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ВТОРО ИЗДАНИЕ НА МИРОСЛАВОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ 
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pipes 1986 г. Институтът по сърбохърватски 
език към Сръбската академия на науките и из-
куствата в Белград предложи на научната 
общественост второто издание на един от най-
ранните сръбски евангелски преписи — Ми-
рославовото евангелие. Изданието е резултат 
от необходимостта този ценен кирилски ръ-
копис да бъде обстойно изследван от различии 
гледни точки и да заеме своего място в цялост-
ната система на старите славянски ръкописи. 
До този момент световната медиевистика почти 
беше лишена от възможността за изучаване на 
този р:копис с висока стойност в палеографско, 
лингвистично, текстологично и културно-исто-
рическо отношение, тл й като първото, фото-
типно издание на Л. Стоянович1 представляЕа 
библиографска рядкост. 

В настоящото критическо издание на Ми-
рославовото евангелие авторите са си поставили 
като основна задача преди всичко пълното и 
точно предаване на текста на ръкописа. Да-
дени са основни данни за неговата история и 
преглед на съществуващата обширна литера
тура, посветена на този ръкопис, отбелязани 
са палеографските и правописните му особено-
сти и е обърнато заслужено внимание на уни-
калната текстология на ръкописа. Критиче-
ският апарат съдържа разночетения от Вгл-
кановото евангелие, евангелие Църколез № 1, 
Хилендарското евангелие № 8, по тип — пъл
ни апракоси и от три четириевангелия — 
Рашкохилендарското, Макрополското и Бог-
дановото. Текстологичните изследвания се уле-
сняват и от описанието на реда и състава на 
четенията както в Мирославовото евангелие, 
така и във вече споменатите три пълни изборни 
евангелия. Това дава възможност за сравнение 
между най-ранните представители на сръб-
ската ръкописна традиция. 

Мирославовото евангелие е било написано 
с кирилица в Хумската облает, един от глав-
ните сръбски региони в периода XII—XIII в., 

1 С т о j а н о в и h, Л>уб. Мирославдево je-
ван!)еде. Беч, 300 екз. 

\еьан1)еле. Критичко издан*. Београд, 1986. 

за управляващия там в годините 1169—1197 
княз Мирослав, син на Завидин, брат на Сте
фан Неманя. Оригиналният ръкопис (180 тьн-
ки, бели пергаментни листа с размери 41,8х 
28,4 см., в две колони с 22 или 23 реда) се 
еъхранява в Народния музей в Белград, а 
един лист — в библиотеката „М. Салтиков-
Шчедрин" в Ленинград. Рькописът е датиран 
според времетраенето на управлението на княз 
Мирослав в Хум, най-общо през втората по
ловина на XII в. Към тази датировка се при-
държат Л. Стоянович2 и П. Лавров3. Ст. Кул-
бакин4 предполага, че Мирославовото еван
гелие е най-старият сръбски паметник, което 
означава, че написването му е станало не по-
късно от 1189 г., откогато датира грамотата 
на бан Кулин.На неговото мнение не възразява 
и Н. Дурново5, а в по-ново време го потвърж-
дава и Б. Скакич-Симатович". В няколко свои 
статии Д. Богданович7 определи 1185 г. за 
написването на ръкописа, но без да привежда 
доказателствен материал. На основата на сход-

2 С т о j а н о в и h, Лэуб. Мирославдево je-
ване!)ел>, според увода на второто издание, 
с. 3. 

3 Л а в р о в , П. А. Югославянская палео
графия. СПб, 1904, с. 56. 

4 К у д б а к и н , Ст. Палеографска и je-
зичка испитивак,а о Мирославлевом ]еван!)ел>у. 
Сремски Карловци, 1925, с. 4. 

5 Д у р н о в о , Н. Рецензия за горепосо-
чения труд на Ст. Кулбакин.—■ Slavia, 1927, 
N° 3—4, с. 563. 

