
Учителното евангелие на Константин Преславски 
от катената към хомилията – жанрови особености 

и трансформации 
(Предварителни наблюдения)
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Съдържание и структура
- 51 неделните евангелски беседи;

- съставени и произнесени в периода 889-893 г.;

- “първият систематичен проповеднически сборник на
славянски език“ (Архиепископ Антоний Вадковский);

- компилативен характер:
бо аꙁъ дьньсь п рьн къ вамъ• аще не съвьрьшонъ(!)• н

своꙗ раꙁдаваꙗ• нъ отъ исто ьн ка евнгльскааго ꙁьмъ• отъ
п ра ꙁлатооустаго въ ꙁаемъ въꙁьмъ• напаꙗю вꙑ отъ аст •
(УЕ, слово 13, 68c7-68d8);

- наслови на отделните слова:
СТГО ОАНА Ꙁлатооустааго• съкаꙁан стааго евангел ⁘ ѿ 
иоана⁘ (слово 1.)
С ДОРА ПЇлоус скааго• съкаꙁан (слово 30.).



Гръцки съответствия на славянския текст на 
Учителното евангелие – хомилии или катени?

Учително евангелие,

Слово XIV, 71c2 – 71d4

Catena in Matthaeum – Cramer, I, 64, 

22-27.

Joanni Chrysostomi In 

Matthaeum Homilia XXIX –

PG, 57, col. 357, 39-45.
ре е бо с це• ꙗко градъ го сьде глеть
евангл стъ• капернаоумъ• в ѳлеомъ бо
пр несе го• а наꙁареѳъ въсп тѣ•
каперьнаоумъ же мѣаше ж воуща въ
ноу • подобаать же съмотр т •
покорен владꙑцѣ• невел ан • ꙗко
въ корабль вълѣꙁъ прѣꙗдѧаше • могꙑ

пѣшь прехаждат • ꙗко гадарѧньм
отъгънанъ не прот в сѧ• нъ отъ де
не дале е же•

Ἴδιαν δὲ αὐτοῦ πόλιν τὴν

Καπερναοὺμ λέγει ἐνταῦθα ἡ γὰρ

Βηθλεὲμ ἤνεγκεν αὐτὸν, ἡ δὲ

Ναζαρὲτ ἔθρεψεν. ἡ δὲ

Καπερναοὺμ εἶχεν οἰκοῦντα

διηνεκῶς. Χρὴ δὲ σκοπεῖν καὶ τὸ

ἐπιεικὲς τοῦ δεσπότου καὶ

ἄτυφον, ὅτι εἰς πλοῖον ἐμβὰς,

διέβαινε, δυνάμενος καὶ πεζῆ

διαβαίνειν καὶ ὅτι ὑπὸ τῶν ἐν

Γαδάροις ἐκβληθεὶς, οὐκ

ἀντέτεινεν, ἀλλὰ ἀνεχώρησε μὲν,

οὐ μακρὰν δέ.

Ἰδίαν αὐτοῦ πόλιν ἐνταῦθα

τὴν Καπερναοὺμ λέγει. Ἡ μὲν

γὰρ ἤνεγκεν αὐτὸν, ἡ Βηθλεέμ·

ἡ δὲ ἔθρεψεν, ἡ Ναζαρέτ· ἡ δὲ

εἶχεν οἰκοῦντα διηνεκῶς, ἡ

Καπερναούμ.

****

Ὁ μέντοι παραλυτικὸς ἕτερος

οὗτός ἐστι παρὰ τὸν ἐν τῷ

Ἰωάννῃ κείμενον. Ὁ μὲν γὰρ ἐν

τῇ κολυμβήθρᾳ κατέκειτο,

οὗτος δὲ ἐν τῇ Καπερναούμ·

καὶ ὁ μὲν τριακονταοκτὼ εἶχεν

ἔτη…



Гръцки екзегетични катени – основни характеристики

• Kатена (лат. сatena – букв. „верига“) се разбира колекция от
откъси от библейски екзегетични произведения, съставена от по-
късни компилатори, които извличат отделни откъси от по-ранни,
често изгубени тълкувателни съчинения.

