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Ãръцките ръкописи са значима и ценена 
част от европейското културно наслед-
ство. Èзследвани и каталогизирани от 
столетия, а в наше време и дигитализи-
рани, те са предмет на проучвания в об-
ластта гръцката палеография и кодико-
логия, на филигранологията, на тексто-
вата критика. Ñтранстванията на тези 
книжовни паметници към Западна Ев-
ропа след падането на Êонстантинопол 
през 1453 г. и създаването впоследствие 
на големи колекции от тях – като тези 
във Ватикана, Ескориал, Париж, Виена, 
Мюнхен, стават основа за развитието 
на цели клонове на хуманитарното зна-
ние и, естествено, на византинистиката. 

Ãръцките ръкописи по българските 
земи функционират столетия наред в 
своята естествена среда на границата 
между гръцката и славянската книжов-
на традиция и остават настрана от вни-
манието на изследователите, макар да 
са споменавани от западни пътешест-
веници и любители на старината още в 
края на XVII в. Въпреки че скоро след 

Îсвобождението българската държава 
проявява грижа за тези ръкописи, а в  
XX в. ги включва във фундаментални 
публикации на знаменити византолози, 
все пак те остават слабо познати или 
неизвестни за голяма част от междуна-
родната медиевистична общност. Àко 
през последните десетина години този 
факт постепенно загубва своята валид-
ност, това се дължи преди всичко на 
Доротей Ãетов – известен български 
специалист по гръцка палеография, ви-
зантийска литература и канонично пра-
во. Ñлед участието му в изготвянето на 
каталог на гръцките юридически ръко-
писи от Центъра за славяно-византий-
ски проучвания „Èван Дуйчев“ при Ñо-
фийския университет „Ñв. Êлимент Îх-
ридски“ Ãетов публикува самостоятел-
но каталог на литургичните ръкописи 
там1, както и каталог на гръцките ръко-

1 G e t o v, D., V. K a t s a r o s, Ch. P a- 
p a s t a t h i s. Catalogue des manuscrits grecs 
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писи в Научния архив на ÁÀН2. Меж-
дувременно той подготвя инвентарен 
списък на гръцките ръкописи на Цър-
ковно-историческия и архивен институт 
(ЦÈÀÈ) при Áългарската патриаршия3 
и публикува няколко приносни статии 
върху тях4, залагайки основите на пред-
ставяния тук каталог на сбирката.

Êолекцията на ЦÈÀÈ, една от най-
ценните ръкописни сбирки, съхранява-
ни в Áългария, датира от 1896 г., когато 
е основана библиотеката на Ñв. Ñинод 
на Áългарската православна църква. Òя 
съдържа около 210 гръцки ръкописа и 
ръкописни фрагменти, най-значимата 
част от които са ръкописите на три Áо-
городични манастира в Òракия – „Ñв. 

juridiques déposés au Centre de recherches 
slavo-byzantines „Ivan Dujčev“ de l'Université 
„St. Clement d'Ohrid“ de Sofia / Κατάλογος 
των ελληνικών νομικών χειρογρά5ων: των 
αποκείμενων στο κέντρο Σλαβο-Βυζαντινών 
σπουδών “Ivan Dujčev” του Πανεπιστημίου 
“Sv. Kliment Ohridski” της Σό5ιας. Aristoteleio 
Panepistimio Thessalonikis, 1994. 168 p.;  
G e t o v, D. A Catalogue of Greek Liturgical 
Manuscripts in the “Ivan Dujčev Center 
for Slavo-Byzantine Studies” (= Orientalia 
Christiana Analecta, 279). Roma, 2007. 618 p.

2 A catalogue of Greek manuscripts in the 
Scientific Archives of the Bulgarian Academy 
of Sciences. Sofia, 2010. 59 p. 

3 G e t o v, D. A Checklist of the Greek 
Manuscript Collection at the Ecclesiastical 
Historical and Archival Institute of the 
Patriarchate of Bulgaria. Sofia, 1997.

