука и изкуство“, 1970, 376–377; за Сяр и Демирхисар вж:за Сяр и Демирхисар вж:Сяр и Демирхисар вж: Същият. Пътуване Пътуване 
по долините на Струма, Места и Брегалница. [1894–1896]. – Във: Избрани произведения, 
т. 1, 39–40, 59, 102–103; за Кукуш вж. Извори за българската етнография. Т. 3. Етнография1, 39–40, 59, 102–103; за Кукуш вж. Извори за българската етнография. Т. 3. Етнография, 102–103; за Кукуш вж. Извори за българската етнография. Т. 3. Етнография102–103; за Кукуш вж. Извори за българската етнография. Т. 3. ЕтнографияКукуш вж. Извори за българската етнография. Т. 3. Етнографиявж. Извори за българската етнография. Т. 3. Етнография Извори за българската етнография. Т. 3. Етнография 
на Македония (Материали из архивното наследство). Съставители Маргарита Василева, 
Юлиана Царева, Сирануш Таниелян, Елка Минчева. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 1998, с.“, 1998, с., 1998, с. 
33.

32  За българското гурбетчийско градинарство вж:За българското гурбетчийско градинарство вж: �инчев, Ц. Няколко думи от 
историята на нашето градинарство (бахчованджилък) и за уредбата на градината. – Труд, 
1, 1887, кн. 18–19, 1183–1213; кн. 20–21, 1306–1323; Манев, Т. История на българското 
градинарство. – Във: История на българското градинарство. Юбилеен сборник. По случай 
10 години от основаване на Българския Градинарски съюз 1928–1938. С., 1938, 4–318; 
Брешков, Юр. За градинарството в Еленско и Еленска община. – Във: Еленски сборник. 
Обществено-исторически, културно-просветни и животописни очерки. Кн. ІІ. С., 1938, 133–
163; Бъчваров, Ст. Лясковец и градинарството. – Във: Лясковец. С., 1970, 42–74; Бъчваров, 
Ст., Ив. Бъчваров. Възникване и разпространение на гурбетчийското градинарство на 
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С оглед на изследваната тук проблематика е важно да подчертая, че при 
местното градинарство произведеният зеленчук се „движи“, се разпростра-
нява обикновено на не много големи разстояния, докато при гурбетчийското 
градинарство се движат самите градинари и в този случай разстоянията могат 
да бъдат много големи. Това означава, че градинарите-гурбетчии потенциал-
но могат да разпространяват иновации на големи разстояния, докато мест-
ните професионални градинари – на по-малки разстояния. Освен това гур-
бетчийското градинарство създава предпоставки за езикови контакти между 
градинари от различни народности и за обмяна на опит между тях, а също 
и за езикови контакти между градинарите-гурбетчии и местното население 
– което е консуматор на произведените зеленчуци, собственик на земята и 
понякога предоставя и наемна работна ръка за градините. 

Съществуват няколко центъра на гурбетчийско градинарство (т.е. зони, 
които продължително време „излъчват“ гурбетчии-градинари), като най-
големият и най-добре проучен, този в Североизточна България – Лясковец 
и околните селища – започва да функционира около 1720 г. и градинари 
от тази зона правят градини край различни градове във Влашко, Молдова, 
Сърбия, Русия, Австро-Унгария, Северна България, а по-късно и в други 
страни33. Увеличаването на броя на градините води до постепенно разширя-
ване на ареала, от който идват гурбетчиите, и той обхваща редица селища в 
Горнооряховско, Великотърновско и Еленско (вж. карта № 2). Възникването 
на гурбетчийското градинарство се свързва, от една страна, с търсенето на 
поминък, тъй като в районите с гурбетчийско градинарство обработваемата 
земя не е била достатъчна, за да изхрани увеличилото се население, а, от 
друга страна, се сочат като причина нарасналите нужди от пресен зеленчук 
в големите градове на Османската империя, особено където е имало и воен-
ни гарнизони, и съответно решаването на този проблем чрез работна ръка 
от войнуганските села34. Градинарството като занаят е пренесено в Лясковец 
от Цариград35, който е най-големият консумативен и градинарски център на 

север от река Дунав. – Българска етнография, 9, 1984, кн. 2, 19–26; Бъчваров, Ст. Българско 
градинарство...

33  Освен цитираните по-горе работи за българското гурбетчийско градинарство, коитоОсвен цитираните по-горе работи за българското гурбетчийско градинарство, които 
са посветени основно именно на центъра около Лясковец, вж. за българските градинари 
в Румъния ии Ro�ca, I�ca, Ica, I, II. Imi��rarea ��e�onal� a ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�lImi��rarea ��e�onal� a ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l ��e�onal� a ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l��e�onal� a ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l� a ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�la ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l ��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l��r�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l�dinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�ldinarilor ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l ��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l��l��ari dela 1927–1932. – B�letin�l dela 1927–1932. – B�letin�ldela 1927–1932. – B�letin�l 1927–1932. – B�letin�lB�letin�l 
Societ�ţii �e��ale �om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;�ţii �e��ale �om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;ii �e��ale �om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323; �e��ale �om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;�e��ale �om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323; �om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;�om�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;�ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;ne de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323; de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;de ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323; ��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;��eo��rafie (B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;(B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;B�c�reşti), �I, 1932, 1933, 314–323;şti), �I, 1932, 1933, 314–323;ti), �I, 1932, 1933, 314–323;, �I, 1932, 1933, 314–323;�I, 1932, 1933, 314–323;, 1932, 1933, 314–323;; Negruţi, E. �in 
i��toria ��r�dinarit�l�i...

34  Бъчваров, Ст., Ив. Бъчваров. Възникване и разпространение на гурбетчийското 
градинарство на север от река Дунав...; Бъчваров, Ст. Българско градинарство..., с. 21.

