
Житие и страдания грешнаго Софрония 

 

Аз, грешний в человецех, родих ся на село Котел от отца Владислава, а от матери Мария и 

положили первое имя мое Стойко. И като съм бил три лета, преставила ся мати моя. И отец мой 

поял другою жену, що беше люта и завистлива. И родил сас нея мужеское дете и токмо свое дете 

гледаше, а мене все отритваше. 

И като бях девят години, подадоха ме на книжное учение. По-напреди не би возможно да 

пойду на учение, почто повише болен и немощен бях. И като поидох на учение, голямое 

прилежание и остроумие имах. И вскоре изучих ся простое чтение. Понеже у Болгария не има 

философское учение на славенския язик, наченах да учим по греческий язик и изучих Октоих. 

Като наченах Псалтир, прииде вест, како са преставил отец мой на Цариград от чумата в лето 

1750. Останах аз без отца и без матер. Тогива бях 11 години. Тогива ме узе стрий моя наместо 

сина, почто не имаше чада, и предаде мя на занаят. 

И като бих седемнадесят години, престави ся и стрий, и стрина моя, наскоро един сас 

другий. Ала и стрий мой на Цариград умре, понеже бяха и двоицата джелепи. И понудиша ме 

должници и ортаци неговии да пойда на Цариград наместо сина его да соберем, що имаше да 

узема он пари от касапите по джелепское обичай. Ала като са касапите повсъде разнесени по 

Цариград и по Анадолская страна? 

У един ден хочехме сас едного ортака неговаго да поидем у Анадолская страна. И поидохме 

на скелята да проминем сас ладия. И гледам при царските палати ладие, а ний, человеци прости, 

като бяха они близко до Юскудар, поискахме сас ония ладии да проминем на Юскудар. И като 

отхождахме до них, гледаме на едно място народ много и двоица пехливани борят ся. И отгоре 

имаше високии палати. Не знаймя, ала можеше да буде и самий цар тамо. И като престанаха они 

от борение, повлекоха да пойдут къмто царските палати всия ония народ. И ний сас тях ведно 

пойдохме и станахме между царскии порта и между Яли-кьошкю, що бяха тамо верзани царските 

ладии. И стоехме тамо и чудяхме ся камо да пойдем. Яви се тамо един бостанджий и рече: 

- Що ходите ви тука? Скоро да пойдете оттува, почто отсекнуват глави ваша! 

И ний ся извинявахме, како сме человеци чуждùнци и прости. И като са върнахме назад, 

фатиха ни тамо, що вардяха. Яничарите искаха да убият нас, почто они не видели нас, като 

проминахме сас ония народ. И като са освободихме оттамо, поидохме на общая скеля и 

преминахме на Юскудар. Ала бях юноша тогива, млад и красен лицем, а тамошни турци - 

содомити. Като мя видяха, той час ме фатиша да мя изпитват зарад харачийска хартия и найдоша 

хартия моя недобра. И затвориша ме далеко у една градина, що имаше тамо турци - свиряха, 

играяха, смеяха са у една одая, що беше близо при пут. Ала аз са смислих защо мя затвориха мене 

тамо и по случаю имаше ключ от внутре, и той час заключих аз. Ами колико содомите! Они 

прихождаха и моляха ме да им отворя, подаваха ми из прозорецу жълтици. И аз видях какова е 

работа, наченах да викам. И имаше насреща доми еврейския. Той час приидоша някои евреи и 

питаха ме: "Защо викаш?" И аз сказах им вся причина. И поидоша до другаря моего, и подадоша 

мало пари на харача и свободиша ме от ония содомити. 

И собрахме колико можихме, и приидохме на село сас здравии. И като сложиха, остана 

стрий мой должен гроша 400. И натовариха ги на мене да ги изплащам аз. Но като поидох аз на 

Цариград, роднини мои повече разграбиша домовния вещи и сокриша ги. И приидоша 

должниците стриини сас судия турецкий да преписуват домовния вещи. И мало, що найдоша. И 

мнеша, како съм го аз скрил. И повеле судия да мя бият на фаланга, а селския княз не даде ме. 

Знаяше, како не съм аз повинен. Но затвориша ме у вериги железния и держаша ме у затворка три 

дни, докле извадиха мало нечто още роднините мои и отпустиша ме. И от това извадоша верх 

афоресмо, како не съм скрил нячто. 

И поидох на Шумен до владиката да оправям себе. Мало остана, що хочеша да побиют нас 

хайдуци на пут. 

Ала по-прежде, докле не бяха са собрали ония должници да си ищат стоката, понудиша ме 

роднини мои да мя оженят, почто не имаше кой да мя гледа. И аз като бях на осемнадесят години, 

млад, глупав, и не знаях, като хоче да излезе стрия мой должен и како хочут да натоварят всия 



неговия долг на мене... Имах аз мало пари, ала купих дома стриинаго в животе его и като са 

ожених, разнесох ги. Но имах надежда на занаят мой. И после сас суд, като натовариха тоя долг 

на мене, а аз не имах една пара готова сирмя: ами докле изплатя ония долг, какова сиромашия 

потеглих! Нужда, тесное и прискорбное живение проминувах... Колико укорение терпях от жену 

мою, почто беше мало горделива! 

И намислих да оставя и дом, и жену, да поиду долу по селата - да работя, да са кевернисам. 

И чуле някои первейшии чорбаджии, како хочу да поиду, позоваша ме и рекоша: 

- Не ходи нигде, седи! У тия дни хоче да прииде владика наш и да му са молим да тя стори 

свещенник. 

И в третия ден прииде архиерея и помолиха ся. И он той час изволи да мя хиротониса в 

неделю и подадоха му седемдесят гроша. Ала беше у сряда то изплатение и аз ся готвех за в 

неделя потребная. В петок вечер прииде иконому и принесе ми парите и рече: 

- Да знайш, како не има да тя учини владика свещенник, почто другий подаде сто и пятдесят 

грош. Того хоче да хиротониса. 

Ами какова ли скорб и сожаление мя обзе, като ся изповядах на духовнику и узех мартория, 

изготвих ся все потребная. Ами кому да скажа тоя скорб мою? Потекох до ония человеци, що са 

бяха молили и парите дали. И они пойдоха и дадоша още тридесят гроша. И рукоположи ме в 

лето 1762, септемврия 1. 

Ала като знаях мало да чету, другия свещенници ненавидяха ме, почто они вси на то време 

бяха орачи и от безумная младост моя не хочах да им ся покорявам, като бяха тако прости и 

неучени. А они мя наваждаха на архиерея и колико мя крати аргосва, и ненавидеше мя. И имаше 

архиерей протосингеля, грека неученнаго и некнижнаго - он мя много ненавидеше. Понеже то ест 

вещ природна: учен человек ученнаго люби и прост - простаго, и пиян - пияннаго. 

И тако неспокойно няколико години проминувах живение мое. 

В лето 1768 начена са войска-баталия турчина сас московеца. Ами какво да скажем? Като 

повлекоха ония лютии и свирепии агарене, какво ли зло не сториха по християни - що им на ум 

не прииде, това не сториха. Колико человеци избиша! А нашей село, като е на четири путя и дом 

мой беше весма далеч от църкви, а по обичаю нашему потребно беше да са найда у църква и на 

вечерня, и на утреня на всякий ден, колико ли улици обиколях, докле поида у църква и да си 

прииду паки у дом! Колико мя крати фатиха и биха мя, и главо мя пробиша, и хочаша да ме убият 

ала Бог мя сохрани. 

После наченаха да минуват пашии и полагаха ме да пиша тескери, да подавам за конаци, 

като пишах борзо. А они не аресваха конаците свои и дохождаха назад. Колико крати пищоли 

изваждаха на мене да мя убият? Веднож един сас копие фърли на мене, ала не са случи да мя 

удари. И най-после помина прехвалний Джезаерли Хасан паша - отхождаше на Русчук. И аз по 

обичаю раздавах тескери за конаци. Един мя фати за браду и мало остана да я отторгне. Като се 

наместиша вси, позова паша четири старци при себе. И един от них бях аз. Прииде един чауш, що 

седеше всякоги на село, проводен беше от везиря зарад да защитява селото от войската. И 

поидохме сас него до пашовая порта. Рече он: 

- Седите ви тука, да поида аз горе, да разумея защо ви зове пашата. 

И като излезе горе, викна на него пашата и собориха го долу у затворка. А ний наченахме 

да бягаме кой куде види. А аз побегнах къмто пашова конак близо, а не са смислих, како пашата 

седи горе на кьошка, хоче да мя види. И като мя види, викна: 

- Що бягаш бре? Фатете го и принесете го вамо! И той час мя фатиха четворица и заведоха 

ме при пашата. Ала сас каковий страх! И попита ме: 

- Защо бягаш бре, кой тя гони? И аз му рекох: 

- Ефенди, ний есми рая, всякоги боязливи есми като зайци. И като вдигна ти чауша, убояхме 

ся и бягаме. 

А он рече: 

- Кой вред имате ви от това? Аз ви позовах да ви питам за пут. 

Страшен паша беше! И поиде на Русчук, и седяше тамо.  



В лето 1775 победи московеца турците и премина Дунаву и узе на майсере Шумен, що беше 

везиря Мююсуноолу сас ордията турецкая. Узе на майсере и Русчук, и Силистра, и Варна. Тогива 

у нашей село седяше арнаутска паша, вардяше клисурата да не бяга турская войска, каквото имат 

обичай. Случи са тамо и кадия, и чауша, и субаша. Като чуха, како е узел московеца везиря на 

майсере, побягнаха вси на Сливен. Колико ли страх потеглихме да ни не попленят, като бягат! 

