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Изследването е посветено на един новобългарски дамаскин от XVIII век, съ-

храняван в книгохранилище извън България, което затруднява изследването му. 
Досега този ръкопис не е бил обект на проучване. Статията представлява палео-
графско и кодикологично описание на Одеския дамаскин № 37 (63) от ръкописна-
та сбирка на В. И. Григорович. Анализът на характеристиките на паметника, кой-
то включва графични особености, украса, орнаменти, водни знаци, го поставя 
сред кръга на ръкописното наследство на Котленската книжовна школа. 
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The study focuses on a 18th-century Мodern Bulgarian damaskin stored in a book 

depository outside Bulgaria, a fact which complicates research. This manuscript has not 
been studied until now. The article presents a palaeographic and codicological descrip-
tion of the Odessa damaskin No. 37 (63) from the manuscript collection of V. I. Grigo-
rovich. The analysis of its characteristics, which includes graphic features, decoration, 
ornaments, watermarks, establishes the monument as part of the manuscript heritage of 
the Kotel Literary School. 
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Изследваният новобългарски дамаскински ръкопис е част от Одеския 

дял на сбирката на Виктор Григорович. Името на известния познавач на  
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българското историческо и културно наследство професор Виктор Ивано-
вич Григорович (1815–1876) обикновено се свързва с неговото пътешест-
вие из европейската част на Османската империя през 1844–1845 г. Той е 
първият учен славист и българист, който обхожда българските земи, за-
познава се с българския народ, култура, език и история. 

Резултатите от научната мисия ученият отразява в „Очеркъ путешест-
вiя по Европейской Турцiи“, чието първо издание излиза в гр. Казан (Гри-
горович/Grigorovich 1848), а второто – през 1877 г. в Москва. През 1977 г. 
излиза българското издание. По време на своето пътешествие той събира 
значително количество ръкописи, които оформят т.нар. сбирка на Григо-
рович. В нея се намират много ценни паметници: Мариинското евангелие, 
Григоровичевият паримейник, Охридският апостол, Боянското евангелие 
и други глаголически и кирилски ръкописи.  

Уникалната си колекция от ръкописи и редки книги ученият подарява 
на Императорския Новоросийски университет (днес Одески национален 
университет „И. И. Мечников“). Дарението на В. Григорович2 известно 
време се съхранява в университетската библиотека. През 1876 г. ръкопис-
ната сбирка е разделена на две части – едната се пази в Москва (РГБ, фонд 
873), другата, в която са ръкописи от по-ново време, остава в Одеса. Пър-
воначално се съхранява в Научната библиотека на университета, а по-
късно в Държавната научна библиотека „А. М. Горки“, днес Одеска нацио-
нална научна библиотека (ОННБ). В Одеската част от сбирката на В. И. 
Григорович се пазят четири интересни ръкописа от ХVII–ХVIII в., написа-
ни на народен български език. Това са Одеските дамаскини, най-отдавна 
известните в науката дамаскински ръкописи. Въпреки че съществуването на 
тези писмени паметници е известно отдавна, на практика те са трудно дос-
тъпни, не са дигитализирани и изследвани. Ученият споменава за тях в кни-
гата си, като още тогава ги назовава „новобългарскiе рукописи“. В „Очер-
ка“ откривам следния запис: „Упомяну, наконецъ, что мнѣ случилось так-
же находить новобългарскiе рукописи именно въ селахъ: Вакареллъ, Эгри, 
Шипкѣ и городь Рущукѣ. Древнѣйшая изъ нихъ восходитъ до половины 
ХVIII столетiя“ (Григорович/Grigorovich 1848: 191).  

Българската дамаскинска книжнина от ХVІІ–ХVІІІ в. е самобитно бъл-
гарско явления. Появата ѝ бележи началото на нов етап от развитието на 
българския книжовен език, който се опира на диалектите и съчетава тра-
диционни и нови езикови особености. Неоценимо достойнство на дамас-
кините е, че са написани на народен български език; това е първият след 
вековно прекъсване опит говоримият език да стане основа на книжовния 
(Мирчева/Mircheva 2001). За езика на българските дамаскини съществува 
внушителна литература (Лавров/Lavrov 1899; Григорович/Grigorovich 1848; 
Петканова-Тотева/Petkanova-Toteva 1963; Петканова-Тотева/Petkanova-Tote-
va 1965; Дёмина/Demina 1968; Дёмина/Demina 1971; Дёмина/Demina 1985; 
Мирчева/Mircheva 1997; Милтенова/Miltenova 1980; Милтенова/Miltenova  
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1986; Мирчева/Mircheva 2001; Мирчева/Mircheva 2014; Митринов/Mitrinov 
2005; Митринов/Mitrinov 2007; Димитрова/Dimitrova 2009: 727–740); Миче-
ва/Micheva 2015; Мичева/Micheva 2016; Младенова, Велчева/Mladenova, 
Velcheva 2013). Дамаскинската книжнина със съдържанието си принадле-
жи към средновековната литература, но със създадения книжовен език на 
народна основа прави преход към нов тип книжнина, написана на достъ-
пен език. 