35  �инчев, ЦЦ. Няколко думи..., 1184–1185.Няколко думи..., 1184–1185.
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Османската империя. В околностите на Цариград се осъществява контактът 
между градинари българи, гърци и караманлии (турскоезични християни) и 
именно там трябва да търсим и зоната на аналогия, в която е възникнало и от 
която се е разпространило названието за �домат� frenk patlιcanι. От Цариград 
градинарството е пренесено и в другите два по-малки центъра на гурбетчийс-
ко градинарство – в Западна Македония в областта Преспа с център Ресен36 и 
в Югоизточна България с център Тополовград37. Преспанските градинари са 
били водещите градинари в края на ХІХ век в Цариград и Смирна (Измир)38. 
Сведенията ни за градинарите от Югоизточна България около и в Тополовград, 
т.нар. кариоти (считани от изследователите за погърчени българи; те се изсел-
ват в Гърция през 20-те години на ХХ в.), са оскъдни: по сведение от 1900 
г. те ходят на гурбет както в страната, така и в чужбина, същевременно те са 
държали градините и в по-близките до Тополовград райони – по р. Тунджа и 
нейните притоци – следователно става дума за градинарство както от местен, 
така и от гурбетчийски тип; тяхното зеленчукопроизводство е предназначено 
основно за пазара в Одрин39.

На карта № 2 са нанесени посоките, в които градинарите-гурбетчии са 
отивали на градина. Става ясно, че именно градинарите-гурбетчии от зоната 
с център Лясковец са тези, които са изградили многоезичната зона на израв-
няване, особено в северната й част – Северна България, румънски и сръбски 
диалекти, а за изграждането на югозападната й част, изглежда, е допринесъл 
центърът в Югозападна Македония. При това заслужава внимание механиз-
мът на разпространение: може да се говори за плурицентрично разпростра-
нение, като център от І ранг е Цариград (зоната на аналогия), центрове от 
ІІ ранг – лясковският и преспанският ареал с гурбетчийско градинарство, и 
центрове от ІІІ ранг – всички тези градове, край които градинарите-гурбет-
чии правят своите градини, и които се превръщат в постоянни ирадиационни 
центрове, изграждащи зоната на изравняване (вж. карта № 2). Интересно ще 
бъде да се провери дали ще се открият и други примери за ареални конфи-
гурации, изградени по този механизъм под въздействието на гурбетчийското 

36  Вж.Вж.ж. Кънчов, В. Битолско, Преспа и Охридско. [1891]..., с. 404, и спомените на С.[1891]..., с. 404, и спомените на С.1891]..., с. 404, и спомените на С.]..., с. 404, и спомените на С...., с. 404, и спомените на С. 
Радев, според които гурбетчийското градинарство в Ресенско е в пълна сила още през първатапървата 
половина на ХІХ в. (Радев, С. Ранни спомени. Ново, коригирано и допълнено издание под Ранни спомени. Ново, коригирано и допълнено издание под 
редакцията на Траян Радев. С., Изд. къща Стрелец, 1994: http://��lovo.���/old/radev/��r1_inde�.
htm: главата „Дядо ми Раде“).Дядо ми Раде“).“).).

37  Даскалова-Желязкова, НН. Кариоти..., с. 28.Кариоти..., с. 28...., с. 28. 28.
38  Кънчов, В. Битолско, Преспа и Охридско. [1891], с. 404.[1891], с. 404.1891], с. 404.], с. 404., с. 404..
39  Даскалова-Желязкова, НН. Кариоти..., с. 5, 26–32.Кариоти..., с. 5, 26–32. 5, 26–32.
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градинарство. За момента може да се спомене само интересният резултат, до 
който стига Хр. Холиолчев в ареалното изучаване на няколко късни културни 
растения (диня, пъпеш, черница, царевица и картоф)40: той успява да обособи 
северен, южен и западен български ареал, които са части от по-обширни юго-
източноевропейски ареали.

 Докато географското положение на средищата с градинарство от гур-
бетчийски тип зависи по-силно от икономически и културноисторически 
фактори, при професионалното зеленчукопроизводство от местен тип нарас-
тва ролята на природните фактори. За развитието на зеленчукопроизводство 
са нужни подходящи климатически и почвени условия, а неговият стоков 
характер изисква близост до големи консумативни центрове. Това определя 
и неговото неравномерно териториално разпределение41. Така през 1936 под 
влияние на посочените фактори като главни зеленчукопроизводителни среди-
ща в България са се утвърдили Великотърновският район по поречието на р. 
Янтра и нейните притоци в Североизточна България, и Пловдивският район 
по поречието на р. Въча в Южна България42. Средището във Великотърновско 
се разгръща като зеленчукопроизводителен център едва след Първата светов-
на война, когато затварянето на границите и влошаването на външнополити-
ческите отношения на България с държавите, в които българските градинари 
отиват на гурбет, нанася тежък удар върху характерното за този район гурбет-
чийско градинарство. 

 Обобщаването на досегашните данни за българското професионално 
градинарство на карта № 243 показва, че до Първата световна война зелен-
чукопроизводството в севернобългарския ареал е било дело на градинари-
те-гурбетчии, а в южнобългарския ареал е преобладавало професионалното 
зеленчукопроизводство от местен тип. Това различие между северния и юж-
ния ареал се дължи на особеностите в историческия развой на българското 
градинарство и има отражение и върху диалектната конфигурация при назва-
нията за �домати� – напр. то има отношение към компактността и по-голямото 

40  Holiolčev, Chr, Chr Chr. Sprach��eo��raphi��che Betracht�n��en ü�er die Terminolo��ie der 
K�lt�rpflan�en in den Bal�an��prachen. – �eit��chri��t ��ür Bal�anolo��ie 15, 1979, 40–50.

41  Вж. ключовата роля на тези фактори за неравномерното разпределение наВж. ключовата роля на тези фактори за неравномерното разпределение на 
зеленчукопроизводството в България у: Батаклиев, Ив. Зеленчукопроизводството в 
България. – Известия на Българското географско дружество, кн. 5 за 1937, 1938, 101–121, и 
зависимостта на разпространението на българското гурбетчийско градинарство в Румъния от 
тези фактори у Ro�ca, I�ca, Ica, I, I I. Imi��rarea ��e�onal�...Imi��rarea ��e�onal�...

42  Батаклиев, Ив. Зеленчукопроизводството..., с. 108.
43  Данните, обобщени на карта № 2, са почерпани от източниците, цитирани в бел. 30, 

31, 32 и 41.
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единство на северния ареал и разкъсаността и по-голямото многообразие на 
южния ареал.

Отчитането на постигнатото в досегашните етапи на лингвистичния 
анализ и на развоя на градинарството по българските земи и особено на 
ареалните му аспекти задълбочава разбирането ни за това, как точно са се 
изграждали диалектните ареали (вж. карта № 3), и позволява да се напра-
вят и някои изводи за относителната хронология на термините и на техните 
ареали. Изграждането на днешната ареална конфигурация при названията 
на доматите е започнало със създаването на многоезичната зона на изравня-
ване чрез дейността на градинарите-гурбетчии от Лясковско и Преспанско. 
Севернобългарският ареал с патлаџа н, патлиџа н е част от тази зона, чиято 
обширност и компактност се дължат на плурицентричния механизъм на из-
граждането й. 