• Възникват през VI в.: първите опити за нова форма на
библейското тълкуване, която се гради върху екзегетичните
съчинения на по-ранни Отци.

• В Средновековието тези съчинения са били познати по
различни наименования: ἐξηγητικαὶ ἐκλογαὶ, 2) συναγωγὴ τῶν
ἐξεηγητικῶν ἐκλογῶν, 3) συναγωγὴ ἐξηγήσεων и др.

- Компилаторът (т.нар. катенист) съкращава и прави промени:
• премахване на думи, фрази или цели пасажи, които са били
характерни на жанра на оригиналното произведение, но
неестествени за катените;

• парафразиране, а дори и пренаписване на отделни части срв.
предговорът към „Коментар към Битие“ на Прокопий от Газа,
който събирал слова „от Отците и от други [автори]“ независимо
дали в тях се намирали противоречия в тези тълкувания (PG 87:
21A– 24A).



Учителното евангелие на Константин 
Преславски: от катената към хомилията 

• За основната част от беседите на Константин Преславски са
използвани тълкуванията на св. Йоан Златоуст върху Евангелието от
Йоана и Матея, а именно беседи: 1-27, 29, 31, 35, 38-40, 47-51, а
беседите с тълкуванията върху Евангелието от Лука са взети от св.
Кирил Александрийски, т.е. беседи: 28, 30, 32-34, 36, 37, 41, 43-46.

• Структура на словата:
• 1) встъпление,

• 2) изяснение на литургийното евангелско четиво (компилативно-
преводна част)

• 3) заключение.



Встъпителна част

1. Обръщения

◦ призив към слушащите да внимават, защото предстои да бъде разяснено евангелското 
четиво:

Въꙁлюблен • та ноу црю съкрꙑват добро сть• а дѣла бж ꙗ проповѣдат • блговѣрно ре҇ⷱ етеръ
прѣмоудрꙑ • блговѣр ꙗ же сего пр ꙁꙑваꙗ на поспѣшен • аꙁъ малꙑ • на послоушан
съꙁꙑваю холюбьцѧ• (слово 6., 31d12-32a5);

Брать • спытьно щемь въ дьньшьн дьнь• како кымь обраꙁъмь щ таеть евнгл стъ оу ен
христова• раꙁоумѣ мъ рѣкомы хъ с лоу• не соуть бо въ простоу ре ена• нъ ꙁѣло на 

польꙁю нашю• (слово 11., 60b9-60c3);

Холюбьц • гь нашь бъ їу хъ ре е• (слово 12., 66c6-8).



2. Библейски цитати и паралели за връзка с основната 
тематика на словото и за общо нравствено наставление

• Слово 5 - притчата за самарянката (Йо 4:5-42); цялата образност е изградено около
метафората за (духовната) жажда и за водоизточника, който дава „живата вода“
(Йо 4:11):

Брат • хъ бъ нашь глеть• щѣте кн гъ• ꙗко въ н хъ мате ж ꙁнь вѣ ьноую• мꙑ же
нꙑнѣ ꙁ щѣмъ пр лѣжьно глоуб ноу• пространьство евангл ꙗ сего• ꙗко ꙁемлѧ жѧждющ •
пр мѣмъ дъжда евангльскааго въ срьдьц хъ наш хъ• (слово 5., 20b1-21)

• Библейски цитати

глаголеть бо прѣмоудрꙑ соломонъ• сне аще прѣмоудро боудеть ср҇ⷣце тво • въꙁвесел ш мо
сьрдьце• (Солом 23:15) тѣмьже молю вꙑ• послоуша те глаголемꙑ хъ• прѣмоудр боудете•
(слово 46)



