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НОВООТКРИТИ РЪКОПИСИ В СИНАЙСКИЯ МАНАСТИР 
„СВЕТА ЕКАТЕРИНА" 

I o a n n i s T a r n a n i d i s . The Slavonic Manuscripts, discovered in 1975 at St. Catherine monattpr 
on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988. 361 pp. ry 

През 1975 г. беше направено едно откритие с 
епохално значение за славистиката — в криптата 
на черквата „Св. Георги" в Синайския манастир 
бяха открити нови ръкописи, от конто повече от 
40 по-късно се оказаха славянски.* Вестта за това 
бързо се разнесе сред славистите в света, които 
чакаха с нетърпение повече сведения за новото 
откритие. С грижа за ръкописнте и с желание те 
да станат достъпни за науката манастирското брат
ство потърсило славист, който да проучи и опише 
новонамерените славянски паметници. Те се обър-
нали към професора от Солунския университет 
Йоанис Тарнанидис. За първи път той видял ръ
кописнте през 1981г., а от 1982 г. започнал да ги 
проучва систематично. Въз основа на съдържа-
нието и палеографските оссбености той събрал и 
класифицирал размесени листове и тетради, паги-
нирал ръкописнте, които след това били фотогра-
фирани с умелата помощ на отец Димитриос. При 
работата с микрофилмите работата по идентифици-
рането на ръкописнте продължила, като броят им 
от предполагаеми 20 нараснал до 41. 

Сега пред нас е дългоочакваната книга на 
проф. Йоанис Тарнанидис „Сланянските ръкописи, 
открити през 1975 г. в синайския манастир „Св. 
Екатерина". Описанието обхващз 41 славянски ръ-
кописа — български, сръбски и руски, от които 
5 глаголически и 36 кирилски. 

Книгата има предисловие от синайския архие
пископ Дамианос и обширен предгозор от Й. Тар
нанидис, в който се описва историята на подготве-
ното издание и се правят прещоложения за нача-
лото и съдбата на манастирската ръкописна сбирка. 
Описанието на новооткритите ръкописи обхваща 
116 страници, последвани от 161 страници с цветни 
и черно-бели снимки. Н а края е приложена основна 
библиография и индекс. 

Ценността на новооткритата сбирка от славянс
ки ръкописи надхвърля и най-добрите очаквания. Тя 
съдържа 28 неизвестни листа от Синайския евхоло

гий с прекрасна украса, 32 неизвестни листа от Си
найския псалтир, 9 нови листа от Добромировото 
евангелие, 17 — от Бичковския псалтир и др. Най-
много поразява откриването на три нови старо-
български глаголически ръкописа. Най-древният 
от тях и за съжалгние много лошо запазен Тар
нанидис нарича Синайски мисал съе сигнатура 
5/N. Той има 80 пергамеитни листа малък формат 
и прилича поразително по писмо, правопис и укра
са на Синайския евхологий. Датата, която стой 
под заглавието, X/ век (?), съм склонна да про-
меня на X век. Въпреки лошото съетояние на 
ръкописа авторът на Описанието е успял да раз-
чете някои заглавия и откъси : л. 20а Π^φ{*)4Η·6 
с(КАуГАГ(0) λπ(θίΤ0)Λλ, &NbAj)'E'B> Л. 296 [Л0Ж]АЬСТК0 

Κ«λΗ<Α) Kj>CTHTi*(A), Л. 326 Уол(нТЕХ\ С/КА)Т1М 

тронцн, л. 33а Вь. неА<-бмя^ пьсци. П|>е<Ь(ь}и,къ 
HCA^-SALNM^, л. 38а [П(>еА»,]ц.Н1: въ С(КА}Т-БН ПА-
тнксстнн, л. 40а [Префг^цн-ь С(КА)ТЛ\Г/О> rjiHro^ 
и др. Ръкописът носи явни следи от моравский 
период от дейноетта на Кирил и Методий. Съще-
временно писмото и правописът му показват връз-
ки с по-младата, Преславската глаголица. 