Югоизточнобългарският ареал с френк е хронологически по-късен. 
Вероятно в турските диалекти в Одринско се е осъществил преходът frenk 
patlιcanι �домат� > frenk �домат� и поради тясната икономическа обвързаност 
на Тополовградския и Елховския район с Одрин в дейността на кариотите, 
градинарите-гурбетчии от Тополовградско, се е оформил днешният ареал на 
фре нки между Тунджа и Марица (вж. карта № 3). 

Най-късен е южният ареал с термин дома ти. Това се потвърждава от (а) 
общобалканското развитие на категоризацията на доматите и на техните на-
звания и пресъздадената с лингвистични средства картина на проникване на 
растението по три пътя на Балканите; (б) поясняването на термин домат чрез 
термин френк патлиџан във възрожденската книжнина, което е указание, че 
домат е новонавлизащият термин, който се пояснява чрез по-познатия тер-
мин френк патлиџан; (в) свидетелството на етнографските данни за късно 
въвеждане на домата в южнобългарските планински области; (г) разкъсаност-
та на ареала на домати. За изграждането на този ареал трябва да се допусне 
участието на гръцки и турски градинарски центрове от местен тип южно от 
него, за които обаче засега не разполагаме с никакви сведения.

Разпространението на термин мехле в района на балканските говори без 
съмнение се дължи на гурбетчиите-градинари от средището на гурбетчийско 
градинарство около Лясковец. Той обаче е по-късен от термина патлаџа н, 
патлиџа н, в чийто северен ареал се вписва, и може да се твърди, че го е из-
местил. Аргументи за това се откриват в (а) етимологията на мехле  като тер-
мин, появил се вследствие на въвеждането на нов сорт домат; (б) пояснява-
нето на мехле с френски патладжан у Г. С. Раковски и употребата редом с 
термини михле �домати� и патладжан �патладжан� също и на термини червен 
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патладжан и френк патладжан за �домат� и син патладжан за �патладжан� 
у родения през 1832 г. в Лясковец Цани Гинчев44, което свидетелства, че във 
втората половина на ХІХ в. превесът на термин мехле в днешния му ареал е 
вече почти пълен, макар да се пазят следи и от по-стария термин патлаџан; 
(в) различието между ареала на мехле и на патлаџа н, патлиџа н, при положе-
ние че и двата ареала се дължат на лясковския градинарски център. Това раз-
личие в ареалите на мехле и на патлаџан се обяснява с това, че докато термин 
патлаџа н, патлиџа н се разпространява пръв от всички доматени названия на 
обширна територия още в гурбетчийския период от дейността на лясковските 
градинари, термин мехле  е по-късен и изграждането на неговия ареал веро-
ятно съвпада с постепенната замяна на градинарството от гурбетчийски тип 
с градинарство от местен тип в лясковския център, замяна, осъществила се 
окончателно след Първата световна война. Във всеки случай е ясно, че този 
ареал се е изграждал по стандартния начин от един иновационен център – 
лясковския, а не чрез описания по-горе по отношение на ареала на патлаџа н, 
патлиџа н плурицентричен механизъм, осъществяван чрез гурбетчийството. 
Допълнителна подкрепа тази интерпретация на ареала на мехле  намира и в 
съвпадението му с ареала на к�а нде, к�а нте �вид забрадка� (вж. карта № 3) 
– унгарска заемка, чието присъствие в този ареал убедително е обяснено чрез 
донасянето на предмета заедно с думата от градинарите-гурбетчии от техните 
странствания в Унгария45. Вторият ареал с мехле , странджанският, вероят-
но ще може да се обясни с пренасяне на термина от лясковските градинари, 
които след затварянето на политическите граници след балканските войни 
и Първата световна война се насочват към отваряне на градини в различни 
части на страната46 и вероятно са се насочили и към Странджа, въпреки че не 
разполагам с конкретни данни за това. 

*  *  *
Ценността на привличането на културноисторическите данни в кръга на 

лингвистичното изследване е несъмнена. Разглеждането на ареалната конфи-
гурация на названията на доматите през призмата на известните за българско-
то градинарство факти облича в плът и кръв редица резултати на лингвистич-
ния анализ – така напр. става възможно да се ситуира около Цариград зоната 
на аналогия, благодарение на която „се ражда“ и зоната на изравняване, а 

44  �инчев, ЦЦ. Няколко думи..., 1202, 1203, 1205, 1314–1315.Няколко думи..., 1202, 1203, 1205, 1314–1315.1202, 1203, 1205, 1314–1315.
45  Вж. по-подробно:Вж. по-подробно: Младенов, М. За една унгарска дума в българския език: к�а нде 

�забрадка�. – Във:– Във: Същият. Диалектология. Балканистика. Етнолингвистика. С., УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2008, 764–766 [първа публикация на статията през 1986 г.].“, 2008, 764–766 [първа публикация на статията през 1986 г.]., 2008, 764–766 [първа публикация на статията през 1986 г.].първа публикация на статията през 1986 г.].].

46  Вж. напр.Вж. напр. Манев, Т. История на българското градинарство..., 246–247, 285.
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плурицентричният механизъм на разпространение на иновации чрез гурбет-
чийското градинарство допринася за изясняването на проблема кой, как, кога 
и къде пренася домата по балканските земи.

Приносът на лингвистичния анализ за културноисторическото проучва-
не на проникването и разпространението на доматите на Балканите е в ня-
колко посоки – осветляване на движението на растението както в рамките 
на българската етническа територия, така и на Балканите между отделните 
балкански народи; корекции в хронологията на проникването; обвързване на 
процеса на проникване и разпространение на доматите със „срещата“ им с 
патладжаните на категориално и езиково равнище – по този начин процесът 
на проникване и разпространение на домата е обхванат в неговата цялост и 
сложност.