4 Например G e t o v, D. Codex Serdicensis 
graecus EHAI 803 – a Codex Pacurianeus? – 
Byzantion, 69, 1999, № 1, 58–64; G e t o v, D.  
Incipitarium for the Apparently Unedited 
Liturgical Canons as contained in the Greek 
Manuscripts, kept in Bulgarian Libraries. – 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, III 
s., 1, 2004, 93–114; G e t o v, D. The Unedited 
Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs 
in the Byzantine and Slavonic Tradition. – 
Byzantinoslavica, 66, 2008, № 1–2, 139–167.

Áогородица Петридзиотиса“ (Áачков-
ски манастир) до Àсеновград, „Ñв. Áо-
городица Àрхангелиотиса“ и „Ñв. Áого-
родица Êаламу“ до Êсанти в Ãърция. 
Ñледващата група са ръкописи, при-
надлежали на Òърновската митропо-
лия и на созополския първенец Ãеорги-
ос Петринос (1800–1893), а освен нея са 
налични няколко ръкописа, придобити 
от случайни откупки и от дарения. Запа-
зени са и неголям брой ръкописи с неиз-
вестен произход. Всички те са предмет 
на аналитично описание в двата тома 
на каталога на Д. Ãетов, с изключение 
на 3 ръкописа, написани с гръцко пис-
мо, но на български и турски език.

Първият том на каталога, публику-
ван през 2014 г., съдържа описите на 95 
ръкописа и 7 фрагмента от най-прес-
тижната част на гръцката сбирка на 
ЦÈÀÈ – ръкописите от Áачковския ма-
настир5. Èзлезлият през 2017 г. втори 
том предлага описанията на останала-
та част от колекцията – 42 ръкописа и 
4 фрагмента, произхождащи от двата 
споменати манастира до Êсанти, как-
то и ръкописи от Òърново и Ñозопол. 
È двата тома са структурирани по схе-
мата на съвременните описи на гръцки 
ръкописи, възприети в немскоезични 
региони6, най-вече, както посочва сами-
ят автор (т. 1, с. X), по модела на ката-
лога на гръцките ръкописи в Àвстрий-
ската национална библиотека във Вие-

5 Значението и качествата на този труд са 
високо оценени в рецензиите на М. Йовчева 
(Y o v c h e v a, M. Scripta & e-scripta, 14–15, 
2015, 379–385), M. Êасан (C a s s i n, M. Revue 
des études Byzantines, 74, 2016, 421–423), Пол 
Êанар (C a n a r t, P. Scriptorium, 70, 2016, 
№ 1, 182–189).

6 Ñрв. новите каталози на гръцките ръко-
писи в Áаварската държавна библиотека в 
Мюнхен, например: Katalog der griechischen 
Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
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на. Òе съдържат кратко въведение (т. 1, 
с. VII–XI; т. 2, с. VII–IX), библиография 
на цитираната литература (т. 1, с. XIII–
XVIII; т. 2, с. XI–XV), списък на съкра-
щенията на наименованията на библей-
ските книги (т. 1, с. XIX; т. 2, с. XVII–
XVIII), списък на използваните симво-
ли и съкращения от общ характер (т. 1, 
с. XXI–XXII; т. 2, с. XIX–XX), описа-
ние на ръкописите (т. 1, с. 3–298; т. 2,  
с. 3–286), началата на неиздадени и на 
неидентифицирани текстове (т. 1, с. 299– 
323; т. 2, с. 287–304), общ показалец (т. 1, 
с. 325–370; т. 2, с. 305–347), таблици с 
илюстрации от описаните ръкописи – 
цветни (т. 1, с. 1–9; т. 2, с. 2) и черно-бе-
ли (т. 1, с. 10–181; т. 2, с. 1, 3–150).