Вардяха християните и денем, и нощем. И держе майсерето дни 22. И сториха мир, и пойдоха си 

московите, оставиша и Турецкую землю, и Влашкую. 

И после поидох на Светая гора и седях тамо шест месеци. И приидох оттамо, и учах деца на 

книжное учение и добре проминувах. Ала дявол, що е всякоги, що е на добро, завистлив, повдигна 

архиерея и понуди мя да мя учини епитроп иконому. И покварих аз благоговейное живение мое, 

наченах да ходя по неговое угождение, по греческое обичай да глобявам человеците - зарад 

сродство и зарад другии вещи. Станах судия, ала повече за пари, ала не за мене, ами да угодя на 

архиерея. Ала Бог святий воздаде ми праведно по делам моим. Но това по-следи хочем да скажем. 

Не са помина много време, стана една крамола между агите на Осман пазар кой да буде 

аянин. Султану вербишкий положи едного аянина, а велията го не ще. И приведоха Бекир паша 

от Силистра да ги оправи. Като прииде, он уби султанскаго аянина. Поидохме и ний десят 

человеци от нашей село. И като са утокмиха, фърлиха на село нашей десят кесии. И затвори 

пашата троица человеци, що бях и аз един от них, а ония прати за пари на село. Ала им учини 

пашата срок - за три дни да принесут парите. 

Седяхме ний тамо затворени, минаха са три и четири дни, не дохождат. Чухме, како отишле 

на Вербица да са плачат от пашата на султану. Наченаха мои дружина у затворката да плачат сас 

слези. Ах, сиромаси, посеча ни пашата! Не са помина един час, прииде пашов человек и рече: 

- Прииди, папаз, зовет тя пашата! 

Ами сас какво ли сердце поидох до пашата! Молях ся тайно Богу да ми прости согрешение 

мое, почто бях отчаял себе. Като приидох при пашата, рече: 

- Где вашите человеци бре, да принесут пари? И аз му рекох: 

- Ефенди, три дни ест, како са поишле. Когда да соберут толкова пари и да ги принесут? А 

он ми отговори: 

- Гявур, иди скоро и пиши да ги не собират от раята сеги, ами да ги уземат от някого 

торговца, почто до три дни още ако не приидут, и вас посечам, и парите два ката уземам от них. 

И аз писах това и пратихме человек. Като са минаха три, они не дохождат, и ний гледахме 

като овци на заколение. На третия ден пак мя позова пашата. Тогива, като отхождах, крайно 

отчаях себе си и от страх не можах на пашата да отговоря, що ми думаше. Като пойдох до него, 

видя мя, како не мога да отговарям, сас кротост ми рече: 

- Не приидоха ли вашей человеци? 

И аз рекох: 

- Ефенди, ви есте благоутробне. Потерпи мало, какво да буде, тие до вечера прихождат! 

А он не хочеше да потерпи, ами прати тоя час мубашир и узе още хиляда гроша. Ами що 

потеглих у затворката! Имам недуг почечуйний, сиреч маясил. Тогива от противное ястие беше 

мя хватил. Хочем да излезем повон, а они ме не пущат, псуваха мя. Та от страх и от недужная 

теснота упадоша вси власи глави моей. 

По това после не седях мирен, ами купих две хижи близо при церквата и направих ги изнова. 

И що имах пари, все ги разнесох. И като са помина мало, разболях ся аз. Ала не болест да лежа 

на постеля, ами мя фати една теснота сердечная. И не можах да седя на едно място, докле да 

преброи человек десят числа, ами ходях като луд покрай водите и плачах. Мнеше ми са, како хоче 

да изскочи сердце мое от уста моя. У таковая теснота бях. Подаде ми Бог наказание зарад 

безумная лудост моя, що бях ся разгордил зарад това епитропство, да глобявам неповиннии 

человеци. А тамо доктори не има, ами някои баби, баяха ми и целяху ме, ала никоя полза. Ходих 

да тража доктори по Сливен, по Ямбол. Най-после поидох и на Цариград. Толкова пари разнесох, 

задолжнях немало. 

По това начена турчина войска-баталия - и сас московеца, и сас немеца. И зимуваше Исуф 

паша везир на Русчук. А син мой пойде у Влашко и узе свинии, и по някоя причина стори зарар 



1400 гроша. И като виде, како ся удолжихме много, он поиде на ордията и стана граматик на 

касапбаши. След някой ден разболе ся и попадия, леже болна шест месеци и престави ся. Нападна 

ни и другая харч. От една страна, войска минуваше, конаци имахме, от другая страна, должници 

мя не оставяха, искаха си парите, хочаша да мя затворят. И като оздравях мало, зарад оное баяние 

запрети ми духовнику три години да не служа литургия. И като са минаха три години, подаде ми 

духовнику позволение, ала деспоти мя не даваше, почто имаше да узема от сина моего заради 

свои пари файда, а не глави гроша 84. "Дай ми, рече, тия пари, да ти дам позволение да служиш 

литургия." Та мя держе още три години без литургия. 

Ами що потеглих от поповете! Колико мя поношаваха и укоряваха ме, и не даваха ми 

достойная част. И коги ме даяше, думаха ми: "Ето, като някой слепец тя храниме." Що бяха мои 

ученици! 

Таковое укорение и срам терпях шест години. 

Като беше везирская ордия на Мачин, касапбаши прати сина моего сас едного своего 

человека да собират овци по Филипинская страна. И собраша. И той ага прати сина моего сас 

двадесят хиляди овце на ордията и остави до седемстотин отбрани овни на село наше, та коги 

помине агата му оттамо, да ги продаде. И като помина, продаде ги, узе ги хаджи Власю и Матей. 

И предадоха ги они на едного человека да поиде на Андрианополи да ги продава на курбан-

байрама турецкий. И като поишле до Фандаклий, свадили ся тамо помежду си овчарете и убили 

едного от них. Фатил ги тамошния султан и положил ги у затворка, н ония овци усвоил. 

По тия дни изишел бил от Андрианополи бостанджибаши да пази клисурите, да не бягат 

турци от войската. И предал султану ония затворници на бостанджибаши, а ний от това никоя 

вест не имахме. 

У един ден приидоша на село наше двадесят бостанджии да питат кой продал тия овци. А 

старци нашеи рекоша: "Тия са овце продадоха у поповая хижа, того питайте. Кой ги й продал, 

кой ги й купил, он знай, ний не знайм." И позоваша ме тамо, и предадоша ме на онии мучители 

бостанджии. И заведоша нас троица до бостанджибаши на Сливен. И он станваше да пойде къмто 

Казанлик, и предаде нас на ортачаушу. Повдигна са .и наченаха да поидут на оное поле до 

Коритен - беше месец юлия, 23 ден. Толико беше време жарко и жежко като огън, а нам сверзаша 

руце назад и понудиша ме пеши да ходим. 

Ходихме колко два часа и от пек запряхме, почто они на кони, а ний пеши, како возможно 

ест равно да ходиме. Хаджи Власия, като беше по-стар, падна на землята, баялдиса. Прати 

ортачаушу да пита бостанджибаши, почто беше близко след нас, да всади нас на конете наши, а 

он рекъл: "Не има ли топуз да бий да ходят. Ако ли не могат да ходят, да им отсече глави и да ги 

остави." 

И като чухме това, не остана у нас сердце, чудяхме ся какво да сторим. Наговорихме са и 

обещахме на того чауша тридесят гроша, понеже турци на пари лесно са приклоняват. И като 

поодалечихме мало, всадиха на кони наши и поидохме до Коритен село, и тамо кондисаша. И 

помина са колко един час, приведоша нас при бостанджибаши. И перво попита мене: 

- Кой продаде тия овци?  

И аз рекох: 

- Ислам ага, а хаджи Власия ги узе. 

- Ами колико овци продаде? 

И аз сказах: 

- Седемстотин... 

- Ами още не продаде ли? 

Аз рекох: 

- Не знам, токмо толкова зная. 

- Не знайш ли, пезвенк? 

И той час повеле, та мя фърлиха сас очи на землята и седнаха троица на мене и наченаха да 

мя бият по боси нозе. Сохрани, Боже, бостанджийское биение немилостивное! Бияха ме и думаха 

ми: "Скажи колко овци продаде?" И аз, като не можах вече да терпя, пресече ми ся сердце от 

болест, рекох: 



- Отпустите мя да ви скажа. 

И оставиша мя. 

- Скажи - рече. 

- Зная - рекох, - како продаде касапбаши на двоица джелепи още овци, ала колко овци и по 

колко ги продаде, не зная. 

Тогива викна: 

- Скоро идете обесете того пезвенка! 

Повлекоха ме бостанджии да мя обесят. Аз ся тегля къмто бостанджии, а они, мя теглят 

навон. Раздраха ми дрехите, заборавих и биение, и болест. И той час паднаха някои аги, що бяха 

при него, и измолиха ме от обешение, и положиша нас у железнии вериги при другии затворници, 

що имаше до двадесят и пят - турци, християни, цигани, ала повече арнаути, що бяха побягнали 

от ордията, като я развали московеца на Мачин. 

И хаджи Власия биха, ала по-мало. И на всякия ден набиваше на коли от ония арнаути пред 

очи наши. И прихождаха бостанджии при нас и устрашаваха нас, како хочет и нас на коли да 

набият. И после положихме онии агашари и измолиха нас след пят дни, и отдадохме глоба хиляда 

и петстотин гроша. Отпусти нас, ала овчерете не отпусти, и рече: 

- Коги пойда на Андрианополе, тогива ги отпущам. 