С тази статия плодотворното сътрудничество между лингвистика и кул-
турна история за изясняването на този проблем не бива да се счита за при-
ключило. Изследването може да продължи както в лингвистичната, така и в 
културноисторическата посока и след време пак да се устрои „среща“ на два-
та аспекта. Освен споменатата възможност за проучване на мястото на домата 
в кухнята, ще посоча и подчертаната от проучването на градинарството роля 
на градовете като консумативни центрове за утвърждаването на домата и пат-
ладжана, докато интересът на българската диалектология е бил и е насочен 
към селското население. По този начин се поставя една недостатъчно разра-
ботена проблематика в българската диалектология: за разпространението на 
иновации от градските центрове към околните селища, за ролята и влиянието 
на градските говори върху селските говори. Това означава, че изследването 
на градовете като консумативни и търговски центрове, очертаването на об-
ластите, които те консолидират около себе си, и на връзките между отделните 
центрове би представлявало несъмнена ценност и за ареалния анализ. 
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Карта № 1. Названия за ’домати’ в българските диалекти

1.1. патлаџàн; 1.2. патлиџàн; 2. домàти; 3. френк; 4. мехле; 5. маџàре, маџỳне, маџàрка, 
манзàне

Карта № 2. �радинарството по българските земи

1. градинарски център от І ранг; 2. градинарски център от ІІ ранг (= зони на гурбетчийско 
градинарство); 3. градинарски център от ІІІ ранг (= градове, край които градинарите-гурбет-
чии са устройвали градини преди първата световна война); 4. накъде са се отправяли гра-
динарите-гурбетчии; 5. пренос на градинарския занаят от градинарския център от І ранг в 
градинарските центрове от ІІ ранг с гурбетчийско градинарство; 6. градинарство от местен 
тип (преди първата световна война); 7. райони с най-голямо зеленчукопроизводство по ста-
тистически данни от 1936 г.
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ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА
Studia balcanica 27, София, 2009

ЩРИХИ КЪМ БАЛКАНСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
Изследвания в памет на проф. Николай Кочев

a

пОДБРАНА БИБЛИОгРАфИя 
на проф. д.и.н. Николай Цвятков Кочев

1972 
Влиянието на българския майстор върху еврейската култова пластика през 
ХVІІІ–ХІХ в. – Годишник на обществената и културно-просветна организа-
ция на евреите в България (ГОКПОЕ), VІІ, 1972, 2137–230.
Хазарите и мисията на Константин-Кирил. – Исторически преглед, 1972, 6, 
54–67.
Частни еврейски писма от 1532/33 г. – Известия на Държавните архиви, 23, 
1972, 163–173.

197�
Един ръкопис от съчинението на Хасдай Крескас „Ор Адонай“ (�r Adonai) в(�r Adonai) в в 
архивната сбирка на Института по балканистика при БАН. – ГОКПОЕ, VІІІ, 
1973, 147–157.
Идейно-теоретические корни исихазма. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1973, 1, 48–61.
Полякова, О. В. Византийские легенды. Ленинград, 1972 [Рец.]. – �t�de�� 
�al�aniq�e��, 1973, 3, 124–127.
Русев, П., И. Гълъбов, А. Давидов, Г. Данчев. Похвално слово за Евтимий от 
Григорий Цамблак. С., 1971 [Рец.]. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1973, 1, 131–134.
Sympo��i�m international “Tarnovo et l��tat m�di�val ��l��are – centre de doctrine�� 
h�r�tiq�e��, XIIe–XIVe ����.� – �t�de�� �al�aniq�e��, 1973, 3, 141–143
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1974
Еврейската архивна сбирка към Института по балканистика при БАН. – 
Известия на Държавните архиви, 23,  28, 1974, 273–288.
Еврейски надгробни надписи в България през ХV–ХІХ в. – ГОКПОЕ, ІХ, 
1974, 133–165.
Исследования по истории славянских и балканских народов. Эпоха 
Средневековья. Москва, 1972 [Рец.]. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1974, 2–3, 235–
237.
Проникване на османските турци във Византия и на Балканския полуост-
ров. – История и основи на комунизма, 1974, 6, 43–49.
Търново и средновековна България – център на еретически учения. – �t�de�� 
�al�aniq�e��, 1974, 4, 141–143.
Μητσάκης, Κ. Βυζαντινή μνογραφία. �. �εσσαλονίκη, 1971 [Рец.]. – �t�de�� 
�al�aniq�e��, 1974, 1, 131–134.
Τσάμη, Δ. Γ. Δαβίδ δισυπατου λόγος κατά Βαρλαάμ καί Ακυνδύνου προς Νικόλαον 
Καβασιλάν. �εσσαλονίκη. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1974, 4, 183.

1975
Бележки на евреин пътешественик за българските земи в началото на ХVІІ в. – 
St�dia �alcanica, 10, 1975, 143–149.
Византийская литература. Москва, 1974 [Рец.]. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1975, 2, 
134–136.
Към въпроса за „арменската ерес“ на Балканския полуостров. – Вестник общ. 
наук АН Арм. ССР (Ереван), 1975, кн. 8, 69–82.
Няколко документа, разкриващи икономическото състояние на Рилския ма-
настир през ХVІІІ в. – Известия на Държавните архиви, 23,  29, 1975, 177–
186.
Религиозно-философски възгледи на Хасдай Крескас. – Философска мисъл, 
1975, 7, 90–94.
Γλαβ�να, Α. ‘� dπì Αλεξίου Κομνήνου (1081–1118). �εσσαλονίκη, 1972 [Рец.]. – 
�t�de�� �al�aniq�e��, 1975, 4, 136–137.

1976
Към въпроса за естетическите възгледи на исихастите. – Език и литература, 
1976, 2, 38–56.
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Σύνταγμα τν παλαιοχριστιανικν ψιφιδωτν δαπεδν τyς ‘�λλάδος. �. 
�εσσαλονίκη, 1974. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1976, 1, 161–162.

1977
Агиографската повест и античната литература на Балканите през Средните 
векове. – Palaeo��l��arica, 1977, 1, 76–90.
За отношението на еврейската общественост в Европа към Априлското въста-
ние през 1876 г. – ГОКПОЕ, ХІІ, 1977, 123–127.
Някои моменти от българо-гръцките културни отношения през ХV–ХVІ в. – 
Библиотекар, 1977, 7–8.
Още по въпроса за „арменската ерес“ на Балканския полуостров. – Духовна 
култура, 1977, 11, 9–22.
Религиозно-философските възгледи на юдействуващите на Балканите в пред-
османския период. – Философска мисъл, 1977, 11, 88–94.
�ωσηφ Καλοθέτου Λόγοι [Рец.]. – Философска мисъл, 1977, 4, 99–101.
‘� διαμόρφωσις το ατοκεφάλου τyς Βουλγαρικyς �κκλησίας [Рец.]. – Духовна 
култура, 1977, 4, 28–32.

