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В този текст ще се опитам да хвърля светлина върху степента на грамотност, на владеене на 
книжовния език и етикет, върху способността за генериране на кохерентен текст и общуване чрез 
писмено слово, както и върху отношението към книгата и писменото слово в Самоков и 
околността през XVIII век1, като използвам проучванията си върху три паметника: 1. Белчински 
требник – наричам така ръкопис Sam. Mus. Hist. Slavo 2 в Самоковския исторически музей, 
защото има бележка от 1744 г., че този ръкопис е съставен в с. Белчин, Самоковско. 2. 
Самоковски препис от 1771 г. на Паисиевата „История славяноболгарская” и 3. Сборник 328 от 
НБКМ (Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София) с бележки на Йосиф Брадати, в 
една от които се споменава, че той работи в Самоков.  
Избрах XVIII столетие не само защото оттогава има няколко сигурни ръкописа с колофони от 
Самоковско, но и защото това е времето, когато се кръстосват различни влияния и тенденции в 
книжовността, когато, според сполучливия израз на Ангелина Минчева (Минчева 1982; Минчева 
1984), „се разхлабва” връзката” между оригинал (извод, антиграф) и апограф, между оригинал и 
превод, между превод и редакция, адаптация, т.е. това е време, когато започва да се чува по-ясно 
гласът на книжовника, който преписва, компилира, превежда или съчинява. Именно в тези 
гласове на хора, работили в Самоковско, ще се вслушам днес. Още в началото на статията си ще 
кажа, че тези гласове не са монотонни, в бележките на книжовниците се усещат различни 
стилове на писане, личи школовка в многовековните канони на средновековното славянско 
писано слово и приемственост със сътвореното от по-ранни славянски книжовници, но 
проблясват и светоусещанията на Новото време – желание да споделят за себе си, за собствените 
си предпочитания, въжделения, тегоби, да включат форми от родния си говор. 
Mus. Hist. Slavo 2 е требник конволют, който е съставен от две части: една от края на XVII в. (лл. 
1-53, 126-166) и една от третата четвърт на XVIII в. (лл. 54-125, 167-235), общо 236 л. хартия.2 
Вероятно дяк (джак) Негро, който е работил в Белчин (според собствената му бележка от 1744 
г.3), е имал под ръка части от требник от XVII в., които той е допълнил, за да има книга с всички 
последования, задоволяваща потребностите на един енорийски или манастирски храм. 
Ръкописът по състав на пръв поглед изглежда стандартен, но всъщност не е – както по 
отношение на подбора на текстовете, така и по отношение на езика и текстологията. Първата, по-
старата част е изписана от школувана ръка с красив неедър почерк. Правописът е безюсов, 
близък до ресавския, но за разлика от него преобладава големият ер.  
Както е обичайно за требниците от XVII в., книгата започва с Кръщение и по-точно с молитви за 
бабувалата (акуширалата) при раждането жена. Текстът върху началните листове е почти 
унищожен – затова авторите на Описа на пазените в Самоков ръкописи (Джурова, Велинова 
2002) не са идентифицирали тези молитви. Когато сравних запазените думи в началото на 
требника с моя корпус от молитви за баба4, видях, че това са стандартните две молитви (А и В у 
мене), които вероятно се установяват в книжовната и богослужебната южнославянска практика 
през XV в. (най-ранният ръкопис, от който са ми известни, е Хил. 169, писан с ресавски правопис 
през втората половина на XV в. в Хилендарския манастир на Атон или в сръбските земи5). От 
първата молитва в Белчинския требник разчитам само няколко в средата на молитвата, като 
                                                 
1 Бих искала още в началото да благодаря на г-жа Елена Коцева, която ме подкани да споделя 
впечатленията си по този въпрос на основата на книжовни прояви от Самоковско. 
2 Към този ръкопис ме насочи г-жа Елена Коцева, която знаеше за моя вече няколкогодишен интерес към 
требниците. Тя открива, че още Константин Иречек е виждал в с. Белчин молитвеник, преписан през 1744; 
вж. Коцева 2011: 184 и сл. Ръкописът е представен кратко от Христова, Караджова, Икономова 1982: 227-
228, по-подробно описание е направено от Джурова, Велинова 2002: 18-20. Благодаря на директорката и 
сътрудниците на Самоковския исторически музей, които ми осигуриха удобно работно място и ми дадоха 
достъп до ръкописа в продължение на един ден. 
3 Бележката му е публикувана от Джурова, Велинова 2002: 20, както и от Христова, Караджова, Узунова 
2004: 73-74, 261, които дават и превод (пак там, с. 171). 
4 Списък на молитвите с началата им вж. у мене, Димитрова 2010.  
5 За тези молитви и този ръкопис вж. Димитрова 2003; Димитрова 2006. 
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прикасающи, таины, благостине твое. Възстановявам началото й според моя корпус от 
молитви. Възстановеният от мене текст в началата на всички молитви, цитирани по-долу, е в 
квадратни скоби, като реконструирам безюсов правопис според преобладаващия брой ръкописи, 
от които са ми известни тези молитви. Означавам молитвите с буква и номер според моя корпус, 
гръцката буква означава текстологичния вариант, давам гръцко съответствие, ако ми е известно. 
Молитва за баба 1: А [Áîæå âýäь¶и íåìîùь íàøу. и ñуäîáь ïîäîáи¬ ðîä¹ ÷ëЂ÷ьñêîì¹... ] 
Молитва за баба 2: В[гЂи ¶ƒy õƒå íàøь ðî]æäåи ñå § wƒöà ïðý[æäå âýêъ и áëàгî]âîëи‘âь¶и ðîäити [ñå ]  
След тези две молитви са разположени молитви за родилка на третия ден, а в горното поле стои 
указание Молитви за лохуса, което не е необичайно за требниците от XVII век. 
Чинопоследованието започва с указания, че на третия ден след раждането свещеникът идва в 
дома на родилката, чете Благословен бог, Трисветое, обичайните два тропара за Рождество 
Богородично и Рождество Господне и следват молитвите за родилка: 
В9:4 [Âë�äêî г�и ¶�y] õ�å ñëîâî á�æ·å [¶ §�÷å, ñ�Ђíå åäи]íîðîäíь¶ ... // De/spota Ku/rie 0Ihsou= Xriste/, Lo/ge 