Ала докле да пойде на Андрианополи он, прииде му манзиля и останаха они овчари, наши 

селяни, у затворка. Ами що потеглихме от нихните жени! Премина един паша от село и онии 

жени потекоха да подадут жалба от нас. Ами аз що да сторя? И другое зло... Но като чух, побягнах 

в гору и седях тамо два дни, докле си пойде пашата. И седяха онии овчаре тамо у затворка три 

месеци. 

После извади касапбаши ферман от везира и извади овчерете, и овцете узе от султану. И от 

глоба оная узе половина от бостанджибаши манзилину - сиреч 750 гроша. Той бостанджибаши 

беше от Карнобат, Сербезоолу, на име Мехмет. 

Като са сверши все оная работа, тая зима седях у дом мой. Ала като ми не даваше деспоти 

позволение да служа литургия? И свещенниците като мя укоряваха на всякий ден, и като ме 

предадоша старците без кабахат на бостанджибаши, като толкова послужих аз на все селскии 

работи - колико крати излазих на везирския диван зарад селская помощ! Двадесят години учих 

децата им книжное учение и на всякая неделя, и на всякий празник сказувах поучение! И толкова 

труд, що поддеях, и толкова добро, що им сторих - и телесно, и душевно - а най-после мя 

предадоха на бостанджибаши да мя убий... 

Спроти това и мене дотегна. И, едно, от това, друго, от попское укорение да мя не хранят 

като слепец, от тая тегота востанах и поидох на Ахиолская епархия. И он ме прие сас радост и 

даде ми енория двадесят села сас Карнобат ведно. Знаях, како е Сербезоолу тамо, що узе глоба от 

нас, и пак я узеха от него назад сас ферман, но держах ся на правина, почто ония овци аз нито ги 

продадох, нито ги купих, токмо ся продадоха и купиха у моята хижа. 

И като поидох тамо да попувам, радваха ми ся християни много. И от марта до Светая 

Троица седях мирно. Тогива на той ден прииде ферман пак бостанджибаши да буде. И той час 

прати слуги и фатиха ме и посади ме у страшная затворка, и держе мя четири дни. Нищо мя не 

вреди, почто беше тия дни на Карнобат панаир и имаше един султан гостянин у дом его, затова 

не би му возможно да мя озлоби нящо. Бяхме четворица у една верига кратка, не можахме да 

полегнем никак, ами ако полегнеше от нас двоица, а ония двоица седяха. Дохождаха бостанджии 

при мене и псуваха ме, и думаха: "Кой час си пойде султану, той час хочем напреки на кол да тя 

набием, да са научите како ся узема от бостанджибаши глоба назад." И не пущаха при нас едного 

християнина да приступи. Гледах като вол кой час хочут да мя умертвят. 

На пятия ден пойде си султану и като излезе из порти его, той час прииде бостанджий да мя 

пита: 

- Како ти е имя, право скажи? 

И аз му сказах. Хочеше да мя уземе илам, да мя убий. Като чуха това християните, стекоха 

ся на моление от касабата и от селата, като беше панаир, та бяха тамо собрани. Мужие припаднаха 

на едного неговаго любезнаго человека и жени припаднаха на матер его. И помоли ся матер его 



да мя хариже мене ней. Зарад да не оскорбява християните сас мое убиение и сас голямое 

моление, свободиша ме от оная лютая смерт. И като са беше заклял да мя убий, той ден наби на 

кол едного урука наместо мене, що беше он убийца. А оная глоба, що я узеха от него назад, пак я 

узе от мене все равно. 

Ами от това, вече после, наскоро, нели са случи мене паки другая беда - от тая по-страшная 

и нужднейшая. Имаше у моя енория едно село на име Шихлари, И тамо седеше султан на име 

Ахмет Геряй, и имаше своя жена ханская дъщеря. Той султан возлюбил една християнская 

девойка да я уземе за вторая жена от тоя село, на едного Юван чорбаджи, що са призоваваше 

Кованджиоолу. А оная ханская дъщеря не дава му позволение да уземе вторая жена. И тако 

держеше оная бедная девойка четири-пет години - нито я узема, нито й подава позволение да са 

ожени. 

У един мя ден позоваша на Карнобат да венчая една сватба. И попитах отгде ест тая девойка. 

И они мя сказаха, како тая девойка, що хочеше султану да я уземе за вторая жена, ала й подаде 

позволение сеги да са омужи, и тако я приведохме тука. И аз повярувах и венчах их. След три дни 

разбрах, како гонил султан отца ея да го убий, а он побягнал и уфатил брата ея, и бил го много, и 

углобил го. И аз тогива убоях се и приидох в усумнение голямое. 

След това поидох на едно село, що са нарича Костен. Тамо токмо има церова у все 

Карнобатский кадилик - да служа литургия в ден святих апостол Петра и Павла. Прииде някой 

человек на име Милош, та ме позова заради една борзая работа. И аз след обеда востанах и 

отхождахме сас того Милоша в пут наш. Гледаме на едном място, мало от путю далечко, мужие 

и жени жнут нива и двоица турци селят при них на коне. И като минувахме у пут, позоваха ни да 

поидем при них. И като приближихме, рече Милош: "Султану ест." И аз потекох да му целуна 

скуту, а он мя попита: 

- Ти ли си на тия села поп? 

И аз отговорих: 

- Аз есм раб ваш. 

А он ми рече: 

- Ти ли венча Кованджиювая дъщеря на Карнобат? 

Отговорих: 

- Аз есм человек чуждинец, наскоро приидох и не зная коя ест Кованджиюва дъщеря. 

А он той час вдигна пушка своя и мя сас тепенджику два пути по плящима моима. После 

извади пищол на мене, а аз, като бях близо до него, фатих му пищолу. А он привика на человека 

своего: 

- Скоро дай въже да обеся того пезвенка! 

И той пойде и узе от моя кон юларя, що беше два ката, и фърли го на шия моя. И имаше 

тамо една верба древо, и той час възлезе он на вербата и теглеше мя сас юларя нагоре. Ала руце 

мои като не бяха сверзани, держах юларю и теглях го надолу, и молях ся на султану да мя пощади. 

А он седяше на коня своего, викна на Милоша сас голям гняв и рече: 

- Прииди и вдигни того пезвенка бре! 

И Милош начена да му са моли зарад мене, ала като го удари сас пушечний тепенджику по 

лицето, разкъса му чолестта. Тогива султано са обърна къмто вербата лице свое и вдигна пушката 

на человека своего и викна му: 

- Защо не теглиш въжето бре? Сега тя свалям от вербата! 

Он теглеше нагоре, ала и аз теглях надолу, почто руце мои не биша сверзани. И като вдигна 

султану очи свои нагоре, Милош, другар мой, побягна и не имаше кой да мя вдигне. Тогива 

султану рече на человека своего: 

- Слези долу да поидем на село и тамо да го обесим, да го видят вси человеци. 

И подадоха ми в руце мои коня моего да го водя за юздата, и ония ме повлече сас въжето на 

шията ми, а султану идяше след мене и псуваше мя, и думаше мя: "Коги аз тебе не убия, ами кого 

да убия? Да венчайш ти моята жена със гявурина..." И аз молчах, почто бях отчаял себе от 

живение. Ала като мя водеше през полето, беше трева и бурян до колене и не можах да ходя. 

Колико крати падах, а он тегляше въжето, в мале хочеше да мя придави. И султану, като идяше 



след мене и псуваше мя, чактиса пищол узадя ми, ала не фати огън, после пак чактиса и фати 

огън, ала или мя не сполучи, или на мене не фарли, почто беше пиян. И като излязохме на пут, 

рече на человека свой: 

- Стой! 

И ний станахме. Тогива запрегна пушка своя насрещу мене близо и рече ми: 

- Гявур, скоро сеги прииди на веру нашу, почто ето той час хочеш да поидеш от той свят! 

И аз какво да сторя? От смертний страх изсохнаха ми устата и не можах да продумам. Токмо 

толкова му рекох: 

- А, ефенди, хич вяра сас пушка бива ли? Ама хочеш да убиеш едного попа, от свето похвала 

ли хочеш да приемнеш? 

И он на мног час держеше пушката насрещу мене и мисляше. После ми рече: 

- Разделяш ли оная невеста от мужа ея? 

И аз отговорих: 

- Воистину, кой час да ида на Карнобат, разделям ги. 

- Заклени ся - рече. 

И аз, що да сторя, от страх смертний заклях са и рекох: 

- Ваалаги-биалаги, разделям ги! 

Тогива ми помогна и неговий человек и рече: 

- Ефенди, що тряба да ги разделя? Он токмо да ги афореса, тия сама хоче да побегне от него. 

Тогива рече на человека своего: 

- Кога е тако, отпусти го да си пойде у пут свой. 

И аз, като възседнах оттамо, за един четверт пойдох на село Сигмен, що е оттамо два часа. 

И тамо наскоро изпих три-четири чаши люта ракия. И като седнах, тогива мя совзе страх и 

наченах да треперя като от тресавица. И до един час довтаса тамо и Милош и като ме видя, подиви 

се и вниде в ужас. И фати ся за ураненное лице свое и рече: 

- Ох, отче мой, че жив ли еси? - Аз - рече, - като побягнах, много гледах отдалеч на вербата 

висиш ли обесен и не имаше тя. Ала като пукна пушката, рекох: "Ето отиде от тоя свят сиромах 

поп Стойко." 

Ето, такива нужди и смертнии страхове проминаха през главу мою. Ето, тако пострадах аз 

заради чуждии причини... 

И като сверших тамо година, поидох на Карабунар. Седях и тамо една година, ала тамо 

мирно проминах. И като излязох оттамо, плачаха християните зарад мое разлучение. Искаха да 

седя и другая година, ала не би ми возможно да седя, почто са вдигнаха децата наши от Котел и 

поидоха на Арбанаси да седут, та имах нужда да ида при тях. 