Въведението на първия том предста-
вя историята на сбирката гръцки ръко-
писи от ЦÈÀÈ и началото на нейното 
изследване, поставено с проучванията 
на Èван Ãошев и неговия непублику-
ван инвентарен опис, както и историята 
на Áачковския манастир, основан през 
1083 г. от византийския военачалник от 
армено-грузински произход Ãригорий 
Пакуриан (Áакуриани) за неговите ве-
терани, на който по-късно български-
ят цар Èван Àлександър става покро-
вител и обновител. Вторият том има 
въведение, което описва пренасянето на 
ръкописите от двата споменати гръц-
ки манастира в Ñофия през 1912 г., от-
кроявайки най-интересните между тях и 
посочва останалите описани паметни-
ци: музикални ръкописи от колекцията 
на родения в Ñозопол Ãеоргиос Петри-
нос, 5 ръкописа от манастира Продром 
до Ñерес и 2 от манастира Êосиница 
до Драма. È в двата тома с благодар-

München. Bd. 1: Codices graeci Monacenses 
1–55 neu beschrieben von Viktor Tiftixoglu, 
revidiert sowie mit Einleitung und Registern 
versehen von Kerstin Hajdú und Gerhard 
Duursma. Wiesbaden, 2004. 

ност са споменати изтъкнати членове 
на медиевистичната колегия в Áълга-
рия и чужбина, към които Д. Ãетов се е 
обръщал за консултации и съвет. Òова 
показва не само протоколна любезност, 
а свидетелства за това, как един отго-
ворен автор, сам изтъкнат специалист, 
сверява скрупульозно своите изследо-
вателски заключения с авторитетни по-
знавачи на византийската книжовност. 

Îтносно същинското описание на 
ръкописите Д. Ãетов е взел сполучли-
вото решение да използва в каталога си 
съществуващите сигнатури, избягвай-
ки необходимостта от въвеждането на 
нови такива и от съпоставителни спи-
съци, които често предизвикват обър-
кване при цитирането. Òова, което може 
би ще липсва на ползвателите на описи-
те, е един списък или индекс на описва
ните ръкописи в началото на томовете. 
Макар те да са изредени в бележки под 
линия (т. 1, бел. 15; т. 2. бел. 3, 10, 11, 
12), подобен индекс би улеснил читате-
лите, още повече че сигнатурите не са 
последователни. Òой би бил така поле-
зен, както е полезен индексът на цити
раните ръкописи извън тези на ЦÈÀÈ, 
включен в общите индекси на двата 
тома (като Manuscripts quoted), важен 
например за идентифицирани фрагмен-
ти, намиращи се в други библиотеки. 
Òова, което донякъде смущава, е въвеж-
дането на абревиатурата на англий-
ското наименование на ЦÈÀÈ – EHAI  
(Ecclesiastical Historical and Archival 
Institute). Tо може и да стои добре в ан-
глийския текст, но например на българ-
ски би трябвало да се цитира сигнату-
ра, различна от тази в каталога – напри-
мер ЦÈÀÈ 236, вместо EHAI 236. Áи 
било по-естествено в описа да се въве де 
абревиатурата CIAI – както самият ав-
тор използва транслитерираната абре-
виатура за Националната библиотека  
„Ñв. св. Êирил и Методий“ в Ñофия – 
NBKM.
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Формулярът, по който се представят 
ръкописите в каталога, отговаря на най-
добрите практики на съвременното па-
леографско и кодикологично описание, 
адаптирани от Ãетов в съответствие със 
спецификите на обработвания от него 
материал. Протоколът за т.нар. външ-
ни характеристики е структуриран как-
то следва: сигнатура, датировка, мате-
риал, брой листове, размери на кодекса, 
брой текстови колони на лист, брой ре-
дове. Òези елементи предхождат ана-
литичното описание на съдържанието, 
а след него са изнесени, означени със 
съответни сигли: 

Îценка за състоянието на ръкописа 
(Pres Preservation) – описва физическото 
състояние на ръкописа, нарушаването 
на целостта на кодекса, липсващи час-
ти, идентифицирани фрагменти в други 
книгохранилища или фрагменти, наме-
рени в подвързии от описваната колек-
ция. Много от тези сведения имат при-
носен характер и са резултат от изсле-
дователските усилия на самия автор7. 
Êато цяло от описа се вижда недоброто 
състояние на ръкописите, резултат на 
дълга употреба, но и на неподходящо 
съхранение и неумела реставрация.