Другият древен глаголически паметник е един 
обемист кодекс, който се съетсш от 145 пергамеитни 
листа съе ззпазеча стара подвързия. Той е отбе-
лязан от Тарнанидис съе сигнатура 3/Ν и е наре
чен условно от него „Псалтир на Димитри Олтар-
ник" заради една приписка на л. 1а ъ.$ъ Аъмтр 
гршннкъ ол (....). На приписката е дадено пред
полагаемо четене к$ъ хьмтсъ гй-вшннкъ ол(тг.(1Ь-
ынкъ). Тарнанидис е описал доста подробно тази 
старинна книга на 9 страници в своето издание 
(с. 91—100). Съобщаза, че в приписка се открива 
и глаголически абецедар. На с. 193 той е дал 
снимка, под която съобщава, че е от л. 21 на този 
ръкопис. Ето текста, който се чете на снимката1. 

* За новото откритие съобщи на I колоквиум 
по старобългаристика в София през 1978 г. 
М. Алтбауер. 

1 Единствената малка носовка Э€ предаваме с 
А 8 с н, т с I, S5 с I. 
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ИОНИНА: 

е}ч%ьхъ ЕЬ. печьлн моен кь теки гн вже мон, 
н услышь MA : -

(ЧвИВ̂  *Α°Είι ВОПЛЬ МОН ОХКЛЫШЬ. ГЛЛСЬ МОН. 

/ й1ТК|>ьже М А КЪ ГЛЖБНИЖ С(!ЦА МО|1Ь,СКЛЛГО Н 
„•ЕКЫ ОВНА* М А : " 
Р Ь С А В Ы С О Т Ы Т Е О А : ΐ Е Л Ъ И Ы Τ Β Ο Α ПО М Н Ъ 

А X 

πρϊ 
? Н ьЗ* f^ 1 «тъвныж^ъ СА отъ очню твоею;, 

тНЛОЖЖ ЛН 0\fEO П()13ЬрТН МН КЪ Ц(М<КН СКГ6Н 

т&оен : -

S Возлив СА Ν λ Μ Α Κ 0 Α λ κο А Ш А моеА:, везАЬ-
НЬ ОВНА* Ы А ПОСЛ-ЕАЬН-Б-В : ~ 
HoNf-ETb ΓΛλΒΛ MOTS ЕЬ П(>ОПЛАН Г0))ЬСКЫА :, 

7 СЪННАЪ вь землвк:, САЖЕ кер-ЬА : I злклспн 
ΚΈΗΒΗΗΪ : -
ϊ Αλ нзнлетъ нз нстъл-бнн-ь жнвотъ МОН : 

р_̂  » 
къ тев-ь п вже мон: „ 

Έβόησα έν θλίψει μου πρός Κύριον τόν Θεόν 
μου, καί εΐσήκουσέ μου, έκ κοιλίας ςίδου κραυγης 
μοο,' ήκουσας Φωνής μου. 

Άπέρριψας με εΐς βάθη καρδίας θαλάσσης, καϊ 
ποταμοΐ λωσάν με, πάντες οί μετεωρισμοί σου 
καί τά κύματά σου έμέ διηλθον. 

Καϊ έγώ είπα, άπωσμαι έξ όφθαλμων σοιτ αρα 
προσθήσω rou έπιβλέψαι με πρός ναόν τόν άγιόν 
σου; 

Περιεχύθη μοι ϋδωρ έως ψυχής, ίίβυσσος έκύκ-
λωσέ με έσχάτη, εδυ ή κεφαλή μου εϊς σχωμάς όρέων. 
Κατέβην εϊς γΐίν, ής δί μοχλοϊ αϋτης κάτοχοι αίω-
νιοι· καΐ άναβήτω φθορά ζωης μου Κύριε ό Θεός 
μου. 

Внимателното сравнение показа обаче, че при-
ложената снимка е всъщност не от ръкописа на 
„Димитри Олтарник", а от новооткритата част от 
Синайския псалтир — л. 21а — срв. същата снимка 
на с. 269 в книгата3. Станала е техническа греш
ка и снимките на страниците 192 и 193 са били 
очевидно разменени. Фактически снимкатанас. 192 
не е от Синайския псалтир, както е посочено в 
изданието, а от новооткрития интересен н малко 
по-късен паметник. 

Тук прилагаме текста, който разчетохме по 
снимката на с. 192, предаден с кирилица, сигни-
ран и съпоставен с текста от Синайския псалтир* 
и гръцкото съответствие5: 

2 Кирилско т . 
8 Размяната беше открита от А. Бояджиев, 

за което тук му благодаря. 
4 С е в е р ь я н о в , С. Синайская псалтырь. 

Глаголический памятник XI века. СПб., 1922, с. 167, 
л. 1676 — с . 168, л. 168а; Псалн 19. 1—7, 20. 1—4. 

