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ОТПУСТИТЕЛНИЯТ ЧИН СПОРЕД РЪКОПИСИТЕ № 48, 50 И 52 

СЪХРАНЯВАНИ В НАУЧЕН АРХИВ БАН 

Галя Тодорова 

Научен архив при Българска академия на науките, София, България 

RELEASE RANK ACCORDING TO THE MANUSCRIPTS № 48, 50 

AND 52 STORED IN THE SCIENTIFIC ARCHIVE OF BAS 

Galya Todorova 

Scientific Archives at the Bulgarian Academy of Sceinces, Sofia, Bulgaria 

e-mail: gachebg@abv.bg 

Abstract: Manuscripts stored in the Scientific Archive of 

BAS, which include so-called vacation formulas, cover the pe-

riod from the middle of the XV to the end of the XVI century.  

The formulas are according to the holidays of the week 

and the annual liturgical cycle. 

Keywords: Manuscripts, Liturgical Cycle, The Holidays, 

The Formulas, Redaction 

 

Резюме: Ръкописите, съхранявани в Научния архив 

на БАН, които включват така наречените ваканционни 

формули, обхващат периода от средата на XV до края на 

XVI век. 

Формулите са според празничните дни на седмица-

та и годишния богослужебен цикъл. 

Ключови думи: Ръкописи, Богослужебен цикъл, 

Празници, Формули, Редакция 

Ръкописите съхраняващи се в Научния архив на БАН, които 

включват т. нар. отпустни формули, обхващат периода от средата на 

XV до края на XVI в. Формулите са съобразно празниците на седмич-

ния и годишния богослужебен цикъл. Според видовете отпуст и пора-

ди характера на тези ръкописи (№ 48 е Служебник с Молитвеник, а  № 

50 и 52 са служебници), те представят формулите за великите, праз-

ничните и отпустите за Страстната седмица. Поради характера на бо-

гослужебните книги, които се разглеждат т. е. В Служебника с Мо-
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литвеник ( № 48) и двата служебници (№ 50 и № 52), липсват указа-

ния за отпуста, които се прави на малкото и велико повечерие, полу-

нощницата, часовете и на малката вечерня. Всички тези ръкописи 

представят отпустителния чин в период, когато е установено услож-

нено чинопоследование и е съобразно празничния богослужебен ци-

къл. 

Трите ръкописа, които се разглеждат в следващите няколко 

страници съдържат т. нар. отпустни формули. Те са съхранявани в 

Научния архив на БАН и като богослужебни книги представляват - 

Служебник с Молитвослов и два служебника, съответно № 48, 50, и 

52
1
.  Всички преписи са от сбирка X на Научния архив и обхващат пе-

риода от средата на XV до края на XVI в. Това е период, в които от-

пустителния чин бил строго подчинен на отделните празници и раз-

личните богослужебни последования т. е. утвърдена е подредбата на 

отпустните формули. Именно през този период - XV и XVI в., е за-

вършило окончателното им оформяне, което се използва и до днес
2
. 

Термина „отпуст“ означава благославяне на народа, което се е 

извършвало в края на дадено последование. Отпустителния чин се 

свързва с няколко възгласи, отговор на народа и молитва.  

Най-ранното указание за извършване на отпуст е дадено от кни-

га VIII на „Апостолски постановления“
3
, преписвана на Климент Рим-

ски
4
. В този каноническо-литургически сборник от средата на III в., е 

записано, че епископа благославя оглашените, които са с преклонена 

глава, а преди това дякона възглася, че всички се молят за тях.  След-

ващото благославяне според ръкописния паметник се извършва над т. 

нар. обхванати от духове. Нататък дякона възглася оглашените да на-

пуснат и се изказват поредица от възгласи. След това епископа ги бла-

гославя и се моли за тях. Дякона призовава и те да излязат. Не по – 

различно е представено и последованието за категорията на т. нар. 