Обектът на тази статия е един от четирите Одески дамаскина, но-
вобългарски ръкописен паметник, който се споменава бегло в досегашната 
научна литература, където присъства по-скоро в реда на изброяването на 
дамаскински ръкописи. В тази разработка ще обърнем специално внима-
ние на ръкопис № 37 (63). На палеографията и кодикологията на Одеските 
дамаскини № 36 (62) и № 38 (64) е отделено място в други наши публика-
ции (Брага/Braga 2003; Брага/Braga 2021). 

Настоящото изложение има за цел:  
– да представи възможно най-пълното комплексно палеографско и ко-

дикологично описание на паметника;  
– чрез анализ на водните знаци, графиката, украсата и орнаментите да 

даде допълнителна информация относно времето на създаване на ръкопи-
са, евентуално да предатира Одеския дамаскини № 37 (63) и да коригира 
данните в съществуващите описи;  

– чрез анализ и сравнение с атрибутирани ръкописи да потвърди или 
отхвърли тезата относно калиграфско-художествената школа, в която е 
създаден ръкописът. 

Ръкописът е определен като сборник на новобългарски език от В. Гри-
горович, но не е локализиран. Някои автори съобщават, че не е ясно къде и 
кога е бил открит той от В. Григорович (Младенова, Велчева/Mladenova, 
Velcheva 2013: 16). В описанието на В. Мочулски се съобщава, че Одески-
ят дамаскин № 37 (63) е „рукопись XVI века из Пошехонья“ (Мочульский/ 
Mochul'skii 1890: 102). Ст. Романски отбелязва: „Дали този Сборник на но-
воболгарком языке, Ркп. XVI в., изъ Пошехонья, – не може да се каже. Във 
всеки случай този ръкопис e близък по състава си на първия (№ 36–62), 
също е на източнобългарско наречие“ (Романски/Romanski 1937: 162). 

Откривам топонима Пошехонье като название на историческа мест-
ност по бреговете на река Шексна (от XVI в.). В Ярославска област (Ру-
сия) през XVIII в. съществува и град Пошехонье. Българският ръкопис 
обаче няма отношение към тези топоними. След внимателната работа с 
ръкописа бяха установени и коригирани редици неточности и стана въз-
можно Одеският сборник да бъде локализиран.  

На л. 1 откривам печат с двуглав орел на библиотеката на Императорс-
кия Новоросийски университет, веднага след него с ръката на В. И. Григо-
рович е изписано следното: „№ 63. Рукопись на новоболгарскомъ языке,  
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XVI в., in 24о, неполная“. След това последната дума е зачертана и е изпи-
сана думата полнёхонькая4. Тук в описанието на В. Н. Мочулски е допус-
ната неточност. В. Григорович е написал неполная погрешно, но след като 
е разгледал ръкописа подробно, е разбрал, че сборникът не е само пълен, 
но и последните 4 листа са останали празни и съдържат по-късни припис-
ки. Затова така емоционално поправя грешката си. В. Мочулски, описвай-
ки ръкописа, очевидно е видял бележката на В. Григорович, зачертаната 
дума неполная и думата, която е била изписана отдолу, и е прочел полнё-
хонькая като пошехоньская. Оттук идва топонимът Пошехонье. Именно с 
това недоразумение се обяснява фактът, че Мочулски съобщава в описа-
нието за „рукопись из Пошехонья“. Според украинския учен Ф. Петрун 
Одеският дамаскин 37 (63) е открит от Григорович през 1844 г. в Зограф 
(Петрунь/Petrun' 1927: 152). 
 