И востанах и поидох на Арбанаси мартиу 13. И седях до юлия тако празден, на един 

монастир седях колко два месеца. И у тия дни прииде врачанския епископ кир Серафим болен, и 

по мало дни престави ся к Господу. И помина ся някой ден, поидох до протосингела терновскаго, 

кир Григория, да го питам зарад някоя монастирская потреба. А он ми рече: 

- Ти остави монастиря, почто ний хочем да тя учиним врачанский епископ. 

А аз ся отричах, како не съм достоен за таковий чин: едно, есм старий летами, бях 54 лет, 

другое, чуем, како е оная епархия разнесена на много малии села, та требува многое служение. А 

он говоряше, како непременно хочем да тя учиним. И сас тия хорати поминаха са колко 15 дни. 

На самий ден Воздвижение честнаго креста прииде у дом наш архидякон кир Теодосия и 

рече ми: 

- Ето, отче, толкова дни има, како тя каним за архиерея, а ти не хочеш. А сега мя прати 

господин митро полит (беше на имя Матей), тамо ест и четири епископи его, сас нихний совет. 

Како вси тебе видяха достоен за врачанского епископа. Ами вижд, да подай един ответ, хочеш ли 

да будеш, или не хочеш, почто аз на това пришел есм... 

- Слушай - рече, - отче! Ний слугуваме по двадесят години, та не можем да са удостоим да 

приемнем архиерейство, а другии мито дават и молебници полагат, а тебе приишло това 

дарование без слугувание, без мито и без молебници. 



И аз като мислях каков ответ да подам, наченаха децата да ми говорят: "Защо, отче, не хочеш 

да ся обещаеш, като тя молят? Да имаме и ний отца архиерея." И аз по технии хорати приклоних 

ся и обещах ся. И архидякон целуна ми рука и пойде си. 

После ме позоваха на митрополи, що бяха и епископите, и целовах рука. Беше ден 

четверток. И рече ми митрополит: 

- Да будеш готов за в неделю, да тя рукоположим на архиерейство. 

Ала како ся случи - рукоположиха ме на свещенство в лето 1762, месец септемврия, на 1 

ден, в неделю, а на архиерейство мя рукоположиха в лето 1794, паки на месец септем., в 17, в 

неделю. И сас която одежда беше облечен тогдашний архиерей кир Гедеон на Котел, като мя 

хиротониса на свещенство, у тая одежда облякоша мене, като мя хиротонисаша на архиерейство. 

И като станах архиерей, у тоя ден велика радост стана у митрополи, и у дом наш трапеза и 

учреждение великое. После седях на Арбанаси три месеци, докле са наготвя и докле ми прииде 

ферман и повеление от Цариград 

И повдигнах ся да поида на епархия моя декем., на 13 ден. Ала беше лютий студ и сняг. 

Имах намерение да постигна на епископия .моя за Рождество Христово. И като поидох на Плевен, 

почудиха ми ся християните како съм дерзнул да поиду на таковое време на Враца. 

Ето - первая смущенная вест ся зачена! 

И аз попитах: "Какво е това смущение къмто Враца?" А они ми рекоша, како има 

Пазванджиоолу крамола сас Генч ага и сас Хамамджиоолу, що ги й изгонил из Видин. И они 

собрали няколико войска, турци и арнаути, да са бият сас Пазванджия. Ала като не могат да 

поидат на Видинския кадилик от Пазвановая войска, седят по врачанскии села. 

Ами како да поидем ний на Враца! Седях на Плевен три дни и на четвертия ден востанах и 

потеглих къмто Враца. Пратих напред человеци селяни, ако има войска по селата, да потекут 

насреща нас да ми скажат да са възвърнем пак на Плевен. И тако поидохме до село Коинлари, що 

е пол пут до Враца. Ала посреди нощи приидоша человеци и сказаша, како доишле на село 

Браница до 400 пандури пазвански, що е един час близо то село до Коинлари. Ала то име пандури 

ний като не знаем, обзе ни един страх, чудяхме ся камо да поидем. Пратих человеци да ми фатят 

ясакчии, ала от студ и от страх не хоче никой да поиде. Стана обед, человеци не дохождат. А мене 

страх да не припаднат пандурите да ни съблякат. Ала едвам наишле едного турчина, повдигнахме 

са от тое село и като приближихме до Враца, гледаме толико войска излази от Враца и иде 

насреща нас. Ала не знаяхме какова е тая войска. Докле разберем, колико страх потеглихме, а то 

били врачани - отхождали да гонят оная войска, почто разсипали и соблякли врачанските села. 

И приидох на епископия моя. Ала и тая не е по-долу от затворка. Нека буде! И приеха ме 

християните радостно, и ходях по църквите в недели, в празници, и полагах поучение по нашему 

болгарскому язику. А они християни, като не чули от другий архиерея таковое по нашему язику 

поучение, имаха ме като едного философа. Ходих по селата, собирах мирията, ала помощ, 

милостиня, каквото има обичай, зяло мало мя подариша, почто у тая година беше голям глад по 

все Болгария - двадесят пари беше една ока брашно. Обещава ми ся занапред, ако подари Бог 

изобилие, да мя помогут. 

Като сверших Врачанския кадилик, на месец юния востанах до поида на Плевен, да соберем 

и тамо. Пратих человеци, като приближихме до Плевен, да подадут вест, како хочем тамо да 

поидем. Приидоша насреща ни някои попове и рекоха: "Деспоти, не е возможно да приидеш сеги 

у Плевен, почто ся бият внутре Топузоолу и Налбантоолу за аянлик, кой да буде аянин. И не 

излази един християнин от дома своего. И ний нощем скрито излязохме." 

И като заминахме покрай Плевен, чухме пушките, като пукат. Ала докле заминем, каков ли 

страх потеглихме. И пойдохме на Арбанаси. 

Ала като излязох аз из епархията, божием попущением, тое лято удари една чума напразно 

и запали ся вся епархия, и касабите, и селата, не остана чисто едно село грях ради наших. И от 

тоя смертний страх седях на Арбанаси четири месеци. Що бях собрал от Врачанския кадилик 

пари, похарчих ги.  

По месец октомврия приидоша плевняни да ме уземат н рекоша: "Има чума още, ала повече 

по турците, а по християните са мало пресече." И аз поидох сас них на Плевен. Прииде един поп 



да ми целува рука. Гледам го, лицето му като огън запален. И като хочеше от мене да си пойде, 

чуям, другий поп му дума: "Защо целуна на деспоти рука, не видиш ли себе си, како, тя фатила 

чумата?" Ала наистина беше тако, почто тая нощ умре. На утре приидоша да ищат от мене попове 

да го погребут. "Ако не пратиш - рече - поповете, а ний отхождаме на агата и уземаме ги силом 

да го погребут. Они досега вси чумавии погребоша, ами того попа защо да не погребут?" И аз, що 

да сторя, пратих ги и погребоха го. И на утре приидоша вси при мене и аз видях, како ся смесих 

сас них. Намислих да служа литургия, да ся пречащя светих таин, а че какво Бог подари. И 

ходихме после из Плевен и по селата светихме вода повсюду, и Бог мя сохрани. 

И тако поминахме тие две години. И що собрах, едвам ся отплатих мирията и файда, и 

покрих ся трошката - не можих да сваля от борча. 

А в лето 1796 нападнаха пазванските хайдути и изполниха вси села и касаби. Вече не можих 

да изляза нигде. Проваждах поповете да собират мирията, ала нужно половината не можаха да 

уземат. На тая са година повдигна Урумели-валиси Мустафа паша сас 40 хиляди войска верх 

Пазвантоолу. И держаха Видин много време на майсере, и не можиха да му сторят нищо. И като 

си пойде Мустафа паша, пазванските хайдути пак изполниха епархията моя все. 

В лето 1797 смесиха са кърджалиите сас пазванските человеци и приидоша верх Враца и 

держаха я майсере осем дни, и бияха ся, ала не можиха да влязут внутре. А аз два дни по-напред, 

нощем, побягнах да пойдем на Рахово, та да преминем на Влашкая земля. Откъса ся тварнику кон 

наш у тая нощ и липса ми за двеста гроша нящо. И докле преминем на Дунава, колико ли страх 

потеглихме, Бог знай. И поидох на Арбанаси. Поседях мало, докле са махнаха кърджалиите от 

епархията, и пак поидох под есен на Враца. 

В лето 1798 пак ся повдигна войска царская верх Пазвантоолу - множество многое, почто 

беше обладал до Русчук и до Варна. Повдигна са капитан паша от Цариград сас толкова войска и 

сас толкова топове и прехвалний Кара Османоолу от Анадолия, и другии двадесят и четири паши, 

и вси аяни от Урумели. . . Сказуваха, до триста хиляди войска ся била собрала верх Видин. И 

держаха го майсере шест месеци, и бияха ся, ала не можиха да му сторят нищо. 

Ами аз тогива где не бягах! На една овчарская кошара седях на януар месеца двадесят дни, 

докле премине первая войска. Като са мало поослаби путя, нощем пойдох на Тетювен. През 

гората вершините очите ми хочеха да извадят. И тамо седях два месеца. И като пойде войската 

первая къмто Видин близо, востанах от Тетевен да пойда на Враца за Воскресение Христово. И 

на пут хочеха някои турци в мале да мя убият заради една чуждая причина. 

Тогива силихтар Хусеин паша, като отхождаше на Видин, изгори Габрово и Арбанаси 

разграбиша кърджалиите, що ги имаше сас себе. И нашея дом все разграбиша, и не остана ни 

лъжица, ни паница. И мои дрехи и книжа, що имах, все узеша, и всия дом разкопаша.  

