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Славистичната наука се сдоби с ново из-
дание на Апостола - Вараждинския анос-
тол от 1454 г. То е подготвено съвместно 
от Музея на сръбската православна църква 
в Белград и Музея на сръбската право-
славна църква в Загреб. Вараждинският 
апостол се съхранява в Музея на сръб-
ската православна църква в Белград, но 
през 1985 г. е бил изложен, заедно с други 
сръбски ръкописи, в Музея на сръбската 
православна църква в Зафеб. През войната 
(1991-1995) е върнат в Белград, тъй като 
сградата на музея в Загреб е била мини-
рана на 11 април 1992 г. 

Книгата е написана във Вараждин през 
1454 г. по поръчка на Кантакузина (Ката-
рина) Бранкович, съпруга на Улрих Втори 
Целски и дъщеря на сръбския деспот 
Джурдже Бранкович. Това е най-старата 
известна досега сръбска книга, писана на 
територията на Горна Славония, г.е. 
днешна Хърватия. Вараждин е град в Се-
верозападна Хърватия, разположен на 
брега на Драва. Градът съществува от 
римско време. Прсз 1209 г. унгарско-хър-
ватският крал Бела IV дава на Вараждин 
грамота на свободен кралски град. През 
1756-1776 г., ио врсмето на Мария-Те-
резия, Вараждин е столица на Хърватия. 
През този период са построени множество 
всликолепни барокови дворци, някои от 

които са запазени и до днес. През 1776 г. 
избухва страшен пожар, който унищожава 
града и столицата се премества в Загреб. 
От средата на XV в. нататък в сръбски тс 
манастири на територията на Горна Сла-
вония (Ораховица, Марча, Лепавица и др.) 
се създават множество книги, а освен това 
по време на Великото сръбско преселение 
през 1690 г. монаси от Милешева, Рман. 
Мощаница, Гомион и други сръбски ма-
настири пренасят в западните земи книгн 
и църконна утвар. 

Изданието на Вараждинския аиостол е 
в два тома, голям формат. Единият том 
съдържа фототипно издание на Апостола, 
много луксозно, с отлични цветни снимки 
в размера на оригинала. В другия том са 
поместени няколко статии, посветени на 
Вараждинския апостол и на времето на 
написването му, с резюмета на руски, анг-
лийски, немски и италиански. 

Първата статия е „Срби у Славонии у 
предтурском периоду" („Сърбите в Сла-
вония в предтурския период") (с. 7-18) от 
С л о б о д а н М и л е у с н и ч , покойния 
вече директор на Музея на сръбската пра-
вославна църква в Белград. Преселснията 
на сърби на запад в областта Славония 
започват по време на голямата борба за 
Балканския полуостров в края на XIV в. и 
особено след трагичната Косовска битка 
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ирез ! З.ЧЧ г. Много сръбски семейства от 
Смедсрсво се преселват на запад след 
сват бата на Кантакузина Бранкович за 1раф 
У.чрих II Целски. По-нататък прсз веко-
всте продължават преселенията на сърби 
в Славония, прсз 1467-1470 г. се преселват 
нели сръбски родове от Босна и Херце-
I овнна заедно с восводата си Владислав 
Херцс! ович, син на Стефан Вукич Косачи. 
Най-видните фамилии от тази област са 
Якпшч. Белмужич, Щилянович, Бакич, 
Божич. Измежду тях има деспоти и князе, 
които отстояват срьбската народност и 
сръбската вяра, от сдна страна, срету нас-
Iъп.нението па исляма от юг, а от друга -
срещу агресивността на римокатолициз-
ма. 

Слсдващата статня е от М о м ч и л о 
С п р с м и ч и с посветена на личността 
на Кантакузина (Катарина) Бранкович (с. 
19-48). Кантакузина Бранкович с по-
малката сестра на Мара Бранкович. 
съпругата на султан Мсхмед II; дьщеря е 
на сръбския деспот Джурдже Бранкович 
(управлнвал Сърбия от 1427 до 1456 г.) и 
на припцсса Ирина от Солунския клон на 
големия род Кантакузини. И тя като 
ссстра си е била забележителна жена, 
образована и талантлива, със силен дух и 
д ьлбока вяра, много привързана към сръб-
ското нравославие. Както всички предста-
вители на голямата фамилия Бранкович, 
и тя е имала вкус към кпигата и е посве-
тила много време и средства за обогатя-
ването на сръбския кпижовен фонд. През 
1434 г., около 15-годишна, била омъжена 
за граф Улрих II Целски, представител на 
една от най-видните немски фамилии. по-
то.мък на Лудвиг Баварски, в родствени 
пръзки с фамилиите Анжуйски и Нема-
ничи. При сватбата Кантакузина била на-
речена Катарина. По време на честите пъ-
тешествия на съпруга си тя управлявала 
неговите многобройни имения. Повече 
време прекарвала в Цсл, във Вараждин и 
в Загреб. Докато живеела в западните 
земи, тя остапала вярна на православието 
и кръстила дъщеря си по православен 
обред. Заради това била заклеймена от 
Иоап Капистран като „враг на Римската 