5 Э€ предаваме с А, { — с А, т — с ι. 
Ред 1 Голям инициал К. ; СП скрви^ъ. Ред 2 

СП ыаъ&к-цъ. Ред 3 СП м«ик. Ред 3—4 СП «\j-

fc** (Π9) 
1 / . Kb ПО еГ2>А* B*CKfbEt)C2>: ЕЪ. 

2 З Ы Е Ь ^ Ь I смслышл МА : ^ 2. п 

3 1зв\Е1 А Ш Ж мою отъ оисте-
4 нънъ иепАЛЕЪАенъ · ι оть 
5 АЗЫКЛ ЛЪСТ1ВЛ ^ ,. 
6 3. ЧъТО ЕЬЗАЛСТЬ СА Т«В-В; 
7 ΙΑΙ ЧЪТО П01ЛОЖ1ТЪ СА Tt-
8 Б-ε къ Азыкои1 лъспко^ 
9 4. СТРЕЛЫ алъплго 130ШМ_ 

ны : съ ΓΟ«ΚΙΙΙΤΙΜΙ жглъм! 
жглъм! по\гстынъным1 <. 

10 
11 

12 5. Лют-в мън-6 -вко шпиълъствк 

13 мое ογΑΑΜ СА : ,. <. Въсем^ъ СА ЕЬ 
14 сел\ темъил-в: 6. Мьного πιπ-

15 шелъствовл А Ш Ь ΜΟ·Κ: 7. CL NCHAEI-

16 AAiueiMi М1)>ъ ъ-ър, u\iw%: ? 

17 бгьА*. гмуъ шъ, БОЙ-Ь^Ж СА с» иъ-

18 ион» с п ы п : П-к : степннхх 

19 / . ВЪЗЕ-ЬСЪ oil мо1 ЕЬ горж: отъ-

20 НЖА"ЕЖС П1)1Аетъ по мои : 

21 2. Помоштъ мо-в отъ г л : СЪТКОЙЪ-

22 шлого (sic) иево ι з ем 'ж 3. Ne A * 

23 Ж А Ь so съмАтеше ногы твое : 

24 Ni А * възАСЬмлетъ СА WI\MAI Т А : 

25 4. Се не вьзАС^метъ NH о^сънетъ эдл-

26 Η Α Ι „ Λ · 6 : 
1- Πρός Κύριον έν τφ θλίβεσθάι με έκέκραξα, 

καΐ εΐσήκουσέ μου. 
2· Κύριε ρϋσαι τήν ψυχήν μοο άπό χελέων 

άδίκων καϊ άπό γλώσσης δολίας. 
3. Τί δοθείη σου, καΐ τί προστεθείη σοι πρός 

γλωσσαν δολίαν ; 
4. Τά βέλη του δυνατοθ ήκονημένο σύν τοΐς 

άνθραξι τοΐς έρημικοΐς. 
δ. Οΐμνι δτι ή παροικία μοο έμακρύνθη, κατε-

κήνωσα μετά τών σκηνωμάτων Κηδάρ. 
6. Πολλά παρφκησεν ή ψυχή μου. 
7. Μετά τών μισούντων τήν είρήνην ημην είρη-

νικός· δταν έλαλουν αύτοϊς, έπολέμουν με 
δωρεάν. 

стенъ неп^ЕЪАнвъ, Ред 6 СП АЬСТЪ. Ред 7 СП 
ли. Ред 11 СП жгльмн не се повтаря. Ред 12 СП 
1лгвы, п;ншель«тво. Ред 15—16 СП съ НСНАКНАА-

штнмн MHj»x. Ред 17 СП егдл глкх^ь, вор\)СЖ. 
Ред 17—18 СП мьнога;, п-кснь степеньньнхх. 

Ред 19 СП ЕЬ горы. Ред 20 вм. помоштъ мо-в. Ред 

21 СП отъ гч. Ред 22 СП cbTEOjiQuikbro, нвь t 
земмж. Ред 24 СП без СА. Ред 25—26 СП щк. 

