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НОВИ П Р И Н О С И В П Р О У Ч В А Н Е Т О НА М А К А Р И Е В И Т Е 
ЧЕТИ-МИНЕИ И НА ПОМЕСТЕНИТЕ В ТЯХ С Л А В Я Н С К И 
ПРЕВОДНИ И О Р И Г И Н А Л Н И ТЕКСТОВЕ ОТ I X - X V I В. 
Abhandlungen zu den GrofienLesemeniien des Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszellanolo-
gische und textologische Untersuchungcn. Bd. 2. Hcrausgeben von Elina Maicr und Eckhard Weiher 
(=Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontcs ct disscrtationes. T. 49). Freiburg im Breisgau, 
Weiher Veriag, 2006. 449 S. 

През последните години проучването на 
Великите чети-минеи на митрополит Ма-
карий (по-нататък ВМЧ) премина в нов 
етап благодарение на проекта за издава-
нето им по Успенския препис. Провеж-
даните във връзка с проекта научни фо-
руми дават основата за издания като нас-
тоящото, събрало в себе си студии върху 
текстове, обхващащи като хронология 
почти цялото славянско Средновековие. 
За българската, а и за световната палео-
славистика от особено значение са раз-
работкитс върху книжовното наследство 
от IX-X в., за което ВМЧ несъмнено са 
безценен извор. 

В рамките на поредицата Monumenta 
Linguae Slavicae вече излязоха от печат 
три тома с издание на текстовете от ВМЧ 
за месец март1 и един том с изеледвания 
(Abhandlungen zu den GroBen Lcsemenaen 

1 Die GroBen Lcsemenaen des Metropoliten 
Makarij. Uspcnskij spisok. Bd. 1 (=Monumenta 
Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et 
Disscrtationes. T. 39). Freiburg im Breisgau, 1997; 
Bd. 2 (=Monumenta Linguae Slavicae Dialecti 
Veteris. Fontes et Dissertationes. T. 41). Freiburg 
im Breisgau, 1998; Bd. 3 (=Monumenta Linguae 
Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et Dissertationes. 
T. 45). Freiburg im Breisgau, 2001. 

des Metropoliten Makarij)2. Настоящият 
втори том на Abhandlungen... съдържа, 
както и първият, комплексни текстологи
чески, лингвистични и кодикологически 
анализи, повечето от които представляват 
съществен принос в литературно-истори
чески, езиковедски и, не на последно мяс-
то, в методологически план. 

Първата част от обемистия сборник е 
обособена от съетавителите за филоло-
гико-текстологически проучвания на от
деляй средновековни текстове (Philolo-
gisch-textologischeEinzeluntersuchungen), 
поместени във ВМЧ. Изследванията биха 
могли да се разделят условно на два типа 
според техния обект - посветени на изу-
чаването на руски по произход съчинения 
и на южнославянски преводи, отнасящи 
се към периода IX-XIV в. 

2 Abhandlungen zu den GroBen Lesemeniien des 
Metropoliten Makarij. Kodikologische, miszella-
nologische und textologische Untersuchungen. Bd. 
1 (=Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. 
Fontes et Dissertationes. T. 44). Freiburg im Breis
gau, 2000. Вж. също и рецензиите на Л. Тасева 
(Т а с с в а, Л. От грандиозния книжовен 
проект на XVI-ro столетие към вековната ис
тория на славянската православна лите
ратура. - Palaeobulgarica, 26, 2002, № 1, 117-
121) и Е. Блахова (Slavia, 72, 2003, 3, 329-333). 
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В ста гията на Г. Г а д а л о в а „Житисто 
на преподобния Макарий Колязинеки: из-
точницн. композиция, топика, проблеми 
на авторството (по прениса във Великите 
чсти-минеи на митрополит Макарий)" 
(„Житие преподобною Макария Колязин-
ского: источники, композиция, топика, 
проблемы авторства (по списку Великих 
Миней Четьих митрополита Макария)") 
обект на проучваме е руско ai иографско 
произведение, създадено около 1547 г. Из-
слелванията до момента сочат, че то се 
разпространява в две редакции - минейна 
и пространна. Авторката проследява слож-
ната история на текста и насочва внима-
ннсто си към варианта на житисто, по-
местен в Успенския комплект на ВМЧ, ка-
то фактически осъществява сыюставка на 
минейната и на пространната редакция на 
макрониво. Гадалова заключава, че неиз-
вестният автор елсдва строго агиофафския 
канон, вплита устойчиви формули и го-
поси, някои от конто са заимствани от 
тскстове, посветени на други руски евстци. 
Текстологичсската съпоставка между две-
тс редакции на житието доказва първич-
ноетта на версията, разпространяваща се 
в минейнитс сборници. 