Qeou= kai\ Patro\v Ui9e\ monogene\v … (Trempelas 1950: 322; Дмитриевский 1965: 737).  
В 9:5b гЂи тâîð±÷å и ñъäý‘тåë[þ, и ñъçäàâь·и] ÷ëь�êà § ïðъñтъ ... // De/spota Ku/rie o9 Qeo\v h9mw=n, o9 

pla/sthv kai\ dhmiourgo\v h9mw=n, o9 pla/sav to\n a1nqrwpon e0k tou= xoo\v … (Тrempelas 1950: 320-
1; Дмитриевский 1965: 382).  
В1:1 гäTи áЂå íàøъ, тåá[ý ñå ìîëиìъ тåáý] тåáý ñå ìи‘ëи äý‘åì[ъ äà çíàìåíà]åт±ñå ñâý‘тъ ëи[öà] ... // 
Ku/rie o9 Qeo\j h9mw=n, sou= deo/meqa kai\ se\ parakalou=men. Shmeiwqh/tw to\ fw=j … (Goar 1960: 
265).  
Следва Оглашение и Кръщение, а след това са разположени молитвите за четиридесетия ден след 
раждането за въцърковление на детето и очищение на майката (B9:1+B9:2+B1:2b) – това е по-
новата схема на разположение на молитвите за 40-я ден, която показва, че са бързали да кръстят 
детето преди 40-я ден или на самия 40-и ден. Следователно съставът на текстове в началото на 
Белчинския требник (първа част) може да се опише така: 
 [А+Вb] (баба) + [B9:4+В9:5б+B1:1] (родилка) + Кръщение + [B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти ден). 
Подобен, но не и идентичен, е съставът на безюсовите (ресавски) требници от XVII век, 
създадени в Средна гора – т.нар. аджарско-карловска група,6 като Белчинският требник е най-
близо до Хил. 629.  
НБКМ 248, 972, 619, НБИВ 87, РM 2/1 (1748г., Котел): [А+Вb] (баба) + [В9:4+ B9:1] (родилка, 
3-ти ден) + Кръщение + [B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти ден) 
Хил. 170, 1656 г.: [А+Вb] (баба) + [B9:4+B1:1] (родилка) + [B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти ден) + 
Кръщение 
Хил. 629: [А+Вb] (баба) + [B9:4+B1:1] (родилка) + Кръщение + [B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти 
ден). 
За сравнение, ето какъв е съставът на требници, представители на други групи7: 
А) требници с ресавски (безюсов) правопис, писани и използвани на Атон, в сръбските и 
българските земи8: 
А1) атонски тип, разпространен в южнославянски ръкописи: Дечани 69 (края на XIV в.), Хил. 
167 и 168 (първата половина на XV в.), НБКМ 967 (XVI в.) и дори Хил. 171 (1580г.), 
влахомолдовски с двуюсов среднобългарски правопис: B1:1 (назнаменаване на новороденото на 
8-ми ден) + [B9:1+B9:2+B 1:2b] (40-ти ден) + Кръщение; 
А2) Хил. 169 (края на XV в.): [А+Вb] (баба) + [Сb+B1:1] (родилка, 8-ми ден) + [B1:1 + 
B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти ден) + Кръщение 

