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НОВ ПРЕПИС ОД ХИМНОГРАФСКО ЛИТЕРАТУРНО ДЕЛО 
НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Обемното книжевно наследство што ни го оставил најзначајниот маке-
донски средновековен писател св. Климент Охридски претставува не-
пресушен извор за континуирани научни истражувања. Особено важно 
е, притоа, што тој е автор не само на прозни литературни дела (првен-
ствено ораторска проза), туку и на цели циклуси литературни творби 
од жанрот на црковната поезија, во коишто фигурира негов авторски 
потпис во вид на акростих. Во досегашните истражувања библиограф-
ски се засведочени педесетина Климентови химнографски литературни 
дела, од коишто скоро половината веќе се идентификувани во текстот 
на одделни средновековни книжевни споменици.

Преписи од химнографски творби на св. Климент има главно во 
минејни и октоихови ракописи.

Во минејни ракописи досега се регистрирани следниве Свети-
климентови химнографски литературни творби:

1. Канон за 15-те тивериополски (струмички) свештеномаченици 
(28.11.). Акростих „Êlimenta“. Еден препис.

2. Циклус од 6 претпразнични трипеснеци за Рождество Христово. 
Акростих „Êlimenta p%sni; Ïr5d(7)prazd(6)na Çr(6)stovou roz(6)
stvou trip5sn(6)na osmoglas;;;“. Шест преписа.

3. Канон за првомаченик Стефан и Стефан I папа Римски (27.12. и 
02.08.). Акростих „Êlim“. Шест преписа.

4. Циклус претпразнични трипеснеци за Богојавление. Акростих 
„Óroice sv3ta prosv%ti m3 s[v%tom;;; s]v%tozar(n)o p%ti“. Два 
преписа.

5. Прв канон за Богојавление (06.01.). Акростих „Áogo%vlenie ti 
poj4[te Çriste slavim“. Девет преписи.
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6. Втор канон за Богојавление. Акростих „Êlim“. Еден препис.
7. Канон за св. Ефтимиј Велики (20.01.). Акростих „sv%t 

poustinn;;; klim“. Девет преписи.
8. Канон за пренесување на моштите на св. Јован Златоуст (27.01.). 

Акростих „zlatooustago pr%nesjenije mo[=ii poj4 (kli?)“. Четири 
преписа.

9. Канон за св. Симеон Богопримец (03.02.). Акростих 
„prosv%ti;;;“1. Седум преписи.

10. Канон за св. Теодор Тирон (17.02.). Акростих „Êli“. Еден 
препис.

11. Служба за св. Алексиј, Човек Божји (17.03). Акростих „Êlim“. 
Осум преписи.

12. Служба на св. Методиј Солунски (06.04.). Акростих „%z k(l)
im (h)v(a)lnam(i)i p%snmi p(o)j4 ar(h)ier(e%) meeto(d)i%“. Еден 
препис.

13. Канон за положување на ризата и појасот на св. Богородица 
(02.07. и 31.08.). Акростих „Êliment“. Шест преписи.

14. Служба за св. Аполинариј Равенски (23.07.). Акростих „Êlim“. 
Два преписа.

15. Канон за Успение Богородично (15.08.). Акростих „Êlim“. 
Дванаесет преписи.

16. Циклус општи служби. Акростих „Êliment“ во општата 
служба за светители. Два преписа.

Светиклиментови химнографски литературни творби од составот 
на октоихот:

1. Циклус од осум канони посветени на Јован Претеча. Акростих 
„Êlimenta“. Дваесет и девет преписи (целосни и нецелосни).

2. Циклус од осум канони посветени на светите Петар и Павле. 
Акростих „Êlimenta“. Триесет и осум преписи.

3. Циклус од осум канони за св. Троица. Акростих „Êlim“. Четири 
преписа.

4. Канон на св. Богородица за трети глас. Акростих „Êlim“. Четири 
преписа.

5. Канон на св. Богородица за четврти глас. Акростих „Êlim“. Два 
преписа.