1. Описание на паметника  

Обем. Съдържа 2+246+4 листа. Ръкописът представлява добре съхра-
нена, подвързана книга, пълна, на обикновена хартия, липси няма. Съста-
вен е от служби, пасхалия, поучения, кратък месецеслов, Чин вечерня, 
Павлово видение и др.  

Подвързията е оригинална, тънки дъски, обвити с тъмнокафява, ху-
дожествено обработена щампована фина кожа, с геометрична фигура в 
центъра във вид на ромб и с малки орнаменти във вид на четириточие, по-
добие на кръстен знак. Дамаскинът е със закопчалки и художествено об-
ковани метални накрайници. Подвързията е изработена с естетически усет 
и в характерен художествен стил, който определено носи християнска 
символика и кореспондира с орнаментите в текста.  

Материал. Хартията на ръкописа е доста плътна, на места с изтънява-
ния, жълта до кафеникава, без гланц. Водни знаци: в ръкописа откривам 
воден знак корона – на л. 68 и л. 117; полумесец – на л. 135; голяма буква 
М (долу с пъпчици) – на л. 154. Знаците се виждат добре, само на някои 
места не са съвсем ясни. Водните знаци могат да дадат ценна информация 
за датировката на ръкописа, при това тя може да бъде стеснена в някои 
случаи дори до четвърт столетие, каквато е практиката. За тази цел е добре 
да има снимков материал на водните знаци 1:1, който да онагледи анали-
зите, датировките и идентификациите. За съжаление, политиката на ОННБ 
не предполага възможност за правене на фотоси, именно това е причината 
засега само да се отбележат водните знаци в ръкописа, без да се правят 
сравнения с еквивалентните им знаци в наличните филиграноложки албу-
ми. Ръкописът е с малък размер, от т. нар. 16-ка формат, при който един 
воден знак може се открие на четири места горе или долу при сгъвката. По 
тази причина не е установено дали буквата М (л. 154), която вероятно е 
придружаваща, е към основен воден знак, или е част от контрамарка. На-
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дявам се по-нататъшните палеографски изследвания да позволят да се 
уточнят водните знаци и чрез тях – датировката на хартията. 

Размери на листове: 100 х 65 мм. Размери на текстовото поле: 70 х 50 
мм, височина на малките букви – 2,5 мм, на инициалните букви около 18–
20 мм, основно по 7 реда на страница, по-рядко – по 8 реда. Ръкописът 
прилича на джобно тефтерче. Малкият формат свидетелства, че той трябва 
да е бил предназначен за корпоративно или индивидуално четене извън 
храма (Радославова/Radoslavova 2011: 222). 

Писмото е полуустав с елементи на бързопис. Правописната система е 
двуерова, с преобладаваща употреба на малък ер. От надредните знаци 
редовна е употребата на придихания и титли, фонетични ударения, рядко 
двойно ударение, а също и на съкращения над сакрални думи, например 
г҃ь, бц҃а, iс҃а х҃с. Някои от съгласните са надредни и изписани по-дребно, има 
буквена пагинация.  

Мастило. Ръкописът е написан с черно мастило, чиято интензивност 
почти не се променя. Названията на словата и кратките заглавия са изпи-
сани с червенослов, както и подзаглавията, разположени вътре в основния 
текст или изнесени в страничното поле. С червено мастило са също глав-
ните и малките букви в думите, които открояват новия по смисъл откъс в 
текста. Понякога с червено мастило са изписани цели такива думи, на ня-
кои места – само отделни инициали.  

Украса. Ръкописът започва с правоъгълна заставка (л. 2а), рамките на 
която са тесни, двойно преплетени ленти. Те се преплитат ромбоидно в 
определена композиция, изрисувана с киновар и черно мастило, с размери 
15х80 мм. В стила на заставките с киновар са изписани инициалите Б (л. 
4б); С (л. 16б); В (л. 99б) и др. Това са характерни черти на т. нар. балкан-
ски стил (Джурова/Dzhurova 1980: 39) на украсата в старобългарската кни-
га, доминиращ през XV–XVII в. С малки орнаменти във вид на четирито-
чие, подобие на кръстен знак, завършват Чин вечерня (л.19а), краткият 
месецеслов (л. 48б), епистолията (л. 139а) и самият ръкопис на л. 242а.  

