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Стоянка Бабалиевска (София, България) 

ЗА ОЩЕ НЕПРОУЧЕНИ РЪКОПИСИ, ПАЗЕЩИ СПОМЕНА 
ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ 

npoceimumejii Кирило i Мефодш у писемних джерелах Incmumyrny рукопису ЦНБ НАН 
Украши. Каталог рукопислв другси половини XV — першсн чверт] XX ст. Кшв, 1995. 113 с. 

Книгата започва с въведение от П. С. 
Сохан, озаглавено „Кирило-Методиев-
ските традиции в Украина". В него се из-
тъква огромното значение на създадена-
та от „великите български просветители 
Кирил и Методий" славянска азбука за 
културния подем на всички славянски 
народи. Подчертава се, че с приемането 
на християнството в Киевска Русия за-
почват да проникват преводни и ориги-
нални творби на старобългарските писа
тели - сред тях са житията на Кирил и 
Методий, „За буквите" на^ Черноризец 
Храбър, Шестодневът на Иоан Екзарх, 
творенията на Климент Охридски и Кон
стантин Преславски. Проследяват се 
двустранните връзки между България и 
Украина през вековете. като особено 
място се отделя на Киевската духовна 
академия и Киевския университет, под-
готвили редица забележителнл учени. 
изследователи на кирило-методиевски-
те традиции в славянския свят. 

В предговора от съставителката на 
каталога - Л. А. Гнатенко, са описани 
структурата на каталога и принципите за 
представяне на ръкописите. В процеса 
на подготовка на книгата са прегледани 
описите на 74 фонда от сбирката на Ин
ститута за ръкописи към Централната 
научна библиотека на Националната 
академия на науките в Украина. Опреде-
лени са около 400 ръкописа, описвани 
досега непълно, в конто биха могли да се 
съдържат текстове за Кирил и Методий 
- пролози, минеи, летописи, синопсиси, 
степенни книги, хронографи и сборници 

със смесено съдържание. След проучва-
нето на тези ръкописи са открити 86 пре-
писа от съчинения, посветени на Кирил 
и Методий, създадени или приписвани 
на тях, а също и 11 историографски и 
литературоведски изследвания за сла-
вянските просветители. Част от препи-
сите са известии в науката (например 
сред посочените преписи от съчинение-
то „За буквите" на Черноризец Храбър 
само един е новооткрит), други се въ-
веждат за първи път в научно обращение 
(например всичките единадесет преписа 
от Проложното житие на Кирил, вклю-
чени в каталога). 

Ръкописите са описани по следната 
схема: 

1 ) Обща характеристика на писмения 
паметник, в който се намира преписът -
название на ръкописа, редакция(само за 
пролозите и хронографите според мето-
дическите указания на М. Ю. Бубнов), 
датировка (която се определя въз основа 
на следните палеографски критерии -
водни знаци, типове писмо, мастило, ук-
раса, приписки), като при конволютите 
са посочени датировки за всички части 
от ръкописа, формат, количество листове 
в кодекса, украса и подвързия, номерация. 

2) Опис на самия препис, който 
включва название на съчинението, лис-
товете, на конто е разположено (и дата-
та, към която е отнесено съчинението -
за преписите в пролози и празнични ми
неи), език, тип, писмо, водни знаци, укра
са и приписки. Дава се пълното заглавие 
на съчинението в конкретния препис, не-
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говото начало и край (представят се ло
гично свързани фрагменти). Накрая се 
посочват описите на ръкописите, на мес
та има библиографски отпратки и в бе-
лежка обикновено се посочва различна 
датировка на ръкописа в досегашните 
описи, разлика в названието и др. 

Първата част на каталога включва 
следните раздели: 

1) Съчинения, посветени на Кирил и 
Методий: 

Два откъса от Пространного житие 
на Кирил - първият е поместен в праз-
ничен миней от XVII в. и съдържа послед-
ните три глави от Житието, предхождани 
от Проложното житие на Кирил; вторият 
е поместен в Сборник от XIX в. и съдър
жа откъс от диспута със сарацините. 