църква". Прсдполага се, че е имала при-
дворна църква във Вараждин или в Цел, 
където се е служело от православни све-
щеници. През 1453/1454 г. по нейна по-
ръчка във Вараждин е преписан Апостол, 
който до днес е най-ранната книга на 
кирилица от Хърватия. Кантакузина и 
Улрих Целски имат трн деца, но и трите 
умират рано. Първият син Херман умира 
12-годишен, третото дете Джурдже умира 
като пеленаче. Средното дете, дъщерята 
Елизабета, е надеждата на семсйството. 
Тя е сгодена още като съвсем малка най-
напред за големия син на Янош Хуниади, 
Ладислав, за да се изгладят по този начин 
отношенията на унгарския крал с двата 
големи рода - Целски и Бранкович. По-
късно е омъжена, едва 13-годишна, за Ма-
тияш, втория син на Янош Хуниади, но 
скоро умира в двора на унгарския крал. 
След като съпругът й бил убит през 
1456 г. в Белград по нареждане на Лади-
слав Хуниади, Кантакузина загубва голяма 
част от имотите си, а други продава и ку-
пува крепостта Белград в областта Фур-
лания. През 1469 г. отива при сестра си в 
Турция и се заселва в Ежево, недалеч от 
Сяр. Прскарвала времето си преди всичко 
в разговори с монаси от Света гора, У мира 
през 1491 г. и е погребана в църквата в 
Конче край Струмица. 

Кьм двата тома има приложена и малка 
книжка от М о м ч и л о С п р е м и ч, 
озаглавена „Београд у Фурлани^и" („Бел-
град във Фурлания"), която съдържа раз-
каз за крепостта Белград, разположена 
югозанадно от Удине (под властта на Ве-
неция), която Кантакузина купува през 
1465 г. от горичкия граф Леонард най-вече 
заради своя по-малък брат Стефан, ос-
лепен от турците през 1441 г. Брат й се 
оженва за Ангелина, дъщерята на Джур-
дже Арианит, и им се раждат три деца: 
синовс Джурджс и Йован и дъщеря Мара. 
Семейството обеднява все повече, Кан-
такузина заминава при сестра си,абрат й 
умира прсз 1476 г. Султанът иска от 
Кантакузина да му плати големи данъци 
и я изпраща в затвора, затова тя решава 
да продадс Бслград и да подели парите 
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сьс снаха си Ангелина, но сделката нс сс 
осъшестияиа. Ангслина остава още из-
цсстно времс в Белград, успява да омъжи 
дъщеря сн за граф Бонифаиий V Монфе-
ратски и да заложи Бслград. Заминава за 
Унгария, като взема сьс ссбе си и мощнте 
на съпруга си Стефан Слепн. които пог-
ребва в Къпиноно, Сремска област, „в не-
говото отечество". Синът им. деспот 
Джурдже. се замонашва с името Максим 
и в края на живота си слава архиепископ 
па другия Ьслград (на устието на Сава в 
Дунав). Друтият им син Иован упорито се 
бори против турцитс и нс губи надеждата 
да въздш нс отново сръбската държава. 
Семейството прави мпого даровс на све-
т огорските манастири, а през 1509 г. пъз-
етановява Крушедол. И чстиримата са ка-
нонпзирани, всеки огтях има своя служба. 
а имат и обща служба. Паметта на св. Сте-
фан Слеии Сръбски се чества на 22 ок-
томври (9-и по новия стил)1, на св. препо-
добна Ангслипа Сръбска - на 12 август 
(31 юлн), на св. Максим архиепископ 
Сръбски - на 31 (18) януари, на св. Иован 
деспот Сръбски - на 23 (10) дексмври. 
Днсс крепостта Бслград във Фурлания, в 
коя го са живсли четиримата срьбски 
свстци. е разрутпена п забравена. 

Статията на Т о м и с л а в И о в а н о-
в н ч е посветена на сръбската книжов-
ност по времето иа напиевапето на Вараж-
дпнския апосто.т (с. 49-60). Средата на 
XV в. е песпокосн и груден, дори граги-
чен псриод в историята на Балканнте. 

1 Псотдавиа Ценп.рт.т за слаияно-визан-
типеки проучвания „Мван Дуйчеп" при (..'о-
фппскпя универснтст се сдобп с нон, иоиз-
нестен лоссга, прспис на служоата на св. 
Ст сфан С.юии, пж. Д ж у р о в а, А.. В. В с л и-
н о I) и, И. П а т с в. Слово и образ. Ръкоииси. 
нкони и щамни ог сбирката на Цснгьра за 
елапяно-визшп ийски проучвания „Иван 
Дуйчев" п частни колскнии. Ката.тог. С. 2004, 
с. 28; В е л н н о в а. В. Жнтиею на Стсс|)ан 
Нсманя от Стефаи Пьрнопенчани. Фототипно 
издапис на преписц от XV в. - Археографски 
прилочп. 26-27. 2004-2005. 7-105, за службата 
на сн. Стефан Слспн сс сномсиана на с. 13. 