в С к а к и п - С и м а т о в и п , Б. Неке ис
тине о чуваньу Мирославдевог jeBaH^eaa за 
време другог светског рата. — Археографски 
прилози, 1981, № 3—5, с. 41. 

7 Б о г д а н о в и й , Д. IlcTopnja ерпског 
народа. Т. 1. Београд, 1981, с. 217; Б о г 
д а н о в и Ь, Д. Историка старе ерпске кн>и-
жевности. Београд, 1980, с. 135; Б о т д а 
н о в и h, Д. Развод пирилског писма у Cp6nJH 
до XV века. — В: Славянска палеография и 
дипломатика, Т, 2, С , 1985, 
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ствата в правониса на един от писаряте на 
Мирославовото евангелие, дякон Григорий и 
този на св. Сава (Сава Неманич) А. Белкч8 

смята, че паметникгт е създаден между 1192 
и 1200 г. О. Неделкович9 разглежда Миросла
вовото евангелие като ръкопис от 1180—1190 г., 
а В. Йеркович10 смята евангелието за паметник 
от края на XII в. Е. Карски11 датира ръко-
писа до 1200 г. Авторите на второто издание 
отСелязват в предгоЕора като вероятна дати
ровка предпоследкото десетилетие на XII в., 
но не привеждат подробна аргументация. Би 
трябвало да се обтрне внимание на мнением на 
В. Джурич12, който на основата на анализ 
на буквената украса и миниатюрите пред-
полага, че евангелието е било написано и 
украсено в църквата „Св.. Петър и Павел" в 
Бяло поле, построена от княз Мирослав, както 
недвусмнслено доказва намереният там над-
пнс. Вероятно според средновековната тради
ция тази църква е била княжеският център за 
духовна дейност и тъй като тя е построена ок. 
1195 г., логично е да се предположи, че еван
гелието на ктитора е написано в годините 
1195—1197, т. е. в периода от построяването 
на църквата до края на владичеството на княз 
Мирослав. Тази теза не противоречи на ези-
ковите данни. 

В първото издание на ръкописа Л. Стоя-
нович поставя и втория съществен палеограф-
ски въпрос — на колко писари е дело Миро
славовото евангелие. Според него писарят е 
един, а явните графични различия са резултат 
на по-късното обновяване на ръкописа. П. 
Лавров13 смята, че писарите са двама, като на 
първия са дело страниците до 89 и след 151, 
а вторият е написал останалите. По-късно 
вследствие на детайлен анализ Ст. Кулбакин14 

достига до извода, че ръкопиеьт е дело на двама 
души — главен писар Варсамелеон (според 
надписа в самия край на ръкописа) и дякон 
Григорий, който е безспорен автор на финал-
ния текст, където присъетвува и името му, а 
и на завт ршващите евангелието похвали, конто 
рязко се отличават от останалата част на ръ
кописа по своите правописни норми. Авторите 
на второто издание Н. Родич и Г. Йованович 
коригират мнением на Ст. Кулбакин само 
по отношение на името на главния писар, 

8 Б е л и h, А. Учешпе св. Саве и аегове 
школе у ствараау нове редакци]е ерпских 
пирилских споменика — В: Светосавски збор-
ник. Т. 1. Београд, с. 220. 

9 N е d е 1 j k о v i с, О. Vukanovo jevan-
delje i problem punog aprakosa. — Slovo, 1969, 
No 18—19, с 89. 

10 J e p к о в и Ь, В. Средн>овековне орто-
графске школе код ерба.— тугословенски се
минар за стране слависте, 1980, № 31, с. 22. 

11 К а р с к и й , Е. Ф. Славянская кирил
ловская палеография. Л., 1928, с. 37. 

12 "Б у ρ и h, В. Истори]а ерпског народа. 
Т. 1. Београд, 1981, с. 238. 