6. Покаен канон за шести глас. Акростих „Êlim“. Два преписа 
(едниот од преписите е регистриран во октоих, додека другиот се наоѓа 
во Премчанскиот пергаментен требник од втората половина на XIII в.).
1 Атрибуција кон химнографското творештво на св. Кл. Охридски на Георги Попов. Сп. 
Г. Попов „За една предполагаема химнографска творба на Климент Oхридски (Канон 
за св. Симеон Богопримец)“, Í5st7 ou=enik7 nad7 ou=itelem6 svoim6; Сборник 
в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител, София 2005, 
288‒301.
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Од канонот за положување на ризата и појасот на св. Богородица, 
којшто е предмет на нашето истражување, досега се откриени следниве 
шест преписа2:

1. Празничен минеј, втора половина на XIII век. Најстар зачуван 
препис, л. 15а‒21а. Македонски ракопис, најверојатно, по потекло од 
Осоговскиот манастир. Се чува во Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методиј“ во Софија под бр. 113.

2. Празничен минеј, прва половина на XIV век, л. 138б‒141а. 
Потекнува од Осоговскиот манастир. Се чува во Државниот историски 
музеј во Москва, збирка на Алексеј Хлудов, Nо 166.

3. Минеј за август, прва половина на XIV век, л. 137б‒140б. Се чува 
во Националната библиотека на Франција во Париз под сигнатура Slav. 
Nо 23.

4. Празничен минеј за август со пролози, крај на XIV век, л. 59а‒59б 
(преписот е нецелосен). Од македонската колекција на Александар 
Гилфердинг. Се чува во Државниот историски музеј во Москва, збирка 
на Алексеј Хлудов, Nо 171.

5. Празничен минеј за јуни‒август, руски ракопис од 1420 ‒ 1430 г., 
л. 30б‒33а (под 02.07.). Се чува во Руската национална библиотека во 
Санкт Петербург, ф. 728 (Збирка на црквата „Св. Софија“ во Новгород), 
Nо 368.

6. Минеј за август, прва половина на XVI век, л. 168б‒172б. Се чува 
во Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методиј“ во Софија под 
бр. 536.

Новиот, седми препис, од Климентовиот канон за положување на 
ризата и појасот на св. Богородица го регистриравме во празничен ми-
неј од XVI до XVII век, од збирката на Научниот архив на Бугарската 
академија на науките. Во највисоката бугарска научна институција ра-
кописот е донесен од бугарската трговска агенција во Битола, каде што 
се прибирани ракописи претежно од Битолско-пелагонискиот, Демир-
хисарскиот и Преспанскиот регион. 

Ракописот (БАН 31) ги содржи црковните служби за сите поголеми 
и помали празници, почнувајќи од 1 февруари (претпразненство на Сре-
тение Господово) и завршувајќи на 26 октомври, со службата на светиот 
великомаченик Димитриј Солунски3. Канонот за положување на ризата 
и појасот на св. Богородица се наоѓа на л. 182б‒185а во службата за 31 
август, кога се чествува положувањето на појасот на св. Богородица во 
Халкопратија. Акростихот со името на св. Климент се формира од ини-
цијалните букви на тропарите во осмата и деветтата песна на канонот, 
2 Бойка Мирчева, „Опис на преписите на славянските извори за Кирил и Методий и 
техните ученици“,  Кирило-Методиевски студии, книга 23, София 2014, 157‒159.
3 Хр. Кодов, Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия 
на науките, София 1969, 55‒56.
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при што, како и во другите преписи, недостасува четвртиот тропар од 
осмата песна со иницијална буква Ì.

Пронаоѓачот на канонот за положување на ризата и појасот на св. 
Богородица Г. Попов смета дека четвртиот тропар од осмата песна на 
Климентовиот канон со инципит „Ì~rie m~ti bezna=3l!nago Á~a“ по-
грешно е сместен од некој претходен книжевник пишувач во осмата 
песна на друг, преводен канон, чијшто автор е Јосиф Песнописец4. Име-
но затоа, во своето издание на најстариот препис од канонот (НБКМ 
113)5 тој го објавува и овој тропар и на тој начин го докомплетира акрос-
тихот со Климентовото име.

Во продолжение го објавуваме текстот на новопронајдениот препис 
од Климентовиот канон за положување ризата и појасот на св. Богоро-
дица (БАН 31), при што на местото на испуштениот тропар од осмата 
песна го наведуваме само спомнатиот погоре негов инципит. 