Това е време па ссриозни изпшания за 
книжошюстта, ное н врсмс, когаго пюрят 
големи балкански книжовшщи, наслсдилп 
и обогатили зпачп гелннте постижсния о I 
предходната споха. Аиторът ирави крап.к 
прсглс;! на творбитс, създаденн през I озп 
период: Житие на Стефап Лазаревич оч 
Константин Косгепечки. Повесз за исру 
салимските църкви и пустини от Пикои 
Иерусалнмец, водил продължитслна ко-
рсспонденция с Елена Балшич н сьставид 
през 1441 г. Горичкия сборник. коитосс 
пази в САНУ, под N1' 446, двстс аионимнп 
повести за прснасянето иа мощнте иа си. 
епангслист Лука (през 1453 г.) ог Рогос п 
Смедерево, Надгробна реч на деспот 
Джурдже Брапкович, Парак.тис на Ст е(})ан 
Дсчански от монаха Иосиф, Рилската по-
всст па Владислав Граматик (посочсп е н 
нсговият първи сборник от 1456 г., писап 
в Младо Нагоричино, по-голямата часг 
от който сс пази в Рилския мапас I ир. а 
останалата - в Одсса), Турска хроника па 
Константип Мнхайловнч. Ценного втози 
прсглсд с, че авторът посочва нс само 
творбитс, по и преписите, в които гс са 
запазсни. засдпо с библиотски 1С, в кои го 
сс съхраняват. 1 го-иача гьк е даден преглел 
на книгите (главно бо| ослужсбни: Еван-
гелие, Апостол, Псалтир, Мнпей. Октопх. 
Триод, Пролог, Требник, Служсбник. как-
то и различпи сборннци), които са препис-
вани през този период. като от пово са по-
сочсни и най-важпите преписи зае.чпо с 
кншохранилипцпа, където сс пазят. Тозн 
преглед показва колко свързанн са срт.о-
ската и българската книжовиост прсз з-озн 
псриод, колко преплетени са нътпщаш на 
хората и на кпигите от България и от Сър-
бия - и от личносгите, които принадлсжат 
и на сръбската, и на българската литера-
туРа> к ; , т о Констапгин Костенечки н В.та-
дислав Граматнк, и от книжовните сре-
дища като Рилския манастир, сганали 
притегатслеп ценгърза балканскнгехора 
на перото, п ог миогобронните български 
изводи за сръбски книги, за които авторьт 
акура гно споменапа. 

Закономсрпо най-голямата статия е от 
Д и м и т р и с С т с ф а н о и и ч и е 
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посиегепанасамияръкопис^с. 61—90). Сга-
гията заиочва с кратък увод за Аиостола 
като Сю|осдужсбна книга и иреглед на до-
сегашпнте публикации, в които се спо-
менава за Вараждинскияапостол. Следва 
кодикологично (с. 67-68), палеографско (с. 
70-71), иравописпо и езиково (с. 71-83) 
описанис. По-натап.к авторът сс сиира на 
укрпеата (с. 83-84). подвързията (с. 85-86), 
сьдьржанието (с. 86-87) и приписките(с. 
87-89). Рькописът с копволют и сьдържа 
1 + 282+ [ 1 листа хартия. Първата част об-
хнанът първите 50 лнста и се датира от 
края на XV - началото на XVI в. Писана 
е сьс средсн полууетав по 19 реда на стра-
пица. Съдържа Сказание на Епифаний Ки-
пърски за 12-те апостоли; Разказ на св. До-
ротей Тирски за 70-те апостоли; Слова иа 
св. Иоан Златоуст върху послапията на 
апостол Павсл; Ръководствоза четенето 
на Апостола и за песнето на богослужебни 
гекстове за всички дни през седмицата от 
Великден до Сиропустна неделя; Теофи-
лактовотосказание върхуДеяния. Втората 
част съдьржа последователен (пълен) 
служебен Апоетол, писан с по-дребен по-
|\ус 1 ав по 26 реда на страница. Има една 

основна ръка, само па л. 151V и 152г сс 
рпзличава друга ръка. 