НА! нли. 
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'ίϊδή τών άναβαθμών. 
1. Ήρα τοΰς όφθαλμούς μου εΐς τά δρη, δθεν 

ήξει ή βοήθειά μου. 
2. Ή βοήθειά μου παρά Κυρίου τοθ ποιήσαν-

τος τόν ούρανόν καΐ τήν γην. 
3. Μή δφης εΐς σάλον τόν πόδα σου, μηδέ 

νυστάξχι ό Φυλλάσσων σε. 
4. Ίδού ού νυστάξει ούδέ ύπνώσει ό Φυλλασ-

σων τόν Ίσραήλ. 
Паметникът е много важен с това, че по текст 

и по език е съвсем древен, като има известии 
лексикални разлики със Синайския псалтир. От 
друга страна, по писмо и по правопис показва 
преход между старата и късната българска гла
голица — едноеров правопис, съчетан с употреба 
на нейотувана и йотувана малка носовка, отсъст-
вие на S (поне у тоя преписвач). g се среща 
само като цифров знак, висящо писмо, късни на
чертания на носовките и е, употреба на шт и ш 
и др. Ръкописът е ценен за установяването на 
развоя на българската глаголица през XI—XII век. 
Склонна съм да го отнеса по-рано от датата XII век, 
която дава Тарнанидис. Интересно е, че се сре-
щат случаи с » вместо кк в текста. Възможно е 
книгата да е възникнала в манастирско средище, 
в което са си давали среща различии говорни 
черти. Във всеки случай тази особеност има зна
чение за ранното разпространение на глаголицата 
сред южните славяни. 

Макар и кратък, текстът в приложената в 
изданието и тук разчетена снимка подсказва зна-
чението на неизвестните досега ръкописи от си
найския манастир „Св. Екатерина" за старобългар-
ската граматика, лексика, палеография и тексто
логия, за славянската филология, както и за бал-
канската културна история. Забележително е, че 
в този важен кодекс има много приписки от двама 
(?) писачи, конто са писали с глаголица обширни 
текстове с интересно съдържание. Приписките са 
стари, с български юсов правопис най-късно, спо-
ред мене, от първата половина на XII век. В при-
ложенията към Описа няма снимка от приписките 
и това затруднява читателя да си състави свое 
мнение за датировката. 

Сензационно е съобщението на Й.Тарнанидис 
за вмъкната част в кодекса — л. 141а до 141с със 
старинна глаголица, красиво писмо и украса (спо-
ред описанието). Тази вмъкната част е нещо ряд-
ко за старата книжнина — съдържанието й не е 
религиозно, а съдържа рецепти главно за лекар
ства срещу различии болести. В този кратък текст 
(у Тарнанидис с. 99) са проникнали неизвестни, 
малкоизвестни и редки старобългарски думи и гра-
матични конструкции, конто са били присъщи на 
народния език от епохата. Същевременно се от-
криват старинни черти като форма коы за ьуьвь, 
стар съюз тн и пр. Ето някои интересни думи, 
конто тук даваме по изданието, като се опитваме 
да тълкуваме някои от тях: в-ьло 'белтъкъ', крлчь-
БА. 'лечение' — Е^ЛЧЪЕЛ КОЗМННЛЛ, НЛ ылчъвж 
(141а); дрождыс- 'квас, мая' — то рлиж (?) мж-
кж: тн А)>ОЖАЪ1А гунвАЗЬтн (141Ь); ААСНЫ 'вен-
ци' — «ГА* AAtHbi гиыжтъ (141 Ь); жлъць 'жъл-

тък' ? лЩе лице нлчънъ волтУгн : л н г 
то в-вло I темъчшъ тн жлъцъ : лнкъ пол-ьП1к **'' 
пльтъ до м ш м : п(1нлож1тн (141 Ь); злъчь 'ж "" 
ка' — злъчъ М-БДКЪЖАЖ (141с); зодь, з г

 Ч" 
'стена, мазилка' ? — л егд* ΕΗΝΟ тсчетъ · т« „ 
ктеръше: тн к-ьтн : съ лоемъ съмишъше, (14Ш 
КЛШЬЛ-ЕТН, КЛШЪЛКК, КЛШЬЛКШН— СГДЛ KJkUJlAt 

члвкъ (141с) ; НЗЕНИЖТН' извия, навяхна', нэл 
мнтн 'счупя' — *ше ногж 1злом1ть: лн вкинет" 
ТО (>ЪЖЛНЖ МОКЖ TI Д(10ЖАЬЖ П(ЖЕЛЗЛТЪ ( H l b b 

копнил? (у Тарнанидис KOJ)HU.̂ O) 'канела'— Tj 
ΛΟΙ : тн ко()ыце)Со? выжегъше тн медь ( Н ы · 
ло\)ТЪ? — ло\)тъ гльвл τοι (141а); слло, UkiJ. 
лон м. р . ; мотыле 'тор' — ОЕЪЧЛ штылл тн слм·· 
лювн млсъ о ЛЮБО ΛΟΙ : тимъ же помлзхтн (141с) · 
ΤΈΜΑ, т-шенн, СЁ(1\, члн и др. Споменати са ре-
дица болести и растения. 