просветени, а след тях и на каещите се (т. е. тези които са под епити-

                                                           
1
 Всички са от сбирка X – НА  БАН 

2
 Вж: Успенский, Николай. Богослужебные отпусты, с. 3; В: https://azbyka.ru/otpust / към 26 март 

2018 г./ 

3
 Вж: Успенский, Николай. Богослужебные отпусты, с. 1. В: https://azbyka.ru/otpust / към 26 март 

2018 г./ 

4
 Апостолски постановления е литургико – канонически сборник, от средата на III в. 
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мия). Най – последна е представена категорията на верните, които ос-

тават до края на службата. Термина „отпуст“ се споменава в същата 

книга VIII, където се подчертава, че на вечерната служба, епископа 

казва светилничния псалм
5
, дякона възглася за каещите се, обуревае-

мите, оглашените, просветените и се прави отпуст. На утриннатас-

лужба също след Псалма, дяконът прави отпуст за оглашените, обуре-

ваемите, каещите се и кръстените
6
, след което произнася възгласи. Та-

ка представата, която си изграждаме по отношение на този древен па-

метник е следната: отпуст се е извършвал над различни категории 

вярващи лица, след светилничен и утринен псалм, последван е от въз-

гласи и в него са участвали епископа и дякона.  

Според изследователите литургисти, думите на св. ап. Павел в 

(1Кор: 15:40-41)
7
 се приемат като постулат, за разделяне на празници-

те на големи, средни, малки, а също и за отбелязване на даден празник 

от по няколко дни
8
. Това разделяне послужило за подялба и на видове 

отпуст, чието оформяне продължило векове наред. В православното 

богослужение съществуват няколко вида отпуст - велики, малки, 

празнични и отпусти за Страстната седмица. Богослужебният устав 

представя видовете отпуст като – празничен и дневен
9
. Първия вид от 

своя страна се разделя на пълен и кратък празничен отпуст. 

Според видовете отпуст и поради характера на трите преписа № 

48, № 50 и № 52, тук са представени формулите за великите, празнич-

ните и отпустите за Страстната седмица. Липсва отбелязване на от-

пуста, който се произнася на малкото и велико повечерие, полунощ-

ницата, часовете и на малката вечерня. Това по право се съдържа в  

богослужебната книга Часослов, чиито текстове са от дневния богос-

                                                           
5
 т. е. Псалм 103 

6
 Тук категорията „кръстени“ се споменава наред с другите категории, които още не са приели 

кръщение и това са най- вероятно лица, които са приели кръщение, но са под запрещение (наказа-

ние). 

7
 Думите на св. ап. Павел от 1Кор. 15: 40:41, са: „има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъ-

кът на небесните и друг на земните; един е блясъкът на слънцето; друг е блясъкът на месечината, 

друг е пък на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясък“. 

8
 Вж: Успенский, Николай. Богослужебные отпусты, с. 5; В: https://azbyka.ru/otpust / към 26 март 

2018 г./ 

9
 Вж: Успенский, Николай. Богослужебные отпусты, с. 6; В: https://azbyka.ru/otpust; / към 26 март 

2018 г./ 
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лужебен кръг и обхващат тези извън Служебника и Молитвослова, 

които са предмет на разглеждане. 

В Служебника с Молитвеник № 48, отпустните формули се съ-

държат на л. 37б до л. 39б. За уточнение, ще споменем, че в Описа.... 

на Хр. Кодов
10

, формулите са означени, че продължават до л. 40б. Те 

започват без специално заглавие. Подредбата на началния текст на 

отпуста е за съответните месеци, като са подредени според църковния 

календар. Не са отбелязани месеците ноември, април, май, юни и юли. 

След малкия отпуст в ръкописа следва рубрика, която определя, че 

ако е неделя трябва да се каже: „Светих славних апостол...“. От Си-

найския молитвослов 1020 от XII – XIII  в. научаваме, че текстът на 

отпустителната молитва за неделя е започвал с: „Възкръсналият от 

мъртвите Христос...“. Това е за седмичния празничен цикъл, а за чет-

въртък е бил „На светите славни и всехвални апостоли...“
11

. Днес от-

пуста за неделни дни започва с: „Възкръсналият от мъртвите Хрис-

тос...“, а през останалите дни (като се изключват Господските празни-

ци) отпустът започва с думите: „Христос, истинний Бог наш...“. В ме-

сечния празничен цикъл на препис № 48, се дава указание, че отпуст-

ната молитва започва с малкия отпуст. 