Два преписа от Похвалата за Кирил 
Философ в ръкописи от XVIII и XIX в. 

Компилация от XIX в. на основата 
на Пространното житие на Кирил и Пох-
валното слово за Кирил. 

Единадесет преписа от Проложното 
житие на Кирил, най-старите от които са 
от края на XV в. 

Пет преписа от Проложното житие 
на Методий в ръкописи от XVI до XIX в. 

Седем преписа от Храбровото съчи-
нение „За буквите", един от тях е от сре-
дата на XVI в. 

Три преписа от XVIII в. на съчинени
ето IV wßp'BTOHbî  пыс'мсме СЛОКСНСКА н ирсло-
ЖС-М1Н ΚΗ'ΛΙΓ'Δ Νζ ГрС-ЧС-СКАГО ΙΑ'/ΤΑΙΚΑ NA СЛА-

KCHCK'ilH. 

Два преписа в степенни книги на съ
чинението 0 пре-ложешн кннгъ и нмдо о Сто-
мгл ΟΙΆΓΛΙΙΑ н о сЬнлосо<Ье̂ 7> КОНСТАНТИНА H 
Мс-(Ьод|ц. 

Тринадесет преписа в хронографи и 
летописци на съчинението IV проложенн' 
КНИГ W ГрСЧОСКАГ ΙΑ^Τ,ΙΚλ НА СЛОКС-МСКн'. 

Шестнадесет преписа от елового за 
второто кръщение на Русия и за „прело-
жението" на книгите от гръцки на сла
вянски. 

2) Съчинения, създадени от Кирил 
Философ или приписвани на него: 

Тук са включени пет преписа от Хер-
сонската легенда и седемнадесет препи
са от трите редакции на съчинението 
ф|лософл гре-чс-екм'' БС-СВДЛ Блгочстнкос- СКА-
'^ине („Беседа на гръцкия философ", „За 

християнската вяра", „За гръцките пра-
теници при княз Владимир"). Последно-
то съчинение е включено въз основа на 
изказани в науката мнения, че то вероят
но принадлежи на Константин Кирил и 
че описаната в Кириловото житие Ха-
зарска мисия може да е била до Киевска 
Русия или пък на връщане от Хазарската 
мисия Кирил и Методий са били в Русия. 

3) Третият раздел включва един пре-
пис от Азбучната молитва. 

Втората част от каталога включва 
единадесет заглавия на историографски 
и литературоведски изеледвания, посве
тени на Кирил и Методий. 

В края на каталога са поместени Аз-
бучен показалец на преписите, който съ
държа конкретните заглавия във всеки 
препис на описаните съчинения; Хроно-
логичен показалец за разпределението 
на преписите по векове; Показалец на 
езика и езиковите редакции на преписи
те; Показалец на видовете сборници, в 
които са поместени преписите; Списък 
на фондовете и 64 заглавия на основната 
литература, използувана при съетавяне-
то на каталога. Публикувани са и сним
ки от четири преписа - на откъсите от 
Пространното житие на Кирил, на Про
ложното Кирилово житие и на съчине-
нията 0 прс-ложс-шн кннгъ н чюдо о Стомъ 
evM'MiA н о философе·̂ ·/. КОНСТАНТИНА И МС-

0Д1Н н <Ь|лосо<Ьл грсчсскАг' БС-ОЬДА влго-
ЧСТНКОС- СКЛ^АМНС-, 

Каталогът дава една добра предста-
ва за това, колко много непроучени пре-
писи от важни кирило-методиевски из-
вори могат да се открият в големите ръ-
кописни сбирки, които досега не са 
описвани детайлно. Макар данните за 
ръкописите и самите преписи да са съв-
сем кратки, те все пак помагат да се до-
нълни картината на разпространението 
на описаните съч инения през вековете. 
Може само да се съжалява, че в каталога 
липсва критическо представянс па съчи-
ненията, на мненията за времето и мяс-
тото на тяхното възникване и за тяхнача 
историческа стойност. Разграничаване-
то на изворите от късните компилации 
би повишило значително стойността и 
използваемоетта на този безспорно по
лезен справочник. 
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