А децата побягнали на Котел, а оттамо на Свищов поишле. А аз като не би возможно мене 

от войска да ходя по епархията моя, ами поидох сас терновския протосингел да собираме 

Терновская епархия. И после поидох на Свищов, найдох децата голи, седят на рогозина и аз пари 

не имах да им купя дрехи. Скорб голям! 

По август месеца поидох на епархия моя. И все войска беше на Видин, бияха го да го уземат. 

Ами каков ли страх потеглих, като ходях по селата да собирам мирия! Връщаха са и бягаха турци 

делии от ордията, соблячаха селата. И субашите обираха. А аз ходях по селата. Най-после, като 

развали и разсипа Пазвантоолу по Святаго Димитрия царската ордия - аз бях по селата, - сипнаха 

са от Видин турци, от Видин по селата да бягат. Ами сас каков труд и страх пострадах, докле са 

добия веднож до Враца! Каковии ли гори и холми, и доли не обоколихме! 

И тамо мало някой ден поседях. Прииде вест, како иде на Видин Алю паша сас пятнадесят 

хиляда войска. Нощем приидоша конакчии и аз като чух, востанах тая нощ на осем часа да бягам 

от Враца навон - нощ темна, време беше дождевно, а планина стръмна, висока. Колико ли крати 

падах на путю, докле поидем на Черепиш монастир. И като поидохме на монастир, не иайдохме 

никого - калугери побягнали, монастиря затворен и не знаим где са. Хеле са случи един поп на 

пут, селянин, та ги знаял, како бягат у една пещера, и заведе ни при тях. И седях тамо при них у 

оная пещера двадесят и четири дни. И узех студ и разболях ся, и четири дни болен лежах тамо. 

После ся сгреях и мало пооздравях. 
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Востанах да пойда у другий монастир, що е на Софийская епархия. Ала тамо планини 

високи, кон не може да са язди, а мене боляха нозете, не можах да ходя пеш, а возход и низход 

има два часа. И докле да возляза и да сляза, воистину сас слези оплаках живот мой. И тамо седях 

14 дни. 

И прииде ми писмо от Враца, како убил капитан паша Алю пашу на Рахово и войската му 

са разнесла, и на Враца приишел другий, Исуф паша, да зимува тамо. И пишат, како е епископия 

празна и Исуф паша добър человек, ами да си дойдеш на епископията. Ала беше сняг глубок, зима 

люта, десят часа ест оттамо, едвам за три дни поидохме. 

И на Враца седях колко десят дни мирно. После приидоша у Враца десят байраци арнаути 

и като не имаше праздни хижи за конаци, наполниха епископията - колко петнадесят души да 

седят тамо, аз да ги храня. А одая имаше токмо една, имаше и друга, ала я бяха разсипали турци. 

Време зимное, студ голям, почто изпервен не било епископия, ами бил метох църковний за 

калугери да падат тамо. Ала докле найду време да побегна от них, колико лъжи не положихме! 

Ами у коя хижа да пойда, като са все изполнени сас турци! Побегнах при татар-агаси - аз сас зелен 

калпак. Питат мя, що си ти за человек? Да реку владика есм, не дава ми рука. Ами рекох - доктор 

есм. И они мя питаха за лякове. И мене, какво би возможно, дадох им ответ. После, като би вечер, 

пойдох у едного християнина и прие ма при своя челяд, почто не имаше другая хижа праздна 

нигде. А слугите мои вон - гледах, како хочут да измрут от студ. 

Искам да изляза от Враца навон, ала пашовии арнаути пазят капиите и питат кой отходи и 

кой доходи. Ами какво да сторя? Пратих напред тварнику сас двоица турци тамошни, а аз завих 

главу мою сас шал и узех в руку камчик и подбрах напред сеизину. И като пашов татарин борзо 

излязох из капията и не познаха ме каков человек есм. И поидох пак на Черепиш монастир. 

А на епископията удержаха онии арнаути все постеля и съдини, и жито, и ечемик, и вино - 

все изядоша и продадоша. И на тоя монастир не можихме да седим. Востанах да пойда на другий, 

що е по-далеч от Враца. Поидохме една вечер късно на едно село. а то ся разбягало, не има ни 

един человек, не има хляб, не има древа, а студ лют, нощ долга по декем. месеца. Хочехме от студ 

да измрем. На утре востанахме рано. Пут не има, сняг глубок, четири час място едвам за два дни 

поидохме на Карлуковския монастир. Тамо седях пят-шест дни и учинихме Рождество Христово. 

И тамо наченаха да прихождат турци от войската, почто, като са върнаха от Видин, по вси касаби 

наоколо имаше паши. По селата пашалии ходяха повише да са хранят и да соблачат селата. 

И не би возможно да седя и на той монастир, но поидох пак на Тетевен - и тамо седях 40 

дни. И приидоша някои человеци по февруария месеца и сказаша, како востанали капитан 

пашовите делии, що две хиляди зимуваха на Плевен. И аз ся зарадвах и поидох на Плевен. Ала 

ми не прииде на ум, како е на Враца Исуф паша, а на Лом - Гюрджи паша, а на Влашко, насрещу 

Лом - силихтар Хюсеин паша, що са най-лоши зулумджии. Ами ако поминат на Плевен, камо аз 

да бягам? Не бягах аз, како есм нещо зло сторил, ами име мое голямо, владика. А пашите 

зулумджии, да ме фати, сас десят кесии не е возможно да ся освободя. А аз при мене не имам сто 

гроша. 

Довтасахме на Плевен на задушная субота и седях мирен до сирния петок. Довтасаха вечеро 

късно на Гюрджи паша делиите, изразбиха врати, приидоша и до нашия конак 11 делии сас коне. 

А ний не имаме хляб, ни ечемик, ни плява, ни сено. Паднахме на молба и подадохме пари, и 

поидоша у другий дом. И сказаша, како заутра иде Гюрджи паша сас четири хиляди войска. Ами 

аз камо да побягна - повон не може да са поиде нигде, а да седя у християнская хижа не е 

возможно. Но побегнах и скрих ся у един турецкий харем. Помислих, како он хоче да седи ден 

или два и хоче да си поиде. Ала не би тако, почто он седе десят дни. И като востана он, у той ден 

прииде и Хусеин паша сас шест хиляди войска. И не оставиха ни християнскии, ни турецкии доми 

праздни. Повдигна се един кадинский вик, писък, ала кой ги слушаше. Приидоша и на нашия 

конак, но не имаше тамо място за коне, та не аресаха. Ами докле ходиха и обикаляха ония дом, 

аз от страх побягнах при самая кадина, а она по нихное обичай обръщаше лице свое от мене да я 

не гледам. 

И той паша седе 15 дни. И тако седях у ония турецкия харем 26 дни. Бяха великии пости, а 

у турчина не имаше за ядение нищо - чаршия заключена и всякий християнин имаше у дом свой 



турци. И кому дохождах аз на ум да ми принесе нечто ястие! И тамошни человеци не са толкова 

праксани да имат архиерея на почест. Да оставим ястие, ами много дни и без хляб останвах, почто 

ония турчин беше сиромах, повише кукурузний хляб ядяха. Но имаше малко зелие армея, а друго 

нищо. Ами колко ли страх имах да не иде някой да мя скаже, понеже много пари хочеха да ищат 

от мене, а аз като не имах, мни ми ся, како ме убиваха. 

И като си пойдоша они, излязох аз от оний харем и поидох у дом епитропа моего. И не са 

поминаха три дни, чу ся из градо смущение голямое. И попитахме що е то. Рекоша - кърджалиите 

доишле накрай градо и искат да влезат у градо непременно. И гледахме - кадини и християнскии 

жени, всякая носи сас себе изрядния вещи свое и плачат, и бягат къмто турская крепкая махала. 

Той час востана епитропа и жена его, узеха мало вещи сас себе си и побягна от дома своего. Ами 

аз камо да побягна? Советоваша ме някои человеци да поиду у един хан, що е ограден крепко 

каменную стеною - има тамо и турци много, та не могат да упленят того кърджалиите. И аз поидох 

на ония хан и седях тамо 15 дни, докле преминаха кърджалиите къмто Терново. 

Ето привтаса и Святий Лазар. У тоя ден востанах от хану и поидох на божигробския метох. 

И мирно проминахме страстния седмици. И на самия Пасху служих литургию и радвахме ся - и 

на девятий час поидохме на вечерня по обичаю. Като наченахме целование сас "Христос воскрес", 

чухме, како се потресе градо и вдигна са един общий глас и викание. И що бяха у църкви 

человеци, вси потекоха навон, останах аз сам в церкви, облечен сас архиерейская одежда. Чуеме 

отвон вик, плач, ала не знаем що е то за голямая молва и не смеем да излезем и да надникнем 

навон, почто беше църковная ограда слаба, гледа са отвсъде. И той час излия ся от свише един 

град като орехи, ала мало держе и премина. Тогива прииде един свещеник у церквата и сказа ми, 

како приишле пазванскии хайдути, колко две хиляди, и строшили порти и врата и у нашия метох 

кондисали. И вся мои вещи удержали. 

Ами аз камо да поида? Замаях ся. Тогива имаше тамо бегликчии - кир Константин сас 

чофадар, сас бостанджии и до 60 души сас него пазаргедени овчари. Приишле бяха да уземат овце 

за беглик по обичаю. И пратих того свещенника до него, и приидоша неговии человеци, и узеха 

ме от църкви, и приведоша ме иа неговий конак. И седях тамо 19 дни. И тамо имаше от 

пазванските на конак, пияни бяха и чиняха зло. Того ради узе двоица человеци от агата им, що 

беше Гошаницали Халил, та седяха тамо, сас нас ведно хляб ядяха. Дохождаха отвон и кърджалии 

и аз седях между тях - влашка качула имах на главу мою, зовяха ме язаджи Стоян. Не можах ни 

да чета нещо, ни молба да сторя. 

