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В края на 1988 г. излезе от печат двутом-
ният каталог, разкриващ за първи път 
научно една голяма част от ръкописните 
богатства на доскоро трудно достъпното 
хранилище на Московския държавен ар
хив за древни актове към Главното архив
но управление на доскорощния Съветски 
съюз. Времената сега са такива, че и име
на, и институции бързо се променят — 
вече го няма Съветският съюз. Трансформи-
ра се в Московски държавен архив и т. нар. 
ЦГАДА, но, слава Богу, ръкописните 
паметници са вечни, а оттам непреходни 
остават и публикациите, конто разкриват 
и предават тяхната същност. Описанията 
на ръкописните паметници са тези, конто 
вдъхват живот на една сбирка — добрите, 
подробни описи я съживяват, превръщат я 
отново в библиотека, а лошите я погребват 
и обричат на забрава от ония, за конто е 
предназначена — читателите и изследова-
телите. Ето защо само можем да привет-
ствуваме появата на един нов каталог, 
подготвен от професионалисти с истинска 
грижа за въвеждане в научно обръщение 
на старината. Знаем при какви тежки ус
ловия работят нашите руски колеги — 
„ръкописници", и затова им благодарим, 
че упорито отстояват благородното си 
призвание и превръщат в истинска мисия 
докосването до славянското ръкописно 
наследство. 

Каталогът на ранните ръкописни памет
ници от Московския държавен архив съ-
държа описанията общо на 173 книги, кои-
то се разпределят, както следва: четири от 
XI в.; 6 от XI—XII в.; 13 от XII в.; 8 са 
от междинния период XII—XIII в.; 10 
от XIII в.; 5 от XIII—XIV в. Основната 
част са паметници от XIV столетие — 
общо 123 на брой, а един е с датировка 
XIV—XV в. Негови съставители са, на 

първо място, известната археографка и 
българистка Олга А. Князевска, а след 
това и Н. С. Ковал, О. Е. Кошелева и 
Л. В. Мошкова. Специално трябва да се 
отбележи и участието на добрия познавач 
на старобългарското ръкописно наслед
ство А. А. Турилов. 

Самите паметници са подбрани от осем 
сбирки на архива, от конто най-богати са 
две — тази на Московската синодална 
типография, от която са подбрани 156 
паметника, и на библиотеката на Архива 
на Министерството на външните работи. 
По няколко книги са взети и от фонд № 188 
— основния на бившия ЦГАДА, както и 
от сбирките на известните познавачи на 
сгарата литература Ф. Ф. Мазурин (ф. 
№ 196) и М. А. Оболенски (ф. № 201). 
С по два ръкописа са представени събра-
нията на т. нар. „Саровска пустиня" (ф. 
№ 357) и фонд № 135, обхващащ доку
мента от дореволюционното държавно кни
гохранилище. Една книга е включена от 
сбирката на Антониево-Сийския манастир 
(ф. № 1196). 

В композиционно отношение катало
гът следва най-добрите традиции на сла-
вянската и в частност на руската архео
графия. Той се предществува от кратък 
увод, в който, на първо място, са дадени 
кратки исторически и библиографски све
дения за колекциите, от конто са подбра
ни включените ръкописни книги, а, на 
второ, се изясняват принципите и мето-
дите на описване на паметниците. Схе-
мата на разкриване на ръкописите е в 
съответствие с методическите препоръки 
и указания на Московската археограф-
ска комисия и напълно отговаря на под-
робността, необходима за спецификата на 
един каталог, който не претендира да бъ-
де подробен и напълно изчерпателен нау-
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чен опис. Присъствуват всички елементй, 
конто правят каталожното описание из-
ползваемо от различии специалисти в 
областта на славянското ръкописно на
следство — ьалеографи, литературни ис-
торици, езиковеди, изкуствоведи. култу-
ролози. Единствената рубрика, която бу
ди сериозни възражения, е ,.ИЗБОД." Тук, 
както е и в много други нови руски ката-
лози, са изредени следните „изводи", или 
„редакции": „старославянский, древнерусг 
ский, среднеболгарский, сербский." Та
кова распределение на ръкописите по 
редакции отдавна доказа своята несъстоя-
телност, още повече, че в него липсва ло-
гическа последователност — има „древне
русский", но липсва „древнеболгарский" 
— налице е само „среднеболгарский" (ни-
ма сме започнали от средния си период?). 
Що се отнася до сръбската редакция, то 
тя е еднозначна — няма стара, няма сред-
на — чисто и просто „сръбска" редакция — 
т. е. не се употребяват юсове. Освен всичко 
друго трябва да се признае, че подобно 
разделение се прокарва твърде схематич
но на практика. За български се определят 
само паметниците, изписани от XII в. 
насам с двуюсов правопис. Струва ми се, 
че този подход вече изживя времето си и 
за в бъдеще трябва да пристъпим към по-
комплексно проучване на паметниците, 
към изследването им в няколко посоки, 
преди да определим „изгода", а и произ-
хода им. Във всички останали пунктове 
обаче схемата е напълно зядоволителна и 
дава обективна картина на представените 
ръкописи. Особено полезно е указването 
на липсващите части към всяка книга, 
йакто и началатз на текстовете след все-
ки липсващ пасаж — нещо, което засега 
все още не е станало практика на българ-
ската археография, а е нужно при иден-
тификацията на разпръснати части от съот-
ветния ръкопис. При отсъствието на па-
леографски албум с образци от писмото 
(нещо, което за съжаление по обективни 
причини е чест недостатък на руските 
описи и каталози и е налице и в настоящия 
случай) това остава единственият начин 
за атрибуиране на намерени в други хра
нилища и даже в други държави части от 
многострадалните славянски ръкописи. 