Дадена е характеристика на нравопис-
ниге н езиковнте особености само на 
аностолския тскст. Различват се три ерови 
знака: два начина на нзпнсванеиа ь(с нис-
ка п с висока хаста) и понякога ъ. Високият 
I, сс пише обикновено в слаба позиция. 
Често се употрсбява паерчик, има отделни 
с.тучаи на изясняване на еровете в о и с-, а 
попякога и в л. Йотацнята след гласна най-
често се иропуска, понякога се употребява 
к\, понякога съчетанис Тл. Още по-рядко 
сс упо гребява к в начална позиция и след 
ктасна, но с него се означават меки л и м 
ичмтслн;, мкгожо). ЗнакътУсе пишс понякога 
прсд гласпа, в чужди думи и понякога дуб-
лира п (пТнфол.', МТНРЬ). Епентетично л обик-
новено сс пази. Текстъ т на книгата отра-
зива атонската редакция на Апостола. Д. 
Стефанович посочва гакива характерни за 
а гонската редакция черти като употребата 
па 1;лм'ок'|>ст1.нмк'А вместо по-ранното 
ск.мслголпстл. ппою^кгп.ск-л вместо клрклр. и 

СТ|Ъ\ПЬМИК'Л, ПОСЛЛМЬНМКУ. ВМССТО М10СТ0Л7., 

влсмь вмесго ь-льмнк, нлчсльпнкт. вместо 
КЛЛДА1КЛ, С|>0ДМНК'А ВМССТО ЖЖНКЛ, Т|>СТКГ(1ЛТ11 

вместо [;о1лти СА (за тркцо)). тьфссллкстгл 
вместо КСЛПЧЛК7, (за к"8\'65ос,ос,). По нсгови 
иаблюдения втекстовоотнотение Вараж-
динскияг апосгол стои най-близо до 
апостол № 88 от НБКМ, от който са при-
ложени и снимки. 

Украсата в първата част се състои от 
скромна тясна плетенична заставка. Във 
втората част има една заставка в начало-
то, насловите на големитс текстови цяло-
сти се изписват с едри червени букви, ня-
кои са украсени с растителни мотиви. С 
големи червени инициали. също украсени 
с расгигелпи мотиви, които достигат ло 
пет реда от тскста, се въвеждат уводните 
части към посланията и самитс послания. 
Понякога инициалите са двуцвстни - в 
червсно и синьо. Литургическите указания 
в текста са в чсрвено. 

В месецослова са дадени паметите на 
св. Сава Сръбски и на св. Симеон Сръбски 
Мироточиви ;. 

Има няколко приписки, най-важна от 
които е датиращата и локализирашата, 
изписана с червено на л. 258г: Слл, нжо К7. 
тропцп еднномо\' ьо\- длкшмоу по нлчслгк 
М К 0 . К7.СЛК0МОУ Д ' Ь Л 0 \ ' ВЛГО\' НЖС- № МК 

НЛЧИНЛКМ8 Т ськ|н.шлк-м8 «г- К'л Л'Ь ,ацак 
(6962-5508=1454) мсписл сс си кжткнь! прлкзьг 
к'л клслжммс- цТнлнскьпс, 1лп;ллсти пви 
ЬЛГОЧТМКОМ. Н ^ТОЛМВМКОМ П 1 Г К КНС-ГЬМНС-

К Л О - Л К О у ^ М 110. Д Ь ф С - р Н ДССПОТЛ 140 (1ПЛ 

слшдоьжцл срьвсклго ч~. 
Следващата статия е от Р а д о м а н 

С т а н к о в и ч и е иосвстена на водните 
знаци на Вараждинския апостол (с. 91-98). 
В първата част на конволюта водните 
знаци са три варианта на ръкавица с цвете, 
идентични с ръкописи от началото па 

: Авторът обаче гюсочпа датите им погреш-
но, съответно на 13 януари и иа 8 фсвруари. 
В дсйствитслност и двамата са дадени иа 
пранилнитс си дати - на 14 януари и на 13 
фснруари (даедно със св. Маргиниан), но 
датитс н подето не лича 1 ясно, нонеже лкстът 
с обрязпан и рсстанрирап по краищата. 
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XVI в. Във втората част водните знаци са 
трихълмие, което се датира в първата по-
ловина на XV в., и всзни с осмица, които 
сс датират около средата на XV в. 