Съдържание. Одеският дамаскин № 37 (63) представлява сборник, 
съставен от:  

л. 1б–19а: Чинъ вечерни  
Начало: NsЧEЛОВЕРNIИ начинаеть сщ͠͠е͠ни́къ бл͡с вень бь͠ нашь вьсегда а֞ще 

ли нѣсть сщениќь. За молитв ст͠их ѿц͠ь на́ши г͠и I͠и с͠е Хр͡сте бе͠ на͡ш пом͠лу и ̾ на͡с 
аминь: ~ 

Край: Nнꙗ͠ ѡтпущаеши ра́ба своего Влдко по г͠лу твоему сь миромь ꙗко 
видѣста о̾͠че мое с͠псенiе твое е ̾же е̾си оу֞готоваль предлицем вьсѣхь людие свѣть 
вь ѡткровение ꙗзиком ̾ и сла́ва людiе твое Iсрл͠ꙗ. сти бе͠ пр ͡ста тр ͡оице. Ӧ͠че наш 
тропа͡р ⁘ ⁘ ⁘  
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л. 19б–38а: Пасхалия (таблица)  
л. 20а: Ро͡ж Х͠во вь че ͡к...  
л. 38а–48б: Краткiй месяцѣслов, начиная съ сентября мѣсяца  
Начало: мсу септемврiя имат дни л͠ д͠нь имат ча͡с в͠i и нощь в͠i .. 

л. 39б: окт. : д͠i преподобни мт͠ри наше Петки 
л. 46а: мес. Юни е͠i Видовь д͠нь  

л. 47а: месец юли З͠ надлинь д͠нь 
Край: (л. 48б) – август – 30: Положение поꙗса прѣст͠еи бц͠е : ~ 
Конецъ ⁘ ⁘ ⁘ ⁘ 

л. 49а–57а: Слово с҃тго iѡа҄на златоустаго ҄о покаании д҃шевним блсви оч͠е за 
мл͠твь ст͠и 

Начало: Привла́чи риболовѣць мрежа о֞у дльбока во́да метнет мрежата оу 
дльби́на водна тамуса у֞ловѣтъ мно́го ри́ба и́ теглис мрежата на сухо сас голꙗма 
весел̾ба. и́ ловци коги лувѣть ло́вь и ищьть sвѣрiа по горiито и ̾ по долчините и ́
по гъсто шумиа.. 

Край: ѿ колко л¢ е чл͠чка слаба работа щото исказахь тол ̾ко изговорихь ду-
ми и ̾ не можихь да ги избарабарꙗ сас про҇орческите рѣчи щото ни́ кажать залудо 
са труди и мльви сѣки живь чл͠кь на този свѣть. 

л. 59б–98а: Поучение 
Начало: чухте ли блс҇вени хр҇стиане каква е чл͠чска правина и чл͠чска лудота не-

потребна и други гуди други́му да му ѡтнеме водата ѡт двора му.. 
Край: като пи́ше о֞у битейска кни́га глава: ꙗви са бь͠ аврааму под дъба Мав-

рииска. 

л. 91б–99а: Поучение 
Начало: А֞ми и вие бл҇свени хр҇стiане послушайте и сички разумно разбирети: 

какса сички ч͠лци що тоса на тонзи свѣть льжовни таса сичьки прiеде ѿ бг͠а 
разум и хитрость. бл҇свени хрс҇тiане да бь́де умь вашь о֞у главите ваше и́ мисль 
ваша на цр͡ство нб҇сное.. 

Край: А֞ко ще вамь г͠ь бь͠ дарува по голѣмо добро на он ̾зи свѣть дето щем́ь 
да го сла́виме и почитами и сѣга и сѣкоги и до край свѣ́ть и вь вѣки ами҇н 

л. 99б–139а: СиЮ Е֞ПисТолиЮ г͠а бг͠а и сп͠са на́шего I͠са х͠а како сьнидѣ сь 
н͠бсѣ. 

Начало: Вѣ́домо да есть сиа с͠та. епис́толiа, сьни́де сь нбес вь гра́д̾ иерсли́мь 
кь патрiарху iерусали́мaскому. за вьсу безако́ниа и֞же творить ч͠лци на зем ̾ли и 
за сьгрѣшениа, волна и нево́лна: послушайте о͠це и братиа попве кметове и сьборь 
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вьси ма́ли и велики хрстолюби́ви хрстиане ми́рь ва́мь чудное и́ дивное сло́во 
бж͠iи.. 