13 Л а в р о в , П. А. Палеографическое обо
зрение кирилловскаго письма, Петроград, 1915, 
с. 180. 

" К у л б а к и н , Ст, Цит, съч,, с, 57, 

който според тях негтравилно е наречен Вап-
самелеон, тъй като те смятат, че става въпрос 
за гръцката дума βαλσαμέλαιον cic значение 
'растително масло', която в славянизиран вил 
стой в края на ръкописа по неизвестни причини 
В обстойната си монография15 за Мирославовото 
евангелие Й. Врана предполага, че в създава-
нето на ръкописа са взели участие трима души 
— двама в написването и един като автор на 
буквената украса и миниатюрите. Въпреки 
многобройните изеледвания по този въпрос 
проблемът за авторството, броя на почерците 
времето на обновявапето на ръкописа, съот-
ношението в хронологичен план между на
писването на новоз.аветния текст и финалннте 
похвали остава без окончателно решение и 
предполага бъдещи проучвания. 

Съществен е и въпросът за протографа 
(или протографите) на евангелието на княз 
Мирослав, който генетично е свързан с проб-
лемите за локализацията на източниците, 
за текстологията, праЕОПиса и отразените в 
ръкописа фонологични, морфологични и лек
сика л ни особености. М. Пешикан18 разисква 
проблемите на сръбския правопис и обр.ъща 
внимание на Мирославовото евангелие, като 
представя особеностите на географския ареал, в 
който е съетавен паметникът и който има своето 
стществено значение при формирането на ха-
рактерните му черти: ,.Сам пололса] Хума 
чини логично уочене ;moJHe утицаje на израду 
овог споменика (М. е.): западне ликовне мо
тиве и источну текстолошку основу." Тази 
двойственост на ръкописа следва да бъде про-
следена във всички аспекта, защото това е 
перспективното направление, в което ръко
пиеьт може да даде нова информация, която да 
разкрие по-ясно взаимовръзките и отношенията 
между различните книжовни центрове на юж-
ните славяни, а и на цялото славянство, да 
осветли съдбата и на самите ръкописи и най-
вече да допринесе за проследяването на тексто-
логичните редакции на новозаветния текст. 

По тип Мирославовото евангелие е пълен 
апракос, който няма аналог нито в старобъл-
гарската, нито в староруската традиция (с 
изключение на краткия ръкопис № 9 от сбир-
ката на Григорович, намиращ се в ДБ „В. 
И. Ленин" в Москва), както е установила в 
своето изеледване 17 Л. Жуковска. И. Бърнс18 

отбелязва важна насока за изеледване на ръ
кописа, като го свързва с гръцки пълен апра
кос съе същата текстологична редакция (ръ-

15 V г а п a, J. L'evangeliaire de Miroslav, 
contribution a 1'etude de son origine. 'S-Gra-
venhage, 1961, p. 92. 

16 П е ш и к a H, M. О ортографским ви-
довима ерпске редакци]е — В: Научни сас-
танак слависта у Вукове дане — Реферати и 
саопштенэа, 1985, №.14,1, в бел. на с. 49. 

17 Ж у к о в с к а я , Л. П. Текстология и 
язык древнейших славянских памятников. М., 
1976, с. 51. 