1978
Драгојловић, Др. Богомилство на Балкану и у Малој Азији. Богомилски ро-
доначалници. Београд, 1974 [Рец.]. – Известия на Църковноисторическия и 
архивен институт, І, 1978, 475–479.
Евреи във Византия и на Балканите в съчинения с агиографски характер. – 
ГОКПОЕ, ХІІІ, 1978, 113–121.
Едно ново изследване върху историята на българския език (Четириезичният 
речник на Даниил) [Рец.]. – Сп. БАН, 1978, 4, 83–85.
Еще к вопросу эстетических взглядов исихастов. – Във: Славянские культуры 
и Балканы, І, 1978, 103–115.
Към въпроса за връзката на византийската християнска естетика с античност-
та. – Литературна мисъл, 1978, 6, 91–112.
Към въпроса за надписа от Ескус за т. нар. архисинагогус. – Векове, 1978, 2, 
72–74.
Поглед върху въпроса: естетиката на исихастите и античността. – Духовна 
култура, 1978, 9, 25–34.

подбрана бИблИографИЯ на проф. д.И.н. нИколай ЦВЯткоВ кочЕВ a



a 2�6

Първи превод на български език на произведението на д-р Петър Берон. – 
Векове, 1978, 5, 73–74.
��elq�e�� r�fle�ion�� a� ����et de la diplomatie de By�ance �� l��poq�e de la p�n�tration 
ottomane dan�� le�� Bal�an��. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1978, 2, 101–113.
The ��e��tion o�� Je���� and the ��o-Called J�dai�er�� in the Bal�an�� ��rom the 9�� ��rom the 9 ��rom the 9th to the 
14th Cent�ry. – B�l��arian Hi��torical �evie��, 1978, 1, 60–79.
��r �ra��e der Bi��chofin��tit�tion in der ��l��ari��chen �nd ��er�i��chen Kirche ��ährend 
de�� 9. �i�� ��m 14. Jh. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1978, 4, 62–69.

1979
Георгиев, Емил. Литературата на Втората българска държава. Част І 
(Литературата на ХІІІ в.) [Рец.]. – B�l��arian Hi��torical �evie��, 1979, 2, 97–
100.
Д-р Иван Селимински. Избрани съчинения. Превод от гръцки и коментар 
Николай Цв. Кочев. С., 1979. 426 с.
Научно съобщение за произхода на думата Ганадя. – ГОКПОЕ, ХІV, 1979, 
318–319.
К вопросу о прекрасном во взглядах исихастов на основе сочинении 
Тырновского патриарха Евфимия. – Palaeo��l��arica, 1979, 1, 64–84.
Към въпроса за космогоничните възгледи на представителите на гностико-
дуализма във Византия и на Балканите през ІХ–ХІІ в. и античната филосо-
фия – павликяни и богомили. – St�dia �alcanica, 1, 1979, 49–67.
Към въпроса за насоката на философското мислене във Византия и на 
Балканите през ІХ в. – Философска мисъл, 1979, 6, 100–108.
Към въпроса за философската същност на византийския исихазъм. Учението 
за Таворската светлина. – Духовна култура, 1979, 8, 21–30.
Литературно и художествено възприемане на Троянския митологичен цикъл 
във Византия и на Балканите през ХІІ в. – Литературна мисъл, 1979, 6, 115–
132.
По някои аспекти на дипломатическите отношения между Византия и хазари-
те въз основа на документи на иврит от Х в. – ГОКПОЕ, ХІV, 1979, 33–40.
Проникване на османските турци на Балканите през ХІV в. – Духовна култу-
ра, 1979, 4, 22–32.
Première con���rence internationale d��t�de�� ��l��are��. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1979, 
3, 139–142. 
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1980
Античные риторики. Собрание текстов, статьи, комментарии и общая редак-
ция А. Тахо-Годи. Москва, 1978 [Рец.]. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1980, 1, 144–
145.
Една испанска синтактична схема в новогръцки и български. – Език и лите-
ратура, 1980, 2, 119–120.
Йоан Екзарховото виждане за красивото, отразено в неговия Шестоднев. – 
Проблеми на културата, 1980, 5, 101–117.
Към въпроса за мимезиса в ранната християнска и византийска литература. – 
Литературна мисъл, 1980, 2, 90–97.
Към въпроса за социално-нравствените мотиви у Хезиод. – Родна реч, 1980, 
10, 39–44.
Към въпроса за философската страна на Евтимиевата реформа според „О 
писменэх“ на Константин Костенечки. – Търновска книжовна школа, ІІ, 1980, 
239–245.
Латинските извори в съчиненията на Ленин. – Език и литература, 1980, 6, 
1–18.
По някои въпроси на превода на антични поетически текстове. – Език и лите-
ратура, 1980, 1, 84–91.
Просветното дело сред българските евреи в края на ХІХ и началото на ХХ в. – 
ГОКПОЕ, ХV, 1980, 113–126.
Шестодневът на Йоан Екзарх Български. – Проблеми на културата, 1980, 1, 
78–95.
�e certaine�� q�e��tion�� relative�� a�� co�rant�� philo��ophiq�e�� et reli��ie�� �� By�ance 
et dan�� le�� Bal�an�� a� XIVe ��. – B�l��arian Hi��torical �evie��, 1980, 4, 30–48.

1981
Гръцки и турски думи в Софрониевия превод на Езоповите басни. – 
Съпоставително езикознание, 1981, 2, 63–68.
Едно обяснение на диалектната дума лис-лиска в българския език. – Български 
език, 1981, 5, 459–460.
Из историята на населението по българските земи ХV–ХІХ в. (Сведения за 
чумни епидемии на Балканите по еврейски източници). – ГОКПОЕ, ХVІ, 
1981, 93–98.
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Йоан Екзарх. Шестоднев (Превод от старобългарски, уводна статия и комен-
тар Николай Цв. Кочев). С., 1981. 377 с.
Към въпроса за победилото божество у Еврипид. – Литературна мисъл, 1981, 
6, 104–120.
Към въпроса за проповедническата дейност на Григорий Цамблак в Молдова 
и Влашко. – Духовна култура, 1981, 9, 29–33.
Литературата в българската държава през ІХ–Х в. и античността. – Във: 
Проблеми на културното наследство. С., 1981, 157–173.
Още по въпроса за превода на антични поетически текстове. – Език и литера-
тура, 1981, 2, 95–101.
Религиозно-философски насоки на Балканите през ХІV в. (Учението на иси-
хастите за същност и енергия). – Духовна култура, 1981, 5, 8–25.
Търновска книжовна школа. – Проблеми на културата, 1981, 2, 89–95.
Философската мисъл във Византия ІХ–ХІІ в. (Проблеми на философската ми-
съл във Византия и българската държава). С., 1981.