Уводната част. оформена в отделна 
кпига, заедно с малката книжка. иосветена 
на Белград във Фурлания, е адресирана 
не само към тссните специалисти - линг-
висти и палеографи, а към широк кръг из-
следователи и любители на старината, на 
славянскоторъкописпо наслсдство. на ис-
торията на Сърбия и на балканските на-
роди. Приложени са цветни илюстрации, 
които много сполучливо допълват писа-
ния текст. Показани са печатите на Джур-
дже Бранкович от 1428 г. и на Лазар Бран-
кович, монета на деспот Джурдже Бран-
кович, гербовеге на фамилиите Бранкович, 
Якшич и Бакшич и на графовете Цслски; 
изображения на владетелите от епохата -
унгарските крале Зигмунд и Матияш Кор-
вин, полско-унгарския крал Янош Хуниа-
ди, османския султан Мехмед II. Показана 
е Есфигменската фамота от 1429 г., на коя-
то са изобразени Джурдже Бранкович със 
съпругата си и иетот шестте им деца (Кан-
такузина е четвъртото); стенописен порт-
рет от манастнра в Грачаница на Тодор 
Бранкович, по-големия брат на Кантаку-
зина, починал като дете. Има изгледи от 
Смедерево, гравюри, които изобразяват 
боевете за Белград през 1456 и 1521 г. Пред-
ставени са много снимки от ръкописи, съз-
дадени през XV в. на Балканите, сред тях 
е и Загребският сборник на Владислав Гра-
магик 0 1 1459 г. Има и четири снимки от 
апостол № 88 от Народната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий" в София, сръб-
ски ръкопис от 1362 г. (представител, съ-
що като Вараждинския апостол, на атон-
ската редакция на Апостола), предоста-
вени на авторите от нашата библиотека 
специално за изданието. С уводните си 
часги и с илюстративния си материал кни-
гата представя широка панорама на Сьр-
бия и Балканите през драматичната епоха, 
когато е създаден ръкописът. През съдбата 
на Кантакузина Бранкович и нсйното се-
мейство, през перипетиите и драма-
тичните обрати в нейния живот, обвързан 
едновременно със Сърбия и нейната борба 

за оцелявапс. със средноевропейските 
държави и княжества, с адриатическите 
реиублики и с все по-засилващата се Ос-
манска империя, можем да видим съдбата 
па балканеките народи, нключително и на 
българския. Книгата пи дава иъзможност 
да се пренессм в сложния и противоречив 
XV в„ изпълнен страгични сьби гня и рух-
нали надежди, но и с отчаяпа борба за 
оцеляване, за запазванс на вярата и с 
несекваща книжовна дсйност на хора, съб-
рали зпания и вдъхповение от натрупапо го 
книжовно богатство, съхранили духа си и 
оставили богато наслсдство на ио гомците. 
Въоръжени с най-мощното оръжие - с.то-
вото, тези книжовници - писапели. пре-
водачи, състави гели на големи сборници. 
изкусни калиграфи и миниатюрис ги. ус-
пянат да съхранят вярата и надеждата. 
духа и националнага идентичност на сла-
вянските балканскн народи. Те създават 
и неповторимата атмосфера па общ кпи-
жовен живот в балканските манастири, къ-
дето до Възраждането творят заедно бъл-
гари и сърби и се раждат истински кни-
жовни школи с големи постижения на ви-
соката словесност. 

*** 
Ще добавя и пякои свои лични наблю-
дения върху Вараждинския апосгол (върху 
втората част от конволюта, коя го сьдър-
жа библейския текст на книгата Апостол). 
Високият к е по-скоро ъ, запюто високата 
хаста завършва с тл.нка хоризонтална чер-
тица. Крассловнитс ерове в голяма степеп 
се поставят правилно на етимологичните 
си места: например окончанието за 3 л. 
ед.ч. сегашно времс е -т-л, а същест-
вителните от меките и смекчените основи 
се пишат с окончание -ь; ̂ уць, п«члть. Прсд 
енклитики краесловният ер се изпуска: 
поло,т.)1,х т«, хкллмм се, гр-н̂  вс» нс- К'АМГ1;ШЛММС. 
Обикновепо се пазят слабите ерове в 1фед-
ставките: слрлсмет сс, съм^ть и сьмрть. 
сггр-кшмм АН. Съчетанието -лтл в сложните 
форми на прилагателиите и причастията 
се изписва -лл: мльтьсклл, лхкьнлл- Обкк-
новено в начална позиция се пишс широко 
о (е) и широко о (о), а понякога и очно о 
(о), глаьпо във формите на показатслното 
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мес тоимение ом-л (омн, он'л, л. 65У). Редов-
но е затвърдяването при формитс на 
обобшителното местоимсние кьсь: К7.сл, 
К'АСО\*. 

Сложните форми на прилагателните от 
мъжки и срсден род в родителен падеж 
завършват на -лго/-*лго: ВЛ кь1шмь\го(л. 80У), 
й трстУлго чл(л. 94У). Миналите страдателни 
нричастия редовно са разширени с на-
ставка -ьн7,, като се изписват с -мм-, с из-
пуснат ь: рлчгмте се рлдостТю нсн-п-ллнмою н 
нросллклкммою (л. 110г). Има затвърдяване 
на окончанията при глаголите от IV спре-
жение: ткороч*, влгодлрсл*. Формите на мина-
дитс дсятелни причастия оттези глаголи 
понякога се образуват по стария модел 
на ^ь: нриствпль (л. 94г). 

В тскстологично отношение ръкописът 
следва атонската редакция, която се от-
личава с голяма степен на единство на 
гекста в ръкописите, независимо от вре-
мето и мястото на написването им. Въп-
реки това във Вараждинския апостол има 
и индивидуални варианти, някои от които 
са много интересни3. 