                                                 
6 За тази група требници според писмото и състава вж. Radoslavova 2000, Радославова 2010. 
7 Ръкописите се дават със сигнатури и хранилищата, като са приети следните съкращения: ГИМ = 
Държавен исторически музей, Москва; НБКМ = Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София; 
НБИВ = Народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив; РА = Библиотека на Румънската академия, 
Букурещ; РМ = Рилски манастир; Хил. = Хилендарски манастир, Атон. С повечето ръкописи съм работила 
de visu, с требниците от Хилендарския манастир съм работила на микрофилм в Хилендарската 
изследователска библиотека в Университета на щата Охайо, Калъмбъс, САЩ. 
8 Обща картина на писани с ресавски правопис ръкописи XV-XVII в. вж. у Суботин-Голубовић (1999). 
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А3) Требници, печатани в Милешево, Горажде и Венеция (XVI в.), ресавски правопис, НБКМ 
246 (XVIв.), НБКМ 251 (1641г.), писан от поп Богдан в с. Славовица: А+Вb] (баба) + [Сb+B1:1] 
(родилка, 8-ми ден) + [B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти ден) + Кръщение. 
А4) НБИВ 83, XVII в.: [A+B] (баба) + [Ж+B9:5+С] (родилка, 3-ти ден) + [B9:3+B1:2a+B9:1] (40-
ти ден) + Оглашение + Кръщение 
А5) НБКМ 249, , XVI в.,: B (баба) + [Ж+В9:5] (родилка на 3-и ден) + [B9:3+B1:2a+B9:1] (40-и 
ден) + B1:1 (8-и ден)  
Б) влахомолдовски ръкописи (XVI в.) със среднобългарски двуюсов правопис: 
РА 32: [Ж+В9:5] (родилка, 3-ий ден) + B1:1 (назнаменаване, 8-ми ден) + Ba (баба) + 
[B9:1+B9:2+B9:3+B1:2a] (40-ти ден) + Кръщение 
РА 34: [Ж+Ca] (родилка, 3-ти ден) + [B1:1+B9:1+B9:2] (родилка, 8-ми ден) + Ba (баба) + 
[B9:3+B1:2a] (40-ти ден) + Кръщение. 
В) източнославянски ръкописи и печатни книги с едноюсов, а понякога и двуюсов правопис: 
ГИМ, Син. 268 и Син. 326 (XVв.): [B9:5+B9:4] (родилка) + В1:1g (назнаменаване, 8-ми ден) + 
Кръщение + [В9:1+В9:2+В1:2бb] (40-ти ден) 
Стрятински печатен требник (1606 г.) B1:1a (8-ми ден) + Ba (баба) + [Ж+B9:5] (родилка) + B9:4 
(присъстващи жени) + [B9:1+B9:2+B1:2b] (40-ти ден) + Кръщение.  
Руски печатен требник (1624г.): [Р3 + B9:5 + B1:1 (родилка) + B9:4 (присъстващи жени) + 
[Б+Г] (баба) + [B9:1+ P3] (родилка) + молитва за полагане в люлка + Кръщение.9 
Според състава на молитвите в Кръщението и според текстологичните им особености 
Белчинският требник принадлежи на голямата група южнославянски ръкописи, в основата на 
които стои атонският вариант на тези молитви и чинопоследования, който е отразен в един по-
късен вариант и в печатаните в Милешево, Горажде и Венеция требници от XVI в.10 Първата част 
на Белчинския требник обаче не е препис от такъв печатен текст. От групата на ръкописните 
атонски требници и печатните требници с ресавски правопис от Венеция и сръбските земи се 
разроява една подгрупа на ръкописните требници с аджарско-карловско-кукленски тип писмо от 
втората половина на XVII век. Наличието на молитва В 9:4 свързва Белчинския требник именно 
с тази група български требници, писани с ресавски правопис. Тази молитва не е широко 
разпространена в ръкописните требници на южните славяни. Макар и да не могат да се прочетат 
всички думи от тази молитва в Белчинския требник, може да се каже, че текстологичните й 
особености в Белчинския требник са най-близко до варианта в Хил. 170 и Хил. 629,11 които 
според писмото и състава си (както и според поп Рашо от село Мъглиж в Хил. 170) може би са 
писани в българските средногорски краища през XVII в.12  
Използването на молитва В1:1която първоначално е била молитва за назнаменаване на детето и 
наричане на християнско име на 8-я ден, като молитва за родилка в Белчинския требник ми е 
известно от Хил. 169 и НБКМ 962, и двата са от XV в. и вероятно са писани в сръбска среда. В 
комбинация с В 9:4 обаче тази молитва (В 1:1) ми е известна само от Хил. 170 и Хил. 629, които 
вероятно са български средногорските требници от XVII век. 
В Белчинския требник обаче е включена и молитвата за родилка В 9:5, която не ми е известна от 
атонски, сръбски и типичните средногорски или старопланински български требници от XVII в.13 
Позната ми е от НБКМ 249, НБКМ 970, НБИВ 83, все требници, писани с ресавски правопис в 
южнославянска среда, които обаче пазят архаични текстологични версии на молитвите от цикъла 
Кръщение, версии, възникнали може би през среднобългарската епоха. Молитва В 9:5 присъства 
и във влахомолдовския РА 32, писан през XVI век със среднобългарски правопис, но пазещ 
старинни особености. Тази молитва често се преписва и в източнославянски требници, които се 
основават на реформирания от св. Киприан, българина, родом митрополит киевски и на цяла 
Русия, требник. Комбинацията на молитвите В 9:4 и В 9:5 се среща и в печатни 
                                                 