3. Молитви и части от песнопения

Молитва към Бог да даде разум на слушащите да 
разберат Словото Божие

тро ца прѣсвѧтъ помагат на нат аꙁъ трет
евангел слово спꙑтат послѹшат же ѹмъ
раꙁѹмьнъ подат съвѣсть пр лежаньнъ раꙁѹмѣт

твор т глаголат евангел сь съкаꙁат же отьць
сь аꙁъ же слово дат пространъ раꙁѹмьнъ хꙑтръ
же мѫдръ въ наслажден послѹшатель твор т
ꙁаповѣдь тво ꙗко свѣт льн къ нога мо ꙁаконъ
твои свѣтъ стьꙃа мо вънрад т же пр лежьно
раꙁѹмѣимъ. (слово 3, 10b6-10d1)

Песнопения за Неделя Вая/ Цветница

съ ва мь неꙁлоб вꙑꙗ дѣт сърѣтошѧ го въп
ѭща• осана с рѣ ь• спс же блгословл нъ грѧдъ
въ мѧ гн • осана въ вꙑшн хъ• тѣмьже мꙑ
брат въꙁъп мъ• спс нꙑ хвалѫ т пр носѧще• 
(слово 51, 231d18-232a11);



Златоустовото присъствие в словата на 
Константин Преславски 

- Брат • благо времѧ сть къ вамъ въꙁъглас т • 

проро ьско слово• рещ оудесьна дѣла твоꙗ• 

доуша  моꙗ съвѣсть ꙗ ꙁѣло• бо аꙁъ дьньсь п рьн

къ вамъ• аще не съвьрьшонъ(!)• н своꙗ

раꙁдаваꙗ• нъ отъ сто ьн ка евнгльскааго ьмъ• 

отъ п ра ꙁлатооустаго въ ꙁаемъ въꙁьмъ• напаꙗю 

вꙑ отъ аст • (13, 68c7-68d8). 

Св. Йоан Златоуст, мозайка от „Св. София“



4. Следване на примери от класическата византийска хомилетика 

Ἤδη τῆς πνευματικῆς πανηγύρεως προλάμπει τὰ χαρίσματα·

ἤδη τῆς πανευφήμου ἑορτῆς προτρέχει τὰ σήμαντρα·

ἤδη τοῦ ἀΰλου νυμφίου προτρέχουσι τὰ μηνύματα·

ἤδη τῆς καθολικῆς ἀναστάσεως ἀῤῥαβῶνα δεξάμενος Λάζαρος

τῷ Κυρίῳ ἀνάκειται·

ἤδη τῆς δωρεᾶς τὸ μύρον τοὺς τῷ βαπτίσματι προστρέχοντας

εὐωδιάζει·

ἤδη τοῦ βασιλέως οἱ πιστοὶ φύλακες τὴν μεγάλην πόλιν ταύτην

κατέλαβον·

ἤδη ὁ πιστὸς λαὸς εἰς ἀπάντησιν τῷ Κυρίῳ προσδραμὼν βοᾷ

λέγων· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, καθὼς ἀρτίως ἠκούσατε·

Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ

Ἰσραήλ·

(Johanni Chrysostomi Homilia in ramos palmares)

Се нꙑнѣ гьскааго праꙁдьн ка прѣдъс ꙗ ть свѣтлость•

се нꙑнѣ влдꙑ ьнꙗго трьжьства• прѣдъход ть• проповѣдан •

се нꙑнѣ ховааго въскрьсен ꙗ прѣдъварѧ ть• слава•

сего рад пр дѣте въꙁдрадѫ мъ сѧ гв • въскл кнѣмъ бѫ

спсѫ нашемѫ• вар мъ л це го сповѣдан мь• въ псалмѣхъ

въскл кнѣмъ мѫ

ꙗко ꙁвол лъ спст родъ лв ьскꙑ •

ꙗко градеть съмьрт раꙁор тъ

ꙗко грѧдеть спраꙁн ть адовьнꙑꙗ храмꙑ•[...]