За първия месец септември са отбелязани началните текстове за 

отпустната молитва, съответно за празниците на св. първомъченица 

Текла, св. ев. и ап. Иоан Богослов, преп. отец Харитон и св. Григории 

Велики. За следващия месец е отдадена почит на св. велико мъч. Ди-

митър Мироточиви. През декември са означени празниците свързани с 

препод. Сава, св. Никола Мирликииски и Рождество Христово. За ме-

сец януари, формулите са свързани с деня на св. Василий Велики – 1 

януари, Йорданов ден (Богоявление), Антонов ден и деня на три све-

тители велики архиереи – 30 януари. За следващия месец е поместено 

името на св. Симеон Богоприимец. За месец март е отбелязано само 

деня на Св. 40 великомъч. от малоазийския град Севастия  – 9 март.  

Празникът е известен още като Свето четирси. Според народното вяр-

ване на този ден слънцето се обръща към лято и времето се затопля.  

Последният отбелязан месец е август и там се споменава само Преоб-

                                                           
10

 Вж: Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН. С., 1969, т. 5, с. 90 

11
 Вж: Авксентий, архим., Литургика, Пловдив, 2006 г. с. 283 
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ражение Господне, като се казва: „Иже на горе Таворстей, пряобразив 

ся в славе, прес святими своими ученики и апостоли ...“. 

Големите празници в този ръкопис са: светите апостоли Петър и 

Павел – 29 юни, Св. Андрей Първозвани – 30 ноември, Св. евангелис-

ти (ап. Йоан – 26 септември, ап. Лука 18 октомври, ап. Матей – 16 но-

ември, св. ап. Марк – 25 април),  Лазаров ден, Цветница и Петдесет-

ница (Съшествие св. Духа). След обелязване началниия текст на от-

пуста за големите празници се представят такива, които са за покои 

(успокоение) на душата. Преписа нататък продължава с молитва на 

входа от вечернята, която е била: „Благии човеколюбче Царю благос-

лови...“. 

В Служебника № 50, отпустните формули се съдържат на л. 82б 

до л. 86а. Те започват с възгласите предадени по месеци, като липсва-

щите от тях са: ноември, май, юни и юли. Празничните месечни от-

пустни молитви са същите, както при препис № 48, само трябва да се 

добави, че за месец февруари наред с празника на св. Симеон Богоп-

риимец (Симеонов ден)
12

, е споменат и празника на св. праведни Си-

меон (Сретение Господне)
13

. За м. април се среща формула за празни-

ка на св. Георги Победоносец. По подобен начин, както при предиш-

ния ръкопис след малкия отпуст има рубрика. В нея, се отбелязва 

следното: да се спомене името на храмовия светец или мъченик – за-

почвайки с Всях светих... но  ако не е неделя да се каже, „Пречистая 

его матере...“ и името на празнуемия светец. Посочените големите 

празници в този препис съвпадат с препис № 48, но тук се срещат тек-

стовете за - Томина неделя, Възнесение и Петдесетница. Впечатлява-

що е, че последния празник, е отбелязан с две найменования - Петде-

                                                           
12

 В основата на този празник лежи вярването че започва преход от зима към пролет 

13
 С този празник символически се прави преход от Стария Завет към Новия Завет. Според Моисе-

евия закон всяко първородно от мъжки пол трябвало да бъде посвещавано или представяно на 

Бога (Изх. 34:19-20, Чсл. 18:15-16). В Изход се казва: „И по среднощ Господ порази всяко първо-

родно в Египетската земя, от първородния на Фараона, който седеше на престола си, до първород-

ния на пленника, който бе в затвора, както първородно от добитък“ (Изх. 12: 29). От този староза-

ветен текст произлиза практиката за всеки първородин син е трябвало да се заплаща с определена 

от закона цена, която била като откуп. Първородното от мъжки пол се смятало, че е собственост на 

Господа. Това е денят, когато Христос е представен пред Бога на четиридесетия ден от неговото 

раждане. Когато донасяли Христос в храма се принасяли и жертви от вярващите. Обикновенно се 

принасяло за жертва агне от по – богатите и гургулица или гълъби от по бедните християни. От 

тогава следва поверието да се кръсти детето на 40 – тия ден след раждането в памет на празника 

Сретение Господне. 
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сетница и Съшествие Светаго Духа, като са записани два начални тек-

ста на отпустителната молитва, заедно с малкия отпуст. Възгласите 

през Светлата седмица са представени по дните и песните от седмица-

та. От литургиините възгласи са записани само тези, които се отнасят 

за Литургията на св. Йоан Златоуст, а тези за св. Василий Велики са 

дава указание, че са записани в месец януари.  