9 Повече схеми на требници вж. в Димитрова 2010, като и информация за гръцките съответствия.  
10 За предполагаемия атонски вариант на чина Кръщение и свързаните с него други чинопоследования, вж. 
Димитрова 2010. 
11 За текстологията на тази молитва вж. Димитрова 2006: 289-290. 
12 За тези два ръкописа вж. Димитрова 2006. 
13 За групирането на требниците от XVII в., писани с ресавски правопис, по тип писмо и състав, вж. 
Radoslavova 2000, a по текстологични особености вж. Тончева 1999. 
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източнославянски требници, но в тях обикновено се посочва, че В 9:4 е молитва за 
присъстващите на раждането жени. Въпреки че трудно се разчита текстът на молитвата В 9:5 в 
Белчинския требник, текстологично изглежда по-близо до варианта в РА 32 и НБКМ 249. 
Вероятно тази молитва влиза в Белчинския требник от старата българска ръкописна традиция. 
Къде е направена конфигурацията от молитви за баба, родилка и новородено, която виждаме в 
Белчинския требник, все още не мога да кажа, но това е станало на място, където книжовникът е 
разполагал с ръкописи от типа на аджарско-карловските, НБКМ 249 и НВИВ 83. Къде е 
създадена първата част на Белчинския требник и как е попаднал той в Белчин, също не е ясно. 
Най-вероятно той да е преписан в българска среда, не е изключено в средногорско средище или в 
Рилския манастир. Белчинският требник показва, че варирането в състава на молитвите в цикъла 
за Кръщение през XVII век е било по-голямо, отколкото на пръв поглед изглежда при изследване 
на ограничен брой требници, и че компилирането на състава е ставало в повече средища и че са 
се използвали различни източници. Това наблюдение поставя въпроса за свободата на 
книжовници и свещенослужители при избора на текстове за постродилния период и за 
авторитетите, които те са следвали. 
В Белчин през втората четвърт на XVIII век дяк (джак) Негро е разполагал с разпокъсан требник 
от предходното столетие. Книжовникът е използвал от старата книга каквото е могъл, като е 
добавил големи части, написани от неговата ръка, но е продължил номерирането на листовете в 
първия ръкопис. Според номерацията на листовете днес е загубен само един лист в началото и 
неизвестно колко в края на ръкописа. Фолиирането (номерирането на листовете) на дяк Негро 
обаче противоречи на номерирането на тетрадите. Той е означил втората запазена тетрада като 
трета, т.е. преди лист номер 1 на първия книжовник е имало още една тетрада. Не знам какво би 
могло да е било написано на тази тетрада. Обикновено требниците от XVII в. започват с 
Кръщение. 
Този късен белчински книжовник, дяк Негро, е работил много старателно. Личи, че е обичал 
книгите и с умение и удоволствие е направил нов требник. Освен това е познавал две правописни 
норми: безюсова, използвана в сръбските и българските земи (според сръбското произношение 
на старата голяма носовка като У и според българското и сръбското произношение на малката 
носовка като Е), и едноюсова с малък юс, норма, която се следва през XVIII в. в българските 
земи под влияние на авторитета на печатаните в Москва, Киев, Вилнюс богослужебни книги. В 
Описа на пазените в Самоков ръкописи се казва, че новата вставка между л. 125 и л. 167 л., както 
и от л. 167 до 228 л. са изписани от дяк Негро с едноюсов (източнославянски) правопис. Той 
обаче не е използвал последователно малкия юс. Само нови сравнения с ръкописи и печатни 
книги, за които се знае, че са били в с. Белчин14 и Самоков, могат да покажат дали дяк Негро е 
преписвал от източнославянска печатна книга, като често е заменял малкия юс с Е поради 
българското произношение и поради авторитета на ресавския правопис сред южните славяни 
през XV-XVII в., или дяк Негро е преписвал от безюсов, ресавски оригинал, но е следвал 
навиците си да пише с малък юс, както е било модерно през XVIII в. Последните молитви за 
всяка потреба (лл. 230-236 в Белчинския требник), чийто край е изгубен, дяк Негро преписва с 
безюсов правопис, вероятно е преписвал от ресавски оригинал от XVII век. Наличието на 
екземпляр от Требника на Божидар Вукович, печатан във Венеция през 1540 г. с ресавски 
правопис, в сбирката на Белчин под номер У. 1 (за този требник вж. по-долу), говори в полза на 
предположението, че дяк Негро е използвал текстове от ресавска книга, за да допише 
липсващите текстове в стария ръкописен требник от XVII в., но е използвал и малък юс според 
школовката си. Възможно е обаче в Белчин той да е разполагал и с трети требник, 
източнославянска печатна книга, от която да е преписвал. Забележително е, че в селото е имало 
две или три книги от типа требник, когато той е работил там.  
Защо той е решил да възстанови и допълни стария ръкопис? Вероятно такава е била професията 
му – да преписва книги, да се грижи за книги. Ясно е, че една от причините за възстановяването 
на старата книга от XVII век е фактът, че книгите по онова време са продължавали да бъдат 
скъпи (въпреки навлизащата в богослужебната практика източнославянска печатна книга), но от 
друга страна, работата на този дяк показва, че той е обичал книгите и че е ценял труда на 
предшествениците си (преписването на книга е било дълъг, изморителен процес, изискващ 
                                                 
14 За ръкописите и старопеччатните книги, за които се предполага, че са били в Белчин, вж. Коцева 2010. 
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специална подготовка, достъпна за малцина). При съединяването на двете части на требника дяк 
Негро е забелязал, че на последния оцелял лист от първата част на стария ръкопис е останал един 
ред празен и той го е запълнил. Подредил е новата ръкописна книга със старание, вещина и 
любов, номерирал е листовете – според две традиции: според по-старата с номериране на колите 
(тетрадите) и според по-новата – номериране на листовете. Новосглобената книга вероятно е 
била използвана в богослужението (може би в Белчин), доколкото може да се съди по 
състоянието й след реставрацията. 
Подобен род книги конволюти, сглобени от различни ръкописи, не са изключение за Самоковско 
през XVIII век. Такъв подобен сборник е НБКМ 328, в който са подвързани няколко ръкописа. В 
него обаче пагинацията не е единна, за разлика от Белчинския требник. Съдържа слова, някои от 
които на Йосиф Брадати. Смята се за автограф на Йосиф Брадати,15 но всъщност в него са 
включени и части, писани от други ръце. Частите, смятани за Йосифови, по почерк и формат са 
близки до НБКМ 1058, който може би също е писан в Самоков или поне е бил използван и 
съхраняван там, защото е доставен в НБКМ от Самоков.  
В ръкопис 328 има две приписки, подписани с името Йосиф. На л. 154а той съобщава, че пише в 
1750 г. във Враца, а на л. 271а/б, че пише в Самоков през 1751 г. и че е бил приютен в дома на 
хаджи Йоан16. Може би този конволют също е компилиран в Самоковско, 10 години след като в 
Белчин е съшит требникът. Но книжовникът, работил над НБКМ 328, не е бил така старателен 
като дяк Негро, не е въвел единна номерация на страниците, липсват текстове, има недовършени 
слова – вероятно преди създаването на конволюта е имало липсващи листове, които не са били 
възстановени. Разликите в работата на самоковския майстор и белчинския произтича може би не 
само от наличието/ липсата на материали, от степента на старателност на работещия, но и от 
жанра, типа на книгата: самоковският ръкопис е сборник със слова за извънбогослужебна 
употреба, докато требникът е книга, без която богослужение не може да се провежда, и Църквата 
не може да откликне на всекидневните човешки нужди – затова е било нужно съставеният 
требник да бъде колкото се може по-пълен, лесен за използване и да бъде, доколкото е било 
възможно, по-представителен: свещеникът го е държал в ръце при достолепни църковни 
ритуали, отбелязващи най-важните моменти от живота на хората, като кръщаване, венчаване, 
погребение и др. 
Най-голям интерес в Белчинския требник представлява колофонът, който е много по-дълъг от 
бележките на Йосиф Брадати. В Белчинския требник този колофон си има заглавие: Слово към 