Т. Л ь о и г р е II в ста гията „Великите 
чсти-минеи на митрополит Макарий и 
Соборпикът на Нил Сорски (поставяне на 
проблематпката)" („Великие Минеи Четьи 
митрополита Макария и Соборник Нила 
Сорского (к постановке проблемы)") на-
бслязва основните пасоки при едио бъ-
дещо съпоставително изеледване на Ма-
карневите минеи и Соборника на Нил 
Сорски (СНС). Разгледани са възможните 
причини за съетавянето на СНС, истори-
ческият фон, във връзка с който възниква. 
композицията му и принципите на из-
граждане на отделите жития. Or един 
кратък пасаж, в който реал но се съпоста-
вят фрагменти от двата паметника, става 
видно, че в СНС текстовете са били под-
ложени на редакторска обработка, свър-
зана с опростяване и значнтелно съкра-
щаваке на отдел и и фрази и по-обширни 
текстови блокове. 

А. П т с и ц о в а в статията „Сьпоста-
вителен семантичен анализ на глаголите 
к-tVVRTM и 'ζΐΐλ'πι по материал от някои ори-
гинални руски памстници, влизащи в съе-

тава на майскня том на Великите чсти-
минеи*' („Сопоставительный семантиче
ский анализ глаголов к-кд-итн и -̂ нлтн на 
материале некоторых оригинальных рус
ских памятников, входящих в состав май
ского тома Великих Миней Четьих") из-
елсдва посочепи те славянски лексеми от 
семантична гледна точка, използвайки 
терминологията и методологията на Ю. 
Апресян и Н. Арутюнова, Предстааеният 
езиков материал от петпадесет оригинал-
пи руски съчинения, номестени във ВМЧ 
за месец май, свидетелства, че двата гла
гола - извън случайте на почти пълна 
общност в лсксикалното си значение -
образуват ясно изразена семантична опо-
зшшя. Гла1'олът втзд/ктп се употребява 
най-вече за въвеждане на съдържанието 
на знанисто (т.е. най-често отговаря на 
значение™ "разбирам"), докато ξΐΐλτιι се из-
ползва за изразяване на връзка с определен 
обект (т.е. най-често отговаря па зпачс-
нието'познавам'). 

В студията па Т. X е л а и д „Среднове-
ковният славянски превод на старинною 
житие на св. Симеон Сгьлпник (Дивного-
реп) във Великите чети-минеи на Мака
рий" ("The Church Slavonic Translation of 
the Ancient Life of Saint Symeon Stylite of 
Wondrous Mountain in the „Великие Ми
неи Четьи" of Makarii") се извършва про
учваме върху Житието на Симеон Стълп-
ник, създадено в края на VI в. Отделено е 
голямо внимание на предходните нроуч-
вания, на гръцката ръкописна традиция, 
на съдържанието на текста - като преход 
към същноетта на изеледването, а именно 
- славянският превод па житието. Анали-
зът на Т. Хеланд показва, че то е известно 
по пет кьепи руски прениса от XV-XVI 
в. (три от конто в Макариевите чети-ми
неи), като във всички тях текстът се пре-
дава без значими различия. Чрез проуч-
ването на текста на Житието на Симеон 
Сгьлпник авторът достига до извода, че 
преводът има голямо значение за рекон-
струирането на оригинала, тъй като -
както нерядко се установява за ранни пре-
водни славянски съчинения - пезапазе-
ният византийски източник на славянския 
превод е по-старинсн и по-автентичен 
свидстел от наличнитс гръцки преписи. 
Славянската версия се оценява като по-



достоверна в сравнение с грузииската. 
следва точно грьцкия текст и като съдър-
жание. и като сегментация, в някои слу
чаи пази по-добри чегепия от гръцките 
свидетелстаа. В заключение Т. Хеламд 
публикува стсма на ръкоииситс и подчер-
тава необходимости! от издирване на още 
славянски преписи на житисто. за да бъде 
осъществено по-точпо локализиране и 
хропологизнраие на прсвода. 