У един ден рече ми Константин чорбажи: "Ний, рече, хочем да поидем на Терново, ала през 

Влашко, почто не смеем от кърджалиите да поидем от право." Ами аз наченах да мисля какво да 

учиня. Да остана на Плевен между кърджалиите сам - не бива, да поида на Враца - не смея, да 

поида сас них на Влашко - какво да сторя... Ще ми ся да поида на Враца, ала не смея да узема 

турчин ясакчия, да не скаже някому по вон. Ами узех едного человека християнин от Константин 

чорбаджи и востанахме нощем, а нощ мала, по мая месеца. Четворица души през горието, през 

полето, на посака, а не у пут. И поидохме до Искре река, а оная река без ладия не са минува никак. 

Има село Коинлари насреща. Викаме, не са чува от речия шумящ. Человек не са являет 

никако, а вечер настана, дожд идеше. Да пустим пушка не смеем, да не има у село някои 

пазванскии хайдути. Какво да сторим - замаяхме са. Хеле, видяхме едного говедаря и позна ни, и 

поиде да сказа в село. И приидоша человеци сас ладия, ала и тая ладия смертное корито ест - 

узема три-четири человеци, а конете преплават голи. Ами като накарахме конете да преплуват, 

нели побегна назад у гору едни кон. Боже мой, какво да сторим? Притемне. Ония коне минаха 

насреща, тоя пойде по гору. Они ли да гледаме, того ли да фатиме. Ами оную смертную реку 

нощем, у темност, како да преминем? Хочем вси да се издавим. Ала подаде Бог, та ония кон не 

поиде надалеко, развърна са и поиде при ония коне. 

И като минахме оная река, светна ми мало на очи, почто къмто Враца толкова страх не 

имаше от кърджалиите. И поидохме на Враца и то лято тамо седях, до Светаго Димитрия не смеих 

да излазя повон никак. И по Светаго Димитрия востанах и поидох на Плевен, и тамо бяха 

пазванските хайдути. И седях до Светаго Николая, и собраха поповете мирията. 



После видях, како наченаха они много да ся собират на Плевен, убоях ся да мя не учинят 

някой зло. И востанах от Плевен в лето 1799 на декем. месеца и поидох на Никопол да преминем 

Дунаву и да поидем пак на Влашко. Ала Дунаву като беше замерзнал и от две страни, та не 

можеше да са помине, затова седехме у Никополи шест дни. После чухме, како иде у Никопол 

Дявур имам, и убоях се. И много пари подадох и пренесоха ни на Дунаву, ала сас каков страх - 

проби ся ледо и потъна един кон и удави ся, а ония коне сверзаха и по ледо ги на дъска 

привлякоха. И докле поидем на Зимничи, хочехме от студ да помреме. Влашка земля гола, не 

познава ся ни пут, ни място, шест часа ест, едвам за три дни поидохме. 

В лето 1800 паки ся подигна войска царская верх Пазванджия - Муруз бей букурещкий из 

Влашко, а пашии от Турско. Ала за каковая причина да ви скажем. Имаше един султан на Вербица 

село, та беше славен, почто покори немците на Гюргюв. И спроти това ся разгорди и не хочеше 

да са покорява на везирю, като беше на Шумен сас ордията турецкая. А везир повеле да му 

разсипят палати. И он побегна у Московия и тамо седе шест години. После прииде сас московская 

рука на Цариград и повеле му цар паки да си направи палати свое. А он, като отхождаше на 

Вербица, собираше войска - турци, християни - и поиде на Видин. Не знам що хоратиха сас 

Пазванджия, ала излезе реч, како са наговорили сас Пазванджия султану да стане цар, а 

Пазванджия - везир. 

За това ли, за друго ли, пак ся повдигна войска верх Видин. И аз какво да сторя, харашлик 

ми не остана, мирия искат от мене, да поида - зло, да не поида - пак зло. Перво, потребно ест да 

са уземе буйрунтия от видинския паша и тако да собирам мирия. А аз съм без митрополия и без 

епископи - буйрунтия не е возможно да узема. 

Имаше един калугер на име Калиник у Влашко, на Маркуца монастир игумен. Ала беше 

человек опорлив, не подклоняваше глава никому, а най-вече на угро-влахийския митрополит. И 

он по някой суд беше го закличил у затворка. А той по неговая противност що да учини? Пратил 

человека на Видин и обещал на Пазванджия четиридесят кесии пари да го учини архиерея на 

Видин. Почто Пазванджия имаше гняв и ненавист на видинскаго архиерея по някоя причина. 

Ония Калиник калугер, като знаяше това, все за това и поиде на Видин сас някоя лест. И разпъди 

Пазванджия ония архиерея, и узе му все, що имаше, и прати того Калиника на митрополи да седи 

наместо архиерея, докле му принесе позволение от патриарха да го учини видинский владика. 

И аз сас того Калиника като имах приятелство от ветхое време, пратих молебное писмо до 

него, като има дерзост до Пазванджия, да ми извади от пашата или от кехаята му едно тескере-

писмо, да поида да собера мирията. И он ми пише: "Да приидеш на Враца и да пратиш человек да 

ти пратя тескеря." И аз не знаях неговая лест, но востанах и поидох на Враца. И помина са някой 

ден, докле да пратя аз человек мой на Видин. Он прати пазванская тескеря за мене сас мубашир 

да мя уземе да поида на Видин. 

И поидох на Видин, два-три месеца служах по църквите. Тако му пишеше и тескерята 

пашовая, како трябвам на християните на малое време - да им сверша слугувание и пак да ся 

поида на епархията. И аз като наченах да искам позволение, прииде до мене пашов человек и рече 

ми: 

- Докле не буде той Калиник владика, тебе не е возможно нигде да поидеш. 

Ами какво да сторя аз сиромах - зле са верзах. И седях на Видин три години. Ами що 

потеглих аз от того Калиника калугеря! Седях при него като някой последний слуга, не хочеше 

да мя знай никак за человека, а оставù за архиерея. Беше сас турците, сас пазванските хайдути 

ведно и не смеях да продумам нящо хорати. Не пущаше мя нигде да ся проходя, токмо у церква, 

и то сас някого свещенника. Ала да мя и пущаше, боляха ме нозете, не можах да ходя, в церква 

все сас каруца ходях. И то майсере держа две години и пол. Каков ли страх потеглих и колика ли 

скорб и грижа имах! 

И почена са пак третое майсере на Видин, ала отдалеко седяха. На Плевен седяше Пляса 

паша сас 15 хиляди арнаути, а на Белковца седеше Гюрджи паша сас толкова войска, а от Влашка 

земля - Муруз бей сас Ибраил назари и Айдин паша сас толкова войска. А Пазванджия имаше 

при себе кърджалиите, що бяха на три бюлюка. Манаф Ибрахим сас две хиляди кърджалии он 

порази Пляса паша и узе му все уред, що имаше, и принесе все у Видин. А Пляса паша побегна, 



где очи видяша, и приведоша от войската му на Видин до хиляда души. И даде им Пазванджия 

по един хляб и разпъди ги. А другий кърджалия, Филибели Кара Мустафа, он бастиса нощем 

Гюрджи паша и узе му все уред, и принесоха го на Видин. И другий бюлюкбаши беше 

Гушаницали Халил... 

И още много такива хайдути пазванджийски стояха крепко противо царская войска и не 

дадоха им да приближат до Видин близо. И най-после сас пазванское позволение минаха 

кърджалиите на Влашко и изгориха Крайову и села и много человеци избиша. Тогива побегна бея 

Михал Вода у Брашов и митрополиту угровлахийский, и вси бояри и епископи влашки от страх 

кърджалийски. И тако учиниша мир сас Пазванджия. 

И тогива прати Пазванджия того Калиника на Букурещ сас петдесят турци на Ипсиланти 

бея и хиротонисаха го видинский архиерея сас бейское позволение. И като прииде на Видин, 

тогива и за след един месец поисках позволение да си поида на епархията след три години. Ала 

кърджалиите бяха по епархия моя, та не би ми возможно да поида тамо. И намислих да поида на 

Крайову, да поседя тамо, почто ми беше много дотегнало от тоя Видин. И гледах един час по-

скоро да са куртулисам оттамо. 

И седях на Крайову до двадесят дни, и много ми почтение учини каймакану, що беше 

Костаки Карадже. И като седях на Крайову, у един ден прииде вест, како идат кърджалиите на 

Крайову. Тая нощ побягна каймакану от Крайову, и бояри и терговци, и калугери и попове. 

Останах аз сам у епископията. И аз хочах да побегна, ала кола не можих да найда. Та каков страх 

потеглих и тамо! Ала не приидоша, после се развърнаха вси и дойдоха си на доми свое. 

И аз като видях, како кърджалиите не станват от епархията моя, востанах от Крайову и 

поидох на Букурещ при децата, почто тамо четяха епистимия на бейската академия. И поидох и 

поклоних ся святому митрополиту угровлахийскому, що беше на имя Доситей, человек стар 

летами, учен и в мудрости наказан. Он мя прия любезно и заведе мя при бея, що беше Константин 

войвода Ипсиланти, и при някои бояри. И сказа им, како съм седял на Видин три години и толико 

нужда и скорб, що съм потеглил. И призова ме на митрополията, и даде ми килия, да седя тамо 

при него, и на всякий ден да буду на трапеза неговая. И аз му сказах все моя нужда - како мя 

изгабосаха изперва и натовариха мя епархията скупа за петдясят и пят кесии, и четири години не 

съм ходил на епархията си, нито съм узел една пара, нито съм дал мирия, ни файда за тия пари, 

та ся станали борч више от осемдесят кесии. А епархията ся разсипа, села не останаха, изгориха 

ги кърджалиите и пазванските хайдути, человеци са разбягоха по Влашко и по другии страни, а 

синод не верува, ище все равно. И не е возможно да изляза на глава сас тая епархия и сас тоя долг. 