читателите на л. 228б-229а. Графичното му отделяне, поставянето на заглавие и посочването на 
адресата, читателите, показват, че книжовникът е отдавал голямо значение на тези думи като 
форма на комуникация с читателите/ слушателите. Отбелязано е от изследователите, че такова 
оформяне на колофона е „илюстрация на постепенното преминаване през тази епоха на 

бележките на писачите в предисловие или послесловие” (Христова, Караджова, Узунова 2004: 
261), както двадесетина години по-късно (през 1762 г.) постъпва Паисий Хилендарски с 
разгърнатите си предисловия и послесловия и непрекъснати обръщения към читателите.  
Слово към читателите на дяк Негро е мозайка от традиционните формули на бележките на 
книжовници или зографи, но има и оригинални изречения. Вижда се, че преписвачът умее да 
състави кохерентен, разбираем и вълнуващ текст. Очевидно е, че той владее етикета на епохата: 
знае културното обращение към читателите/ слушателите: възлюблении о христе отци и братиа, 

и чьстни господие,17 знае постоянните епитети за владика: пресветлий, благочестивий, 

преосвещенейший, знае формулите за смирение, скромност на пишещия (което по онова време се 
е смятало не само за добродетел, но и за задължително условие): грешни и бренни пръсти, 
многогрешний и недостойний рабъ, непотребни ни богу, ни человеком (формула, обичана и от 
Йосиф Брадати), усърдно трудивший се. Дяк Негро има богат книжовен речник, напр. знае три 

                                                 
15 За ръкописа вж. Ангелов 1963: 48-50, Христова, Караджова, Икономова 1982: 229, Димитрова, Бояджиев 
2010. 
16 Издание и превод на бележките на Йосиф вж. в Христова, Караджова, Узунова 2004: 74-76, за тях и този 
книжовник вж. Ангелов 1963, Петканова 1965: 134-212, за работата му Самоков и неговите последователи 
там вж. Темелски 2000: 271-273. 
17 Цитирам с опростен правопис само с новобългарски букви, оригиналът може да се види в цитираните 
източници в бел. 3. 
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синонимни термини, назоваващи църковната книга с тайнства и треби: еухологион (гръцкото 
название), молитвеник, требник, употребява сложната дума богохранимое село Белчин, 
книжните лексеми сподобя се, неизкончаемий, абстрактна лексика на –ие, като прощение, 

повеление, поклонение, благословение, архаични съюзи като аще, яко. Освен това той използва 
архаични, книжни граматични форми, като инфинитива улучити, сег. деят. прич. чтуще, 

архаичното анафорично местоимение в дат. п. ед. ч. емуже.  

Макар и скрит зад този разкош от архаични и следователно високи като стил барокови 
формулировки и изкусна граматика, все пак от послесловието личи, че езикът, който 
преписвачът говори, е български. Например, тъй като падежите не са били присъщи вече на 
българския по онова време, при натрупването на много прилагателни към името на владиката, 
тези, които са в постопозиция, вече не са в очакваната родително-винителна форма, в която е 
името на владиката: Пресветлаго и благочьстиваго господина митрополита преосвещенейшаго 

Мелентиа самоковски и дупнички и разлошки и прочим. Освен това във формулата от създание 