 Ì_Sca togo l~a pLo/enYe r6yz5 i poas8 Š pr5s~tYe b~ce v_ ße Š wb_ ß6y 
stHl_Gw na g~i v6zvHa stHr6y g_Sl Š ~dŠ
 pr=_Staa taYn8 s6vr6[i se;;;
 Íe pr5zri mene pr=_Staa;;;
 Ï_Dov6ygni pr=_Staa m~lim tY se;;;
 ÒlVa Y Nn g_Sl ~v Š æko v5nec6 prsv5tl6;;;
 Ía stHvNo v6 Hw Š slVa Y Nn  g_Sl <~v?>
 Ñaz8m6 w=ist6yv[e;;;
 Ór_Po g_Sl ~i Š Á~ce pr_Snod~vo =lvkMw pokrove;;;
 ÍTarni wb_ß6y sHtlGw kanNw v6 Hw i Á~ci Š kan_Nw gl_Sa ~d p_S5 ~a 
 Ñazvr6zi 8sta mo% Š sv5todavca Š pomole]6y =_Staa vlD=ce 
Š wzar6ytMi d~[8 i t5lo Š i ez6yk6 ‹8%›snit6y Š pr=_Staa Š tvoe 
prstavl5nYe v6speva‹jo]a›: — Í~bo v6toroe vDlk8 te s6tvor6y Š 
i v tvoe pr=_Sta% Š =rvo v6selY se Š i na nb_Sa k6 seb5 pr5stav6yt6 
t‹Y mir8› izbavlenYe tobwjo podavae: — Æe1YmanYe ‹vese›li se 
Š n_Sbi pDob5]6y se Š /ivonosni pr5DstoTi ‹;;;›lo prYemljo]6y;;; Ä/e 
dveri úvr6ze porodnYe ‹;;;›m5 primi Š s6blazni v6se poTreblajo]6y 