И он ме ущедри (аджидиса) и помоли ся на бея да мя извади от синод паретис, сиреч оставка, да 

буду освободен от тая епархия. И бея, Бог да го подари многолетствие, послуша го и прати на 

синод, и принесе ми писание оставителное. И свободих ся от тие страхове и от тие временния 

нужди. 

Имам обаче една скорб и бою ся от Бога да мя не суди Бог, като узех аз оное паство на 

рамена моя и оставих го. Но паки надею ся на Бога всемилостиваго, како го не оставих зарад 

почивание мое, но от голямая нужда и от тежкий долг, що мя натовариха и що не веруват, како 

са е разсипал свето, а най-много оная страна, що е близо до Видин, що е живелище варварское и 

хайдутское. 

Затова ся трудя и аз сеги, денем и нощем, да изпиша няколико книги по нашему болгарскому 

язику.Та ако не би возможно меня да сказувам им сас уста моя, да чуят от мене грешнаго някой 

полезное поучение, а тие да прочетут писание мое и да уползуется. И за мене, недостойнаго, Бога 

да молят невежество мое изправити и трудившаго ся прощение сподобити, да би получити и нам 

десних стояниих в ден страшнаго воздаяния. Амин! 

Сие ми усердно вам желаем и ви трудившему ся благонаклоненни будите. И здравствуйтя! 

Текстът е по изданието:  

Софроний Врачански "Съчинения в два тома", т. 1, София, 1989 година.  

 



За сборника "Кириакодромион сиреч Неделник" 

Освен на "Житие и срадания грешнаго Софрония", св. Софроний Врачански 

е автор на сборник с неделни и празнични проповеди, издаден в Римник 

(Румъния)  през 1806 г. под заглавието "Кириакодромион сиреч Неделник".  

Той съдържа тълкувателни проповеди върху неделните и празничните 

литургийни евангелски четива. Тълкуванията са правени по съответните 

проповеди на архиепископ Никифор Теотокис - образован грък на служба в 

Руската православна църква, който озаглавил труда си Кириакодромион. 

"Кириакодромион" е известен и с името на автора си - Софроние. Той е 

първата новобългарска печатна книга. Запазено негово издание се съхранява 

днес в Народната библиотека "Свв. Кирил и Методий" в София. 

 

Кириакодромион, сиреч Неделник 
 

Въпреки че съществуват и по-ранни печатни книги, изследвачите почти единодушно 

определят "Кириакодромион, сиреч Неделник" на Софроний Врачански като първа 

новобългарска печатна книга. Традицията на подобно назоваване е твърде стара и се свързва с 

трудовете иа Ю. Венелин, В. Григорович, Ал. Теодоров-Балан, Б. Пенев и т. н. Самият Софроний 

смята своя Неделник за първата българска печатна книга.  Наскоро тя се появи като една от 

първите седем български книги, намерили място в Световната дигитална библиотека /World 

Digital Library/ -  http://www.wdl.org/en/item/273/ 

"Кириакодромион, сиреч Неделник (Римник, 1806) е печатна книга, която съдържа 265 

номерирани листове. В началото има шест, а в края  един неномериран лист. На гърба на 

заглавната страница е поместено изображение на св. евангелист Йоан Богослов в цял ръст. 

Следват оглавленията, предисловието и изображение на Исус Христос, обиколен от св. апостоли 

и слушатели от народа. В празните места след края на някои слова са поместени орнаменти, в 

които е вмъкнат инициала или цялото име на Софроний, кръстове и други графични елементи. 

На последния лист е послеслова на Софроний и печатарите. 

В оглавленнята (т. е. съдържанието) присъствуват и десетината слова, които са извадени от 

общата номерация на произведенията в текста, вероятно защото са от друг източник; не са 

включени добавените в края, вероятно за да се запълни мястото, две "наставления" - при 

кръщение и към новобрачни. 

Софроний изминава дълъг път до окончателния текст. Няколко негови трудове отвеждат 

към печатната книга. Опирайки се на спомени от по-ново време (Гено Киров. Материал за 

историята на Котленското училище. - СБНУ, 1906-1907, М 12-13), в който се говори за 

"Кириакодромион с илюстрации, писани от ръка с перо и мастило" и пазен в котленската църква 

"Св. Св. Петър и Павел", както и на косвено потвърждение от Г. Раковски, В. Ст. Ангепов допуска, 

че е възможно да е съществувал подобен ранен Софрониев ръкопис, унищожен при 

пожар. Печатното издание има известна близост и с т. нар. Котленски дамаскин на СоФроний от 

1765 (публикуван фототипно в Св. Софроний епископ Врачански. Катехизически, омилетични и 

нравоучителни писания. С., 1989). 

Както показва и заглавието на втората част на Неделника, тя е близка с Първи видински 

сборник "Поучения и словосказания на празников господних и иа богоугодних светих" - 

несъмнени са сходствата при редица слова. Като първа редакция на печатания текст се приема 

ръкописният сборник "Неделное поучение и катехизис на православната вяра" от 1806 г., 

съхраняван в Шумен. 

Съпоставките между различните редакции на едни и същи творби в Неделника и други 

Софрониеви трудове показват езикови различия, за които са изказвани разнообразни 

предположения. Ал. Теодоров-Балан допуска, че печатарите са архаизирапи езика на Неделника. 

Боян Пенев предполага, че според Софроний печатният текст изисква по-строго придържане към 

старата нормативност. Първоначално Д. Петканова предполага, че когато е готвил Неделника, 

http://www.wdl.org/en/item/273/
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Софроний се е върнал към източника, тъй като не е разполагал с предишните си преписи и се е 

придържал по-плътно до него. Тази хипотеза е оспорена от П. Атанасов. 

Софроний подготвя ръкописа през зимата на 1805-1806 година. Заглавната страница на 

Неделника съобщава: "напечата ся и право описа ся от Димитриа Михайло Попович и от Георгия, 

син его". Това са членове на старата печатарска фамилия на Поповичите, които от десетилетия 

държат печатница в Римник. Както предполага Б. Пенев, от същия род е и Димитьр Попски, 

авторът на известната ода за Софроний. Печатарите от Римник на няколко пъти са издавали 

Учителни евангелия на румънски с кирилски букви и предположеннето, че са редактирали текста, 

има своите основания. Допуска се, че митрополит Доситей и епископите Константин и Йосиф, 

които са сред спомоществователите, са направили някои препоръки и по съставителството. Ил. 

Конев посочва близост в типографското оформление на Неделника и румънски 

"Кириакодромион" от 1801 година. 

В. Киселков предполага, че освен от печатарите, Софроний е бил подпомогнат и от други 

лица, които са преписвали текста на отделни листове. Възможно е сред тях да са били внукът му 

Атанас Богориди, който по това време учи и учителствува в Букурещката бейска академия "Св. 

Сава", Димитър Попски, Георги Пешаков и др. Наблюдения върху езиковите различия между 

Неделника и по-ранните Софрониеви творби вж. у  К. Ничев а. "Езикът на Софрониевия Неделник 

в историята на българския език". (С., 1965). 

Отпечатването на книгата в 1000 екземпляра траяло от 24 април до 25 ноември 1806 г. По 

това време започва руско-турската война от 1806-1812 г., в която Молдова и част от Влахия биват 

окупирани от руската армия. Както е известно Софроний активно съдействува на руското 

командване. 

След отпечатването на първите листове Софроний се обръща с писмо към по-заможните 

българи във Влашко и ги моли да подкрепят материално изданието. 

Вероятно в резултат на писмото и на други усилия на издателя се явяват спомоществователи 

- българи и румънци. Имената им са отпечатани в списък, който в книгата следва оглавленията, 

но не присъствува във всички екземпляри. 

Неделникът на Софроний е богослужебна книга, която обаче може да служи и като домашно 

четиво, както и става. Когато излиза на бял свят, книгата е посрещната с ентусиазъм от 

просветените българи. Отношението към нея личи от cтарателно подвързаните с кожа или плат 

екземпляри, открити на различнн места. Показателно е и това, че сред народа трудът започва да 

се нарича Софронието по името на Врачанския епископ. От книгата са оцелели 

няколко ръкописни преписа и множество издания, появили се след смъртта на автора. 

Въпросът за авторството на словата и за конкретните източници, използувани от Софроний, 

е твърде сложен. Мненията на изследвачите не са единни, изказвани са различни предположения, 

които открито полемизират помежду си. Причината е и в това, че подобни слова са писани от 

мнозина, като практиката да се заимствуват части или цели текстове е била широко 

разпространена. Тя е и естествена, тъй като поне в най-общи линии поученията, които се свързват 

с един християнски празник, трябва да са сходни, ако не и да съвпадат. От своя страна някои 

днешни изследвачи са склонни да абсолютизират сходствата, които сами са открили и да 

омаловажават посочените от други, които разкриват близостта с източници, обикновено трудно 

достъпни. 

