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СЛАВЯНСКИ СВЕТЦИ
В КИРИЛСКИ РЪКОПИСИ В ХЪРВАТИЯ
Анотация
В статията се прави кратък преглед на книгохранилищата с кирилски ръкописи и
старопечатни книги на територията на Хърватия. Освен добре познатите
ръкописни фондове в архивните отдели на Хърватската академия на науките и
изкуствата в Загреб (HAZU) и на Националната и университетска библиотека в
Загреб (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), описани още през ХIХ в. от В.
И. Ламански, Б. Цонев и В. Мошин, са отбелязани и по-малко познатите
ръкописни и старопечатни сбирки от Музея при Загребско-Люблянската
митрополия на Сръбската православна църква в Загреб и на Пакрачко-Славонската епархия в Пакрац, а също така старопечатните книги в манастира Лепавина.
Изследването се базира върху кирилски ръкописи от ХІІІ–ХVІІІ в., които
съдържат памети на славянски светци. Ръкописите, прегледани de visu, са
представени по книгохранилища и в хронологичен ред, а след това в
последователността на църковния календар са ексцерпирани съответните
памети. Посочени са някои пропуснати в описите памети на славянски светци
от сбирката на HAZU, сред които – на св. Кирил (14 февруари), на св. Кирил и св.
Методий (7 април), на Иларион Мъгленски (21 октомври), а също така са
отбелязани славянски памети в ръкописи, които не са привличани с тази цел
досега – в Требника от ХVІІ в. в Музея на сръбската църква и кирилските
ръкописи от Славонската епархия. Представените данни хвърлят светлина
върху южнославянските – българо-хърватски, българо-сръбски и общославянски
книжовни контакти през Средновековието, Възраждането и Новото време.
Kлючови думи: кирилски ръкописи и старопечатни книги в Хърватия, памети на
славянски светци

Славянските кирилски ръкописи и старопечатни книги в Хърватия се съхраняват главно в ръкописните отдели на Хърватската академия на науките (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, нататък –
HAZU) и на Националната и университетска библиотека (Nacionalna i
sveučilišna knjižnica u Zagrebu, нататък – NSK) в Загреб. Малкa част
ръкописи, старопечатни книги и документи има също така и в Музея
на Сръбската православна църква при Загребско-Люблянската митрополия в Загреб (Музеј Српске православне цркве Митрополије загребачко-љубљанске, нататък – МSPC). Там се съхраняват преди всичко
художествени артефакти – икони, иконостаси и църковна утвар. Освен
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в Загреб ценна сбирка на кирилски ръкописи, старопечатни книги и
документи има и в Пакрачко-Славонската епархия на Сръбската православна църква в град Пакрац, наричана от 1959 г. Славонска епархия
(Eparhija Pakračko-Slavonska, нататък – Sl) 1.
Логично е да се търсят кирилски ръкописи и старопечатни книги
както в библиотеките, така и в православните манастири на територията на Хърватия. По отношение на ръкописите задачата се оказа безрезултатна, защото те са събрани за съхранение още от Югославската
академия на науките. Сега в някои от тези манастири са останали само
старопечатни книги. Голям е броят на старопечатните книги в манастира Лепавина, в пределите на Загребско-Люблянската епархия, който се
намира на североизток от Загреб2. Старопечатни книги се съхраняват и в
манастирите Гомирие и Крупа. Ръкописи и книги е имало и при храма
„Св. Николай“ в с. Църквеница близо до о. Крък, но те са изнесени и сега
храмът пустее – заключен е и, както разбрах от местните жители, се
отключва един път годишно на храмовия празник.
Целта на настоящия текст е обзор на кирилските ръкописи, които
съдържат памети и жития на славянски светци в библиотеките на Хърватия, за които ми е известно, че притежават сбирки с кирилски ръкописи: 1. Архивен отдел на Хърватската академия на науките в Загреб
(HAZU); 2. Архивен отдел на Националната и университетска библиотека в Загреб (NSK); 3. Музей на Сръбската православна църква при
Загребско-Люблянската митрополия в Загреб (МSPC); 4. Библиотека
на Славонската епархия в Пакрац (Sl).
В посочените четири библиотеки, в хронологична последователност и с оглед на жанровата принадлежност на ръкописите, са систематизирани паметите на славянски светци съответно в календарите на
ръкописни евангелия, апостоли, синаксари, минеи, псалтири с последование и др. от периода ХІІІ–ХVІІІ в. Светците са представени според
реда им в църковния календар.
Понятието славянски светци включва светците на различни славяни, но отнесено към разглежданите кирилски ръкописи се ограничава
само до онези славянски светци, за които се срещат памети в православния календар.
Кирилските ръкописи в Хърватия са прегледани и описани още през
ХIХ в. от В. И. Ламански [3], по-късно от Б. Цонев [10] и В. Мошин [15],
[16], [17], [4], [14] и др. Teмата за славянските светци в тях не е нова в
медиевистичните проучвания. Представяйки славянските кирилски ръ1
Посочените библиотеки, музеи и храмове посетих през октомври и ноември
2017 г. по време на изследователска специализация в Загреб по програмата на МОН
за сътрудничество между България и Хърватия, а също през май 2018 г. във връзка
с програмата за преподавателска мобилност Еразмус+ на Софийския университет.
2
Отец Теофан с радост ми показа всички старопечатни книги, съхранявани там,
но описанието им ще бъде обект на друго изследване.
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кописи в Загреб, В. И. Ламански [3] и В. Мошин [15], [16] отбелязват
наличието или отсъствието на славянски памети. Кирилски ръкописи на
територията на Хърватия, съдържащи памети и жития на славянски светци, са привличали в своите изследвания Р. Павлова [5], Е. Томова [7], И.
Христова-Шомова [9] и др. Друг аспект на агиологията – формите на
имената на християнски светци в хърватската глаголическа писменост в
сравнение с формите им в български, сръбски и източнославянски, предимно кирилски ръкописи от X–XIV в., са изследвани от М. Димитрова
[12]. Целенасочено с темата за славянските светци в кирилските ръкописи на Хърватската академия на науките, на Националната и университетска библиотека в Загреб и на библиотеката в Любляна се занимава Елена
Томова, чиито наблюдения са за мен сериозна основа за надграждане на
темата с привличане на ръкописи от други библиотеки в Хърватия.
Прегледах de visu наново съдържанието на славянските ръкописи в
Хърватската академия на науките и в Националната и университетска
библиотека в Загреб с оглед наличие на славянски памети. Потвърдих
известните факти, но добавих и някои нови, пропуснати сведения за
присъствието на славянски светци, например паметите в кирилски ръкописи от Архива на HAZU. Нови по тази тема са данните (памети,
жития, служби и др. за славянски светци) от ръкописи в Музея на сръбската православна църква при Загребско-Люблянската митрополия в
Загреб и библиотеката на Славонската епархия в Пакрац.
1. Архивен отдел на Хърватската академия на науките в Загреб
(HAZU)
Кирилски ръкописи от XIII–ХVІІІ в., съдържащи сведения за славянски светци: календари на евангелия и праксапостол, пролог, стишен пролог, миней, календари на псалтири и часослов3
ЧетвТърн – Четвeроевангелие, Търновско, българска редакция,
1273 г. – HAZU, III a 30 (Mih. 35), Моšin 63 ([15]: 120–121).