В проучването на Н. К о б я к „Апок-
рифното Никодимопо еиангелис в старо-
руската писмена традиция O T X V - X V I В." 
(,,Аггокрифическое евангелие Никодима в 
древнерусской письменной традиции XV-
XVI вв.") се съобщават резултатите от съ-
поставка ι а на руските прением, съдържа-
1ци т.пар. първа пиша редакция на апо
крифа. Сравнителният текстологически 
анализ показва, че изеледианите преписи 
на Никодимовото евангелие се разделят 
на две групп. Обстойио е засегнат и въп-
росът за видовете сборници, в конто се 
помества разглежданото апокрифно съчи-
нение. Авторката стига до заключение, че 
разпространението на текста е свързано 
първоначално с поместването му в не-
библейски чети-сборниии (каю четиво за 
Страстната събота и Пасхалния цикъл). а 
^последствие попала в пекалендарни 
сборници (тип Тържествсник. Златоструй 
с допълнителни статии, сборници съе 
смесено сьдържание). Проучването на Н. 
Кобяк доказва, че гази двудялба напълно 
съответства на групирането на отделните 
преписи според текстовите им особено-
сти. 

А. М и н ч е в а („Постничсските слова 
на Исак Сирин във Великите чети-минеи 
на митрополит Макарий") анализира кор
пус от текстовс, конто отдав на са предмет 
на пейните научни търсения. Изследова-
телката извършва преглсд на ръкоииситс 
от XIV—XVIII в.. пазещи текста на Пост-
ническите слова, и прави комплексен ана
лиз, чиято цел е да установи мястото в 
ръкописната традиция на преписа им от 
Успенския комплект на ВМЧ. От двата 
известии превода (А и Б), съетавителите 
на ВМЧ са предночели втория, кой то се 
смята за по-късен. Преписы потвърждава 
регистрираната в досегашните проучвания 
устойчивост на текста, съгласува се с ос-

ганалите преписи от XIV-XV в. по отно
шение на композииията на оглавлението 
и пролога към словата. Самия превод Б 
изелсдователката отпася кьм дейноетта на 
атонския книжошшк Закхей от първата по
ловина на XIV в. Текстологическите и па-
леографскитехарактеристики на преписа 
от ВМЧ свидетелстват за зависимое! от 
атонски образци и дори за вероятен све-
тогорски антиграф. А. Минчева разширява 
този извод с предположение™, че част 
от избраните във ВМЧ текстовс вероятно 
сд и мал и за свой източник южнославянски 
ръкописи, разпространяващи се в Русия в 
края на XIV в. благодарение на пепосред-
ственитс контакти между руските и све-
тогорските манастпри. 

Изследваието на Т. М о с т р о в а „За 
структурни те особености па Книга на про
рок Иеремия в съетава па Великите чети-
минеи на митрополит Макарий" („О 
структурных особенностях Книги пророка 
Иеремии в сое гаве Великих Миней Четьих 
митрополита Макария") сыцо е посветено 
на текстологически въпроси. Във вески 
един от трите комплекта па ВМЧ текстът 
па Книга на пророк Иеремия с запазен по 
два пъти (под дата 1 май) и изеледова-
телката си поставя за задача да сравни 
двете версии на структурно и текстово пи
во. Чрез съпоставка между двата преписа 
в Успенския комплект*!". Мострова уста-
повява, че в тях киноварната маркировка 
па текста е съвършепо различна, значи-
телни са и текстовите песъответствия гго-
между им. Привлсчеинят материал от 
други преписи па старозаветната книга, 
включително и от парнмейпия текст, ана-
лизът на някои пропуски, добавки и пов
торения, свидетелстват, че двете версии 
във ВМЧ имат различии източиици - пър
вата възхожда към преславския тълковен 
превод, докато втората съдържа контами
нация между преславския и повия руски 
превод.засвидетелстваив Генадисвската 
Библия от 1499 г. 