Êодикологични характеристики (Q, 
Quire composition and signatures) – отбе-
лязва сигнатури на тетрадите (там, къде-
то има такива), загубата или разместване-
то им, номерацията на листовете и тяхна-
та липса. Правилната последователност 
на листовете е посочена непосредствено 
след наименованието на ръкописа. 

Подвързия (B, Binding) – множество от 
ръкописите са без подвързия или само с 

7 Например идентифицирането като част от 
ЕHAI 803 на cod. Gr. 95 от НÁ „Ñв. св. Êирил 
и Методий“, откритие на Д. Ãетов, публикува-
но по-рано: G e t o v, D. Fragmenta Serdiciensia 
lost and found. – Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik, 56, 2006, 245–260.

остатъчни следи от такава. Ãоляма част 
от запазените подвързии са от т.нар. ви-
зантийски тип – 7–13 мм дъски, обвити 
с кожа, понякога с остатъци и следи от 
металните закопчалки (EHAI8 821, 824, 
829, 830, 831, 833, 839, 846, 394, 402, 410, 
552, 909 и др.). Îписани са и ръкописи с 
подвързии от кожа върху тънки 3–4 мм 
дъски (например 849) или кожа върху 
картон (например 832), или кожа върху 
хартиени листове (например 838), както 
и само от хартия (например 845). Îтбе-
лязани са декоративните щампи върху 
кожените подвързии – например 848 с 
мотивите на Възкресение и Ðазпятие 
Õристово или мотивите на подвързиите 
от манастира Продром от 909 (двуглав 
орел в ромбоидна рамка, флорални и 
геометрични мотиви). Àвторът на ка-
талога посочва и подвързии от ислям-
ски тип (например 851). Òой публику-
ва и свързани с подвързиите приписки 
– например на пловдивския подвързвач 
Õристодул (847, 855). Между публикува-
ните илюстративни таблици няма при-
мер за подвързиите от ЦÈÀÈ, може би 
поради, общо взето, недоброто състоя-
ние на кодексите и техните подвързии. 

Украсата на ръкописите (Ill, illumi
nations) от колекцията на ЦÈÀÈ е опи-
сана прецизно и точно. Òова са основно 
инициали, заставки и литургични указа-
ния в червено. Òрябва да се отбележат 
миниатюрите на цяла страница с изо-
браженията на св. Василий Велики (175, 
л. 4б), на Успение Áогородично (823,  
л. 20б) и отново на св. Василий (вър-
ху златен фон, но силно увредено – 901,  
л. 29б). Украсата е систематизирана в об-
щите индекси на двата тома на каталога, 
където са откроени стилове (Blütenblatt – 
806 и 807 – stile blu, както и множество-

8 По-нататък ръкописите се цитират без 
абревиатурата EHAI.
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то примитивни рисунки с мастило от по-
късни ръце), типове заставки (лентовид-
ни с пъпки и кръгове – например 810, 903; 
„килимни“ – 815; П-образни – например 
810, 853, 903; ластаровидни или rinceaux 
– например 807, 897 и др.).

Ðазчертаването на страниците (R, 
ruling) е представено чрез типовете и 
системите в репертоара на Sautel-Leroy9 
и систематизацията на J. Irigoin10.

За идентифициране на водните зна-
ци (W, watermarks) авторът на катало-
га е използвал филиграноложките ал-
буми на Ñ. Àндреев, Briquet, Eineader,  
V. Nikolaev, Mošin, Mošin–Pajić, Ñтанко-
вић. Òой прецизно е отбелязал степента 
на приликата с референтния воден знак, 
а в няколко случая и невъзможността за 
идентификация – например в ръкопи-
сите 223b, 557b–c, 1158 и др. В общия 
индекс са изведени всички разпознати 
форми на водните знаци, както и тези, 
които са останали неразпознати: напри-
мер 223b – „гърне“, 442а – „орел с ини-
циали GFA и герб“. 