ИзбЕвЛесн – Изборно евангелие, Лесновско, сръбска редакция, края
на XIII – нач. на XIV в. – HAZU, IV d 12 (Mih. 8), Моšin 65 ([15]: 122–123).
Работата си с ръкописите започнах с преглед на публикациите на Владимир Мошин (Моšin, V. Ćirilski rukopisi Jugoslovenske akademije Zagreb. I. Dio, Opis rukopisa.
1955 и Моšin, V. Ćirilski rukopisi i pisma Nacionalne Sveučilišne Biblioteke u Zagrebu.
In: Radovi Staroslavenskog institutа. Т. 5, № 5. Zagreb, 1964) в Старославенския институт в Загреб, научния център, който е посветил основната си дейност на хърватските
глаголически ръкописи. В Старославенския институт бях посрещната много топло
от колегите там, които ме поканиха да изнеса лекция, посветена на св. св. Кирил и
Методий и пътя на славянската писменост („Кирил и Методий и литературният модел на апостолите просветители в старите славянски литератури“, 14 ноември 2017).
Благодаря най-сърдечно на д-р Вида Вукоя, директор на института, на научните сътрудници д-р Милан Михалевич, д-р Весна Бадурина-Стипчевич, д-р Иван Ботица,
д-р Андреа Радошевич, библиотекарката Бланка Цекович и др.
3
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ЧетвБогд – Четвeроевангелие, Богданово, сръбска редакция, края
на XIII – нач. на XIV в. – HAZU, III c 20 (Mih. 24), Моšin 69 ([15]:
125–126).
ЧетвРайк – Четвeроевангелие, Райково, сръбска редакция, средата
на XIV в. – HAZU, III b 23 (Mih. 10), Моšin 70 ([15]: 126–128).
ЧетвДаб – Четвeроевангелие, на дяк Дабижив, сръбска редакция,
втората четвърт на XIV в. – HAZU, III b 4 (Mih. 21), Моšin 71 ([15]:
128–129).
ЧетвДов – Четвeроевангелие, Довеженско, сръбска редакция, от средата на XIV в. с ръкописни допълнения от втората половина на ХVI в.
– HAZU, III c 5 (Mih. 2), Моšin 72 ([15]: 129–130).
ЧетвСлепч – Четвeроевангелие (Слепчанско), сръбска редакция, от
средата на XIV в. – HAZU, IV d 3 (Verk), Моšin 73 ([15]: 130–133).
ЧетвСкоп – Четвeроевангелие (Скопско), сръбска редакция, първата половина на XV в. – HAZU, III с 26, Моšin 77 ([15]: 134–135).
ПраксапМих – Пракс-апостол (Михановичев), сръбска редакция,
първата половина на XIV в. – HAZU, III b 17 (Mih. 28), Моšin 92 ([15]:
145–146).
Пролог КонстМок – Пролог митрополита Константина Мокийского, сръбска редакция, края на XIII или нач. на XIV в. – HAZU, III с 6
(Mih. 27), Моšin 111 ([15]: 157–162).
Миней посл. четв. XIV в. – Пролог-миней, декември-август, сръбска редакция, посл. четв. XIV в. – HAZU, III с 22 (Mih. 23), Моšin 113
([15]: 170–175).
СтишПролог 1570 – Стишен пролог за зимното полугодие, септември – февруари, от Крък, сръбска редакция, 1570 г. – HAZU, III с 8
(Kuk. 763), Моšin 115 ([15]: 178–183).
Псалтир първа пол. ХVІ в. – Псалтир с последование, сръбска редакция, първа пол. на ХVІ в. – HAZU, III а 24 (Kuk. 713), Моšin 118
([15]: 186–187).
Псалтир 1630 – Псалтир с последование, сръбска редакция, 1630–
1631 г. (от Ораховица) – HAZU, III а 14 (Kuk. 715), Моšin, 122 ([15]: 190).
Псалтир 1676 – Псалтир с последование на поп Марко, сръбска редакция, 1676 г. – HAZU, III а 12 (Kuk. 716), Моšin 123 ([15]: 191).
Часослов 1736 – Часослов със синаксар от Нови, сръбска редакция,
1736 г. – HAZU, III a 11, (Kuk. 161), Моšin 183 ([15]: 238).
Сред ръкописите, представляващи късни преписи на текстове, посветени на славянски светци, са: Житие и жизнь иже въ святыхъ отца
нашего Ιоана пустынножителя рыльскаго иже в Трапезници лежащаго от ХIХ–ХХ век. Нов препис от руски ръкопис от ХVІ в. – HAZU,
11 121 (Kuk. 705), Моšin, 99; Житие Стефана Дечанского, препис на
А. В. Горски от края на ХV в. – HAZU, 11 а 88 (Kuk. 532), Моšin 109
([15]: 157); Житие и жизнь приснопомнимаго словущаго благочести-
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ваго г(осподи)на деспота Стефана. Нов препис за Данчич – Моšin 110
([15]: 157).
Прегледах също и следните ръкописи, в които не открих славянски
светци:
Синаксар на сръбски праксапостол от първата половина на XIV в.
– HAZU, III a 31, Моšin 73; Грачанички Пролог, посл. четв. XIV в. –
HAZU, III с 24 (Mih. 23), Моšin 112 (съдържа слова на Климент Охридски: 8. ноем. Слово за арх. Михаил и Гавраил, 25. ноем. Похвала
за св. Климент Римски); Стишен пролог за декември – февруари на
диак Радослав, скопчик, рашка ред. 1370 г. – HAZU, III b 19 (Mih. br. 4),
Моšin 114; Лесновски Пролог, юни – ноември, сръбска редакция, 1572,
Моšin 116.
Славянски светци в кирилските ръкописи в Архива на HAZU
Глеб (5 септ.) – Пролог КонстМок (вь тьжDе дн‚ь ¹би¬ни¬ ст‚го мcнка хвTа΅
славнаго кнеза р¹шькаго глýба<).
Симеон Стефан (24 септ.) – ЧетвБогд (вь тьF΅ днѓь памеU симона монаa.
стефана кряM<).
Петка Търновска (14 окт.) – ЧетвТърн – (и препое петкь) добавено над
реда; ЧетвРайк (вь тьже днь петк¥и), ЧетвСлепч (вь тьжDь дн‚ь ст‚ť мcн΅ ц¹
пеUк΅ ©), ПраксапМих (добавено по-късно в полето и ст‚¬ мч‚нце петк¥);
СтишПролог 1570 (вь тьF΅ д‚нь ст‚¥е и прпDобн¥е петк¥ параскев¥е{) (памет и житие); Псалтир 1630 (прпоDбн¥е мт‚ре наше пет°к¥.); Псалтир 1676
(прпоDб°н∙¬ мт‚ере на‘ше пет°к¥’.); Часослов 1736 (преподо°бн∙е петки’.).
Иван Рилски (19 окт.) – ЧетвТърн (въ тъF΅ прDпбнго iwz рилска)C΅ ; ЧетвСлепч
(вь тьжDь дн‚ь прпDбнагw iw£ р¥˜лс˜ ка); СтишПролог 1570 (вь ть‘жеD д‚нь паметь
прпоDбнааго wˆца на‘шеC΅ iwˆанна р¥‘льскааго<) (памет и житие); Псалтир 1630
(и… прпоDбнаго iwанна р∙льскаго.); Псалтир 1676 (прпоDб°наго w…ц‚а нашего’ iwˆанна
рисMка‘го.).