Ръкописната традиция на друга библей-
ска пророческа книга еобект на проучва
нето на Л. Т а с е в а „Книга на пророк 
Иезекиил в съетава на Великите чети-ми
неи на митрополит Макарий" („Книга 
пророка Иезекиил я в составе Великих Ми
ней Четьих митрополита Макария"). Цснт-
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рално място засмат двете версии (без и с 
тълкувания), помесгепи въи ВМЧ непо-
средствено едка след друга под дата 21 
юли. Анализът на изслсдопателката 
включва преппсите в Успенскпя комплект 
на ВМЧ и съпоставптелеп материал от два 
южнославянски и един рускн препис, от 
Паримеиника. гръцки паралели отСептуа-
гиита, от Профстология. Свидетелствата 
на текста се изеледват на три нива - текс-
това пълнота, граматически и лексикални 
вариант. Въз основа на проведеното срав
нение Л. Тасева установява, че преппсите 
въи ВМЧ. макар и независнми един от 
друг, принадлежат към руското разкло-
пепне на ръкописната традиция, като доб
ре пазят пеговн те особен ости. От едка 
страна, те са важен извор за проследявапе 
на историята па текста на библейската 
книга, тъй като на места повтарят неточ-
ностнте в опелелите южнославянски пре-
пнеи (т.е. нмат обш протограф с тях), а в 
редица случаи коршират или добавят оп-
ределени четсния (т.е. спомагат за възста-
новявакето на етаиите на поява па тези 
варианта). От друга страна, в дос тагьчен 
брон примерн преппсите във ВМЧ сьв-
падат с византийските евндетелства (i.e. 
възстановява г първоначадния текст), кое-
то ги превръща в надежден нзточник при 
рекоиструирапето на старооългарския 
кревод на старозавстната книга. 

Изсл едва пего на Л. Т а с е в а и М. 
И о в ч е в а „Мъчепието па св. Аполина-
рий Равепскп в контекста на ранната сла-
ияиска преводна литература" поставя от
цово въпроса за произхода на славянский 
превод па тази агиографска творба. Про-
учвансто се основава на сравнението меж
ду датинския оригинал, гръцкия превод, 
нзвършен през IX в., и славянската версия, 
заназепа в пет късни руски преписа (в ръ-
коиисите F.1.686 и I lor. 912. съхранявани 
в Руската национална библиотека в Санкт 
Петербург, и в комплектите на ВМЧ под 
дата 22 юли). При текетологическата съ-
иоставка на трите версии се установява, 
че: 1) славянският текст се съгласува с 
гръцкия (но не с датинския) в 120 примера; 
2) славянският текст съвпада с датинския 
(но не с гръцкия) в 300 примера; 3) в сла
вя нския текст са регистрирани пропуски 
и добавки на думи или фрази в 150 при

мера; 4) трите версии се различават по-
между си в 43 примера. Л. Тасева и М. 
Иовчева посочват, че систематизиранитс 
дании са свидетелство за невъзможноетта 
славянский i препод да се изведе пряко от 
традиция га на единствения заиазеп днес 
гръцки препис или от датинския текст, 
публикуван в Acta Sanctorum. Его запю 
във втората част на студията си авторки i e 
изеледват езиковите данни на фонетично, 
граматично и лексикално-словообразува-
телно равните. Комплексният им анализ 
доказва гръцката основа на превода, което 
ревизира възприетото в научната литера
тура предположение за превод от латински 
източник. В третня дял от изелсдването 
Л. Тасева и М. Иовчева обръщат внима
ние на граматическите архаизми, отсвет-
вието на утвърдсни моравизми, наличието 
на балканизми, конто изключват възмож-
ноетта за моравски произход на Мъчепие
то на св. Аполинарий и насочва г по-скоро 
към българско книжовно средище. Те ос
тавят отворен въпроса за по-точното да-
тиране на превода с оглед на бъдещи из-
следвания върху пътя, но конто са про-
пикнали в славянската средновековна тра
диция текстовете, посветени на южноита-
лийски светци. 

Предмет на проучването на М. Т и х о-
в а и Е. И в а н о в а е „Римския г патерик 
като извор за историята на медицинсклте 
знания"'. Ексцерпцията на медицинска тер
минология е проведена по два преписа от 
първия славянски превод от IX-X в. (еди-
ният от тях с поместен в Успенскпя комп
лект на ВМЧ под 11 март) и два от втория 
превод, възникнал през XIV в., а за срав
нение се използват текстовете, издадени 
от Ж.-П. Мин в Patrologia latina и Patro-
logia graeca. Проучването има но-скоро 
културологична насоченост, като езико-
вият материал е групиран съобразно съв-
ременната медицинска терминология и 
практика. Събрания г от авторки те ценен 
лексикален материал, както и текстуал-
ните съвпадения и различия между двата 
превода в рамките на публикуванитс фраг
мента биха могли да се нревърнат в бъ-
дсще във важен етап от изелсдването на 
славянските версии на Римския патерик. 

