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Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий

Увод
Времето е такова, че губим устои дотолкова, та даже на пръв поглед 
изглежда чудно, странно, да се издават такива неща като това тук, 
което държиш в ръцете си, любезни ми читателю.
Житието на света Петка от свети патриарх Евтимий ни отнася в 
един друг свят, къде по-светъл и смислен от днешния. В този далечен 
свят – отдалечен на хилядолетие от нас – други неща са важни. Важно 
е например как ще се представиш в последния си час. Цял живот се 
готвиш за него. Важно е да мислиш за това, да го помниш. Важно е как 
ще се грижиш за душата си, близките си, бедните, народа си. Не са 
важни златоюздните коне, скрити под капака на самодвижещото се 
возило. Не са важни удобните одежди и бляскавите накити, нито пък 
екстензиите на ноктите. Важно е така да се грижиш за себе си, че до-
ри след смъртта тялото ти да не засмърди и да не се разложи, да не го 
ядат червеи. На пръв поглед това е направила света Петка. И дори да 
си атеист (безбожник), скъпи читателю, ще ти бъде любопитно как го 
е постигнала – прочети.
В това издание представям Житието на св. Петка Българска, написано 
от патриарх Евтимий във вид много близък до  първоизточника – най-
стария запазен препис на произведението, намерен в Зографския сбор-
ник1 и в превод на съвременен български език. Съкратените думи от 
текста в преписа са разгърнати, като са намерени свидетелства за 
пълното им изписване в осемнадесет други произведения на св. патри-
арх Евтимий. Такова издание на Житието се прави за първи път. Глав-
ната му цел е да го представи за широк кръг читатели. 
Житието е не просто занимателно. То има изключителна художестве-
на стойност. Езикът е изтънчен, а преводът (Иванова 1986)2 пренася 
през столетията поетиката на св. Евтимий. 
Изданието се състои от следните раздели:

• „Света Петка – жития“ – тук накратко споменавам всички 
български житиеписни творби от XIII до края на XIV в. и гръц-

1  Зографският сборник (ЗС) е хартиен ръкопис, съдържащ 435 листа. Жити-
ето на св. Петка е разположено на листи 74r-82v. Датиран е от 80-те го-
дини на XIV в. ЗС се пази в Библиотеката на Зографския Манастир в Света 
Гора под № 107.

2 Климентина Иванова, Стара българска литература. Том 4. Житиеписни 
Творби, София 1986,  191-202, 577-581
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Увод

кото житие, за което се смята, че е първото, посветено на 
преподобната.

• „За изданието“ – тук обяснявам как съставих самото издание 
на текста.

• „Житїе и жизнь...“ – самото Житие. В подраздела „Бележки“ 
има важни допълнителни сведения, които помагат за разбира-
нето на творбата.

• Благодарностите към помагачите заслужават отделен раздел.
• Накрая, в „Използвана книжнина“, изреждам всички книги, в кои-

то съм се ровил, за да напиша тази.
Като издавам това житие в този вид повече от шестстотин и три-
десет години след написването му, става буквално очевидно, че едно 
нещо от тази древност, достигнало до нас днес, е същото, и е достъп-
но за всекиго в същия му вид и свежест. Това е вярата, пренесена през 
вековете до нас от Българската православна църква – непроменена – 
същата като от времето на свети патриарх Евтимий, свети Цар Бо-
рис,  свети благоверен цар Тервел, същата като от земното време на 
Спасителя.
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Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий

Света Петка – жития
Света Петка е позната като Петка Епиватска, Търновска, Българска, 
Сръбска и в по-ново време Яшка. Почитта към нея възниква столетие 
след смъртта ѝ и надхвърля държавните граници сравнително скоро 
след просияването ѝ. 
Паметта ѝ се чества на 14-ти октомври.
Първото житие на св. Петка се появява около век след нейното проси-
яване. То не е достигнало до нас. От тълкувание на прависта Валсамон 
на 63то правило на Пето-шестия вселенски събор знаем, че е било на-
писано на простонароден език и не е било съвсем канонично. Там се каз-
ва, че патриарх Николай IV Музалон (1147 – 1151) „го предава на изгаря-
не“ и поръчва на дякон Василик да напише подобаващо житие.
Известни са следните творби от времето на Втората българска дър-
жава, посветени на св. Петка

1. ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА ПЕТКА ЕПИВАТСКА ОТ ДЯКОН ВАСИ-
ЛИК1 – Частта от заглавието „ОТ ДЯКОН ВАСИЛИК“ е добавена 
заради схващането тогава, че именно това е житието, написа-
но от дякон Василик. Преводът е направен по единствения пре-
пис на славянски текст за светицата, който се съдържа в из-
вестния Германов сборник2. Не е открит гръцкият му първооб-
раз. Евелина Минева поправя тази погрешна представа (виж т. 
6). За първи път житието е издадено от Емил Калужняцки.

2. ПРОЛОЖНО ЖИТИЕ НА ПЕТКА ТЪРНОВСКА3 – Вероятно е напи-
сано в Търново през XIII в. Смята се, че първата му част е пре-
вод от гръцки и завършва със сведението за пренасяне на мощи-
те на светицата в църквата „Св. Апостоли“. Втората част е 
написана в България и съдържа разказа за пренасяне на мощите 
в Търново по нареждане на Иван Асен II. В бележките към изда-
нието (Иванова 1986) се достига до заключението, че това жи-

1 Превод на съвременен български в (Иванова 1986: 440-443, 647-648).
2 Сборникът (1358/1359 г.) се пази в библиотеката на Румънската патриар-

шия под сигнатура №1. За първи път житието е издадено от Емил Калуж-
няцки. Целият сборник е издаден от Елка Мирчева през 2006 г. (Мирчева 
2006).

3 Превод на съвременен български в (Иванова 1986: 189-190, 575-577). 
Достигналите до нас най-ранни преписи са от т.нар. Стишен пролог от 
средата на XIV в. Най-ранният препис е в ръкопис №73 от сбирката на 
БАН.
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Житие на света Петка Българска от свети патриарх Евтимий

За изданието
Това издание е направено по магистърската ми теза по Старобългарис-
тика в СУ „Климент Охридски“, която защитих с отличие на 17-ти 
септември 2020 г.. Тук съм спестил указателя1 на разгърнатите слово-
форми и част от научната обосновка.
Изданието е предназначено за широката общественост – за миряните, 
посещаващи храма св. Параскева в родния ми град Бяла Слатина, за все-
киго, който би го прочел дори само от любопитство да види как е изг-
леждал езикът ни преди шест-седем столетия. Пък ако разказът за 
живота на преподобната дева докосне дори един от читателите, то 
аз ще съм получил своята награда.
Използвах уменията си, трупани през последните двадесет години и 
автоматизирах голяма част от задачите за осъществяване на такова 
издание. Проектът се намира в Github2 и е със свободен лиценз, така че 
всеки може да разгледа изходния код и да почерпи идеи, или дори да пол-
зва и преправи създадените скриптове и набраните текстове за други 
подобни издания.
Произведението е представено в две колони – лява и дясна. В лявата 
колона е разположен старият текст от ЗС, писан от поп Герасим3 , а в 
дясната колона – преводът на съвременен български от проф. Климен-
тина Иванова – Иванова 1986: 191-202.

Представяне на стария текст
Разликите между набрания текст и суровия (този в ръкописа) са:
а) Набраният текст е разделен на думи. Пример:
в ръкописа – „шꙋицаегѡнаглавѣмоеи“;
в набрания текст – „шꙋица егѡ на главѣ моеи.“; 

1 Указателят може да бъде изтеглен и разгледан с обикновен текстов редак-
тор. Намира се на адрес
https://github.com/kberov/SvPetka/blob/master/data/index.yml

2 https://github.com/kberov/SvPetka   – GitHub – „уеб базирана услуга за разпола-
гане на софтуерни проекти и техни съвместни разработки върху отдале-
чен интернет сървър в т.нар. хранилище…“ – Уикипедия

3 Поп Герасим – според (Иванова 1986: 578): „Преписът е дело на поп Герасим, 
за когото се предполага, че е принадлежал към кръга на непосредствените 
сътрудници на патриарх Евтимий.“
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Житїе и жизнь...