18 Б е р н с, И. Распоред недел>них пери-
копа у Мирославл>евом еван!)ел>у. — Зборник 
народног Myeeja у Београду. 1970, No 6, 
с, 259, 
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копис № 5 от сбирката на Духовната академия 
Б ДБ в Москва). Й. Врана" след убедителен 
текстологичен анализ на дублирането на че-
тивата за 20, 22 и 23 декемвр'и и след сравнение 
на Мирославовото евангелие с Асеманиевото 
и Остромировото евангелие и Савината книга 
доказва, че евангелието на княз Мирослав има 
два протографа в основата си и че по произход 
те са старобт.лгарски и принадлежат на ста-
рата текстологична редакция. И тъй като е 
известно, че тази редакция е включвала крат-
кия вариант на изборното евангелие, на преден 
план излиза въпросът, с какъв текст е бил 
поптлнен ръкописът (вероятно чрез прекия му 
протограф) до типа на пълен апракос. Това 
явно не е текстът от Мстиславово-Вълкановия 
тип пълен апракос, чийто източнйк е бил съз-
даден по гръцки образец в Преслав, защото в 
такъв случай Мирославовото евангелие би 
било идентично с него. Най-вероятно е еЕан-
гелкето на княз Мирослав да има за основа в 
четивата си за дните от понеделник до петък 
евангелски текст, който е старобългарски и 
кореспондира стс споменатия от И. Бърнс 
тип гръцки пълен апракос, т. е. става дума за 
неизвестна по рт копией старобългарска тексто
логична редакция на Новия завет. Вероятно 
тя е била по-късна от направената в Преслав, 
п и като анализът на лексикалните единици с 
доказан Преславски произход (според спи-
с ка на Т. Славова20) показва сравнително 
честа употреба на тези лексеми главно в че
тивата за дните без с бота и неделя от Пет-
десетница до византийската нова година, как-
то и в четивата за Страстната седмица, конто, 
както е известно, са били разширявани в пъл-
ните апракоси. От 125-те преславски лексеми 
в Мирославовото евангелие са употребени 45 
(или 36%), от конто само пет присъетвуват в 
четивата, включени в краткия апракос. Това 
дава основание да се твърди, че в системата от 
протографи на Мирославовото евангелие могат 
да се разграничат две нива — представители 
на първата старобългарска текстологична ре
дакция и на изгубена по-късна текстологична 
редакция с неизвестна локализация, но съе 
старобългарски произход, направена по гръцки 
образец след Преславската, тъй като са налице 
лексикални преславизми. Тази теза до извест
на степей прстиворечи на мнението на О. 
Неделкович21, която евгрзва ръкописното на
следство от Зетско-Хумския регион единстве-
но с Охридската книжовна школа. Наистина 
е възможно преките протографи на евангелието 
на княз Мирослав да и мат Охридски произход, 

19 V г а п a, J. Цит. съч., с. 57; V г а п а, 
J. О odnosu Miroslavljeva evandelja prema 
staroslovjenskim evandelistarima i cetveroevan-
delijima. — Slavia, 1956, No 2, p. 306. 

20 С л а в о в а, Т. Преславска редакция на 
Кирило-Методиевия старобългарски евангел
ски превод. — В: Кирило-Методиевски студии. 
Кн. 6. С , 1989. 

21 Н е д е л> к о в и h, О. Свети Сава и раш-
ка правописна школа. — В: Ме1)ународни науч-
ни скуп Сава Неманий — Свети Сава, декем-
ври 1976, Београд, 1979, с. 181, 

но те. безусловно, макар и неизвестно къде, 
са изпиталй Преславско влияние. Наблюде-
нията върху лексиката на Мирославовото 
евангелие недвусмислено говорят за вртзки с 
Преслав, но те биха имали по-надеждна база, 
ако към изданието стществуваше речник или 
поне диференциален речник на Мирославовото 
евангелие и старобългарските рт.копией (по
добен на този на Втлкановото евангелие, 
направен от Й. Врана22). В по-широк план 
подобна задача си е поставила вече Г. Йовано-
вич23. Изучаването на текстологи ята и лекси
ката на Мирославовото евангелие остава проб
лем с първостепенна научна важност не само 
пв отношение на откриването на :характерните 
черти на евентуалната изгубена старобъл
гарска текстологична редакция, за конто пред-
полага Л. Жуковска, а най-вече по отноше
ние на разкриване на. механизмите на взаимо
действие между създаваните по цялата южно-
славянска територия ръкописи. 