Втората част на сборника Abhandlun-
gen... обединява изеледвания, посветени на 
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генезиса, състаиа и коднкологията на ВМЧ 
(Genc.se und Bcstand der VMC, Kodiko-
logie). В статията „Новгородската превод-
на чети-минейна сбирка: произход, състав, 
гръцки оригинал" („Новгородское пере
водное четьс-минейное собрание: проис
хождение, состав, греческий оригинал") Д. 
А ф и н о г е и о в поставя въпроса за 
възникването и източниците на първона-
чалпия славянски чети-минесн комплект. 
Авторът изедедва съдържанието на руски 
минейни сборници с новгородски про
изход от XV в., като стъпва на предходни 
свои публикации върху отделил произве
дения и извършва нови наблюдения. Той 
формулира хипотезата, че цслогодишният 
комплект, от конто е извършен славян-
ският прсвод. е бил съетавен в констан-
тинополския Студийски манастир в пе
риода 910-920 г. Според Афиногенов пър-
воначално славянската версия се е съе-
тояла от десет тома, изключваща сбор
ници с четива за месеците юни и август. 
Текстовата история на гръцките агиограф-
ски текстове, попаднали в изеледвания 
комплект новгородски чети-минси, сви-
детелства според изеледователя. чс те са 
възникнали пай-късно до последната чет-
върт на IX в., а отражението им в новго-
родските минеи с изключително близо до 
съответните византийски архетипи. Ве
роятно като ключ към решаването на за-
сегнатите о г Д. Афиногенов въпроси биха 
могли да послужат южнославянските че-
ти-еборници, конто не фигурират сред 
привлечените or автора източници, а 
също и южнославянската традиция на от-
делните текстове, без проучването на коя-
то е трудно да се правят окончателни из
води за пронзхода, съетава и отделимте 
етапи при структуриране го на минейните 
комплект. 

В статнята „Описание на ръкописния 
миней от Държавния архив на Новгород-
ска облает" („Описание рукописной минеи 
из Государственного Архива Новгород
ской области") М. Р о ж д е с т в е н с к а 
изнася пълни археографски данни за слу-
жебен миней за месец март, създаден в 
Новгород по времето на Макарий. Въз 
основа на кодикологически и палеограф-
ски сходства с ръкопис F.I.I47 от Руската 
национална библиотека в Санкт Петер-

бур], конто съшо с с новгородски произ
ход, нзелелваният миней се датира в рам-
китс на 20-те години на XVI в. Следо-
вателно той предхожда с около едно дс-
сетилетие съетавянето на ВМЧ. Що се от
пася до неювото съдържанис, изелед-
ването на М. Рождественски показва. че 
редица намети съвпадат с Чудовския чети-
миней, прсдставляващ апограф па мар
тенския том от Успснския комплект на 
ВМЧ. 

Изследвансто на Е. С е р е б р я ко в а 
„За съетава и кодикологическата струк
тура на мартенския том от Софийския 
комплект на Велики те чети-минеи на мит
рополит Макарий (ГИМ, Ум. 201)" („О 
составе и кодикологической структуре 
мартовскою тома Софийского комплекта 
Великих Миней Четьих митрополита Ма-
кария (ГИМ, Ув. 201)") представдява пъл-
но описание на съдържанието на повтор
но открития през 1994 г. мартекски том 
от Софийския комплект па ВМЧ, съетавен 
с личпото участие па митрополит Мака
рий, както свидетелстват неговитс бележ-
ки в текста и по подстата. Рькопиеът. смя-
тан дълго врсме за пагубен, ее съхранява 
в Държавния исторически музей в Москва 
в сбирката на граф А. С. Уваров под 
№ 201. При описанието на всяка огделна 
тнорба от ръкопиеа авторката прилага 
пълна информация от филиграноложки, 
кодикологичен и палеографски порядък. 
Изчерпателносгта на извършените наблю
дения позволява на Е. Серебрякова да ре-
конструира припципите на съетаияне на 
кодекса, конто могат да сеобобшят както 
следва: един копист вписва проложимте 
четива. втори добавя житийните текстове, 
а останадите едипадесет пренисвачи до-
пълват съетава на тома е по-обширни съ-
чинения (напр. Огласителните поучения 
на Кирил Иерусалимски. Лествицата на 
Иоан Синайски, Диалозите на Григорий 
Велики и др.). Авторката установява, че в 
сравнение с изеледвания Софийски пре
ние па мартенския чети-миней, в Успсн
ския са добавени още девет самостоя-
телни произведения, писани от един и 
съшп писан. Вставки I е. както доказва ко
дикологическата им едноролност, са нап-
равспи след зав ьршването на Софийския 
том на ВМЧ. 