мира, а от въплъщение Христа Спаса, и двете думи след предлога от не са в очаквания 
родителен падеж, а са в именително-винителен, т. е. имаме типичната за българския език поява 
на casus generalis след предлог. 
Откъде е дяк Негро, къде е школуван, защо работи в Белчин, засега не мога да кажа със 
сигурност. Възможно ли е да е местен човек, учил в местните самоковски килийни школа и 
Рилския манастир, или е дошъл отнейде?18 За него можем да съдим засега само по езика му. 
Очевидно е, че е не само грамотен, но и владее добре книжовния език, може сам да състави 
некратък текст, като допуска и форми от езика, на който говори. В края на неговото „слово” при 
датировката откриваме форма иíäиêîU. Не мога да изключа възможността тук да има членна 
морфема -от, характерна за югозападните български говори и за Самоковския говор. Аргумент в 
полза на това четене е наличието на форма индикъ в Самоковския препис на Паисиевата 
История с изпадане на краесловното –т в заемка, което е възможно в говоримия език. Все пак в 
Белчинския требник формата може да бъде разчетена и като индикто – не е изключение форми 
от ср. р., които във високия гръцки завършват на -, да се адаптират като форми на -о в 
историята на българската книжнина (Филипова-Байрова 1969: 41).  
От друга страна, преписвачът се титулува ћакъ, т.е. формата е със сръбско написание и вероятно 
отразява сръбско произношение. Възможно ли е Негро да е школуван в сръбска среда? 
Възможно ли е да произхожда от българска диалектна област в съседство със сръбски говори и 
книжовни средища? Възможно ли е да е сръбски книжовник, живеещ в Белчин и говорещ 
български – ако това е така, едва ли би изполвал casus generalis след предлог. Какво точно 
означава титлата му в XVIII век, също не е много ясно. От една страна, „дяк” може да е 
съкращение от дякон, но, от друга страна, може да има по-общо значение на ‘църковник, 
грамотен човек, писар, книжовник’, като за сръбската среда е установено, че е можело да 
означава просто ‘професионален писар, книжовник’ (Радославова 2010). 
Издателите на колофона на дяк Негро (Христова, Караджова, Узунова 2004: 261) отбелязват, че 
тук името на този книжовник се среща за първи път, годината е 1744. Благодарение на 
новоизложената музейна сбирка в Белчин (Градски исторически музей Самоков, филиал Белчин), 
създадена с „иждивението” и „спомоществователството” на г-н Симеон Пешов, става известно 
едно по-ранно сведение за този човек – от 1742 г. В изложбената зала в Белчин е показан 
печатният требник от 1540 г. с ресавски правопис (в сбирката У. 1), издаден в печатницата на 
Божидар Вукович във Венеция – във витрината книгата е отворена на последната страница, 
където има бележка, че терзията Стамен купил този Молитвеник или Требник за храма на св. 
Петка в селото (възстановен вече и функциониращ днес благодарение отново на 
спомоществователството на Симеон Пешов). Споменати са имената на баща му Делен, брат му 
Атанас и сестра му Елена, и разбира се името на майката на терзията, Петка, в чест на която 
може би той е дарил храма на св. Петка. Бележката продължава на задната корица (вътрешна 
страна), където се казва ê¹ï·à §éàêà íåгðîтå çà ¹ЂêЂ àñïðи „купи я (книгата) от дяк Негро за 420 
аспри”, дадена е и годината от сътворението на света 7250 и от рождество Христово 1742 

                                                 
18 За образованието, което е могъл да получи човек, ако живее в Самоковско през ХVІІІ век, вж Темелски 
2000: 229-233. 
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(написани по традиционния стар начин с буквени означения).19 Отдолу по-късна ръка с молив е 
изчислила през 1911 г., че описаното в бележката събитие е станало преди 169 г., а днес вече 
можем да кажем, че преди 268 г. в Белчин е имало един грамотен книголюбец, може би 
професионален книжовник, дяк Негро и един боголюбив и родолюбив занаятчия шивач, който е 
отделил пари, при това немалка сума (420 аспри (акчета) са около 140 пари), за да купи книга и 
да я дари на местния храм, за да улесни и подобри богослужението. Ако направим едно 
хипотетично сравнение (но не и произволно, т.е. сравнение, което отчита стойността на 420 
аспри за онова време) с нашето съвремие, бихме казали, че шивачът Стамен отделя толкова пари 
да купи книга за местната църква, с колкото би могъл да си купи днес плазмен телевизор. 
Кой е написал бележка за покупката и дарението на Стамен терзия? Почеркът е на самия дяк 
Негро. Следователно вече знаем за две бележки, от 1742 г. в печатен требник и от 1744 г. в 
ръкописен требник. Текстът на бележката от 1742 г. в печатния требник е написан грамотно, с 
очакваните за този жанр формули, като има и правилни падежни окончания, напр. у белчинскои 

цр(ъ)кви, вьсех с(ве)тых, от битiа. Все пак има и доста форми без падежни окончания, напр. от 

с(ве)та петка, от рождество, което говори, че езикът на всекидневието за този човек, вероятно 
родният му език, е български. Има форми в езика му, които са характерни и днес за местния 
самоковски говор (да се зна како, предлог във форма „у” за „въ”, глаголните форми украдне, 
посвой), форма за косвените падежи на името Негро негроте.20  
Дали точно този печатен евхологий, който Стамен е купил от дяка през 1742 г., е използвал 
Негро като оригинал (антиграф) при съставянето на своя ръкопис, или е преписвал от руска 
печатна книга, е въпрос на бъдещи съпоставки на ръкописа и печатните книги в Белчин и 
Самоков. 
Колофонът на дяк Негро в Белчинския требник, както бе отбелязано, по своя характер е 
предшественик на Паисиевите предисловия и послеслов. В това отношение особен интерес 
представлява още един ръкопис от самоковското книжовно наследство – Самоковският препис 
на Паисиевата История от 1771 г.21, изписан от младия, едва 28-годишен, йерей Алекси 
Велкович Попович в Самоков. Изказано е предположение, че Паисий лично се е срещнал с йерей 
Алекси (Ангелов 1964: 173, Темелски 2000: 277) и че този буден млад човек, вероятно син на поп 
Велко,22 я е оценил и преписал, 9 години след като Паисий създава т. нар. Зографски автограф 
(1762) и 6 години след първия препис на поп Стойко Владиславов в Котел (1765). Самоковският 
препис, пазен днес в ЦИАИ 137 и издаден фототипно от Ангел Кръстев и Цветана Иванова 
(2004), с основание е смятан от учените за много важен за изследване на История 