В Евр. 1:3 четем млчрьтлмие сьстлкл с-го (л. 
232г). На това място апостол Павел казва, 
че Синът е образ на Божията същност -
Харакир тт\с, йтгаатааесос, атоъ. На ла-
гински изразът е гЛ§ига зиЬзШпиае ешз. От-
тук започва разработваието на христо-
логичната догма, а също и употребата на 
думата ълоаташс, в определенията за Си-
на. Това е едно от местата с най-много 
вариации при превода по ръкописитс от 
архаичната група. Има много и разнооб-
разни съответствия при превода на {)7х6ст-
тастк;. което в случая означава 'същност' 
- уНОСТАСЬ, ЛМЦС, К'ЬфЛММ1С, КСТНЬ, Т'КЛЬСТКМ1С-, 

но навсякъде х«рак:тт|р се превежда по 
един и съш начин - с оирл'4'л. В атонската 
редакция за съотвстствие на гжбсттасти; е 
избрана думата слстлк-л и във всички ръ-
кописи по атонската редакция преводът 
па този израз е оврл̂ т, състлкл с-го''. Във Ва-

1 Псичкн данни за вариантите в другите 
аностоли са взсти от кмигата Х р и с т о в а -
Ш о м о в а, И. Служебният апостол в славян-
ската ръкомисна традиция. С., 2004. 

4 Пж. пак там, с. 359. 

раждинския апостол намираме същия 
превод на йтгоатаа'с,, но прсводът на ха~ 
рак:тг|р е различен не само от останалите 
апостоли по атонската редакция, но и от 
апостолитс от архаичната фупа. Има само 
още един ръкопис, в който ^арактт^р се 
превежда с нлчрьтлммк-, това е Чудовият 
Нов завет, където изразът гласи нлчсртлммс 
ппостлсн сго. Трудно е да се каже откъде 
попада този превод във Вараждинския 
апостол, но може би той трябва да бъде 
смятан за вариант на атонската редакция 
и показва, че някои от преводните съот-
ветствия в Чудовия Нов завет, които се 
смятатза индивидуални, имат южносла-
вянски произход и са свързани с атонската 
редакция, с кояго съвпада неговияттекст 
в гю-голямата си част. 

Интересен е текстът в Рим. 11:4. На това 
място апостол Павел разказва за пророк 
Илия и припомня, че Бог казва на пророк 
Илия: „Оставих си седем хиляди мъже, 
които не преклониха колене пред Ваал" -
това е директен цитат от ЗЦар. 19:18. В 
другите апостоли, и по атонската редак-
ция, и от архаичната група тук четем мс 
пр1;кломншж СА колт*но\* клллоеоу5. Тук има 
грешка. Дателният падеж на косвеното до-
пълнение е възприет като притежателсн 
и е отнесен към МЪУКНО и така сее получил 
изразът кол-киоу клллоко\,\ Възможно е в 
първоначалния превод да е стояло клллокм 
и това да е улеснило грешката, като е би-
ла променена само една буква. Вероятно 
отначало преводът с бил ме пр'ЬкломмшА 
кол-кмоч* клллокн, като формата кол-ьмои с за 
р.п. дв.'ч. след отрицанието. От този йзраз 
е получено мс- мр-ккломмшд сд кол-кмо̂ ,* кллло-
ко\;, като тук колгкмо вече е възприето в сми-
съ!п на 'потомство'. Тази грешка е запазсна 
и в годяма част от ръкописите по атон-
ската редакция, но специално във Вараж-
динския апостол тя е поправена, там че-
тем: м*: покломпшс кол-ки-к клллз (л. 145У). Така 
текстът съотвстства точно на думите на 
апостол Павел, като формата кол-кн-к е във 
винителен падеж двойствено число, тъй 
като родителният при отрицание вече е 

' П а к т а м , с. 193. 
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излязъл от употреба. Може би това е ин-
дивидуална поправка на много грамотен 
книжовник, който е познавал отлично Ста-
рия завет, а може би е версия, която съ-
ществува в рамките на атонската редакция. 
Другото място, където е възстановено зна-
чението на израза, е Острожката библия, 
като при това правилно е използвано мно-
жествено число: ие пр^клошиил кол-ънл пре 
вллломъ. 

В Гал. 4:4 има различни варианти даже 
в рамките на атонската редакция. В някои 
ръкописи стои посьлл въ счл своего едн-
ночддлго, въ други: посълл въ сил своего 
едннородьнлго, а в някои изразът е без опре-
деление за сина6. Така е и във Вараждин-
ския апостол: послл вь сил своего (л. 192У). 
По същия начин е в споменатия вече сръб-
ски апостол № 88 от НБКМ и в Генадиев-
ската библия, а също и в някои апостоли 
с архаичен текст (отпреди атонската ре-
дакция): Слепченски, Толстовски, Хвалов 
ръкопис, НБКМ 508. В Гал. 4:11 четем едл 
клко въсвге трочгдн̂  се въ кл (л. 193г). На това 
място в повечето апостоли по атонската 
редакция стои наречието Бе̂ очгмл, а не 
въсочггс7. Наречието въсочгге се намира само 
в Христинополския апостол и в Острож-
ката библия, а в повечето апостоли с ар-
хаичен текст стои лшочгтъ. 