1982
Античната литературна традиция и византийските автори. С., 1982. 271 с.
Аристофан за преустройството на античното общество. – Език и литература, 
1982, 2, 71–79.
Българо-византийски връзки (Слово на Григорий Палама против Варлаам и 
Акиндин). – Философска мисъл, 1982, 11, 69–80.
Житието на Теодосий Търновски като исторически извор. – Духовна култура, 
1982, 3, 8–22.
Към въпроса за характера на Константин-Кириловото определение на фило-
софията. – Проблеми на културата, 1982, 2, 69–84.
Още към въпроса за същността на ереста на юдействуващите на Балканите 
и в Русия през ІХ–ХV в. – Във: Руско-български културни връзки през 
Средновековието. С., 1982, 75–88.

198�
Κριαρ, Εμ. � σημερινή μας γλώσσα. Μελετήματα και ρθρα. Μαλλιαρής-Παιδεία. 
Αθήνα-�εσσαλονίκη, 1983 [Рец.]. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1983, 2, 112–115
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Български превод на Григорий Паламовото „Изповядване на вярата“. – 
Духовна култура, 1983, 8, 19–24.
Исихазмът и варлаамитството и политико-държавната двупартийност на зи-
лоти и политици. – Духовна култура, 1983, 4, 16–30.
Някои моменти от учението на Псевдо-Лонгин за възвишеното. – Литературна 
мисъл, 1983, 5, 88–100.
Предхристиянски вярвания и обреди във Византия и на Балканите. – Духовна 
култура, 1983, 1, 14–25.
Старопланинският Ришки проход според пътешественика Гершон бен 
Елиезер. – ГОКПОЕ, ХVІІІ, 1983, 117–122.
Философската мисъл в българската държава през ІХ–Х в. – Във: България и 
Балканите (681–1981). С., 1983, 220–341.

1984
Епископски центрове на Балканите през VІІІ–ІХ в. – Духовна култура, 1984, 
4, 22–33.
Кръстева, Олга. Театърът през вековете [Рец.]. – Език и литература, 1984, 3.
Някои моменти от културните взаимовръзки между България и Византия през 
ХІV в. – Известия на Църковноисторическия и архивен институт, ІІ, 1984, 
163–173.
Третото слово на Григорий Палама против варлаамитите. – Философска ми-
съл, 1984, 2, 79–82.
�e certain�� a��pect�� de�� relation�� eccl���ia��tico-politiq�e�� dan�� la p�nin���le 
Bal�aniq�e a�� XIVe–XVe ����. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1984, 4, 51–61.

1985
„И на вси словене книги да четат“ (Уводна студия към сборника с произведе-
ния на св. Кирил и Методий под същото заглавие). С., 1985.
Житийни гръцки текстове в български превод през ХІ–ХІІ в. – Духовна кул-
тура, 1985, 1, 25–31.
Константин Философ – св. Кирил и Методий и славяните. – Известия на 
Църковноисторическия и архивен институт, ІІІ, 1985, 9–29.
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Към въпроса за житието на Константин Философ – св. Кирил като историко-
философски извор. – Известия на Църковноисторическия и архивен инсти-
тут, ІІІ, 1985, 30–43.
Предхристиянски вярвания и обреди в източното християнство. – Български 
фолклор, 1985, 4, 28–44.
Търновската книжовна школа в контекста на културния кипеж във Византия и 
на Запад през ХІV в. – Търновска книжовна школа, ІV, 1985, 278–294.

1986
Към въпроса за така наречените юдействуващи на Балканите през Средните 
векове. – ГОКПОЕ, ХХІ, 1986, 45–59.
По някои въпроси на исихасткото учение за човека. – Духовна култура, 1986, 
12, 18–30.

1987
Григорий Паламас. Слова. Превод от среднобългарски. С., 1987.
Культура Византии VІІІ–ІХ вв. и южные славяне. Вопрос об авторства 
„Написания о правой вери“. – Във: Typolo��ie ranì��e�dalnich ��lovan���ych ��tat�. 
Praha, 1987, 263–274.
По някои въпроси на културните взаимоотношения между Византия и Запада 
през ХІІІ–ХІV в. – Балканистика, 2, 1987, 219–229.
Христианство и политика Византии в отношении Балканских стран в эпоху 
образования раннефеодальных славянских государств. – Във: Этносоциальная 
и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народ-
ностей. Москва, 1987, 195–203.

1988
Анджело Ронкали и пребиваването му в България. – Във: Втори междунаро-
ден конгрес по българистика. Доклади. България след Освобождението. С., 
1988, 23–31.
Езически образи в църковната живопис. – Проблеми на културата, 1988, 5, 
77–92.
Хазарската мисия на Константин Философ – св. Кирил в светлината на 
Кеймбриджкия аноним и известията на Йехуда Алеви. – Кирило-методиевски 
студии, V, 1988, 91–107.
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�a�� �er� der hl. Brüder im K�lt�r�onte�t der �poche. – Sympo��i�m Methodian�m 
(München), 1988, 171–175.
�ie An��än��e der r�����i��ch-��l��ari��chen literari��chen Konta�te. – In: Ta���end Jahre���end Jahre��end Jahre 
Chri��tent�m in ������land. G�ttin��en, 1988, 503–509.ttin��en, 1988, 503–509.tin��en, 1988, 503–509.

1989
Константин Философ – св. Кирил в контекста на философската мисъл на 
ІХ в. – Във: Международен симпозиум 1100 г. от блажената кончина на св. 
Методий. С., 1989, 29–34.