съ ва мь неꙁлоб вꙑꙗ дѣт сърѣтошѧ го въп ѭща• осана с

рѣчь• спс же блгословл нъ грѧдъ въ мѧ гн • осана въ

вꙑшнихъ•

(Константин Преславски. Учително евангелие. Слово 51 за 

Неделя Вая)



Заключителна част
• нравствени наставления: 

слꙑшавъше же брат тол ка оуда • хр ста бога нашего• сътворьша• пр стоуп мъ къ немоу• 
ослаблен бꙑвъше грѣхъм • прос мъ съдрав • да къ намъ ре еть отъпоущають сѧ т
грѣс вамъ• въꙁьм одръ сво • д въ домъ сво (слово 12).

• догматични разяснения: 

трѧпеꙁа бо сть видимо. нъ жьртва д͠ховьна раꙁоумьно. аще и хлѣбъ сть видимо. нъ тѣло с͠на и
агньцѧ бж͠иꙗ. въꙁемлющѧаго грѣхꙑ вьⷭего мїра. и гда оуꙁьриши роукоу простира моу. ли еп҇ⷭпа ли
попа. не мьни ꙗко тъ с͠вща ть предълежѧще . нъ самого х͠а подавъшѧаго. и рекъша оу еникомъ.
и апⷭл҇омъ своимъ своимъ (!). приимѣте и ꙗдите и пиите. се сть тѣло и кръвь моꙗ. ломимо и
пролива маꙗ ꙁа вꙑ. на отъпоущень грѣховъ (слово 51).



Анафората в старобългарския текст на 
Литургията

Euchologion Barberini 336 (VIII в.) Учително евангелие на Константин 

Преславски 
[Ὁ Χριστὸς] λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις 

αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις χέρσιν, 

εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἔκλασεν καὶ 

ἔδωκεν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ 

ἀποστόλοις, εἰπὼν: Λάβετε, φάγετε, τοῦτό 

ἐστιν τὸ σῶμα μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν. Ὁμοίως 

καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων: 

Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστιν τὸ αἷμα 

μου...1    

и гда оуꙁьриши роукоу простира моу. ли 

еп҇ⷭпа ли попа. не мьни ꙗко тъ с͠вща ть 

предълежѧще . нъ самого х͠а подавъшѧаго. и 

рекъша оу еникомъ. и апⷭ҇ломъ своимъ своимъ 

(!). приимѣте и ꙗдите и пиите. се сть тѣло 

и кръвь моꙗ. ломимо  и пролива маꙗ ꙁа вꙑ. 

на отъпоущень  грѣховъ. 

 

 
1 Паренти, С., Е. Велковска. Евхологий Барберини гр. 336. Омск, 2011, 287.  

Църковно сказание 

олтарь ѥсть же положишѧ Ха ҃ на немьже 

лежить врьхоу. истиньныи небесьскыи хлѣбъ 

Хъ ҃ • таиныихъ и бескврьныхъ жьртвъ 

живожьртвьствоуꙗ сѧ • ꙗко члвⷦ҇ъ • и плътъ 

ѥго и кръвь • въ брашьно жизни вѣчьнѣ и 

вѣрьнымъ • ѥсть же престолъ бж҃ии • … на 

неи же трѧпезѣ • и въ таиноую вечерю • по 

срѣдѣ своихъ апⷭ҇лъ сѣдъ • и приимъ хлѣбъ и 

вино • рече имъ приимѣте и пиите отъ него • 

се ѥсть тѣло моѥ и кръвь моꙗ.1     

 

 
1 Стоянова, Гр. Цит. съч., 80-81. 



Международна научна конференция „Пътят на 
Кирил и Методий – пространствени и културно-

исторически измерения“
27-29 октомври 2021
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