При работа с каталога трябва да се 
има предвид, че описанията са дело на 
различии специалисти, а са подготвяни и 
в различно време, което е дало своето от
ражение. Така например неравномерно е 
разкрито писмото на паметниците. На 
някои места палеографската характерис
тика е направена много прецизно и дава 
цялата необходима информация за всеки 
копист, а на други писмото е характери-
зирано само с две думи и дори не са опре-
делени граничите между отделяйте по-
черци — просто се отбелязва, да кажем, 
„устав мелкий, двух почерков" (с. 32) 

И с това сё изчерПват данните за писмото 
на един паметник от 1096 г. Известна не-
пълнота съществува и при предаването на 
приписките — доста от тях, особено кога-
то са от XVIII и XIX в., са предадени 
накратко и описателно, без да се привежда 
целият им текст. Може би най-големият 
пропуск на справочника обаче е липсата 
на всякакви данни за правописните и 
езиковите особености на включените ръ
кописи, което не позволява да бъде из-
ползуван пълноценно предложениях ма
териал. Този компонент изобщо липсва 
и в дадсната схема на описание в началото. 
И все пак всичко това са изисквания, кои-
то по-трудно могат да бъдат предявявани 
към един каталог, който не претендира за 
цялостен опис, още повече, че трудът има 
своите достоинства в други отношения. 
Така например в него се въвеждат за пър-
ви път някои ръкописи, конто не са били 
включени по различии причини в Предва-
рителния списък и в Сводния каталог на 
ръкописите от X — XIII в., на територията 
на бившия Съветски съюз1, а датировките 
на част от включените в тези две издания 
паметници са прецизирани и стеснени 
(О. А. Князевска). Това са важни предим-
ства, особено като се има предвид, че пред-
лаганите тук ръкописни книги илюстри-
рат най-ранниге периоди от развитието на 
славянската ръкописна и книжовна тра
диция. Всички знаем, че прецизирането 
на датировките на пергаментните памет
ници е трудна и отговорна задача, която 
е по силите на най-изтъкнатите познавачи 
на славянската старина. Освен това в 
описанията са дадени и редица допълни-
телни сведения, конто спомагат за локали-
зацията на книгите; приведена е и пъл-
ната библиография за всеки конкретен 
ръкопис, което значително улеснява по-
нататъшната работа с тях. 

Застъпените в каталога паметници са 
подредени по класическия хронологичес
ки принцип, като вътре в отделните ве-
кови граници е спазван и принципът за 
подредба на ръкописите според съдържа-
нието им. Под № 1 е поместено описание-
то на прочутия старобългарски паметник 
от класическия период — Савината кни
га, датирана X—XI в., като X в. е поста-
вен под въпрос. Описанието е дело на О. 
А. Князевска, която в сътрудничество с 
български специалисти подготвя и изда-
ването на евангелието-апракос. Описание-
то е извънредно подробно, особено вни
мание е обърнато на многобройните нару-

1 Предварительный список славяно-рус
ских рукописей XI—XIV вв., хранящих
ся в СССР. — Археографический ежегод
ник за 1965 год. М., 1966, 177—272; Свод
ный каталог славяно-русских рукопис
ных книг, хранящихся в СССР, XI— 
XIII вв. М., 1984. 
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шения в текста, извънредно изчерпателна 
е и библиографската справка. След Сави-
ната книга са поместени още няколко цен-
ни славянски паметника от ранната епо-
ха (XI — XII в.) от руска редакция, кои-
то са интересни и за българския изследо-
вател с това, че по-голямата част от тях 
са явно непосредствени преписи от старо-
български изводи. В това отношение осо-
бено внимание заслужава един служебен 
миней за м. август (№ 9), който носи яв-
ни следи от български протограф и дава 
сведения за някои езикови особености на 
старобългарския превод. Със съдържа-
нието си привлича вниманието и един праз-
ничен миней от началото на XII в. (№ 16), 
който съдържа препис от службата на 
Кирил Философ за 14. II, също с явен 
старобългарски произход2. Като обобще
ние тук може да се каже, че всички пред-
ставени книги от раннип период заслу-
жаЕат по-обстойно проучванс и трябва са
мо да се съжалява, че не са публикуванн 
части от текстовете им. 