Текстът на Вараждинския апостол заслу-
жава да бъде изследван по-обстойно, той 
поставя въпроси за начина на изписване 
на книгата и броя на източниците, от кои-
то тя е преписвана, а също и за атонската 
редакция - както за броя на вариантите в 
нея, така и за начините, по които се е ут-
върждавала и е измествала предходната 
традиция. 

На л. 110г в четивото за 32-и петък след 
Великден (Шетр. 1:1-22, 2:1-10) има две 
литургически указания: преди Шетр. 1:3 
пише п^в, пе (вероятно означава 'престани 
в петък'), а преди Шетр. 1:9 пише чтн пе -
'чети в петък'. В действителност този от-
рязък от текста също влиза в четивото, но 
същевременнотозитекст(Шетр. 1:3-9) е 

6 Пак там, с. 277. 
7 Пак там, с. 278. 

първата паримия за Петровден, която е 
посочена по този не съвсем точен начин. 
Останалите две паримии за Петровден 
(Шетр. 1:13-19 и Шетр. 2:11-24) не са 
обозначени. Известни са ми още два апос-
тола, в които паримиите за Петровден са 
обозначени - сръбският Матичин апостол 
от XIII в., в който има указания за втората 
и за третата паримии (на л. 41 г и 41V, 42У 
и 43г) и ръкопис № 93 от НБКМ, средно-
български апостол от XIV в. по атонската 
редакция, където има указания и за трите 
паримии (л. 36г, 37г, 37У И 38г)8. Вероятно 
в извода на Вараждинския апостол също 
е имало указание за паримиите, поне за 
първата. 

Месецословът на Вараждинския апос-
тол не е богат, за разлика от месецослова 
на ръкопис № 88 от НБКМ, с който той 
показва най-голяма текстологична бли-
зост. Календарът на НБКМ 88 е много 
подробен, с памети на всяка дата, като 
следва в голяма степен репертоара на 
Йерусалимския типик, а за по-важните 
дати са дадени тропари и даже кондаци. 
Във Вараждинския апостол се намират 
най-стандартните памети, почти без редки 
и локални. От славянските светци са упо-
менати само посочените вече Сава Сръб-
ски и Симеон Мироточиви. От по-редките 
памети може да се посочи Обновлението 
на Божи гроб на 13 септември, Пренасяне 
мощите на св. Кир и Йоан на 28 юни, Съ-
бор на архангел Гавриил на 13 юли и Пре-
насяне мощите на св. апостол Вартоломей 
на 28 август. И четирите празника се дават 
рядко в по-старите апостоли и са харак-
терни за Йерусалимския типик; Пренасяне 
на светия убрус от Едеса на 16 август, кое-
то присъства в някои от старите апостоли, 
посочено е и в НБКМ 88, а също и в пре-
писа на Йерусалимския типик № 201 от 
Църковно-историческия и архивен инсти-
тут в София, български ръкопис от XIV в., 
но липсва в други славянски ръкописи, 
които съдържат Иерусалимския типик (в 

8 Вж. Христова-Шомова, И. Паримии-
те за Петровден в служебните минеи. - Ста-
робългарска литература, 33-34, 2005,430-431. 
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бъдгарския рькопис от XIV в., № 13 от 
библиотеката на Гръцката православна 
шпрнаршия в Иерусалим и в сръбския 
Никодимов типик о г 1319 г.). 

Текстовсте в началото на книгата, в пър-
вата част от копволюта, която с добавена 
вторичпо и в дсйствителност е писана по-
късно, съгцо заслужават внимание. Текс-
говете на Енифаний Кипърски и на Доро-
гей Тирски обикиовено вървят заедно и 
сс сретат прсди всичко в руски аиостоли 
от XVI в. Единствсният друг южносла-
вянски апостол, за който знам. че съдържа 
тсзи два тскста, е в Марцианския сборник 
от XV вД където тези текстове са дадени 
в обратна последоватслност: първо с ио-
местсн разказът на Доротей Тирски, а 
след него е Сказанието на Епифаний Ки-
пърскн. Марцианският сборник съдържа 
Евангедие, Апостол. Откровенис, както и 
няколко кратки текста, свързани с Апос-
тола. В руските апостоли послсдовател-
ността с както във Вараждинския апостол 
- иьрвоеслопото на Енифаний Кипърски, 
а слсд него - на Доротей Тирски10. Пре-
водитс и на двата текста във Вараждинския 
апостол и в Марцианския сборник са раз-
лкчни, а Сказанието на Епифаний Ки-
пьрски е представено и в различни ре-
дакции. Във Вараждинския апостол то е 
по-обширно, а в Марцианския сборник ре-
дппа насажи са съкратени. Доколкото мо-
жс да се съди ог заглавията, началата и 
завършеците на словата, приведени от Кр. 
Станчев, преводиге на тези два текста в 
рускитс апостоли са различни от пре-
водите, както във Вараждинския аностол, 
така и в Марцианския сборник, но все иак 
Вараждинският аностол е по-близо до рус-

" I1 е I и з 1, 5. \'о\'ит т.е$1атспшт ВоБгпасит 
Магаалит. Сос1. ог. 227 (-168). Рас^а, 1991. 