Иларион Мъгленски (21 окт.) – СтишПролог 1570 (вь тьF д‚нь прýнT΅ен∙е
мощеN΅ ст‚го илариwна еˆпкTп΅ а мьгленˆскаC{) (памет и житие); Псалтир 1630 (¸…
прýнесен∙е мощемь iлар∙wна епкTп΅ а мегленьскаC.΅ ) (пропуснато от Вл. Мошин);
Псалтир 1676 (¸‚ прýнесен∙¬ мощемь ст‚го илар∙wна епTк΅ п…а мелCе΅ нскаго.) (пропуснато от Вл. Мошин).
Арсений Сръбски (28 окт.) – Пролог КонстМок (вь тьжDе днь ст‚го
арсýния архи¬ппTа΅ срьбьскааго<); Псалтир, първа пол. ХVІ в. (Въ тои’же дн‚ь
и…же въ ст‚ихь wˆц‚а нашего арсен∙а. арх∙епT΅а сьрьбскаго….); Псалтир 1630 (въ тажDе
д‚нь. и…же въ с‚т∙иa о’ц‚а нашего арсен∙а арх∙епк΅Tпа сръбьскаго’.); Псалтир 1676 (вь
тьжDе д‚нь. иˆже вь с‚т∙ихь wˆц‚а нашего аˆр°сен∙а арх∙еп΅Tкп°а скрьб°скаго); Часослов
1736 (и ва тажде д°нь ст‚го арсен∙а србскаго.).
Стефан Дечански (11 ноем.) – Псалтир 1630 (ст‚аго и… славна‘го великомcн΅ика,
и…же въ ц‚рехь стефана, иже въ дечахь); Псалтир 1676 (вь тьжDе д‚нь паме.£ ст‚го
славн°аго великомcн΅ика’ иˆже вь ц‚рехь стефана, иже вь де‘ча)a ; Часослов 1736 (и‘ ст‚го.
мc.΅ крала стефана иже от дечане{).
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Михаил воин (22 ноем.) – СтишПролог 1570 (въ тьжDе д‚нь ¹спен∙е ст‚го
и праведнааго михаила воина) (памет и житие).
Йоан Нови (10 дек.) – Псалтир 1630 (iоанна деспота въ монаст¥ру
крушедолу).
Сава Сръбски (14 ян.) – ЧетвБогд (вь тьF΅ дн‚ь ¹спени¬ ст‚го сав¥ архи¬пTк΅па
ср„бьск¥¬ земле); ЧетвДов (вь тьжDе дн‚ь, иже вь с‚т¥a΅ прпоDбнагP wc΅ нашеC΅ сав¥,
прьваго арх∙еппTа΅ ср†бьскаC)΅ . ЧетвСкоп (паметта се е намирала на изгубения
лист според Вл. Мошин); ПраксапМих (вь с∙¸ же дн‚ь прпDбнаго w”ца‚ нашего
ар‘х∙еппTа΅ прьваго срьпьскааго сав¥.) (служба); Пролог КонстМок (мц‚а тогожDе
вь. д‚¶: д˜нь ст‚го и прýпоDбнаго прьваго архи¬ппTа срьбьскаго сав¥.); СтишПролог
1570 (вь тьжDе д‚нь памеU΅ и…же вь с‚т¥иa wˆц‚а нашеC΅ прьваˆго арх∙епкTп΅а срь‘б°скаго сав¥
прпоDбнаˆго{), Псалтир първа пол. ХVІ в. (Вь с¥и же д‚нь иже въ с‚т¥a прпоDбнаго
w”ца‚ нашего сави прьваго а…р‘х∙еппTа΅ сьрьб°скаго.); Псалтир 1630 (въ тажDе д‚нь и…же
въ с‚т∙ихь о…ц‚а нашеC΅ сав‘и пръва’го арх∙епTк΅а сръбьска’го.); Псалтир 1676 (вь тьжDе
д‚нь, иже вьс‚т∙ихъ wˆц‚а нашего сави. прь‘ваго арх∙епTк΅па срьскаго.); Часослов 1736
(ст‚ýюa сави арх∙епTк΅опа србTс΅каго<).
Гавриил Лесновски (15 ян.) – ИзбЕвЛесн (вь тьF΅ днѓь wѓца гаy¨рила).
Максим деспот (18 ян./ 19 ян.) – Псалтир 1630 (ма¿има деспота в
крушедолу монаст¥ру); Часослов 1736.
Сава, втори (8 февр.) – ЧетвБогд (вь тьF΅ дн‚ь памеU творимь архи¬пкTп΅ а
ср°бьскаго сав¥ вьтораго>).
Симеон Сръбски (13 февр.) – ЧетвДов (вь тьжеD дн‚ь памеU΅ прпоDбнаго w”цѓа
нашеC΅ сy‘меoна срьбскаго новаго мy¨роточ‚ца); ЧетвСкоп (вь ть‘жеD дн‚ь, паметь
прпоDб’нааго о’ц‚а нашего сy”ме3’на срьб’скааго’ новааго мv¨роточ’ца); ПраксапМих (вь
тьжеD дн‚ь и прпDбнаго w”ц‚а нашего сy”меwна срьпскааго новааго мy¨роточьца); Пролог КонстМок (МцTа΅ тоCж
΅ еD вь. г‚¶. дн‚ь паметь вь ст‚¥ихь прýпоDбнааго §ца нашего
симеwна новаго мироточьца срьбьскаго. хтитора велик¥е лавре ст¹деничьск¥и¬.);
Псалтир, първа пол. ХVІ в. (и… прпDобнаго w”ц‚а нашего… симеwˆна прьваго мироточца срьбскаго); Псалтир 1630 (въ тажDе д‚нь прýпwDбна’го о’ц‚а нашего с∙меона
сръбьска’го нова’го мv‰роточца.); Псалтир 1676 (вь тъжDе д‚нь, паметь прпоDбнаго wˆц‚а на‘шего сv‰меwна срь‘брьскаго новаго мv‰ротоца.); Часослов 1736 (и‘ ст‚го
си‘меw…на србTг΅ а мироточца>).
Кирил (14 февр.) – ЧетвДаб (и ки‘рила философа); ЧетвСлепч (допълнено
в полето вертикално: д‚¶ к¶р∙ла филwсоф ΅@ ?чителý словhньскагw); ПраксапМих
(и ст‚го кy““р∙ла ф∙лосопа и ¹…чѓтля словенска) памет, тропар; Миней посл. четв.
XIV в. (Мц‚а тоC΅ д‚¶ дн‚ь похвала бл‚жннааго оцѓа нѓшего. и ?чителя словýнскаго
кирила философа. сьпиTн΅а прпDбн¥мь оцеN΅ нашиN΅ климентомь папомь римск¥мь. Похвала на Кирил Философ от Климент Охридски); Псалтир първа пол.
ХVІ в. (И ст‚аго к∙рила философа и ¹ˆчит¬ля словеньска.); Псалтир 1630 (и… ст‚аго
кv“ри‘ла фило‘софа и ¹…чителя слове‘н°скаго.); Псалтир 1676 (ст‚го кv“рила фило‘софа
и… ¹чи‘теля словеснаго.); Часослов 1736 (ст‚го ки‘ри‘ла фи‘лософа.).