За българската археография от осо-
бено значение в случая са именно българ-
ските по произход паметници в тази част 
от сбирката. Като такива тук са определе-
ни: № 41 — фрагмент от богослужебна 
книга (само 4 листа, конто не позволяват 
по-точна атрибуция) от XIII — XIV в.; 
№ 76 — Кормчая (неизвестно защо наре
чена „Сръбска кормчая") от втората поло
вина на XIV в., която досега не е била 
обект на проучване от български специа
листа, тъй като в картотеките е била озна-
чавана с погрешна датировка — XVI в.; 
№ 78 — Лествица от третата четвърт на 
XIV в. с вероятен търновски произход. 
Най-ценният български ръкопие, пред-
ставен тук, е един сборник със смесено съ-
държание (№ 154) от втората половина на 
XIV в., в който немалка част заемат апо-
крифните съчинения. Той е интересен и 
показателен преди всичко с концепцията 
на съставителя си и подбора на статиите 
си. Тук си съжителствуват разказите за 
трите кръста (на Христос и двамата раз
бойника) с проследяването на родословие-
то на Мария — Богородица, и на жените, 
носещи името Мария, с апокрифното сло
во на ап. Тома за панагията и словото за 
главата на Адам (едно от първите в сбор
ника), поверия за късмета на родените по 
Благовещение, разсъждения за размерите 
на Ноевия ковчег и други подобии съчи
нения, някои от който тук са в единствен 
български препис. Освен това в сборника 
се откриват части от важни съчинения, 

2 Тази служба още преди излизането 
на каталога от печат е била забелязана от 
българската изследователка Б. Мирчева, 
която подготвя публикуването п. 

конто текстологически потвърждават тех-
ния български превод — от типа напри
мер на т. нар. „Пчела", от Физиолога, 
от повестта „Стефанит и Ихнилат" и др.3 

Освен българските по произход памет
ници за нас са интересни и онези книги, 
в конто са включени преписи от творби на 
старобългарските писатели. Сред тях на 
първо място са пролозите за зимната, а 
и за лятната половина на църковната годи
на (№ 51—54, 119—142), в конто задъл-
жително се поместват слова на Климент 
Охридски, от конто най-често се срещат 
тези за Въздвнжение, за Рождество Бого-
родично, Рождество Христово, поучението 
за Богоявление (и на предпразненството 
на Богоявление), на Сретение Господне и 
на Успение Богородично. Творби на Кли
мент Охридски има и в още два от пред· 
ставените ръкописи — Пролог (№ 51), в 
който е отбелязан и празничният ден на 
Кирил Философ, и Пролог за март — 
август (№ 54) от 1383 г., където има де-
ьет негови поучения. Проложно четиво за 
неговия празничен ден — 25. XI, е вклю
чено в Пролог за октомври—ноември 
(№ 120) от първата половина на XIV в. 
Освен това в два от споменатите вече про-
лози (№ 122 и 125) са поместени части от 
„Беседата" на Презвитер Козма. Това са 
т. нар. в самите паметници „Слово за епи-
скопите и поповете" и „Слово за монаси-
те и черноризците". За жалост според 
изнесените в каталога данни в пролозите 
липсват материали за култа към св. Ме-
тодий, а и към други български свет-
ци, като например св. Иван Рилски. 

В заключение може да се резюмира, 
че представената в двутомния каталог 
част от сбирката на ЦГАДА събужда ин
тереса на славистите и на археографите 
в частност и показва колко много още 
неизследвани ценни славянски ръкописи 
има в богатите книгохранилища на бив-
шия СССР. Можем от сърце да пожелаем 
на авторския колектив да продължи тази 
благородна задача и да отрази в пълнота 
ръкописната съкровищница на архива. 
Всеки нов опис отваря нова страница от 
книжовния и духовния живот на славян-
ството и допринася повече от всяка моно
графия за разширяването на представите 
ни за културата на нашата земя. 

3 Паметникът е предмет на изследване 
и от страна на българските изследователи. 
Вж. С т о й к о в а, А. Към историята на 
преводите на Физиолога в средновековни-
те балкански литератури. — Старобълга-
ристика, 1989, № 3, 55—60; Н и к о л о -
в а, Св. Повестта „Стефанит и Ихнилат" 
в българската средновековна литература 
и книжнина. — Старобългаристика, 1990, 
№ 3, 20—42. 
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