Болести: fък\ткь 'повръщане, гадене'; стац-
упъ— чрмошъ πγογπογ зъломо^ (141b); стлш-
HHUA 'простуда' (141 с); рлстъ ?— (Ее)лнкл жтмвк: 
лн рлстъ (141Ь) ; т р д ъ 'Haemorhoides' — 0БЪ. 
iHNi н* Е^ЛЧЪБЖ трАовн; ко^шъше ι: ЕЬ ΒΗΝΈ 
къзвлрше кпнтн (141а); трслвнцл (141а); ТА. 
жъкь жтрвл: лн отокъ: лн проход* не вждеть 
(141а); чнры (141с); извь 'рана' — рпнъ вели
кого лнствъе отокв^: сътлъкъше: л Корине его 
Έ38Έ (141а), I лше СА -взвл зьпечетъ: то п«-
квнкъно лнсткъе люво корнъе съте(>ъше. тоже ш . 
пхтн нл -ЕЗЕЖ (141а). 

Растения: (пгдокы — jt-вдоковъ сътлъкъше 
ичтромъ штн (141а); рипнк— рипни велнклго лнст
въе οτοκον: сътлъкъше: л кодеине его Έ3Β·κ(14ΐ3); 

омлнъ 'Inula heleniura' — егдл клшълетъ члккъ 
то омьнъ клвнкъше ЕЬ EHH-S : ι: млн ЕОЛН-ВТН : 
д \ едннж кпъетъ (141с); осътъ 'магарешки бо-
ДИЛ' — ОСЪТЛ ЕСЛНКЛГО : С-ЁМА еСТЪ ВЪ ГЛЛКЛ)<Ъ; 

Αλ того: "к: сътлъкьше ЕЬ КНН*Е д\тн : кпнтн: 
(141а); ПОК()НЕЬНО лнстЕке 'коприва' — то ποκρικι-
но ЛНСТЕЪС люео ко е̂нъе сътерше тоже сыплтн 
нл -ЬЗЕЖ (141а); ЧАБ^ЬНО ко^еньк срв. у Н. Геров 
чебрика и чюбрика, чюбрща. Според Ст. МЛаде
нов от чжвръ. Ч(>-ЕМОШЬ 'Ailium ursinum' — чр-
мошь cTfovnov зъломл)1 (141Ь); шевен 'щавел, щав-
лек', шевен коньскый — кон» егдь вждетъ Ч|)ЪЕЪ : 
щеве! конъско! КОЙА его ЕЪЛОЖНТН ЕЪ -бзкж (141Ь) 
и др. 

Новооткритият уникален текст има несъмнено 
голямо значение както за историята на българския 
език и славянското езикознание изобщо, така и 
за историята на българската медицина. 

Третият нов глаголически паметник, който за 
първи път влиза в славистиката, е един откъслек, 
наречен от Й. Тарнанидис „Малък миней" със сиг
натура 4/N. Той е датиран от автора на Описа 
XI—XII век. Състои се от 2 разкъсани листа, от 
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лито в изданието са пубдикувани снимки от две 
паници. Това е засега единственият откъс от 
иней, запазен с глаголица. По писмо представя 

"\пична късна българска кръгла глаголица. Има 
Тпяоеров ДО правопис и четири носовки. Съдържа 

жба за рождението на Йоаи Предтеча и канон 
п"т службата за Петър и Павел. 