Èдентификацията на копистите и 
стиловете на писмото и почерците (S, 
scribes, scripts) е изключително прино-
сен момент в разглежданото издание. 
Êолекцията на ЦÈÀÈ съхранява образ-
ци от множество различни стилове, на-
пример от трите разновидности на де-
коративния гръцки маюскул (т.нар. Au s-

9 S a u t e l, J.-H. Répertoire de réglures 
dans les manuscrits grecs sur parchemin 
[Texte imprimé]: base de données / établie 
par Jacques-Hubert Sautel à l'aide du fichier 
Leroy et des catalogues récents à l'Institut de 
recherche et d'histoire des texts (= Bibliologia, 
13). Turnhout, Brepols, 1995.

10 I r i g o i n, J. Typologie et description 
codicologique des manuscrits de papier. – In: 
Paleografia e codicologia greca. Atti del II 
colloquio internazionale (Berlino-Wolfenbüttel, 
17–21 ottobre 1983) a cura di Dieter Harlfinger. 
Alessandria, 1991, 7–30.

z eichnungsmajuskel) от епохата, когато 
този тип писмо вече е преминал от пис-
мо на основния текст към декоративни-
те и сегментиращи елементи на тексто-
вото поле – александрийски (803, 804, 
Ap. I, 948 и др.), константинополски 
(421), епиграфски (175, 807, 901, 947). 
Àвторът на описа е идентифицирал ня-
колко ръкописа, изпълнени с високо  -
eстетичното писмо на X–XII в., наре-
чено от Õерберт Õунгер Perlschrift (175, 
218, 804, 807, 812, 828, 1219, Àр. 7 и др.), 
и много повече имитации, създадени от 
преписвачи от късновизантийския пе-
риод със склонност към архаизация (на-
пример в 193, 220, 815, 949, 1218 и др.). В 
ръкопис 218 той е намерил сравнително 
редкия ъглест Hackenstill, късен отглас 
от практиката на писането върху папи-
рус, както и късния вариант на стила 
на манастира на Панагия Îдигитрия в 
Êонстантинопол – ходегон, подража-
ния на който се срещат в редица ръко-
писи (220, 546, 803, 901, 907 и др.). Àвто-
рът означава прецизно освен формата 
на писмото, също графичната система 
(маюскул и минускул), както и функцио-
налността му – ежедневното „обичайно 
писмо“; „филологическо“ писмо – уп-
ражнения курсив на XVII–XVIII в. (на-
пример 557, 580); маниерното „учено“ 
писмо от началото на XVII в. в ръкопис 
461 (към този тип писмо е причислен в 
индекса на т. 2 и почеркът на ръце À и 
Á в ръкопис 345, илюстрирани с табли-
ца 41 – изящен, леко наклонен надяс-
но минускул от втората половина на 
X в.). Èдентифицирани са и почерците 
на известни книжовници като например 
на митрополита на Драма Àнастасий 
(1593–1611) (461); на знаменития Йоан 
Дука Неокесарит11 (421) или на т.нар. 

11 Áиблиография за него вж. S c h m u c k, H.  
Griechischer Biographischer Index. Mün chen, 
2003, S. 437.
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от П. Êанар „преписвач на Метафраст“ 
от XI в. (806); на Èгнатий от Макрини-
ца в Òесалия (826, 847, 849); на свещени-
ка Ãригорий, преписал през 1193 г. Ñа-
ваитския типик (831). Èнтересна е пое-
мата от 6 страници с еротапокритично 
съдържание в агиографския ръкопис 
805 от 1345 г. Ãетов коригира грешката 
на своите предшественици, изследвали 
този ръкопис и идентифицирали писача 
на поемата като Маркос Áрунос, който 
всъщност е поръчителят на ръкописа.

Êъсните приписки (LN, later notes) са 
от особена важност за възстановяване-
то на историята на всеки ръкопис. В раз-
глеждания опис те са подробно и точно 
възпроизведени и дават информация за 
читателите, ползвателите и притежа-
телите на ръкописите; за исторически 
(826 – битката при Пловдив през 1831 г., 
опус тошаването на Ñтенимакос/Ñтани-
мака през 1793 г.) или юридически съби-
тия (например брачно споразумение в 
ръкопис 905), бедствия (например холер-
на епидемия), поклоннически пътувания 
или визити на важни личности и др. 