1. 74r>житїе и жизнь 
прѣподѡбныѫ матере нашѧ 
параскеви. вь нем же и како 
прѣнесена быстъ вь прѣславныи. 
градѣ тръновь. съписанѡ кѵрь 
єѵѳѵмїемь патрїархѡмь 
трънѡвскыимъ. благослѡви 
ѡтче +

1. ЖИТИЕ И ЖИВОТ НА НАШАТА 
ПРЕПОДОБНА МАЙКА ПАРАСКЕВА 
И КАК ТЯ БЕ ПРЕНЕСЕНА В ПРЕС-

ЛАВНИЯ (НАШ) ГРАД ТЪРНОВО, 
НАПИСАНО ОТ (КИР)1 ЕВТИМИЙ,

ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ
Благослови, Отче +

2. Аще ꙋбѡ любовныи ѡбыче закѡнь 
еже любезныихъ памѧти поминати 
. и тѣхь съзръцовати ѡбразы и 
дѣанїа же и глаголы . мнѡжицеѫ же 
и тѣхъ подобїа живѡписѡвати, 
мнѡгѡ паче мнѡжае ключимо 
бѫдетъ и ѕѣлѡ желателно 
бѡголюбезнымь, еже бѡжїихъ 
ꙋгѡдникъ чъстнѣ почитати , и 
тѣхъ памѧти и дѣанїа на пѡлѕѫ 
повѣствовати • не малѫ бѡ 
вьтварѣетъ слышателемь пѡлѕѫ 
еже ѻ пѡлѕи словѡ •

2. Ако законът на любовта изисква 
да си припомняме за поминалите 

дни на любимите, да съзерцаваме 
техните образи, дела и думи и – до-

ри повече – да рисуваме изображе-
нията им, много и многократно по-

вече ще бъде достойно и твърде 
желателно за боголюбезните да по-
четат с почест божиите угодници 
и да разказват за полза спомените 

и техните деяния. Защото словото 
за полезното принася не малка полза 

на слушателите!
3. ꙗкоже бѡ слънцꙋ вь прѡлѣтныѫ 
часы лꙋчѧ по вьсеи прострꙗвшꙋ 
земли вьсѣ живѡтнаа растѫть и 
бѡтѣѫтъ на бѡлшее 
прѣспѣваѫще . и ꙗкоже ѻбновленїа 
вѡдѧтъ събѡръ , тако и дꙋховнаа 
повѣсть веселїа вѡдить събѡрь 
послꙋшаѫщимь дꙋшамь . и печалеи 
ѡблакъ весма ꙋдѡбъ разсѣваеть и 
ѡтгонитъ •

3. Както, прочее, когато в пролет-
ните часове слънцето изпраща лъ-

чи по цялата земя и всички живи съ-
щества растат и едреят и се раз-

виват все по-бързо, сякаш участву-
ват в общ празник на обновление-
то, така и духовната повест съз-
дава общ празник на веселие за ду-
шите на слушателите и леко раз-

сейва и отгонва целия облак на 
скръбта!

4. Слънца же свѣтлѣишїа 
прѣподѡбныѫ бѫдетъ памѧть 
параскеви, аще пѡ дрѡбнꙋ тоѫ 
съповѣмы житїе , дѣанїа же и 
хѡжденїа ꙗже ради хрїстовы 
подѧть любве •

4. От слънцето по-светла ще бъде 
паметта на Параскева, ако подроб-
но разкажем нейния живот, деяния-

та и скиталчествата, които тя 
понесе заради Христовата любов!

5. прїимет бѡ вьсѣкѡ прїимет ꙗко 5. Ще приеме, сигурно ще приеме 
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Житїе и жизнь...

ненавѣтны силоѫ данноѫ ти ѿ 
спаса хрїста , и ѿ съблазни вражїѫ 
вышъшѫ сътвори •

над дяволската съблазън чрез сила-
та, дадена ти от спасителя Хрис-

тос.
92. и насъ же иже стадꙋ 
начѧлствꙋѫщихъ , ходатаиствꙋи 
нехѡдатаистьвнѣ . ꙗко да добрѣ 
вьрѫченное ꙋпасше стадо , 
изведемъ на пажити небесныѫ . и 
вь ѻградѫ вьведемъ небеснѫѧ , иде 
же гласѧть празнꙋѫшихъ . и тебѣ 
съвьдворим сѧ и вѣчныихъ 
насладим сѧ благъ . благодѣтїѫ и 
чловѣколюбїемь господа нашегѡ 
ісꙋса хрїста . емꙋже слава и 
дръжава съ бесмрътнымъ ѿцемъ . 
и прѣсвѧтымъ и блг҃ымъ и 
живѡтворѧщїимъ дꙋхомъ. нынѣ и 
присно и въ вѣкы вѣкѡмъ. аминь