87 

http://Genc.se


М.Фом и н а в статия i а „Сборииците 
за нндивидуално четене в състава на Ве-
ликите чети-минеи на митрополит Мака
рий" („Четьи сборники в составе Великих 
Миней Четьих митрополита Макария") 
анализира мястото на текстовите кориуси, 
попаднали нъв ВМЧ от т.нар. четн-сбор-
пици. Особено внимание е отделено на 
взаимоотношението между ВМЧ и Зла
тоструя. Пълната редакция на сбирката 
Златоустови сьчинения е поместена без 
изменение под дата 29 февруари. Кратка ι а 
редакция, която се открива сред четивата 
за 13 ноември, има по-различпа съдба -
извършени са размес гвания в поредноетта 
на словата и е добавено заглавие на цели я 
свод. Изследоватслката установява. че 
пълнотата на обхвата на материала във 
ВМЧ е свидетелство за това, чс съетави-
телите му са ползвали повече от един пре
ние на Златоструя в неговата кратка ре
дакция и са провели съзнателен подбор 
на текстовете. В заключение М. Фомина 
публикува пълен списък на съвпадащите 
произведения между кратката редакция на 
Златоструя и ВМЧ. 

В статията „Предварителен анализ на 
състава на майските томовс от Чудовските 
и Макариевите (по Успенския прение) че
ти-минеи" („Предварительный анализ 
состава майских томов Чудовской и Ма-
карьевской (по Успенскому списку) Минеи 
Четьих") Е. Ш у л г и н а нродължава наб-
люденията си от първия том на Abhand-
lungcn..., посветени на съпоставката между 
ВМЧ и Чудовските чети-минеи и потвър-
ждава направените в предходната си сту
дия заключения. От публикуваното съдър-
жание на ръкописа от Чудовската сбирка 
и от сыюставителната таблица с ВМЧ се 
вижда. че в Чудовския миней отсъетват 
библейските памстници и патристичните 
произведения, а съетавьт е допълнен с тек-
стове, посветени на руски евстци. Анали-
зът потвърждава и друг важен извод -
ВМЧ са един от основните източници на 
Чудовския минесн свод от XVI-XVII в., 
за което свидетелстват както общпоетта 
в състава им, гака и никои палеографски 
и кодикологически характеристики. 

Изследването на Е. С с р е б р я к о в а 
„Орнаментът във Великитс чети-минеи на 
митрополит Макарий" („Орнамент в Ве

ликих Минеях Четьих митрополита Ма
кария") и публикуваниятот нея „Каталог-
албум на застав ките и полихромните ини
циал и от съхранилите се томове на Вели
китс чети-минеи на митрополит Макарий" 
{„Каталог альбом заставок и полихром-
ных инициалов из сохранившихся томов 
Великих Миней Четьих митрополита Ма
кария") имат висока сюйностза проучва-
исю на украсата на руските ръкописи от 
XVI в. Авторката установява, че 69-те зас
тавки в трите комплекта на ВМЧ, изпъл-
пени в стила на повгородскитс скрипто-
рии, се отнасят към традиционния за епо-
хата неовизантийски стил, но важна отли-
чителна черта е включването на слементи 
от старопечатната орнаментика. Въз ос
нова на направения списък на изеледва-
ните елементи от украсата и на подроб-
иото описание Е. Серебрякова достига до 
извода, че от най-ранния Софийски до най-
късния Царски комплект се забелязва пос
тепенно нарастване на броя на заставките. 
Те се откриват във всички случаи преди 
по-обширните библейски и патристичии 
съчинения, а понякога (например при 
евангелнята с тълкувания и Апокалипсиса) 
- и преди отделимте части на тези текстове. 
От направения анализ става ясно, че ук
расата на Софийския комплект е изпъл-
нена от един художник, докато върху Ус
пенския и Царския са работили по ня-
колко души. Изследователката заключава, 
че особенос гите на художествения маниер 
в пришейте па ВМЧ могат да се проследят 
в широк кръг ръкописи от новгородски 
произход. За тяхното бъдещо проучване 
публикуваният каталог ше бъде от несъм-
нена полза. 

Статиите в разгледания тук втори том 
па Abhandlungen... обогатяват с нови на-
учпи факт представата за значимоетта на 
ВМЧ и за поместените в тях разнообразии 
по тип, произход и жанр произведения. В 
изеледванията се засягат широк кръг въп-
роси, извършват се прсцизни аналитични 
наблюдения и се прилагат различии ме
тодологически подходи към средновеков-
ните текстове, а постигнатитс резултати 
са надеждна основа за бъдещи кодиколо
гически, литературно-исторически, фило-
логико-текстологически и лингвистични 
нзеледвания. 
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