Методий и Кирил (6 апр.) – ИзбЕвЛесн (7 апр., ´‚ стŤго ме»одия pппT΅а
мPр΅ авска. и стŤго к∙р∙ла ?чителя словýньскаго); ЧетвРайк (6 апр., s‚ ст‚го ме»одiя
еппT΅а морьвьскаго. и. ст‚го кiрiла ¹чителý словеньск¹ е³¥к¹.).
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Мстислав (15 апр.) – Пролог КонстМок (вь тьжDе дн‚ь памUе бл‚говýрнаго
кнеза мьстислава. а вь ст‚омь кр‚щении бý издýно и¨ме ¬м¹ »еwDрь<) (памет и
житие).
Стефан Урош, нар. Симеон (1 май) – Пролог КонстМок (вь тьжDе дн‚ь
¹спени¬ бл‚говýрнааго стýфана краля ¹роша. наречен¥ симеwнь. вь чрьньскомь
wбразý<).
Борис и Глеб (2 май) – Пролог КонстМок (вь тьжDе дн‚ь прýнесени¬
мощемь ст‚‚¥ю цр‚¹ р¹шьк¹ю. романа. и дв‚да. сн‚¹ ст‚го владимира. кнеза
великаго р¹шькаго. вьтораго костантина. крт΅Tивьшаго вс¹ р¹ск¹ю землю).
Теодосий (3 май) – ЧетвТърн (въ тъD днzь стzzго wцzа нашего »еwDсиа иже
в р¹сиi в градý к¥евý. вь пещерстýмь манаст¥ри); ИзбЕвЛесн (и стѓго wѓца
ŚеwDсия пеще΅рьскаго); ЧетвРайк (ст‚го w‚ца перьского иже вь р¹сии); ЧетвСлепч
(вь тьжD дн‚ь ст‚го »еwDс¶а иже вь рус¶и); Пролог КонстМок (вь тьF΅ дн‚ь памеU
прýпоDбнаго §ца нашего. »еwDсия иг¹мена печерскааго монаст¥ря бь р¹сии<).
Лазар Сръбски (15 юни) – Псалтир 1630 (въ тажDе дн‚ь памýть ст‚аго и…
праведнаго въ ц‚реa мcн΅ и‘ка. кн‚еза лазара, и…же въ раваници монастиру); Часослов
1736 (и ст‚го кнеза лазара србскаго>).
Борис и Глеб (24 юли) – ЧетвТърн (стzомyzк¹ бориса и глýба); ЧетвБогд
(вь тьF днѓь ст‚¥ю мcн΅ к¹ бориса и глýба); ЧетвРайк (вь т¥ же дн‚ь бориса и хлýба);
ЧетвСлепч (вь тьжьD дн‚ь ст‚ою мc΅к¹. бириса и глýба.); Пролог КонстМок (вь
тьжде д‚нь паметь ст‚¹ю ц‚р¹. р¹шьк¥юˆ иˆ мнcк¹. глýба иˆ бориса. а вь ст‚ýмь
крщении. романа. и дв‚да. и тýхь мл‚твами б‚е помил¹и наT΅>).
Петка Търновска, пренасяне на мощите (26 юли) – ЧетвСлепч (добавено със ситен шрифт между редовете: и свет¹ петк¹); Псалтир 1630
(въ тажDе дн‚ь прýнесе’н∙е мощеN прпDобн∙е мт‚ре на’ше пет°к¥); Псалтир 1676 (вь
тьжDе дн‚ь прýнесен∙е мощеN. прпоDб°н¥¬… ма‘тере на‘ше пеˆтк¥.); Часослов 1736 (и
пренесение мощемь ст‚∙е петки‘‘>).
Ангелия Сръбска (30 юли) – Псалтир 1630 (въ тажDе дн‚ь прпwDбн∙е мт‚ре
наше аг‚гл¥е деспотице, въ монаст¥ру крушедолу).
Йоаким Сарандапорски (16 август) – Псалтир 1630 (и прпоDбнаго
iw„акv”ма сарандапор°скаго.).
Памети на славянски светци в кирилските ръкописи нa Хърватската академия на науките в Загреб (HAZU), пропуснати в описите:
1. Св. Кирил (Константин Философ) (14 февруари), памет, тропар
Праксапостол (Михановичев), сръбска редакция, XIV в. HAZU, III
b 17 (Mih. 28), Моšin 92, 226а.
вь. д¶z прпбDнааго wц‚а наше авксент∙а. и стгzо кyр∙ла ф∙лосопа и ¹чтzля словенска. троQ΅. правило.
¶yр∙л¹
§ пелень прилежно прýм¹дроT΅ сестр¹ себý сьтвори прýсвýтл¹ видýвь ю яко
двz¹ ч∙ст¹ и сию при¬мь яко зл‚атими монисти ¹красиль ¬си свою д‚ш¹ и ¹мь.
и wбрýте се яко друг∙и кyр∙л на земли. раз¹момь и ∙менемь прýм¹дре.
yр∙л¹...
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Врьдимь ¹момь бг‚одьхновенн¥мь. ¹чениемь wзарае. мирь прýсвýтлами
л¹чами wбьтече вьселен‚н¹ю. яко мльн∙и кyр∙ле ст‚¥и. разсýваp б‚ж∙е слово.
на сýверý и на западý. и юзý просвýщаp всaý
΅ . тýмь имýp дрьзновен∙е к х¹T.΅
непрýстанно млzи w всa΅ý наT΅<
В тропара е заложена метафората за Божието слово като семе, което св. Кирил ще засее на север, запад и юг, просвещавайки славяните.
Този образ е своеобразен топос за текстовете, посветени на мисията на
Христовите апостоли, а оттук и на славянските първоучители в средновековната славянска книжнина [11].
Откриваме тази метафора и в службата за славянските първоучители Кирил и Методий в хърватската глаголическа книжнина:
Si sut jerěji tvoji, Gospodi,
iže nasějaše zemlju sěmeni blagimi,
glagoli ot ust pisanih,
si izbirajut v život věčni
ihže duh množastvo an’jel prijat.
Brevijar Vat. Ill. 6, 1379. Himna Ćirilu i Metodiju (Iz Službe sv. Ćirilu
i Metodiju) ([13]: 360)

2. Св. Методий, епископ моравски, и св. Кирил, учител славянски (7
април), памет
Изборно евангелие, Лесновско, сръбска редакция, края на ХIII –
нач. на ХIV в., HAZU, IV d 12 (Mih. 8), Моšin 65, 133а.
´‚ стŤго ме»одия pппT΅а мP΅равска. и стŤго к∙р∙ла ?чителя словýньскаго
3. Св. Иларион Мъгленски (21 окт.), памет, тропар
Псалтир с последование на поп Марко, сръбска редакция, 1676 г.,
HAZU, III а 12 (Kuk. 716), Моšin 123, 173а.
и прýнесен∙е мощемь с(тго илар∙wна еп΅Tкпа меC΅ленскаго, троQ΅ прпоDбному
2. Архивен отдел на Националната и университетска библиотека
в Загреб (NSK)
Кирилски ръкописи от XIV–ХVІІ в., съдържащи сведения за славянски светци: минеи, календари на евангелие и псалтири, стишен
пролог, житиен сборник
Миней окт.-дек. XIV в. – Миней, служебен, за октомври – декември, със синаксар, сръбска редакция пергамент, средата на XIV в.,
R 4187, Katalog rukopisa NSB, Т. 2, 1993, № 1141, ([14]: 215), Моšin 13
([16]: 188–191).
ЧетвДовол – Четвероевангелие, Доволско, сръбска редакция, средата на ХVI в. R 6322, Моšin 2 ([16]: 171–174).