92. И на нас, водачите на стадото, 
ти бъди посредник без посредничес-

тво, та, запазили добре поверено-
то стадо, да го отведем в небесни-

те пасбища и да го въведем в не-
бесния предел, където звучи гласът 
на празнуващите; да живеем заедно 
с тебе и да се насладим на вечните 
блага чрез благодатта и човеколю-
бието на нашия господ Исус Хрис-

тос, нему слава и власт с безсмър-
тния отец и пресветлия и благ и 
животворящ дух, сега и винаги и 

вовеки веков, амин!

Бележки
1. Думите «наш» и «кир» в наслова на Зографския препис са изтрити вероятно от 
по-късни читатели, които са ги сметнали за анахронизъм.

2.Тук Патриарх Евтимий се обръща непосредствено към цар Иван Шишман, по 
чието нареждане и молба е написал творбата си.

Аз не знам за други свидетелства, че Житието е написано по поръчка 
на тогавашния цар – Иван Шишман. Текстът все пак го казва еднознач-
но: 
„няма да е прилично да пренебрегнем толкова голямото усърдие, а също и желани-
ето на Твое благочестиво и властно величество“

3. «Деяние» и «видение» тук са употребени според исихастките възгледи за пос-
тепенното  усъвършенствуване  на  отшелника.  «Деянието»  е  съвкупност  от 
всички монашески и отшелнически добродетели, като за исихастите имат пре-
димство пълното отказване от собствената воля, послушанието, безсънните 
молитви и т. н. «Видението» е висше състояние на мистичен унес, при който съ-
вършените подвижници (отшелници) могат да получат непосредствено «божест-
вено озарение», да проникнат в същността на битието и на божеството, да 
«съзерцават непосредствено бога», както проповядват основателите на исихаз-

41
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Благодарности
Още от зараждането на мисълта за това начинание беше ясно, че сам 
няма как да се справя. Различни хора ми помогнаха по един или друг на-
чин за осъществяването на отделните стъпки и части от цялото.
Доц. Диана Атанасова не само ме насърчи да предприема това приклю-
чение. Тя бе неотклонно до мен през целия път до края, макар и на хи-
ляди километри понякога, а сякаш минавах през горнило. И дано не таи 
упрек, заради разсеяността и твърдоглавието ми. Поклон и благодар-
ност от сърце! Желая всекиму такъв учител!
На д-р. Гергана Ганева и проф. Татяна Славова – за набрания стар 
текст. Без него набирането от чернобелите ксерокопия, разделянето 
на думите, проверките, които и сега ми се сториха безброй, а имам 
още грешки да поправям, биха отнели месеци. Благодаря!
На проф. Климентина Иванова, задето трябваше да спира на всяка ду-
ма, за да ми обяснява, защото нямам хилядите връзки между събития, 
личности и епохи като нея в главата си – имам много да чета. За раз-
решението да преиздам нейния превод. Поклон и благодарност!
Благодаря на брат Калистрат и отец Атанасий от Зографския манас-
тир, които ми изпратиха цветна снимка на първата страница от ръ-
кописа! В СУ достъпът до него е ограничен.
На Стефан Пеев – за българското начертание на буквите във Veleka, за 
новите стари букви в него. Труд – дарен на света! Поклон и благодар-
ност!
Изказвам огромна благодарност на екипа, създал и поддържащ тексто-
вия корпус и речниците в Cyrillomethodiana. Без дигитализираните до-
кументи и речниците там тази моя разработка би била невъзможна.
На проф. Бояджиев, задето се поинтересува какво пиша и се оказа, че 
мислим еднакво по много въпроси – значи съм на прав път. Благодаря!
На Larry Wall, лингвиста, не програмиста – за Perl. Благодаря!
Благодаря на жена ми, по-не-же ми е Божи дар и категорично ми забра-
ни да я „пиша“ в благодарностите. И ето – не я „пиша“...
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