"' Вж. Г о р с к и й , А., К. Н с в о с т р у е в . 
Онисанне славянских рукописей Московской 
Сшюдальиой библиотеки. Т. 1. М., 1855, 320-
321: Д ж у р о в а, А., Кр. С т а н ч е в, Омисание 
славянсклх рукописей Папского восточного 
ннститута в Римс. П / и г о V а, А., К. 3 I а п-
с е V. Саш1о§о с1с1 тапокспт31а^1 с!е1 РоппПсго 
кшию опста1е сН Кота. Кота, 1997, с. 118, 
120. 

7 11а;к.'ооу;1г;1рнка. кн. 3 

ките. За сравнение може да се даде краят 
на разказа на Доротей Тирски: 

В а р а ж д и н с к и а п о с т о л : смй с т м . н 
трьклжс-нь! доро-о-ен. т^рскТс- [;ь1кк цркке. 
ОММСКЬШЬ К-7Ь1К0 МЛПНСЛ С7,СрЛнТе .0. ОЧГЧСММ I 

лпль хк'К\ь. стосчо Б'Кроч.\ й ин^же мм к^шзпс, 
КЬ ГрЬЧЬСкТЙ 1С-̂ Ь1КЬ Пр-ЬЛОЖН^О. И 1ЛК'Ь' ВС*П 

с7,творп;\о ч- (л. 9г-у). 
Ръкопис 31ауо 48 от сбирката на_Папския 

източен институт в Рим: ссн стьш тре-
плжеммьп епкпг Дорофеи Тнрскььь цркке рим-
СКНМ7, (ЛТЪЖОМЪ МЛПНСЛ Н^ВрЛНИС ССДМНДССАТТ, 

0\.*ЧСННК7, СТОЧЧО К-Ьра, Й МНХЖС Н МЬ1 В*/СМШС. К 

греческш 'ь^ьжъ ир'Кложмшс, лв*Е; кстзмт, 
соткорнх^мт,". 

Марциански сборник: сс ксе трьнп иллжс-нн 
иртшнсл н доротк кь рнмп кнкь рнмьскнмк 
(•/нкомь нлпнслвь мстлкнль й тн^ьжс н мп 
КЬ*/ЛМЬШС- II КЬ ГрЬЧЬСКН С711КЬ пр-ЬЛФЖМНС МН 

жс плкн й грьчьсклго вь словиньскн ир-кложьшс-
'КВН ВЬСКМЬ СЬТВОрН^ОМЬ Н^ЛБрЛНМС- .0. 8ЧС-НМК'',. 

Н СТ5Ю 8Т;р8 ЛПЛЬ Б0 ППШСТЬ СУ НМ^ ГЛС НЖС М 

прькнс- нлсь кншс «> \ н п инктоже н н« к-ързе 
ИОМИСЛМТЬ 110 КЬСКрЬСС-НП ,ХКН 1ЧБрЛТН СС 

ССДЛМЬДССеТЬ В-КР0ВЛТН ЕЛ НЬ КТ;Д'Т-ЕЬШИМЬ 
т ^. 

нмь вьскрьсеине с-же к -л) мрьткм;\ь еже кегде нь 
СМ\Ь ЧВДС-СЬ II КЬ1 II ССТЬ МЛ КОМЬЦЬ. ЖС- ММ1НСЛНЬ'1> 

П0ЧТСНН II Вв^ЛМЬТЬСКНХЬ СПМСКЕПЬ СТНМ СЬ ДОрОТЬ 

помнмлсть ^ д кою (31с!) нл дсссте лпле т,клле 
нд'Кжс кьждо н^ь мропокд-вль не скмдлнс -:-'2. 

Вараждинският апостол, и с двете части, 
които съдържа книгата, заслужава ин-
терсса на изследова телите. Огличното фо-
тотипно издание ще улесни много рабо-
тата с нсго и можем да се надяваме, че 
тозн ценен ръкопис ще получи по-обстой-
но проучване, а също и че ще бъдс ирив-
личан в изследвания върху историята на 
Агюстола и на атонската редакция набо-
гослужебнитс книги. 

Искра Христова-Шомова 
Софий ски универеитет 

„Св. Климент Охридски" 

11 Д ж у р о в а, А., Кр. Станчев. Цит. съч., 
с. 118. 

,: Р е I и 5 I. 3. Цит. съч., л. 147 V. 
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