славяноболгарская, защото е много ранен (още Йордан Иванов 1914 използва данни от него при 
публикуване на Историята). Сравнението между Самоковския препис, Първия Котленски 
препис и т. нар. Музеен препис (известен още като Цариградски, Втори Самоковски), датиран от 
последните две декади на XVIII век (пази се сега в Националния исторически музей в София), 
дават ценни данни за ранното разпространение и ранното вариране в текста на Историята. Има 
предположение, че Музейният препис е създаден също в Самоков (Темелски 2000: 280-281), но 
то не се подкрепя от всички изследователи (Драгова 2004). Даринка Караджова (1997) определя 
почерка в Музейния препис като близък (но не и идентичен) до този на Алекси Велкович, с 
някои елементи, близки до почерка на Никифор Рилски,23 който пък в 1772 г. преписал в Рилския 
манастир Първия Самоковски препис от 1771 г. (преписът е известен като Никифоров, Рилски 
или Дриновски). Изглежда, че и трите преписа са дело на преписвачи със сходна школовка и 
                                                

 19 Бележките в печатните книги от Белчин подготвя за издаване Преслава Георгиева под ръководството на 
г-жа Елена Коцева, вж. начална информация за тези бележки в белчинските книги у Георгиева 2012; за 
книгите от Белчин, вж, Коцева 2011. 
20 За произхода на тези форми, вж. Тотоманова 1997. 
21 Изследването на преписите на Паисиевата История, споменати в тази статия, е част от работата ми по 
проекта „Четвърт хилядолетие История славяноболгарская” на ЮЗУ „Неофит Рилски” и СУ „Св. Климент 
Охридски”, подкрепен от ФНИ, МОН, ВУ-ОХН/ 306-07. 
22 Обобщение за този книжовник вж. по-подробно у Темелски 2000: 276-279. 
23 Преписът е издаден фототипно у Белова 2004. За историята на този препис и предположенията за 
мястото и времето на неговото създаване вж. Христова 1998, Темелски 2000: 280-283, Драгова 2003, 
Драгова 2004, Димитров 2004, за почерка Караджова 1997. 
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еднакво силен интерес към величавото българско минало, което представено по начина, избран 
от хилендарския монах Паисий, вдъхва самочувствие и кураж на българите.  
Между трите преписа, Самоковски, Музеен и Никифоров, обаче има текстови различия. 
Установено е, че Музейният препис е много по-близък до Зографския автограф на Паисий от 
1762 г. и затова дори е наричан „белова” (срещу Зографската „чернова” от 1762 г.), както и до 
Първи Котленски препис на поп Стойко Владиславов от 1765 г.24 Първият Самоковски и 
Никифоровият показват редакционни промени спрямо Зографския автограф и Първи Котленски 
препис.25 Всъщност разликите между двете групи са главно езиково-текстологични, но не и 
съдържателни, напр. не се променя смисълът и патосът на изкаването чрез промяна в словореда: 
от руски речи прости обратихъ (Първи Котленски, Музеен) – обратихь от руски речи прости 
(Самоковски), или чрез повишаване на глаголната температура, напр. въсприяхь трудь много 
(Първи Котленски) – много потрудихь се (Самоковски), или чрез промяна на наклонението, 
напр. не исповедуеть (Първи Котленски) – не исповедуваль (Самоковски). Тези разлики са 
стилистични. Самоковският препис е по-близък до народната българска реч. Не е ясно дали 
всички промени са внесени от йерей Алекси Велкович Попович или самият Паисий е имал два 
свои преписа (редакции), единия от които е дал на поп Стойко Владиславов, а другия – на йерей 
Алекси.  
Това, което е интересно от гледна точка на грамотността и книжовността в Самоковско, е 
промяната, която йерей Алекси прави в послесловието на Паисий. Наративът за българските 
светци завършва с толико се обретоха (58 на брой), след което започва послесловието на 
Паисий с Аçь Пàиñ·à ¶åðîìîíàõь и ïðîигуìåíь õиëàíäàðñêи, ñьâîêуïиõь и íàïиñàõь, § ðуñêи ðå÷и 
ïðîñти wáðàтиõь ... . Всъщност графично в архаичните преписи двете цитирани изречения не са 
отделени като край и начало на два отделни параграфа.26 Самоковският йерей изпуска името на 
Паисий, като след толико ся обрете пише тîëиêî и íàïиñàõ и ñîâîêуïиõь âъ ñ·þ ¶ñтîð·þ: и wáðàтиõь 
§ ðуñêи ðå÷и ïðîñти. После йерей Алекси преписва точно Паисиевия текст, в който хилендарският 
монах говори в 1 л. за усърдието си, за болестите си, ходенето си в „немско”, за укорите на сърби 
и гърци, но от преписа на поп Алекси не става ясно чии са тези думи. Текстът на Историята 
самоковският йерей завършва с изречението на Паисий, че въпреки че не е учил граматика, се е 
постарал да събере („съвъкупи”) на едно място историйцата и след това поп Алекси преписва 
последните думи на Паисий „на ползу роду болгарскому” и доксологичната формула, но не 
преписва последния параграф на Паисий, в който хилендарският монах дава данни, че 
Историята е написана в Хиландар, че игумен е бил Лаврентий, че Паисий отива в Зограф. 
Очевидно самоковският йерей избягва биографичните данни за Паисий, но запазва изреченията, 
свидетелстващи за отношението на Паисий към Историята. Може би защото за младия Алекси 
важни са не точните данни за автора на Историята и не събитията (трудностите и крамолите) на 
Света гора, а авторовото (на Паисий) преживяване на текста на тази патриотична книга, което е 
модел, образец за мислене на читателите. Промяната е направена и може би защото 
биографичните данни за автора (Паисий) според самоковския йерей не са част от самата 
История, а са част от все по-ясно обособяващия се по онова време жанр послеслов.  
Самият йерей Алекси, както и Никифор Рилски една година по-късно, оставят свои бележки 
послеслови. В тях те отбелязват кой е авторът, кой е създал текста на Историята: Паисий, а 
Никифор отбелязва още, че преписва от преписа на йерей Алекси („от извод на кир поп Алекси 