Ðубриката произход (Prov, provenance) 
e изградена на базата на печатите и ети-
кетите на манастирите и колекциите, към 
които са принадлежали ръкописите, а 
така също на инвентарните описи, посве-
щения и косвени сведения от други ръко-
писи. Îбщите индекси посочват систе-
матизирано местата, от които са дошли 
кодексите на ЦÈÀÈ. Îсвен споменати-
те по-горе богородични манастири и ко-
лекциите на Òърновската митрополия и 
колекциите на Ãеоргиос Петринос и Ãе-
орги Пулеков, като места на произход в 
т. 2 са посочени също така църкви във 
Варна, Царево, Месимер до Воден, Вато-
педският манастир на Ñвета гора, деви-
ческият манастир в Ãаброво и др. 

Под рубриката Bibl, bibliography авто-
рът привежда съществуващите библио-
графски сведения за всеки ръкопис.

Êолекцията на ЦÈÀÈ, описана в два-
та тома (95 ръкописа и 7 фрагмента в 
т. 1, и 104 ръкописа и един фрагмент 
в т. 2), съставени от Д. Ãетов, включва 
ръкописи предимно със съдържание, 
отнасящо се до религиозната практика 
на Áалканите. В нея може да се просле-
ди развитието на прилежащите ѝ лите-
ратурни жанрове в продължителен вре-
меви отрязък – от X до XIX в. В първия 
том е описана интегралната колекция, 
чието начало е поставено с основава-
нето на Áачковския манастир. Àвто-
рът идентифицира един от ръкописите, 
донесени от основателя Пакуриан (Áа-
куриани) – съдържащия екзегетични 
съчинения и писма на св. Василий Ве-
лики ръкопис от Õ в. (803). Òой отчи-
та и възможността към това първона-
чално ядро на манастирската библио-
тека, описано в типика на манастира, 
да принадлежат и двата ръкописа: 804 
(хомилетичен сборник от втората поло-
вина на Õ в.) и 806 (менологий на Ме-
тафраст за първата половина на ноем-
ври от XI в.). Забележителни по своята 
древност са и някои от фрагментите – 
Ãетов целенасочено изследва подвързи-
ите и открива използвани в тях части от 
други ръкописи, което е особено ценно 
допълнение към описа.

По своето съдържание ръкописите от 
ЦÈÀÈ са свързани главно с монаше-
ската практика и манастирското еже-
дневие: библейски текстове (старо- и 
новозаветни книги, лекционарии, апок-
рифни четива); агиографски съчинения; 
канонично право (канони на църковните 
събори, постановления на светите апос-
толи и на отците на Църквата, епити-
мийники, номоканони); граматики, пи-
смовници, молитви, астрономически и 
астрологически съчинения, документи 
и др. Ëитургичните книги и текстове 
(служби, литургични канони, евхологии, 
часослови, литургии, ирмологии, ми-
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неи, триоди, синаксари, параклитици, 
типици и др.), особено онези, които се 
ползват в ежедневното богослужение, 
са представени в по-малък от очаква-
ния обем ръкописи. Òози факт Д. Ãетов 
обяснява освен с нехайството и липсата 
на грижа към ръкописната книга, и с на-
влизането на печатните издания, главно 
венециански, в манастирската практика 
(т. 1, с. Õ).

Музикалните ръкописи съставляват 
немалка част от колекцията на ЦÈÀÈ. 
Представени са няколко стихирара от 
XIII–XIV в. със средновизантийска но-
тация – 812 и 813, 815, 818, 913; няколко 
от XVI–XVIII в. с късновизантийска но-
тация – 814, 816, 817, както и значителен 
брой музикално-литургични сборници с 
Õрисантова нотация от XIX в.: 181, 819, 
839, 840, доксастарий 834, ирмологий 
178 и др. Всички те са надеждни свиде-
телства за развитието на музикалните 
жанрове на Áалканите и за формиране-
то на нотираните им паметници. 