Другият вид отпустни формули, представляват разделение спо-

ред богослужебните последования на седмичния кръг. Това са отпус-

тите подредени според дните от седмицата
14

, които в препис № 50 се 

съдържат от л. 85а – 86а. Всеки един ден от седмицата (като се започ-

ва от неделя), е посветен на Христос, на даден светец - угодник на Бо-

га или на някакво възпоминание
15

. Наред с благославянето и просла-

вата за събитието (или за даден светец) отговарящо на съответния ден, 

се съдържа и малкия отпуст – „Христос истинний Бог наш...“. Дава се 

указание, че за петък, думите са същите, както тези за сряда. Препис 

№ 50 продължава с възгласи и молитва за покои на душата и молитва 

за всеки грях. 

Отпустните формули в следващия Служебник № 52, се съдър-

жат на л. 14а до л. 19б.според Описа на Хр. Кодов, отпустните форму-

ли са от л. 14а до л. 37а, „като непосредствено след тях без специално 

заглавие са дадени единадесетте утренни евангелия“
16

. В този препис 

на л. 16а – 16б; 19б и 20а – 22б е поставено част от последованието за 

литиино шествие на великата вечерня извършвано от дякона. На след-

ващия л. 17а е част от чина на вечернята с молитвите на входа и гла-

вопреклонната молитва. На л. 18а преписа отново продължава с фор-

мулите. Първоначално са представени началните думи за благославя-

нето първо по месеци от л. 14а, започвайки от месец септември. Тук 

не са споменати формулите за месеците: ноември, април, май, юни и 

юли. При този Служебник също след малкия отпуст, следва рубрика, 

която е същата както при ръкопис № 48. 
                                                           
14

 Последованията от седмичния кръг са изложени в богослужебната книга - Октоих (Осмоглас-

ник) 

15
 Богослужебните последования на седмичния кръг са посветени съответно на: понеделник — на 

светите безплътни сили (ангелите); вторник — на св. Йоан Предтеча; сряда — на Христовите 

страдания и Кръст и на Иудиното предателство; четвърт — на св. Николай Мирликийски и на св. 

апостоли; петък — на св. животворящ Кръст Господен; събота — на Пресвета Богородица, на 

всички светии, на св. мъченици и на покойниците; неделя  - на Възкресение Христово. 

16
 Цит по: Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН. С., 1969, т. 5, с. 94 
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За месец септември са отбелязани началните благославящи думи 

също както при другите два преписа само, че тук е вмъкнат и празника 

на св. Симеон Стълпник. За месец февруари, също както при препис 

№ 50 се отбелязват отпустите съответно  за Сретение Господне и де-

нят на св. Симеон Богоприимец и пророчица Анна – (3 февруари). 

Формулите  за останалите месеци са същите както при другите два 

ръкописа. 

Отпустните текстове за големите празници в препис № 52 са, 

както при № 50, само, че тук не се споменават два начални опустни 

текста предназначени за Петдесетница.   

Нататък преписа продължава с представяне на текста за отпуст 

на велики четвъртък и велика събота. За велики четвъртък началният 

текст на отпуста, който е даден е отпаднал и не се среща в нито едно 

последование. За велика събота е представен началния текст, които 

след 1685 г. се използва само от старообрядците. „Заради нас добро-

волно бе положен в гроба...“. Отпустните формули според седмичния 

кръг в препис № 52 започват от понеделник и са също както в препис 

№ 50. Единствената разлика е в съботния ден, когато е записано - Мо-

литвами прячистие его матере силою честнаго и животворещаго кръс-

та,  преподобних и богоноснйх Отца ншх и всях стих. За същия ден в 

Служебник № 50 се казва, че се отдава почит „на светите славни и 

всехвални апостоли“. Тази разлика ни показва, че седмичните после-

дования не са съвсем уеднаквени и не съвпадат със съвременната 

практика т. е. съботата да е отдадена на св. Богородица и на всички 

светии, мъченици и на покойниците; За четвъртък също откриваме, че 

е отдадена почит и прослава на светите апостоли и не е включено 

името на св. Николай Мирликийски. Името на този светец се открива 

в по - късни служебници от следващия век, предимно руска редакция.  