Съдържанието на Софрониевия Неделник е разделено на две части. Първата е озаглавена 

"Поучения избраная от святаго Евангелие и от других многих божествених писания" и съдържа 

предимно неделни поучения, написани в тълковна форма. Втората част - "Поучения на празником 

господним. . ." - съдържа предимно слова за християнските празници, както и някои неделни 

поучения. Изказвани са различни твърдения за използуваните източници. А. Теодоров-Балан 

смята, че повечето текстове са преведени свободно от "Кириакодромион" (1 изд. Москва 1796, 2 

изд. Букурещ, 1803) на гръцкия автор Никифор Теотокис. Така мисли и Ив. Шишманов. С това 

мнение е склонен да се съгласи и Б. Пенев, който обаче настоява да се съпоставят текстовете на 

двете книги. По косвени даннн може да се достигне и до предположения, че авторството на 



словата принадлежи на цариградските патриарси Калист (възкачил се на патриаршеския престол 

през 1350 и по-късно през 1364) и Филотей, който го измества през 1354. 

Мария Ръдулеску обосновава мнението, че източникът е сборник с поучения от Йоан Калека 

- цариградски патриарх от 1333 до 1347, когато е свален от власт и умира. Към сборника на Йоан 

Калека възхождат петдесет и шест слова от Неделника. 

Първият славянски превод на сборника на Йоан Калека е от 1343 г., направен вероятно от 

руски монах в Атон. Този превод попада в Русия и се преписва многократно. Най-ранният запазен 

препис, вероятно нито единствен, нито първи, е направен от монах Даниил в Търново през 1626. 

Още през XVI в. поученията на Калека преминават от Българско във Влашко, където се 

разпространяват широко. Вероятно това става чрез по-късната им редакция, дело на Агапий 

Критски. Първи я превежда Йосиф Брадати в средата на XVIII в. и неговият труд е преписван 

многократно. Д. Петканова изрежда седем преписа, дело на анонимни книжовници и на Никифор 

Рилски, поп Тодор Врачански, Теофан Рилски, Янкул и др. Вероятно свой превод на едно от 

словата прави пак поп Тодор Врачански. 

 Първоначално Д. Петканова допуска, че Софроний, както и неизвестният съставител на 

сборник на български език с гръцки букви, за който съобщава Л. Милетич и други книжовници, 

преписва от неустановен по-ранен превод. Еднаква със Софрониевия вариант е първата част на 

"Толкование изрядное" на даскал Тодор Пирдопски от 1840 и Пирдопски дамаскин от 1852. 

По-късно Д. Петканова уточнява своята версия въз основа на нови наблюдения. Според нея 

Софроний направо превежда от гръцки труда на Агапий Критски "Кириакодромион", издаден от 

Акакий Диакрусиус във Венеция през 1675 (следващи издания - от 1681, 1684, 1720. 1748, 1766, 

1778, 1782, 1790 и др.) Тази книга е съставена от словата на "стари учители", главно Йоан Калека. 

Софроний превежда свободно, не включва две слова, размества някои уводи на слова и т. н. 

Същевременно някои от добавките на Агапий към текста на Калека, отнасящи се до турското 

владичество в Гърция, са актуални и за българите от началото на XIХ в. и някои изследвачи са 

сконни да ги приемат за Софрониеви. Според уточнената версия на Д. Петканова собрникът с 

гръцки букви е по-късен и е препис от Софроний. 

Повечето от поученията във втората част на Неделника не са свързани с труда на Йоан 

Калека и Агапий Критски. Някои от тях са почерпени от така наречените пролози. 

П. Атанасов ревизира предишните идеи за източниците на Неделника и твърди, че петдесет 

и три слова съвпадат по съдържание и текст с руско печатно "Учителско евангелие" (1569) на 

Иван Фьодоров. Съпоставките обаче с посочените произведения на Агапий Критски и Йоан 

Калека подсказва, че е възможно Софроний и Иван Фьодоров да са ползвали едни и същи 

източници. Този въпрос не е разглеждан в литературата. 

Без да привежда допълнителни аргументи, с тезата на П. Атанасов за руските печатни 

източници на Неделника се солидаризира игумен Инокентий (Павлов), който прибавя и още един 

подобен източник - "Собрания разних поучительных слов" (Москва, 1760) от Гедеон Криновский. 

Според игумен Инокентий десет-единадесет слова от Неделника възхождат към Гедеон 

Криновский. 

Установени са и някои от авторите на отделните слова. Повечето изследвачи смятат, че 

"Слово в суботу мясопустную и за усопших, и да не плачем много над умерших человеков" е от 

Йоан Златоуст. Според Д. Петканова "Слово в святую великую суботу" е преработка на творба от 

Йоан Дамаскин, а "Сказание о житие Препадобния Параскеви" (житие на Света Петка Българска) 

е писано от автор славянин, живял в средата или втората половина на ХVІІ век. 

В. Киселков уточнява, че сказанието за Параскева Епивадска е поместено поради култа към 

нея във Влашко, а по това време мощите й се съхраняват в молдовския град Яш, където се намират 

и до днес. Киселков открива и редица неточности в творбата, което го кара да я нарече 

"нескопосано написано руско анонимно сказание за живота и мощите на гръцката светица". 

Много по-рано П. Сирку свързва същото произведение с "Житие на св. Петка Търновска" 

от патриарх Евтимий преминало през произведение на Димитрий Ростовски. 

Въпреки привидната противоречивост споменатите мнения не се изключват, тъй като става 

дума за различни преработки на една творба.  



Пак според Д. Петканова словата, които не влизат в общата номерация на произведенията в 

Неделника, но присъствуват в оглавленията, са Софрониев превод от гръцки на произведения на 

Василий Велики, правени вероятно по друг източник. 

П. Атанасов твърди, че две слова на Климент Охридски достигат до Първи видински 

сборник и Неделника на Софроний през московските пролози - "Поучение на предпразненство 

Рождество Христово" и "Поучение пред кръщение Господне" 

Според М. Ръдулеску на някои места в Неделника са вмъкнати идеи, мисли и цели пасажи, 

заимствувани от "Кириакодромион" на Никифор Теотокис и други гръцки източници. 

 "Кириакодромион, сиреч Неделник" на Софроний е посрещнат с ентусиазъм и се радва на 

голяма популярност. Първоначално книгата се разпространява и по традиционния начин - чрез 

преписи. На науката са известни: Чипровския препис от 30-те години на ХIХ в.; частичния препис 

от 1850; частичния препис в дамаскин от 1853, правен в Пазарджик; "Евангелие поучително на 

Софроний написа Митю Маринкув в Кюлехчанското училище. 1866" (ОИМ Шумен) и др. 

Неделникът претърпява множество печатни издания след смъртта на Софроний: 

- Евангелие поучително. За сичките недели през годината, за Господските и Богородични 

празници и за по-големите светии. Собрал от славянски и от гречески Софрониа епископ 

Врачански, родом котленец, и сочинил на българский язик в 1806. Обаче много неразумително. 

А сега преписано и поправено от чисто българский язик от Свищовскаго учителя Теодора 

Теодорова Хрулюва. И прегледано добре от най-известни учители, а напечатано от Йоанна 

Стоянова Свищовченина, който е родом от ceло Мердана в Търновско, за душевна и телесна полза 

на православните християни. В киигопечатията Др. Дан. Медакова в Нови Сад, 1856. (Това 

издание има 1021 предварителио записани абонати.) 

Следващите издания се водят по това преработено и изменено издание. 

 Евангелне поучително за сичките недели през годината, за Господските и Богоридични 

празници и за по-големите светии. Събрал от славянски и от гръчески Софроний, Епископ 

Врачанский, родом котленец и съчинил на българский язик в 1806, а сега прегледано и 

поправено от А. Гранитскаго, а печатано от Петра Стоянова Търновчянина. В Букурешт, в 

книгопечатнята Стефан Расидескува. 1865. 

 Поучително евангелие за сичките недели през годината, за Господските и Богородични 

празници и за по-големите святии. Събрал от славянски и гръчески Софроний, епископ 

Врачански, родом котленец, и съчинил на български язик в 1806. В Белград, в книгопечатнята 

на Никола Стефановича, 1868. (Както личи от списъка на абонатите, които са от Куманово, 

Прилеп, Битоля, Скопие и др., изданието е било предназначено преди всичко за българите в 

Македония.) 

 Поучително евангелие. .. Издава домашната книжарница на х. Ннкола Вардев, 1881, 

Книгопечатница на Янко С. Ковачев. 

 Поучително евангелие. .. Издание Ангела Ц. Крастюф. Одеса, 1844. 

 Поучително евангелие... Издание Атонскаго Свято-Андреевскаго Скита. Одеса. Типография и 

Литография. А. Ф. Соколовскаго, 1899 (2 изд. 1905). 

 Евангелие поучително. . . Свищов, печ. А. Н. Данков и С-ие 1901 (2 изд. "Софроние" - 1912; 3 

изд. "Софроиие - 1919; 4 изд. "Софроние" - 1923). 

 Поучително евангелие. .. Издава схимонах Паисий Бъпгарин. Хиледандарска Келия "Успение 

Пресв. Богородица". Света Гора, Карея, 1905. Печатница на Д. Тодоров и С-ие, Варна. 

 Поучително еваигелие. . . Стара Загора, Антон Димитров. Печатница Начо Т. Брашнаров, 1914. 

 Кириакодромион, сиреч Неделник, Стъкмил А. Д. Пиронков. Пловдив, Отец Паисий. Печ. 

Радикал 1937. 

 Поучително евангелие… Издава книжарницата на хаджи Михаила Г. Костенцев. 

Книгопечатница на Янко С. Ковачев (София). 
Тази справка за Неделника е подготвена въз основа на Бележката във "Софроний Врачански", съчинения 

в два тома, където текстовете са подбрани, разчетени и подготвени за печат от Афродита Алексиева, Върбан 
Вътов, Николай Аретов, Климентина Иванова, Мария Кондова, Иван Радев. 
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