Край: ꙗкоже сѣнь мимогрѣдеть и веселетсе слава и ̾ дрьжава великiим̾ же сь 
велики́мь г͠у бу͠ и̾ сп͠су на́шему Iс͠у х͠у купно же сь ст͠имь и̾ безначални́мь ѿц͠емь 
и ̾ прѣс͠ти́мь и̾ бл͠гимь и̾ животворещимь его д͠хомь. и ннѣ  ֞ пр҇сно и̾ вь вѣки 
вѣкомь аминь ⁘ ⁘ ⁘ 

л. 139б–142а: Слово ст͠го ап҇сла павла: како оби́ди си́чкн ра҄и и҄ мука. и како 
вьзнесень би҄ ду третие н҃бо. о֞че блс҇ви. за моли́твь с͠ти ѿ͠ць. 

Начало: Ап҇стль па́вель нѣкоги вьзнесень би́ на третиа н͠бо и́ дуде ѿ ба҃ гла́с 
та ми каже рич на тен́зи хора щото са на тон҄зи свѣть живи защо, преступꙗвать 
за́повѣдь мо́а: и прелагаеть грѣ́хь на грѣ́хь и прогнѣваеть г͠а бг҃а щото ги е 
сьтвори́ль..  

л. 164 липсва (изрязан)  
л. 186б: Ѡт тука и мька на грѣшници  
Начало: А ֞ми послушайте блс҃веин хрстиане да разбѣрете на какво́ са мьчать 

грѣшн҄и чл͠ци: и рѣче ми агг͠ль ела́ па́вле да ти скажа мьките на́ грѣшниците... 
Л. 224б: ѡт зде ́ес́ть хубо́сти райскiи. А֞ми послушайте блс҃вени хрстиане на-

сетне що ми каже а҄гг҃ль и ела слѣд меие па́вле да вид́ишь хубости ра́йски дѣто са 
тамь сич ̾ки.. 

Л. 231б–242а: Поучеиие хртианомъ  
Начало: А“ми заради това виса молꙗ: о б҇слвен́и хс҇тиане болѣре ҄и сиромаси 

стари и млади сн͠ове и дщери и сѣки вьзрасть члчс҇ки които ще да са избави ѡт 
вѣчна мь́ка а то да намери цр҇ство нб҇сное ..  

Край: ..... и почс҇ть и поклонение оц͠у и с͠ну и ст͠ому д͠ху и сѣ́ги и сѣкоги и 
докрай свѣт̾ и вь вѣки аминь: ~ ⁘ ⁘ ⁘  

Трябва да отбележа, че Слово ст͠го а҄п͡сла павла намирам в трите Одески 
дамаскина – № 36 (62), № 37 (63) и № 39 (65). Павлово видение откривам и 
в Тихонравовия дамаскин (Дёмина/Demina 1971: 248–255). Е. Дьомина го 
публикува въз основа на сверяването със същото слово в Одеските дамас-
кини № 36 (62) (л. л.89а–124б), № 37 (63) (л. л. 139б–242а) и №39 (65) 
(115а–136а). Въз основа на това сверяване става възможно възстановява-
нето на точната последователност на Слово ст͠го а҄п͒ла павла в Тихонравовия 
дамаскин (Дёмина/Demina 1971: 43). 

Видение на апостол Павел е било предмет на дългогодишен интерес в 
научните среди. Вариант на гръцкия текст има Тишендорф в Apokatypses 
Apocryphal под заглавие Apokalipsis Pauli (Tischendorf 1866: 34–69). Пуб-
ликувани са и преписи, представляващи архаични славянски версии на  
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текста (Пыпин/Pypin 1861: 34–69; Тихонравов/Tihonravov 1863: 40–58; 
Яцимирский/Iatsimirskii 1899: 457–462). Издадени са два новобългарски 
преписа от Тихонравовия дамаскин и Одеския дамаскин № 37–63 (Jagić 
1877: 137–171; Лавров/Lavrov 1899: 22–37; Дёмина/Demina 1971: 248–255) 
и кратък откъс от ръкопис № НБС 106.  