1990
Йоан Италиец – някои моменти от философските му възгледи. – Философска 
мисъл, 1990, 7, 60–70.
Нов труд по история на средновековната българска култура [Рец.]. – СпБАН, 
1990, 5, 65–69.
Сефарадите и книгопечатането на Балканския полуостров през XVI–XVII в. –XVI–XVII в. ––XVII в. –XVII в. –в. –
ГОКПОЕ, XXIV, 1989, 21–35.XXIV, 1989, 21–35., 1989, 21–35. 
The �elation�� �et��een Je���� and Non-Je���� in the Middle A��e�� – till �ate 15�et��een Je���� and Non-Je���� in the Middle A��e�� – till �ate 15 Je���� and Non-Je���� in the Middle A��e�� – till �ate 15A��e�� – till �ate 15till �ate 15�ate 15 15th 
Cent�ry. – Ann�al o�� the �r��ani�ation o�� the Je���� in B�l��aria “Shalom�, XXV, o�� the �r��ani�ation o�� the Je���� in B�l��aria “Shalom�, XXV,,  XXV, 
1990, 21–30.30.

1991
Античното философско ядро във възгледите на византийските автори през 
ХІV в. – Култура, 1991, 4, 34–51.
Болгарское государство в середины VІІІ до конца ІХ в. – Във: Раннефеодальные 
государства и народности. М., 1991, 51–68 (в съавторство).
Ново издание на хрониката на Жофроa дьо Вилардуен (a дьо Вилардуен ( дьо Вилардуен (Жофроа дьо Вилардуен. 
Завладяването на Константинопол) [Рец.]. – СпБАН, 1991, 4, 101–106.
Ново изследване по история на Църквата [Рец.]. – Духовна култура, 1991, 10.
По въпроса за богомилството според Беседата на презвитер Козма. – Във: 
Белене – минало и настояще. С., 1991, 36–47.
Схизма 1054 г. и отношения Восток-Запад. – St�dia �alcanica, 20, 1991, 97–
109.
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Трактатът на Псевдо-Дионисий Ареопагит „За божиите имена“. – Философска 
мисъл, 1991, 7, 74–125.
Momento�� de la vida de lo�� ��dio�� en el ��i��lo XVI (Penin���la Balcanica e Italia). –(Penin���la Balcanica e Italia). –Balcanica e Italia). – e Italia). –. – 
An�ario de lo�� J�dio�� en B�l��aria “Shalom�, Se��arad� 92, XXVI, 1991, 34–45. de lo�� J�dio�� en B�l��aria “Shalom�, Se��arad� 92, XXVI, 1991, 34–45. Se��arad� 92, XXVI, 1991, 34–45.� 92, XXVI, 1991, 34–45. 92, XXVI, 1991, 34–45., 1991, 34–45. 1991, 34–45.

1992
За философските възгледи на Григорий Акиндин. – Философски алтернативи, 
1992, 5–6, 99–105.
За някои страни от философските възгледи на византийския философ Михаил 
Псел. – Философски алтернативи, 1992, 11–12, 28–48.
По някои въпроси на българската култура през ХІІ–ХІV в. – Византия и 
Западът. – СпБАН, 1992, 4, 36–47.
Похвално слово за монаха Николай, игумен на манастира „Хубавият извор“ 
на Олимп. – Философски алтернативи, 1992, 11–12, 49–71.
Проблеми на българската и балканската култура през ХІІІ–ХV в. – 
Palaeo��l��arica, 1992, 1, 73–93.
Философската култура в България и Симеоновият сборник (края на ІХ и на-
чалото на Х в.). – Palaeo��l��arica, 1992, 2, 108–122.

199�
Аниций Манлий Боеций – Кападокиецът на VІ в. – Философски алтернативи, 
1993, 3, 95–103.
Библията. – Епохи, 1993, 2, 107–110.
Богослужебното облекло на православния духовник – дякон, свещеник и 
епископ. – Духовна култура, 1993, 11, 13–24.
Еретичните учения в ареала на византийската ортодоксия – VІІІ–ІХ в. и по-
явата на защитни текстове на църковната вероизповед. – Във: 1080 години от 
смъртта на св. Наум Охридски. С., 1993, 78–87.
Житието на Теодосий Търновски като извор за турското проникване във 
Византия и в българската държава през ХІV в. – Във: Турските завоевания 
и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни па-
метници от ХІV–ХVІІІ в. В. Търново, 1992, 77–83.
Имало ли е Народен събор в Плиска през 893/4 г.? – Духовна култура, 1993, 
4.
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Към въпроса за благо, полза и наслада у Платоновия „Горгий“. – Философски 
алтeрнативи, 1993, 5, 76–84.eрнативи, 1993, 5, 76–84.рнативи, 1993, 5, 76–84.
Към въпроса за съборните борби между исихасти и варлаамити. – Духовна 
култура, 1993, 7, 21–31.
Некоторые моменты из церковно-политических отношений на Балканском 
полуострове в ХІV–ХV вв. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1993, 2, 72–80.
Ново изследване за Апостола на българската свобода йеродякон Игнатий – 
Васил Левски [Рец.]. –  Епохи, 1993, 1.
С поглед към българското минало [Рец.]. – История, 1993, 2, 53–60.

1994
Гръцката философия в обяснителните текстове на среднобългарския превод 
на някои от словата на Григорий Паламас. – Търновска книжовна школа, V, 
1994, 617–630 (в съавторство с Михаил Бъчваров).
Как да пишем и изговаряме името Паламас или Палама. – Епохи, 1994, 2, 
114–115.
Нова книга върху българското средновековие [Рец.]. – Епохи, 1994, 3, 99–
100.
Някои моменти от естетиката на исихастите (Общ поглед към въпроса). – 
Духовна култура, 1994, 3, 5–23.
Някои проблеми на храмовата и извънхрамовата живопис. – Духовна култура, 
1994, 4, 8–21.
Синагога (varia). – Епохи, 1994, 3, 103–104.
�om-Kon��tantinopel-Be�ieh�n��en �nd die tür�i��che ��pan��ion a��� dem Bal�an. – 
�t�de�� �al�aniq�e��, 1994, 3, 67–84.

1995
Дионисий Ареопагит и трактатът му „За мистическото богословие“. – 
Философски алтернативи, 1995, 4, 124–133.
Народният събор в Преслав през 893/4 г. – Във: 1100 години Велики Преслав. 
Шумен, 1995, 44–54.
Още по въпроса за богомилството. Беседата на презвитер Козма и т. нар. бо-
гомилски книги и апокрифи. – Духовна култура, 1995, 10, 19–29.
Християнството през ІV – началото на ХІ в. С., 1995. 324 с.
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�a��t-�e��t �elation�� and the Matter o�� Papal Primacy �p to the 10th Cent�ry. – 
�t�de�� �al�aniq�e��, 1995, 2, 115–129.