4 Красимир Станчев, Георги Попов, Климент Охридски. Живот и творчество, София 
1988, 129.
5 Исто 182‒188.
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Š gr5hi rize i poas8 t6y =t_Sn5 poklan%jo]e se¨ — Ã‹veri› n_
Sbnaa ro/D6stvMw t6y s6vr6[i{i dveri rai‹skie› pak6y m5 prYmi 
s6blazniv6 se i gr5h6y v6 ‹;;;po›Treblajo]6y Š riz5 i poas8 t6y =_Stno 
poklan%jo]e se¨ — Ï_S5 ~g ³erm_So Óvoe p5_Snoslovce; Õeselite se n_Sba i 
v6sa tvar6 s6 zemlejo Š ou/asnMw6 divMw Š v6 grob6 n~n% prYnik[e Š i 
ne wbrt[e t5l_Se Š n6 riz5 i poas8 t6y d_Swno poklanah8 se: — Íb_Snaa 
voin6stva i zeml6n6y v6zrast6 pDov6ygnete se na poklonenYe dn_S6 Š 
r6yz5 i poas8 pr=_StOnM8 ejo/e wkrYl5jo]6y nii Š i prot6yvnYe ni vrag6y 
sve/i§ — Òlavet6 t5 her8fimi za=ela i vlast6y Š v6se %ko v6 
teb5 vlDka besem5ne pl6t6 prYem6 t_Bwjo wbnavlaet6 rDo zeml6n6y 
pr=_Staa vlD=ce¨ — Ò7 ÆavrYlMw g_Swpo/De pohval6no v6pYem6 dn_S6; rDaY se 
grDa5 s]enn6y v6 nem/e po/iv5 Ç~s i ne wstav6y teb5 na zeml6y n6 
v6 nb_Snoe /itYe pr=_Staa v6seli t5: — ÒD5 g_Sl ~a ÕeselY se ÒY_Nwe m~t6y 
c~rkvMa v6sMe;;; ÏDo Ærob6 tvoY bo izidT8 pr_Orc6y i ap_Sli;;; Ï_S5 ~d ãjodo b5 
zret6y b~a d~[evnago Š pr5stavlae_Am iz groba Š k6 neprstavl5nnwm8 
Š i /ivonosnom8 sv5t8 m~tre pr5v5=nei Š v6 sebeskon!=n8jo /
izn6 pr5st8pajo]6y: — Èzrƒc6y 8bo n~n% li=e prs~t6y Š s6bYraem6 
na wblacHe Š =jod5sY 8d6yvlaem6 ú konc6 vselenYe¨ — Õ5selit se 
dn_S6 n~bo i zeml% ws~]ema sv5tlo prstavlenYe prYemljo]6y n~n% g_Sna 
%ko/e wstav6y s~t8jo riz8 i poas6 Š zeml6n_M6y: — Ò7v6t6yt se dn_S6 
v6sel5naa grob6 priemljo]6y Š ne t6]6 Š n6 pl6n6 aromat6 riz8 
i poas6 l5/8]eje jo/e wsv5]aem se v5rnYi Š i nade/D8 v5=n8jo 
v6zimaem6¨ — Ï_S5 ~e yerm_So ÎudivY[_Se Š Ïrs~taa g_Swpo/De m~lbn8jo 
pohval8 Š poda\D/6 rabom6 si w=i]enYe gr5hMw Š te bo edin8 imami Š 
zeml6ni pomo]6nYc8 Š riz5 i poas8 poklan%em se: — Íev6zDelan8jo 
niv8 Š kl_Sa ro/D6[6y /ivot6ni Š k6 /ivot8 pr5stavi se Š riz8 i 
poas6 wstav[6y Š na s~t6ynjo hr_StYanMw Š jo/e nYi wkr6yli Š ú vra/Ye 
napast6y¨ — Îbla=aei nb_Sa wblak6y Š pl6tYjo wbl5=e se v6 te Š ú w~ca 
prve=‹na› netl5nno ro/D6stvo im5e Š netl5n_Nago t5 wbl_Ka s6tvor6y 
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Š i v6 vi[nHi v6znese t5 v6 nb_SnYe wbiteli: — Ï_S5 ~x yerm_So Õ6z6pil6 
pro: — ¸saYa /ezl6 te vid5 prox5b[6y Š is korene iesewva d~vo 
pr=_Staa Š iz nego/e cv5t6 ∙ bes tl5 procvt5 mir6 wbnov6yv6: — 
Îbrazno pr_Orc6y t5 propisa[e Š razli=no im5n8]e pr5=istaa b~ce 
Š wv6 dver6 nb_Sn8jo iz nejo/e proide sl_Vo v6pl6]enno: — Ïr6ymi 
b~ce m~l6b6y na[e 8mal5n‹Ye Y› úp8st6y be=isl6nYe s6blazn6y na[e 
g_Swpo/De po‹dajo›]e pob5d6y rab_Mw si Š na vrag6y hval5]6_My t5: — 
‹ÊDw› Ïrit=jo v6sMe n_Ma podavae;;; SØk_Sw Èst6ynoe t5lo;;;: — Ì_Sca t_Gw 
¿l a Š pam_Te polw/enYjo Š v6 rac5 Š =_Stnago poasa Š prs~tei b~ci Š le/e]
ago v6 hal6kopra‹tYjo› Š ÄgDa pr5slavna vl=Dca na[a b~ca;;; Ï_S5 ~z 
³erm_So Òp_Si v6 wgni: — ÑazDr5[6y m5 pr=_Staa svezannago m5 st_Srt6m 
i razDr5[6ytel% b~a Š poro/D6[i pl6tYjo Š e/e pr=_Staa t5lo tvoje 
Š pr5staviv6 v5=n8 /izn6¨ — Órapezo /ivonosnaa Š /ivonosni 
hleb6 pon_So[ii v6 =r5ve s6y Š i poroD/6[6y pl6tYjo prstaago b~a Š 
e/e pr=_St8jo t6y pl6t6 Š v6 n_SbNaa s5la v6seli: — Òtra[no div5t 
se a¿g gl6skYe sYl6y Š iz Groba s6 pl6tYjo v6znose v6 v6y[n6HY Š i pojo]
e pr=_Staa vlD=ce ejo/e riz5 i poasu poklan%em se: — Õ7 slav5 
pDr5stojo]i neizr_ ßennago sv5ta Š pri=estnk6y s6tvor6y Š pojo]5e 
te v5r@no Š i s~toe t6y prstavl5nYe grhwv6ni mrak6 úgone]i: — Ï_S5 
~i Yerm_So Òl6y[i úTrwkov6yce;;; Êto izr_ße]6y mo/e taYni tvoe Š i/e 
v6 t5be v6selY se d¬vo pr=_Staa Š %/e hval5t6 nb_SnYe =inov5 i s6yl6y 
bespl6t6nYe Š tobwjo bo svobod8 oul8=YhMw ú grhovnago iga tem t6y 
v6pYem6 b_Slvna sp_St6y d~[e na[e: —Ë6yci bespl6tni Š Trep5tno v6 
pr5stavl5nYe tvoe pr_S=taa Š s6 ap_Sli divl%h8 se Š pr=_Staa stra[no 
slov8 b~/Yjo Š ego/e rodi b_Zes5men5 i d~[8 tvojo prYemljo]6y Š i 
t5lo bezistl5nYa Š s6bljod[e b_Zesemene Š tem/e radostno v6pYa[e 
b_SlvYt5 v6sa d5la: — ¸akov6 t5 drvl5 provide Š l5st6vc8 s~t8jo 
‹ejo›/e sl_Vw w~=ee is teb5 prYet6 Š i raiskYe dverY ‹t_Bw›jo nMa 
úvr6z5 Š i zeml6ni pak6y k6 sebe na n_Sba ‹;;;› v6z@nosit6 Š tem6 
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t6y v6pYem6 b~8 p¿omli se da ‹sp_Se›t6 d~[e na[e: — Ï_S5 Ð ³erm_So 
æko v6 d[evn‹5› b~/Yi kUvwt5;;; Ä_St6stvMw s6y pr5v5=n6y b~6 Š 
iz w~ca bezna=elno ro/D6stvo im6yi Š iz d~v6y pak6y pl6tYjo prYel6 
esi Š hot5 pak6y v6 pr6v8jo /izn6 v6zvratTi Š tem6 radwstnMw6 
gl_SaMw hval5]ee t5 Š prradovanna ‹i›zibavi (sic) rabi svoe: —Íe 
úvr6zi n_Sa ú tvoego lica Š pr=_Staa d~vo b~ce n6 wkr6yli me Š r6yzwjo 
si =_Stnojo i/e zeml6nMi wstav6y n6_Ma s~taa Š tem6 rad_Swtno v6pYem6 
Š g_Swpo/De prradovannaa Š ¿g6 s twbwjo: — Ó6m8 gr5hovn8jo mi Š ú/
eni Š m~t6y b~/Y% izbavljo]6y m5 Š ú v6sakogo gr5ha _+mnYa Š te bo 
imam6y zast8pnYc8 h_SrtYane d~vo prradovannaa¨ — Õ6_Hs5 v6y[6[i 
v6se s6tvor[ago;;; Òv_Te ÎkrYlYv[8jo h_Sa riz8 b~goúrokovYcou i b~c8;;; 
Ía hv_La v Hw a zDe na stHvno Š stHr6y gl_Sa ~x Hs Õ6sk_Srni ¿gi v6 p_Ko Š Ò7rDaYt_Se 
s6 nami Š v6sa d~vi=!skaa lYkwstoanYaa;;; Hs Ëic8 tvoem8 pomolet 
se gl_Sa  ~e Šv7str8b6ym6 Tr8bwjo p_S5nei;;; ÒlVa i n~n% samog_Slno g_Sl ~a Š 
Ïolata d~[evnaa Š Ç_Sva edYna s6tvorY se;;; öpo_Su;