самоковеца Попвелкович”)27. И двамата, Алекси и Никифор, както по-рано и дяк Негро, при 
датирането споменават църковните лица (митрополит, игумен), но не и султана. 
В своите послеслови и двамата преписвачи на Историята използват типичните за жанра 
клишета от типа на „изволениемь отца ...”, клишетата за смирение на пишещия (при това 
Никифор Рилски предпочита още по-смиреното 1 л. мн.ч., Pluralis modestiae), клишета молби към 

                                                 
24 Срв. Тодоров 1981: 20-21, Драгова 2004. 
25 Срв. изданието на Никифоровия препис от Б. Ангелов с разночетения (Ангелов 1961). 
26 Зографският автограф не е запазен цялостно. Този текст (послесловието) ни е известно от Първи 
Котленски препис, Музейния препис (с липса на текст), Тошковичевия и др. (вж. напр. Иванов 1914: 84-85, 
Белова 2004: 128б, Христова, Караджова, Узунова 2004: 84-85). 
27 Вж. издание на бележката у Ангелов 1961 и Христова, Караджова, Узунова 2004: 92-93, 184, 276. 
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четящите да не кълнат за грешките. И двамата обаче споделят нещо повече от обичайните 
клишета: желанието си да имат историческо четиво за българите, каквото Паисий им поднася. 
При израза на това желание те отново говорят с формулировки – това вече са формулировките на 
Паисий. Те изразяват своите потребности и вълнения чрез неговите думи, срв. таблица 1. 

 
Таблица 1 

 
Послеслов на Паисий, преписан и от йерей 
Алекси, и от Никифор Рилски 

Послеслови на самите Алекси и Никифор 

Защо не имеютъ история заедно совокуплена Защо не имеем своя история заедно 
совокуплена 

Тако многажди укораху нас сербие и греци Понеже многажди (видехь како – липсва у 
Никифор) укарают насъ сербие и грецы 

Много потрудихь се Потрудихь се и преписахь  
И от многое желание що иемяхь И от много желание що имеяхь (липсва у 

Никифор) 
По мало снедаше ме ревность и жалость по 
своего рода болгарскаго 

Того ради желаниемь вожделехь 
(вожделехомь у Никифор) по своего рода 
болгарскаго 

 
Послесловът на йерей Алекси, роден от желанието на един млад йерей да изрази любовта си към 
своя народ и гордост от неговата история, е типично доказателство за разколебаването на 
средновековното отношение към оригинала, към по-голяма свобода при създаване на собствени 
текстове, при израз на собствени тежнения. Паисий създава нови формули, нужни на неговите 
последователи за изразяване на копнежа им по знание за миналото на своя народ. Паисий не 
измества стария културен етикет, но въвежда нова идиоматика, израз на едно ново за XVIII век 
съзнание – стремеж към запазване на знанието за славното българско минало, смятано като 
основа за самочувствие в настоящето. Промяната в паратекста (в случая епитекста според 
терминологията на Жерар Женет, т.е. в послесловите) е ясно свидетелство за настроенията сред 
българските книжовници в Самоковско (имам предвид йерей Алекси и Никифор Рилски), за 
мисленето им за българската история, а също така и за жанровото им съзнание и за грамотността: 
те са способни, като дяк Негро, от наличните образци и с наличните си знания да генерират свои 
текстове, които да отразят техните разбирания и желания. Промяната на фокуса от автора на 
текста към преписвача, концентрирането върху собствените желания и мисли и нуждата те да 
бъдат изразени, макар и облечени в чужди одежди, в послесловите на поп Алекси и Никифор 
Рилски говорят за едно ново съзнание у българската интелигенция, което е провокирано от 
Паисий, но вероятно е тлеело и преди това – поне със сигурност в Самоковско и Рилския 
манастир. 
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Abstract 

 
This paper discusses three manuscripts written and compiled in Samokov region. First, the prayers in 
the Rite of Baptism in the 17th-century part of Mus. Hist. Slavo 2 focused on. This manuscript was 
compiled out of two parts by diak Negro in the village of Belchin, Samokov region in the 18th century. 
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Further, two colophons, of 1742 and 1744, written by diak Negro, are juxtaposed with colophons of 
Josif Bradati and Aleksi Velkovich that were written in Samokov in 1751 and 1771, respectively in 
order to shed light on the literacy in that period in that region. Thus the colophon, Sermon to the 

Readers, by diak Negro is viewed as predecessor of the later similar texts composed in Samokov. Also, 
the role of Paisii of Hilandar who introduced not only new ideas but also new expressions and clichés 
corresponding to these ideas is mentioned. 
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