Така изводите, които могат да се направят са следните: трите 

преписа следват като цяло устава на православната църква. Различия-

та, които съществуват между първия и последния препис са по отно-

шение на пропуски. Около век и половина е периода, които отделя 

двата преписа № 48 и 53, а се наблюдава натрупване на отпустни 

формули за Страстната седмица и за дните от седмицата, които липс-

ват в Служебника с Молитвеник № 48. Там липсват също и формули-

те за двете литургии, които са отразени само в Служебник № 50. В то-

зи Служебник, които е смесена сръбско – българска редакция в Описа 
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на Хр. Кодов се споменава, че формулите за отпустната молитва са за 

големите празници през годината, а всъщност там са представени ос-

вен тях и формулите за празниците по месеци, отпустите за светлата 

седмица, литургиите и дните от седмицата т. е., -  това са най- пълно 

записаните отпустни текстове, които се срещат в разглежданите ръко-

писи. 

Така отпустите в богослужебната практика през годините е пре-

търпял промени, които го превръщат от отпуст извършван над раз-

лични категории вярващи до отпуст предназначен за различни видове 

празници. Като причина за това може да се изтъкне отпадането на 

различните категории вярващи, намесата на светската власт в богос-

лужебната практика, наличие на различни местни практики и обичай 

и редакция на богослужебните книги. 

В някои от преписите са споменати празници, които са били 

свързани повечето с преходен периад от календара, напоример като 

Сретение Господне, деня на св. Симеон Богоприимец и деня на Св. 40 

великомъч. от Севастия. Причините да бъдат споменати едни празни-

ци, а други – не, или да отпаднат едни формули, или въобще различи-

ята като цяло, може да изтъкнем, че са комплексни и се дължат на: 

умножаване броя на празниците, по – ранното оформяне на на някои 

богослужебни книги пред други, например Часослова пред Служеб-

ника, наличие на различни практики на местно ниво, наличие на от-

пуст във всяко последование, което се отличавало едно от друго и не 

на последно място – търсене на застъпничеството на светиите, изразе-

но, чрез заветните текстове с изразен творчески похват. Така еднакви-

те редакции на преписите на № 48 и 52 не означава сходство по отно-

шение на богослужебната практика. Тяхното познаване ще ни доведе 

до разбиране на текстовете, които някъде са подвързани заедно със 

страници, неотговарящи на последованието, чийто състав например се 

отнася до великата вечерня, както се е получило при ръкопис № 52. 

Принципи за представяне на отпустните формули. 

Нагледните таблици представят отпустните формули според 

трите ръкописа. Адекватно е представено съдържанието според от-

делните преписи. Изписването на надредните буквени титлови и без-
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титлови съкращения са възможно най – прецизно предадени. Възгла-

сите са представени така, както е в оригинал, а на места са предадени 

в съкратен вид. Съгласно съображенията за отпечатването на текста, 

червенословите не се представени. За по – голяма яснота се поставя 

номера на листа от където започва и завършва, а след нея е съответна-

та формула. Отделно при месеците номерата на листа е поставен към 

всеки месец. Всяка една колона отговаря на формулите според месе-

ци, празници, възгласи на Светлата седмица, литургиите и дните от 

седмицата. Всяка колона спазва подредбата на съответния препис. В 

колоната за забележка се дават сведения за това, с какво продължава 

ръкописа. Това е представено за по – голяма яснота около състава му, 

поради объркване на листове и недостатъчно информация в Описите 

на ръкописите. 

 

Фигура 1. Служебник и Молитвеник № 48 откъм средата на XV в. Сръбска 

редакция (част 1) 
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Фигура 2. Служебник и Молитвеник № 48 откъм средата на XV в. Сръбска 

редакция (част 2) 

 

Фигура 3. № 50 Служебник от втората половина на XVI в. Сръбско – българ-

ска редакция (част 1) 
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Фигура 4. № 50 Служебник от втората половина на XVI в. Сръбско – българ-

ска редакция (част 2) 
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Фигура 5. № 50 Служебник от втората половина на XVI в. Сръбско – българ-

ска редакция (част 3) 
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Фигура 6. Служебник № 52 откъм края на XVI в. Сръбска редакция (част 1) 
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Фигура 7. Служебник № 52 откъм края на XVI в. Сръбска редакция (част 2) 
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