СтишПрКоришки 1573 – Стишен пролог, Коришки, за зимното полугодие, сръбска редакция, 1573 г. – R 7131, Моšin 24 ([16]: 204–207)4.
4
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8. Псалтир ХVII в. – Псалтир с последование oт Боджан, Първа половина на ХVI в., хартия, сръбска редакция. R 4076, Katalog rukopisa
NSB, Т. 2, 1993, № 1031, ХVI–ХVII в. ([14]: 164–165), Моšin 8 ([16]:
180–183). В Псалтира са дописани през ХVIII в. тропар и кондак за
княз Лазар Сръбски, Сава Сръбски и Симеон Сръбски.
9. Псалтир ХVII в. – Псалтир с последование, ХVII в., хартия, сръбска редакция. R 3374, Katalog rukopisa NSB, T. 1, 1991, № 373, ХVIII в.,
([14]: 160), Моšin 9 ([16]: 184–185).
10.Псалтир ХVII в. 1615 – Псалтир с последование, нач. ХVII в.
(1615 г.), хартия, сръбска ред. R 5260, Katalog rukopisa NSB, Т. 3, 1994,
№ 1944, ([14]: 260), Моšin 10 ([16]: 185–187).
Памет и житие на св. Кирил. – Память и житие блаженнаго учителя Константина Философа, южноруски препис на хилендарски ръкопис. ХVI – нач. ХVII в. R 4586, Моšin 21 ([16]: 201–202).
Студенички сборник ХVIII в. – Студенички сборник „Жития”,
сръбска ред, 1757–1760 г. R (4186), Моšin 26 ([16]: 208–211). В „Студеничкия сборник“ освен отбелязаните по-долу жития на Арсений Сръбски, Симеон Сръбски и Сава Сръбски се споменават също, Йоаникий,
архиепископ сръбски; Евстатий (4 ян.), архиепископ сръбски; Яков,
сръбски архиепископ, Евстатий втори, Никодим и Данаил.
В следните ръкописи не открих памети на славянски светци: Апостол,
сръбска ред., ХVI в., (R 4069), Моšin 4; Част от български псалтир, ХIII
(R 4494-1), Моšin 5; Цетински псалтир с тълкувания, сръбска ред., ХV в.
(R 3349), Моšin 6; Фрагмент от Пролог, сръбска ред., ХVI в., (R 4494-5),
Моšin 25; Рисански сборник, сръбска ред. 1784 г. (R 3380), Моšin 27.
Славянски светци в кирилските ръкописи на NSK
Петка Търновска (14 окт.) – Миней окт.-дек. XIV в. (петк¥ прýславн¥¬
приDте люD¬ вси вьспо¬мь) (служба); 8. Псалтир ХVII в. (и прпDобн¥¬ м‚тере
наше параск¬в¥); 9. Псалтир ХVII в. (и мч‚нице прпDобн∙¬ м‚тре наше петк¥);
10. Псалтир 1615 (и прпwDбн¥¬ мт‚ре наше петк¥).
Иван Рилски (19 окт.) – СтишПрКоришки 1573 (добавена памет и
житие); 9. Псалтир ХVII в. (прпбDнаго w“ца ньшеC΅ iwO)΅ ; 10. Псалтир 1615 (w‚ца
нашего iw…анна р∙льскаC΅.).
Иларион Мъгленски (21 окт.) – 9. Псалтир ХVII в. (к‚а и прýнесен∙е
мощеN ст‚го и…лар∙она е“пкTп΅ а); 10. Псалтир 1615 (и прпwDбнаго илар∙wна е‘пкT΅па
мегленскаго).
Арсений Сръбски (28 окт.) – 8. Псалтир ХVII в. (вь тьжDе дн‚ь иже вь
ст‚¥a w“ца‚ нашеC΅ арсен∙а арх∙епкTп΅а срьбскаго); 9. Псалтир ХVII в. (и… ст‚го а‘рсен∙а архепTк΅па срьA.΅ ); 10. Псалтир 1615 (въ тьжDе дн‚ь иже въ ст‚¥ихь оц‚а нашего арх∙епкTп΅а
срьбскаго.); Студенички сборник ХVIII в. (арсен∙а арх∙еппTк΅ па сербскаго) (житие).
Стишен пролог са посочени по описа на Вл. Мошин [16], тъй като ръкописите не ми
бяха достъпни.

Илиана Чекова

218

Стефан Дечански (11 ноем.) – 8. Псалтир ХVII в. (Вь тажDе д‚нь ст‚го и…
славнаго мука иже вь ц‚рьa΅ стефана и‘же вь дьчане΅a.); 9. Псалтир ХVII в. (въ таF
паме΅U славнаC΅ мcн΅ ка въ цреa΅ стефана.) 10. Псалтир 1615 (вь тьжDе д‚нь памýть ст‚го
и славнаго великомcн΅ ика иже въ ц‚рехь стефана. иже въ дечахь.).
Сава Сръбски (14 ян.) – ЧетвДовол, СтишПрКоришки; 8. Псалтир ХVII в. (въ тьжDе д‚нь и„же вь с‚т¥a §ц΅а нашего сав¥ прьваго арх∙епкT΅па
срьбскаго.); 9. Псалтир ХVII в. (въ тажDе иже въ с‚т¥a 3‘ца нашеC΅ съви срьT΅бкго.);
10. Псалтир 1615 (въ тьжDе д‚нь. иже въ с‚т∙иa w”ц‚а нашего’ сав¥ прьваго арх∙е’пкT΅па
срьп°скаго); Студенички сборник ХVIII в. (Сказанiе w житiи преwсвещеннiихъ
архiепископwвъ сербскiя и поморскiа земли, первага ¹чителя ихъ и наставника,
архиереа Христова кyръ Савв¥, и по немь елиц¥ предержаша престолъ его...).
Симеон Сръбски (13 февр.) – ЧетвДовол; 8. Псалтир ХVII в. (вь
тьжDе д‚нь памýть прпоDбнаго w“ц‚а нашего с∙меwна срьбьскаго новааго мy“роточ°ца.);
9. Псалтир ХVII в. (въ тажDе д‚нь памU΅е прпбDнго 3zца нашеC΅ симеwO΅ србTк΅ го
мироточца); 10. Псалтир 1615 (въ тажDе д‚нь памýть прýпwDбнаго 3’ц‚а нашего
сv”меwна срьбьскаго нова’го мv”роточ°ца.); Студенички сборник ХVIII в. (Жит∙е
стагw мvроточива оца наше сyмеwна сербска) (житие).
Кирил (Константин Философ) (14 февр.) – 8. Псалтир ХVII в. (и ст‚го
кy““рила философа и… ¹чителя словýн°скаго) (пропуснато от Вл. Мошин); 9. Псалтир ХVII в. (и кирила) (пропуснато от Вл. Мошин); 10. Псалтир 1615 (и… ст‚го
кv”р∙ла философа и… ?чителя словеньска’го.); Памет и житие на св. Кирил.
Лазар Сръбски (15 юни) – 9. Псалтир ХVII в. (и памUе΅ ст‚го бл‚женнCа΅ кнеза
лазара); 10. Псалтир 1615 (и… ст‚аго новаго мc΅ника. кнеs‘а лазара. бравшагосе на
косову. срьбьск¥и… земл¬.).