В каталога съдържанието се въвеж-
да с английския вариант на заглавието 
на съответното съчинение и, евентуал-
но, на автора му. Îтделните части се 
представят чрез началата на произве-
денията на гръцки език (освен в случа-
ите, когато това би натоварило прека-
лено описанието и има точно съответ-
ствие в печатно издание, както напри-
мер в доксастарий 903 – т. 1, или в ли-
тургичния сборник 400 – т. 2) и рефе-
ренции към основните компендиуми и 
репертоари по византийска литература 
(например Patrologia Graeca, Bibliotheca 
Hagiographica Graeca, Analecta Hymnica 
Graeca, Clavis Patrum Graecorum, спи-
съкът на гръцките ръкописи на Новия 
завет на Ê. Àланд и др.) или изданията 
на съответния текст. Òози тип описание 
е продуктивен инструмент, даващ пред-
става не само за самия ръкопис, но и за 
историята на текстовете, публикувани в  

него в перспективата на византийската 
литературна традиция. Ñпециално тук  
трябва да се отбележи поредният при-
носен момент в труда на Д. Ãетов – 
това са инципитариите, поместени и в 
двата тома, които съдържат списък на 
началата на неиздадените и неразпоз-
нати текстове от описваните ръкописи, 
тяхното определение и сигнатурата на 
ръкописа, в който са поместени. Îтбе-
лязани са неиздадени текстове на Êоз-
ма Писидийски (доксастик и апостих, 
светилен, Áогородичен и отпустителен 
тропар за 10 февруари – 814); тропари 
от знаменития историк Никифор Êа-
лист Êсантопул (491В); душеполезни 
разкази от Павел Монемвасийски (826, 
881, 442); Περί τ\ς τυρο5άγου (Неделя 
сиропустна) на Òеодор Ñтудит (846) и 
др. Ðазлични анонимни агиографски че-
тива, литургични канони, тропари, сти-
хири, молитви, календарни и гадателски 
текстове и др. предоставят множество 
възможности за бъдещи изследвания. 

Всеки от двата тома е снабден с общ 
индекс (General index), който съдържа 
лични и местни имена (имена на свет-
ци, на йерарси и църковни дейци и 
предстоятели, писатели и композито-
ри, манастири, църкви и населени мес-
та), имената на съчинения, системати-
зирани по жанрове, по различни типове 
книги и по автори; лемите на основните 
репертоари, чиито аналози се срещат в 
описа; хронология на ръкописите (под 
рубрика Centuries); графични стилове, 
водни знаци, преписвачи. 

В двата тома са поместени илюстра-
ции – по една за всеки от описваните 
ръкописи, които представят графичния 
стил, украсата, музикални знаци, под-
писи, интересни бележки, рисунки. В 
повечето случаи те са в оригиналния си 
размер, а там, където е било нужно на-
маляване на изображението, мащабът е 
точно отбелязан. 
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В заключение трябва да се подчер-
тае, че досега нито една ръкописна ко-
лекция, съхранявана в Áългария, не е 
описана по перфектния начин, по който 
това е направено с гръцките ръкописи 
от Църковно-историческия и архивен 
институт при Áългарската патриаршия. 
Двата тома, представени тук, са формат 
от съвременната практика на описване 
на ръкописи, който би трябвало да е за-
дължителен и за българските изследо-
ватели. Ðазбира се, достойнствата или 

недостатъците на подобен труд ще се 
откроят най-вече при работата с него, 
но няма никакво съмнение, че изслед-
ването на Доротей Ãетов, представено 
във великолепното издание на Brepols 
Publishers, е огромен принос в изучава-
нето на византийската графична и лите-
ратурна традиция от Ñредновековието 
до модерната епоха и продуктивно пре-
дизвикателство за всички, които рабо-
тят в необятния свят на ръкописното 
културно наследство на Европа.

Славия Бърлиева,
КирилоМeтодиевски научен център – БАН