Н. Родич и Г. Йованович са отделили в 
предговора най-голямо внимание на правописа 
на евангелието на княз Мирослав и това е 
напълно оправдано, като се има предвид, 
че ръкописът представлява изключително важ
но звено в изеледването и установяването на 
сръбската правописна норма. М. Пешикан24 

отбелязва, че Мирославовото евангелие „добро 
репрезенту]е архаичну и jom, нестатилизовану 
фазу ерпске редакщце". Като приемам неговото 
мнение, ще си позволя да отбележа още някои 
момента, конто смятам за немаловажни при 
установяването на връзките на ръкописа с 
предходната традиция, а също и при разкриване 
на еволюцията на сръбските правописни нор-
ми. В изданието не е отразена взаимната за-
меняемост на префиксите кь- и cw-, включена в 
изложението на зетско-хумските правописни 
особености, направено от А. -М. Тотомано-
ва25. Липсват достатъчно илюстриращи при-
мери, а това до известна степей усложнява 
работата с изданието. Отсъствува например 
конкретен материал към тезата, че спорадично 
се наблюдава изясняване на ерови гласни в 
силна позиция, което създава затруднения при 
изпелзуването на изданието за подобна справ
ка. В увода е пропуснато да бъде отбелязано 
налпчнето на графичния знак к в първата 
част на ръкописа, дело на главния писар. 
Освен това заслужава да се направи опит за 
интерпретиране на правописа на Мирославово
то евангелие в светлината на тезата на Ив. 

22 В р а н а , J. Вуканово еван()ел>е. Бео
град, 1967. 

23 J о в а н о в и h, Г. О критери]уму из-
бора ]еван1)ел>ских текстова за rpat)y црквено-
словенског речника ерпске редакщие. — Slo-
vo, 31, 1980, 33—39. 

21 П е ш и к а н , М. Цит. съч., бел. на с. 49. 
85 Т о т о м а н о в а , А.-М. , Ив. Д о б -

е в, Ж-И к о н о м о в а.Старобългарски език. 
чебник за XII клас на Националната гимназия 

за древни езици и култури. С , 1986, с. 70. 
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Гтлъбов^ за възникване ha стария сръбсКй 
правопис на основата на еднсеровия правопис 
с ь, характерен за епиграфския материал от 
Преслав и Македонский кирнлски лист. 

На основата на издаиието не е втзможно 
да се анализира т л н о начертанието на бук-
вите, Т1й като приложените снимки на ръко-
писа не включват всички гргфеми, а дори и да 
присчствуваха еднократко, те не бихи мсгли 
да представляват достатъчен материал за па-
леографски наблюдения. Вниманието ка спе-
циалкстите може би ще бгде привлечено от 
начина на изписване на А И Ы, конто безс-
порно кореспондират с преславските графнчни 
принципа — факт, пропускан в иаследваннята 

26 Г ъ л ъ б о в, Ив. Старсб! лгарски език 
с увод в славянского езикознание. С , 1980, 
с. 70. 

на графикам на МирославоВото евангелие до 
този момент. Интерес представлява и графе-
мата п, която засега остава без аналог в ръ-
кописи с несръбски произход и вероятно е свър-
зана с употрсба в рамкпте на щокавското сртб-
ско наречие, както отбелязва М. Пешикан27, 
въпреки че еволюцкята на знака би могла да 
бъде изяснена до известна степен, а ко се про
следят начертанията на герба в Боя иски я 
палимпсест и в някои места в Клоцовия сборник 
и Синайския псалтир, където в изписването 
липсват затвсрени отдолу петли ци. 

Като цяловторсто издание на Мирсславовото 
евангелие представлява научен факт с важно 
значение, ттй като стздава условия за проуч-
вания в много аспекти от страна на широк 
кръг специалиста на един ръкопис с висока 
стойност за славистиката. 

27 П е ш и к а н , М. Цит. сьч., с. 47. 
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