Петка Търновска, пренасяне на мощите (26 юли) – 9. Псалтир
ХVII в. (прене‘сен∙е мощеN΅ ст‚¥е пýтк¥.) (пропуснато от Вл. Мошин); 10.
Псалтир 1615 (въ тажDе д‚нь прýнесен∙е мwщеN. прýпwDбн∙¬ мт‚ре наше петк¥’.).
В 8. Псалтир ХVII липсват Иван Рилски и княз Лазар.
3. Музей на сръбската православна църква при Загребско-Люблянската митрополия в Загреб (МSPC)
Кирилски ръкописи, съдържащи сведения за славянски светци:
требник ХVII в. – Tребник с последование, първа половина на
ХVII в., Манастир Ораховица, № 4.7. Последование, (185а–276а)5.
Славянски светци в Tребника на МSPC
Петка Търновска (14 окт.) – Tребник ХVII в. (и прпDб мт‚ре наше пет°к¥).
5
Неоценима помощ в моите издирвания ми оказа проф. Наталия Видмарович от
Университета в Загреб (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet), като ме свърза с Музея на православната църква в Загреб и ме ориентира за православните църкви и манастири в Хърватия. С благословията на н.в.п. митрополит загребско-люблянски, д-р
Порфирие Перич, и със съдействието на дякон Бранимир Йокич, управител на Музея
на сръбската православна църква, имах възможност да работя в залите на музея и да
се запозная с книжовните ценности и художествени артефакти там.
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Иван Рилски (19 окт.) – Tребник ХVII в. (и прпDб оц΅΅а нашеC΅ iw‚ р¥лскаго).
Иларион Мъгленски (21 окт.) – Tребник ХVII в. (к‚а и прýнесен∙е
мощемь ст‚го iлар∙wна еп΅Tкпа мегленскаго).
Арсений Сръбски (28 окт.) – Tребник ХVII в. (и иже вь ст‚¥хь оц΅а нашеC΅
арсен∙а арх∙епкTп΅ а срьбскаго).
Стефан Дечански (11 ноем.) – Tребник ХVII в. (въ тьжDе д‚нь памеU ст‚го
и славнаго велико мcк΅ а иже вь ц‚рехь стефана иF вьDчанеa.).
Сава Сръбски (14 ян.) – Tребник ХVII в. (вь тьжDе д‚нь, и„же вь с‚т¥a о„ц΅а
нашего сава прьваC΅ а„рх°∙епкT΅па срьбскаго.).
Симеон Сръбски (13 февр.) – Tребник ХVII в. (и„ памеU прпDб о„цUа нашеC΅
сy“меw„на срьбскаго новаго мy“роточ‚ца.).
Кирил (Константин Философ) (14 февр.) – Tребник ХVII в. (и ст‚го
кv““рила философа и ¹„чителя словенс°каго).
Лазар Сръбски (15 юни) – Tребник ХVII в. (еi‚ въ тьжDе дн‚ь. ст‚‚го великомcн΅ ика кнеза лазара, иFF вь рава„ници.).
Петка Търновска, пренасяне на мощите (27 юли) –Tребник ХVII в.
(кз‚ и прпDбн¥е‚ мт‚ре наше пет°к¥.).
4. Библиотека на Славонската епархия в Пакрац (Sl)
Кирилски ръкописи от XVI–ХVІІI в., съдържащи сведения за славянски светци: месецослов, псалтир с последование, служебен миней,
календари на евангелия6
С благословията и заръката на н.в.п. епископ славонски Йован Чулибрък, възглавяващ епархията, епархийският секретар отец Джoрже Teoдорович ми предостави
за работа съхраняваното там кирилско ръкописно и старопечатно богатство. От отец
Лука Босанац получих подробния научен опис на архивните единици в библиотеката
на Славонската епархия [1], който не е публикуван, но освен опис на ръкописите дава
и ценни сведения за състава и историята на библиотеката. В Славонската епархия ми
оказаха голямо гостоприемство като на първа читателка в тяхната обновена библиотека, за което искрено благодаря.
Основател на епархийската библиотека в Пакрац е славонският епископ Кирил
Живкович (1786–1807). (За историята на библиотеката вж. [8].) По време на войната
през зимата на 1991–1992 г. сбирката сериозно е пострадала. В периода 1992–2005 г.
библиотечният фонд на Славонската епархия в Пакрац се съхранява в Националната
и университетска библиотека. „След експертна грижа и проведени мерки за превантивна защита“ (превод мой), „nakon stručne skribi i provedenih mier prevantivne zaštite“
(както е споменато в предавателното писмо на Националната и университетска библиотека от февруари 2005, Zapisnik o primopredaji fonda knjižnice Pakračke eparhije),
книгите са предадени в музея на Сръбската православна църква в Загребско-Люблянската митрополия. Ръкописите са върнати на Славонската епархия през 2016, а останалата част от стария фонд, включително и 64 инкунабули – през ноември 2017 г.
Основната част от ръкописните и старопечатните книгите са посочени в описа на
библиотеката там – Рукописне књиге библиотеке Славонске епархиjе у Пакрацу (2015)
[2], вж. също [6], но, както вече споменах, има и такива, които постъпват от Музея на
православната църква в Загреб през последните години и затова не присъстват в описа.
В читалната зала, в която работих през ноември 2017, помещаваща се в стая на
епархията, могат да се ползват ценни съвременни медиевистични и енциклопедични
6
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Радон 1551, Sl 21 – Радонино Четвероевангелие, 1551, Славонска
еп. 21, Oраховица 56. R. 43/ 857.
ЧетвМадж края XVI в., Sl 31. – Четвероевангелие от Маджара, края
XVI в. Славонска еп. № 31. Р 46/ 860. Календар 301а–308а.
Месецослов XVI в., Sl 7 – Месецослов с добавка, край на XVI в.
Славонска еп. 7, Пакрац δδ (NSK 524, MKRH 524).
Псалтир, посл. четв. XVI в., Sl 20 – Псалтир с последование от Равна
река, посл. четв. XVI в. Славонска еп. 20, Еископ. у Пакр. 43, Р 34/848.
Псалтир 1590–1610, Sl 19 – Псалтир с последование от Ораховица около 1590–1610. Славонска еп. 19, Ораховица R 35/ 849, Orah. 114, Моš. 45.
Псалтир 1647, Sl 18 – Псалтир с последование от Бешенова, 1647.
Славонска еп. 18, Ораховица 112, P 36/ 850.
Миней първа четв. XVIII в., Sl 8 – Служебен миней за януари от Ораховица, първа четв. XVIII в. Славонска еп. 8. Ораховица 47. Р 51/ 865.
Славянски светци в кирилските ръкописи на Sl
Петка Търновска (14 окт.) – Месецослов XVI в., Sl 7 (и прýпоDбн∙е мт‚ре
на‘ше пет°к∙и); Псалтир, посл. четв. XVI в., Sl 20 (прпDбн¥е м‚тере наd пет°к¥.);
Псалтир 1590–1610, Sl 19 (прDпбн∙е мт‚ре наше петк¥.); Псалтир 1647, Sl 18
(прýпоDб°н∙е мт‚ре наше пе‘тк¥.).
Иван Рилски (19 окт.) – Месецослов XVI в., Sl 7 (и прýпоDбD наго w„ц‚а наш‚его
iw„анOа΅ рильскаго); Псалтир, посл. четв. XVI в., Sl 20 (и прпDбD наго о“ц‚а нашего
iw“анна рильскаго’.). Псалтир 1590–1610, Sl 19 (и прпDDбнааго w“ц‚а нашего iwанна
рил°скааго.); Псалтир 1647, Sl 18 (и прýпоDбD наго wц‚а нашего iwанна ри‘лскаго.).