1996
Към въпроса за появата и социалната значимост на монашеството. – Във: 
Свети места на Балканите. Благоевград, 1996, 119–128.
Clerical and Political Partie�� o�� �ealot�� and Politician�� at the Time o�� the T�r�i��h 
Inva��ion o�� the Bal�an��. – �t�de�� �al�aniq�e��, 1996, 1, 99–118.

1997
Универсалните християнски ценности в България. – Международни отноше-
ния, 1997, 3, 113–126; 4, 117–126.

1998
Византия, Балканите и Западът (Проблеми на културата през ХІІІ–ХV в.). С., 
1998.
Въпросът за красивото в Йоан Екзарховия Шестоднев. – Във: Балканите – ние 
сред другите и те сред нас. С., 1998, 195–208.
Евтимий Търновски и неговото време. В. Търново, 1998, 241–268.
Етнология на иконата. – Българска историческа библиотека, 1998, 1, 24–34.

1999
Проблеми на дипломацията Изток–Запад през ХІV в. – Във: Средновековните 
Балкани (Политика, религия, култура). С., 1999, 114–121.
Праксис, теория и епивасис при исихастите. – Търновска книжовна школа, исихастите. – Търновска книжовна школа,исихастите. – Търновска книжовна школа, 
VI, 1999, 695–702.

2000
Поглед върху проблема за началото при богомилите – Тайната книга (превод 
от латински). – Философски алтернативи, 2000, 3–4, 45–58.

2001
Увод в етнологията на религията. С., 2001.
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Константинопол и Рим – история и резултат от техните взаимоотноше-
ния. – St�dia �alcanica, 23. Изследвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир 
Димитров, І, 2001, 91–107.
Обявяването на Българската църква за патриаршия. – Във: Българската църк-
ва през вековете. С., 2002, 63–66.

200�
�n Some I�����e�� o�� By�antine �iplomacy d�rin�� the �ttoman Penetration o�� the 
Bal�an Penin���la. – �t�de�� �al�aniq�e��, 2003, 4, 64–83.
Богомилството – наследник и носител на идеите на гностикодуализма. – 
Историческо бъдеще, 2003, 1–2, 46–70. 
Българите между Изтока и Запада (Византийско-селджукските отношения в 
края на ХІ и нач. на ХІІ в. според Ана Комнина). – Във: Турция, Балканите, 
Европа (Изследвания в чест на проф. Дж. Хаков). С., 2003, 323–336.
Всекидневните „мигове“ на един български учен. – Философия, 2003, 2, 57–
59.
Исихазъм и Възраждане. Човекът във възгледите на исихастите Григорий 
Синаит и Григорий Паламас. – Търновска книжовна школа, 2003, 447–460.
Какво е религията – нещо или нищо? – Философски алтернативи, 2003, 1–2, 
87–94. 
Към въпроса за разрива между Константинопол и Рим през ХІ в. – История, 
2003, 1–2, 13–29.
Към въпроса за отношенията към християнството в Римската империя в нача-
лото на ІV в. – История, 2003, 5, 38–46.
По някои въпроси на богомилската космогония и социални виждания. – St�dia 
�alcanica, 24. Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков, 2003, 23–33.
Увод в етнологията на религията. С., 2003. 319 с.

2004
Богомилски ли са богомилските книги и легенди ? – Във: Сб. в чест на проф. 
Георги Данчев. В. Търново, 2004, 555–563.
Героическият епос и влиянието на античната писмена традиция върху него. – 
Във: Българската критика за акритската проблематика. С., 2004, 143–201.
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За отношението Константинопол – Рим в мисленето на ромеите през VІ–ХІІІ 
в. – Във: Сборник в чест на проф. Тодор Събев, 2004, 151–1662.
Към въпроса за външнополитическата роля на християнството в историчес-
кия процес. – Международна политика, 2004, 1, 102–120.
Към въпроса за началото на папския примат. – Във: Сб. в чест на проф. дин 
Георги Бакалов. С., 2004, 53–64.
Към въпроса за съдържанието и формата на култовите предмети в юдаизма и 
влиянието на българските майстори при изработката им през ХVІІІ–ХІХ в. – 
Годишник на Организацията на евреите в България „Шалом“, ХХХІ, 2000–
2002 [2004], 57–100.[2004], 57–100.2004], 57–100.], 57–100., 57–100.0..
Християнството през първите три столетия според Евсевий, епископ 
Кесарийски. – История, 2004, 3, 1–26.

2005
Към въпроса за културата, човека и обществото. – Във: Сборник в чест на 
проф. К. Попконстантинов. С., 2005, 101–109.
Отношението василевс – патриарх във Византия според Никифор Григорас 
(1261–1330). – История, 2005, 1, 1–18.
Търновската книжовност през ХІV в. в контекста на културния кипеж във 
Византия (още по въпроса). – Преславска книжовна школа, VІІІ, 2005, 176–
198.
Християнски философи във Византия V–ХІ в. С., 2005. 239 с.

2006
Византийската дипломация по времето на Андроник ІІІ и Анна Савойска-
Палеологина и османското проникване на Балканите. – St�dia �alcanica, 25. 
Византия, Балканите, Европа. Сборник в чест на проф. Василка Тъпкова-
Заимова. С., 2006, 249–258.
Исихазмът и варлаамитството в контекста на културнотворческия кипеж във 
Византия и на Запад. – Във: Сборник в чест на проф. Иван Харалампиев. В. 
Търново, 2006, 123–156.
Към въпроса за държавните измерения на християнството през 
Средновековието. – Във: Държава и Църква – Църква и Държава в българска-
та история. С., 2006, 30–58.
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Политиката на Византия по времето на Михаил VІІІ Палеолог. – Във: Тангра. 
Сборник в чест на акад. Васил Гюзелев. С., 2006, 635–648.
Хуманитарната библиография – философско-науковедска платформа на ин-
формационната картина на света. – Трудове на Специализираното висше учи-
лище по библиотекознание и информационни технологии, V, 2006, 573–578.

2007
Психологията на религиозния човек. С., 2007.

2008
Апокрифните евангелски текстове. С., 2008.
Към въпроса за разрива между Константинопол и Рим през ХІ в. – Във: Клио. 
Сборник в чест 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. С., 2008, 55–70.
Борба за власт във Византия и проникването на османските турци на 
Балканите. – Във: Клио. Сборник в чест 65-годишнината на ст.н.с. Милен 
Куманов. С., 2008, 71–104.
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