Като изключим новооткритите листове от До-
йоомировото евангелие и Бичковския псалтир, всички 
кирилски паметници, за конто се съобщава в Описа, 
са от XI11 и χ ι ν Β· ~~ с а м 0 д в а с а о т x V и е д и н 

от XVI в. 
Най-важен от българските късни паметници е 

един ръкопис, писан от някой си поп Петър по 
времето на Иван Александър през 1370 г. Има 
важна приписка с указание на мястототои времето 
на написването, а също така съдържа сведения 
за бързината, с която е работил преписвачът: за 
g дена е написал целия ръкопис, който се състои 
от 120 листа, като е свързвал по 2 тетради на 
ден. С други думи, на ден писачът е успявал да 
препише до 16 листа! Ръкописът съдържа житие 
на Василий Нови. Даден е от Тарнанидис под 
№ 20/N и е описан на с. 148—156 в книгата. 
Приписката гласи според разчитането на Й. Тар
нанидис : ΡίκκοΑ'ΒΜΈ ποπ[λ пе]туь нспнсь c'ta 
КННГЬ [ВЪ λΈΤΟ] .S,, .W., .0., .Н. ВЬ. РШН ЕЛЬ-
[ Γ Μ Ι Π - Β Η . ш н ц(ь\0н ьсенн кгемлн] JICKOW-E1 нзне-
подь. λ вьсс- [ . . . . ] А»)С«ви. пнсь же СА pic[oifR] 
МН0Г9ГЙ-6ШНК\ГО П0П\ ΓΠί]Τ|)λ. НСПНСЬ̂ Ь. Tf. ?Ъ. .Н. 
д(Ь)НЫ [Пр]С0В\)СЬ ЗЬ А<Ь)НЬ .К. Τ4Τ()λΑλ 3λ ТО 
si\rtK KUJC мн с-гсть Г0Ж]во слово ваьзостн jiaiAH. 
ГБЛЬГ0СЛО]ВСТС. λ ЕЬСЬ В(о)ГЬ. λ Н ΜΝ0Γ0 [. . . ] NC3-
НШЪ ЧНМЪ НС, СЪ ПС(Ь)ЛТН(> I- . . ] . 

При толкова нови и богати ръкописни данни, 
на автора, разбира се, не е било възможно да 
обърне еднакво внимание на всички описвани ръ
кописи. На някои той се спира подробно, на други 
по-бегло. На някои места Описът прилича повече 
на специално изследване и с това книгата има 
също несъмнен принос. Специално внимание, с 
право, е отделено на най-древните паметници. 
Важно е изследването на Тарнанидис например 

1 «ком-ьн знспом* ? 

върху новооткритата част от Синайския евхологий, 
чието издание, както отбелязва, подготвя за печат. 
Изключително полезно е, че Тарнанидис е дал 
снимки от в с и ч к и новооткрити страници на поз-
нати вече ръкописи — от Синайския евхологий, 
от Синайския псалтир, от Добромировото еванге
лие, Бичковския псалтир, от Синайския псалтир 
от XIII в. По този начин текстовете на няколко 
извънредно ценни и богати източници на филоло
гически данни са вече на разположение на учените. 

От тях и от други ръкописи (общо от 27) са 
включени отделни цветни снимки — образци, които 
са направени с високо майсторство. Несъмнено е, 
че изданието прави прекрасно впечатление с тех
ническою си и едиционно равнище. 

Разбира се, както във всеки опис на ръ
кописни книги, така и тук, има някои момен-
ти, които могат да събудят спорове — тълку-
ванията на някои лингвистични факти, разчита-
ния и датировки, мнението за отношенията между 
византийската и славянската култура, между гла-
голицата и кирилицата и др. Трябва да се под-
чертае обаче, че навлизането в подобии спорове 
изглежда маловажно в момента, когато с вълнение 
и благодарност държим в ръцете си тази скъпо-
ценна книга. Новото в нея изпъква, изненадва и 
радва със своята неочакваност и . . . очакваност. 
Въз основа на вече известното подобии ръкописи 
и факти можеха да бъдат предвиждани, но едва 
ли някой е смеел да мечтае, че толкова много и 
толкова древни съкровища ще дойдат един ден 
до нас от далечните векове. 

Това, за което наистина читателят дълбоко 
съжалява, е, че от новооткритите и неизвестните 
глаголически паметници са дадени много малко 
снимки. Особено много огорчават малкото данни 
от новооткрития изключително ценен кодекс, на
речен в Описа „Псалтир на Димитри Олтарник". 
За обширния (145 листа) текст, с приписки и 
вмъкната част, читателят трудно може да съди 
само по единствената снимка. 

От проф. Йоанис Тарнанидис, който има микро-
филмите от новооткритите ръкописи и работи 
върху тях, сега мнозина ще очакват много. Надя-
ваме се, че в скоро време той ще публикува, 
макар на първо време само фототипно, и остана-
лите нови глаголически паметници. Да му поже
лаем плодотворна работа! 
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