Иларион Мъгленски (21 окт.) – Месецослов XVI в., Sl 7 (к‚а прýпоDбD наго
w“ц‚а н‚шаго и„лар∙wна великаго, и прýнесен∙е мощеN ст‚го и„лар∙wна епкTп΅ а
меглен°скаго.); Псалтир, посл. четв. XVI в., Sl 20 (И прýнесен∙е мощемь ст‚го
и„лар∙wна е’пкTп΅ а мегленскаго.); Псалтир 1590–1610, Sl 19 (и прýнеTн΅ ∙е мощемь
ст‚го и„лар∙wна епкTп΅ а мегленскаго.); Псалтир 1647, Sl 18 (и“ и“прýнесен∙е мощеN ст‚го
и“лар∙wна ÅпкTп΅ а мегленска’го.).
Арсений Сръбски (28 окт.) – Месецослов XVI в., Sl 7 (вь тажDе дн‚ь
и“же вь ст‚¥иa wц‚а нашего а“р°сен∙а а“р°хiепкT΅па срьб°скаго.); Псалтир, посл. четв.
XVI в., Sl 20 (вь тьжD д‚нь. и“же вь ст‚¥иa о“ца нашего а’рс°ен∙а арх∙епкTп΅ а срьб°скаго.);
Псалтир 1590–1610, Sl 19 (вь тьжDе, дн‚ь, и“же вь ст‚¥иa w“ц‚а нашего арсен∙а
а„рх∙епкT΅па срьбскаго.); Псалтир 1647, Sl 18 (вь тьжDе и“же вь ст‚¥иa о“ц‚а нашего
а“рсен∙а а“рх∙епкT΅па срьбскаго.).
издания, благодарение на научните интереси и занимания и на самия епископ. Н.в.п.
епископ славонски Йован Чулибрък се е заел с амбициозната задача да популяризира
сред изследователите ценния книжен фонд на Славонската епархия. Библиотеката
сътрудничи с важни национални институции в Хърватия и в чужбина – с Централно-европейския университет в Будапеща (CEU), с Bibliotheque Orientale в Бейрут, Hill
Museum & Manuscrpt Library (САЩ) и други. Към епархията в момента се изгражда
голяма читална зала. Предстои дигитализиране на ръкописите и старопечатните книги, за което се грижи библиотекарката г-жа Александра Мишич.
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Стефан Дечански (11 ноем.) – Месецослов XVI в., Sl 7 (вь ть жDе д‚нь памеU΅ ст‚го и„ славнааC΅ великомcн΅ика въ ц‚реa стефана и’же вь дечаa.); Псалтир, посл. четв.
XVI в., Sl 20 (Вь тьжD д‚нь. памеU.΅ Ст‚го славнаго великомcн΅ка иже вь ц‚рехь стефана,
иже вь дечанеa.); Псалтир 1590–1610, Sl 19 (вь тьжDе д‚нь паметь, Ст‚го и„ сла’внааго
великомcн΅ика стефана и’же вь ц‚рехь, иже вь дет‚чаa.); Псалтир 1647, Sl 18 (вь тажDе
д‚нь паметь Ст‚го и“ славнаго ве’ликомcн΅ика и“же вь ц‚рехь стефана и“же вь дечаa.).
Сава Сръбски (14 ян.) – ЧетвРадон 1551, Sl 21 (вь тажDе д‚‚нь иже вь ст‚¥иa
w”ца‚ нашего сави прьваго а’рхiепTпаL срьбскаго.); ЧетвМадж края XVI в., Sl 31 (иже
вь с‚т¥иa w…ц‚а нашCе΅ сав¥ срьбьскаго сл¹жб‘а); Месецослов XVI в., Sl 7 (вь тьжDе
д‚нь иF вь с‚т¥иa w„ц‚а нашего сав¥ прьваго а“рхiепкTп΅а ср°бьскаC.΅ ); Псалтир, посл.
четв. XVI в., Sl 20 (Вь тьжDе д‚нь. иже вь ст‚¥a о“ц‚а нашеC΅ са’ви. прьваго а’рх∙епкTп΅а
срьб°скаC.΅ ); Псалтир 1590–1610, Sl 19 (вь тьжDе д‚нь и“же вь ст‚¥ихь w“ц‚а нашего
сав¥ прьва‘го а‘рх∙епкTп΅а срьбскаго.); Псалтир 1647, Sl 18 (вь тажDе д‚нь и‘же вь ст‚¥a
w‚ца нашего сави прьваго арх∙епкTп΅а срьбскаго.); Миней първа четв. XVIII в., Sl
8 (слyжба иже вь ст‚¥a w‚ца нашго сав¥ пръвагw арх∙епTа΅ и… ¹…чителя срь‘бскагw).
Симеон Сръбски (13 февр.) – ЧетвРадон 1551, Sl 21 (вь тажDе д‚‚нь паметь прýпоDбнаго w”ц‚а нашего с∙меwOа срьбскаго, новаго мy”роUчца); ЧетвМадж края
XVI в., Sl 31 (прпDбнаC΅ §ц‚а нашеC΅ с∙меw…н…а срьб°скаC)΅ ; Месецослов XVI в., Sl 7 (вь
тьжDе дн‚ь. памеU΅ прý΅поDбнаC΅ wц‚а нашеC΅ сy“меw„на срьб°скааC΅ новаго мy“роточ°ца.); Псалтир, посл. четв. XVI в., Sl 20 (Вь тьжDе дн‚ь, памеU΅ прпDбнаго о“ц‚а на‘шеC΅ сy“меw„на
срьб°ска“го. новаго мy“роточца.); Псалтир 1590–1610, Sl 19 (вь тьжDе дн‚ь паметь
прпDбнааго w“ц‚а на‘шего с∙меw„на срьб°скаго. нова’го мv“роточца.); Псалтир 1647, Sl
18 (въ тьжDе дн‚ь па‘меть прпбDнаго оц‚а нашего сv“мео“на срьб°скаго. новаго мv“роточца.).
Кирил (Константин Философ) (14 февр.) – Месецослов XVI в., Sl 7
(и ст‚го кyрила фи‚лософа и’ ¹„чителя словин°ска΅)C ; Псалтир, посл. четв. XVI в.,
Sl 20 (и ст‚го кy“ри‘ла философа, и„ ¹чи‘теля словен°скаго); Псалтир 1590–1610,
Sl 19 (и ст‚го кv“р∙ила ф∙лософа и ¹„чителя словен°скаго); Псалтир 1647, Sl 18
(и ст‚го кv“р∙ила филосP΅фа и„ ¹чи‘теля словенскаго).
Лазар Сръбски (15 юни) – Псалтир 1647, Sl 18 (въ тажDе д‚нь ст‚го
мcн΅ и‘ка кнеза лазара иже въ ра’ваници).
Петка Търновска, пренасяне на мощите (26 юли) – Месецослов XVI в.,
Sl 7 (вь ть жDе дн‚ь прýнесен∙е мощеN. прпоDбн∙е мт‚ре наше пет°к¥.); Псалтир, посл.