Ѓорги Поп-Атанасов166

Библиографија 

Кодов, Хр. 1969. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на 
Българската академия на науките, София.

Мирчева, Б. 2014. „Опис на преписите на славянските извори за Кирил 
и Методий и техните ученици“,  Кирило-Методиевски студии, кни-
га 23, 157‒159, София. 

Попов, Г. 2005. „За една предполагаема химнографска творба на Климент 
Oхридски (Канон за св. Симеон Богопримец)“, Í5st7 ou=enik7 
nad7 ou=itelem6 svoim6; Сборник в чест на проф. дфн Иван До-
брев, член-кореспондент на БАН и учител, 288‒301, София.

Станчев, К., Попов, Г. 1988. Климент Охридски. Живот и творчество, 
София.

Gjorgi POP-ATANASOV

NEW TRANSCRIPT OF THE HYMNGRAPHIC LITERATURE 
OF ST. CLEMENT OF OHRID

St. Clement of Ohrid is an author both, of prose literary works (mainly of oratorical 
prose), and of whole cycles of literary works of church poetry, in which his authorial 
signature in the form of an acrostic figure appears. Number of fifty hymngraphic 
literary works created by Clement have been bibliographed in the researches so far, 
almost half of which have already been identified in the text of certain medieval 
manuscripts. 

Transcripts of hymngraphic literary works of St. Clement of Ohrid are registered 
mainly in Octoich and Menaion manuscripts, and in the text of the Octoich they are 
sometimes formed in cycles for all eight chants. 

The Canon of the Deposition of the Virgin’s   Robe was preserved in six copies. 
This paper reveals new, seventh transcript of this hymngraphic literary work of St. 
Clement of Ohrid, discovered by the author in a holiday Menaion No. 31 from the 
collection of the Scientific Archive of the Bulgarian Academy of Sciences. 

Keywords: St. Clement of Ohrid, hymngraphic work, new transcript.
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