четв. XVI в., Sl 20 (въ тьжD дн‚ь прýнесен∙е мощеN прпDбн¥е’ мте‚ре наше пет°к¥.);
Псалтир 1590–1610, Sl 19 (вь тьжDе дн‚ь прýнеTн΅ ∙е мощеN прDпбн∙е мт‚ре наше петк¥.);
Псалтир 1647, Sl 18 (въ тажDе дн‚ь пренесен∙е мощеN прпDбн∙е мт‚ре петк¥).
Eксцерпираните тук памети на славянски светци от кирилски ръкописи са общо 163: от Архива на HAZU – 80; от Архива на NSK – 35; от
Музея на сръбската православна църква при Загребско-Люблянската
митрополия в Загреб – 10 и от библиотеката на Славонската епархия в
Пакрац –38.
Български и общославянски светци: Петка (Параскева) Търновска (14
окт.), Иван Рилски (19 окт.), Иларион Мъгленски (21 окт.), Михаил Воин
(22 ноем.), Гавриил Лесновски (15 януари); славянските първоучители
Кирил (14 февр.) и Методий (6 апр.); Йоаким Сарандапорски (16 август).
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Сръбски светци: Симеон Стефан (24 септ.), Арсений Сръбски (28
окт.); Стефан Дечански (11 ноем.), Сава Сръбски (14 ян.), Симеон
Сръбски (13 февр.); Йоан Нови (10 дек.); Максим деспот (18 ян./ 19
ян.), Сава, втори (8 февр.); Стефан Урош (1 май), Лазар Сръбски (15
юни), Ангелия Сръбска (30 юли).
Източнославянски светци: Глеб (5 септ.), Мстислав (15 апр.), Борис и Глеб (2 май), Теодосий (3 май), Борис и Глеб (24 юли).
От славянските светци в кирилски ръкописи от ХІІІ–ХVІІІ в.
най-често срещани са паметите на сръбски светци; това е обяснимо, тъй
като преобладаващите ръкописи принадлежат към сръбската редакция.
Най-много памети и текстове в различни типове паметници има за Сава
Сръбски (14.01.) – 24 и Симеон Сръбски (13.02.) – 20. Следва паметта на
Кирил (Константин Философ) (14.02.) – 17 и Арсений Сръбски (28 окт.)
– 14. Българските светци – Петка Търновска (14.10.) – 13 и Иван Рилски
(19.10.) – 13 са представени с еднакъв брой памети.
По-рядко и в по-късни ръкописи от ХVІ–ХVІІІ в. – в календари на
псалтири, в Стишен пролог, месецослов, требник и часослов, се появяват паметите на св. Стефан Дечански (11 ноем.) – 11; Иларион Мъгленски (21 окт.) – 10, ХVІ–ХVІІ в.; Петка Търновска, пренасяне на мощите
(26 юли) – 7 и Лазар Сръбски (15 юни) – 6.
На общия фон не толкова чести са паметите за източнославянски
светци, като те се срещат само в ранни ръкописи от XIII–XIV в. – в
синаксарите на едно българско и няколко сръбски четвероевангелия,
изборно евангелие, пракс-апостол и Обикновен пролог. Но за периода
XIII–XIV в., взети заедно, те не представляват единични случаи: Теодосий (3 май) – 5; Борис и Глеб (24 юли) – 5; Глеб (5 септ.) – 1; Мстислав (15 апр.) – 1; Борис и Глеб (2 май) – 1. Присъствието им може да се
обясни с навлизането през XIII век в българския църковен календар на
памети на източнославянски светци.
Синаксарите на българското и сръбските четвероевангелия, изборно евангелие, пракс-апостол и Обикновен пролог от XIII–XIV в. съдържат и единични ранни памети на южнославянски светци като Симеон
Стефан (24 септ.) – 1; Арсений Сръбски (28 окт.) – 1 (и 4 късни); Гавриил Лесновски (15 ян.) – 1; Сава, втори, (8 февр.) – 1; Стефан Урош,
нар. Симеон (1 май) – 1.
Единствено в синаксари на евангелия от XIII–XIV в. присъства и
паметта на славянските първоучители Методий и Кирил (6 апр.) – 2.
Само в ръкописи от ХVI–ХVII / ХVIII в. – Стишен пролог, календари на псалтири, часослов, срещаме паметите на Иларион Мъгленски
(21 окт.), ХVI–ХVII в., Стишен пролог, псалтири, требник – 10; Стефан
Дечански (11 ноем.), ХVII–ХVIII в., псалтири, требник и часослов – 11;
Михаил Воин (22 ноем.), Стишен пролог – 1; Йоан Нови (10 дек.), ХVII
в., псалтир – 1; Максим деспот (18 ян. / 19 ян.), ХVII–ХVIII в., псалтир и
часослов – 2; Лазар Сръбски (15 юни), ХVII–ХVIII в., псалтири, требник
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и часослов – 6; Петка Търновска, пренасяне на мощите (26 юли), ХVII–
ХVIII в., псалтири, требник и часослов – 7; Ангелия Сръбска (30 юли),
ХVII в., псалтир; Йоаким Сарандапорски (16 август), ХVII в., псалтир.
В календара на Псалтир 1630 се оформя една група светци, свързани с
Крушедолския манастир „Св. Благовещение Богородично“– Йоан Нови (10
дек.), Максим деспот (18 ян. / 19 ян.) и Ангелия Сръбска (30 юли).
Можем да обобщим, че в календарите на ръкописите от XIII–XIV в.
традиционно присъстват паметите на Петка (Параскева) Търновска (14
окт.), Иван Рилски (19 окт.), Сава Сръбски (14 ян.), Симеон Сръбски
(13 февр.), Кирил (Константин Философ) (14 февр.), Теодосий (3 май),
Борис и Глеб (24 юли), по-рядко паметите на Глеб (5 септ.), Симеон
Стефан (24 септ.), Арсений Сръбски (28 окт.), Гавриил Лесновски (15
януари), Методий и Кирил (6 апр.), Мстислав (15 апр.), Стефан Урош,
нар. Симеон (1 май), Борис и Глеб (2 май) и др.
В календарите на ръкописите от ХVI–ХVII в. се срещат както памети, присъстващи в предишния период – паметите на Петка (Параскева)
Търновска (14 окт.), Иван Рилски (19 окт.), Арсений Сръбски (28 окт.),
Сава Сръбски (14 ян.), Симеон Сръбски (13 февр.), Кирил (Константин
Философ) (14 февр.), така също и нови, непознати в по-ранните ръкописи – Иларион Мъгленски (21 окт.), Стефан Дечански (11 ноем.), Михаил
Воин (22 ноем.), Йоан Нови (10 дек.), Максим деспот (18 ян./ 19 ян.), Лазар Сръбски (15 юни), Петка Търновска, пренасяне на мощите (26 юли),
Ангелия Сръбска (30 юли), Йоаким Сарандапорски (16 август).
Приноса на направените наблюдения виждам в следната посока:
очертаване на степента на разпространение на кирилски ръкописи в
Хърватия и значението на сбирките, съдържащи кирилски ръкописи и
изследвани от хърватски палеографи; разширяване на представата за
присъствието на памети за славянски светци в календарните текстове
на славянските ръкописи от периода края на ХІІІ–ХVІІІ в.; обогатяване
на състава на славянски памети и светци върху основата на славянски ръкописи от по-малко познати хранилища. Като цяло изложеното
хвърля светлина върху южнославянските и общославянски книжовни
контакти през Средновековието, Възраждането и Новото време.
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