През 1877 г. В. Ягич публикува в сп. „Starine“ Слово ст҃ого апстла Павла 
от дамаскин № 37 (63), прави описание на фонетичните и морфологичните 
особености на езика на паметника (Jagić 1877: 137–171). Ученият твърди, 
че новобългарският текст на словото за Павлово видение е преписан от 
сръбско-словенската ръкописна основа, без да прави изводи относно диа-
лектната отнесеност на паметника. В по-късния си труд, посветен на въп-
росите на историческата фонетика, В. Ягич, заедно с материалите от Люб-
лянския дамаскин и Белградския сборник № 50 (1480) от изданията на Но-
вакович (1878), използва и Одеския дамаскин № 37 (63). Новобългарският 
преразказ е довел до разпространение на Словото, несравнимо с положе-
нието през предишния период (Младенова, Велчева/Mladenova, Velcheva 
2013: 83). В дамаскинската литература особено активно присъства тази 
апокрифна творба, например Д. Караджова открива това Слово в четири 
котленски ръкописа (Караджова/Karadzhova 1994: 126).  

Л. 243б: Пасхалия (предположително) – таблицата е незавършена.  
Приписки откривам само в края на ръкописа:  
(1) да са знай тази книга чи е писа Илиѧ Марку͠ попъ Стефануфъ Илиѧ (244б).  
На л. 245а приписката не се четe…., после бележка (2) Герге пенчю ивань  

На задния форзац още една приписка: (3) исписахь сии книга да са знаи 
ѡт г͡сда на светию пр ͡ст оль слези на ерисалим ѡт г͡сда са нб ͡са ва храмъ ва свитіе 
царковь ва не͡дле пa͡схa 

Бележка № 1 разкрива името на книжовника, работил върху Одеския 
дамаскин № 37 (63), приписка № 2 е вторична, оставена от Герге пенчю 
ивань и направена по-късно. Приписка № 3 дава ориентир за мястото и 
времето, когато е написана книгата.  
 
2. Датировка на Одеския дамаскин № 37 (63) 

В. Григорович (л. lа в ръкописа) и В. Мочулски (Мочульский/Mochul'-
skiy 1890: 102) датират ръкописа от XVI в. В. Ягич го отнася към XVII в. 
(Jagić 1877). Въз основа на архаичната форма на подвързията С. Берштейн 
предполага датировка, не по-късна от началото на XVII в. (Бернштейн/ 
Bernshtein 1957: 216). Според Д. Петканова ръкописът „не е по-ранен от 
началото на XVIII в.“ (Петканова-Тотева/Petkanova-Toteva 1965: 251). За-
ключението е направено въз основа на езика. Също според Д. Петканова 
Одеският дамаскин № 37 (63) по съдържание спада към сборници, които не 
съдържат Дамаскинови слава, но по същество принадлежат към дамаскин-
ската книжнина (Петканова-Тотева/Petkanova-Toteva 1963: 87). О. Младено-
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ва и Б. Велчева се придържат към по-късната датировка на Д. Петканова 
(Младенова, Велчева/Mladenova, Velcheva 2013: 16). 

Изходна база за датировка на ръкописа е класификацията на Е. Дьоми-
на, която класифицира дамаскините по характера на книжовния език и 
състава им. Одеският дамаскин № 37 (63) спада към трети тип новобъл-
гарски дамаскини и е основан на преводите от началото на XVII в. По 
мнението на Е. Дьомина за този тип дамаскини е характерно неголямо ко-
личество слова от Дамаскин Студит, тъй като те са дошли при нас главно в 
преписи от втора половина на XVIII в. и в тях намираме по-нов вариант на 
текстовете (Дёмина/Demina 1968: 59). През XVIII век част от дамаскините 
излизат от рамките на църковната практика и често се превръщат в четив-
ни сборници. В тях се поместват творби от най-различен жанр и с разно-
образна тематика – жития, поучения, апокрифи, исторически съчинения, 
религиозни разкази, повести, „мъдри“ изречения и др. По съдържание 
Одеският дамаскин № 37 (63) спада именно към тези сборници – пасхалия, 
месецеслов, епистолия, Чин вечерня, поучения и др. В настоящото изслед-
ване приемам по-късната датировка на паметника към XVIII в.  
 
3. Особености в графиката и украсата на Одеския дамаскин № 37 (63)5  

В графичното оформяне на Одеския дамаскин № 37 (63) откривам пра-
вилност и геометричност, изградена на принципа на буквеното съподчине-
ние, при което стълбците съзнателно се отклоняват, например ь, ъ, ѣ. Съз-
дава се впечатление за една синхронност и уравновесеност, която се постига 
и чрез равномерното изнасяне в празното междуредно пространство на хас-
тите на някои графеми – ѣ, у, р, ц, щ, х.  

Всички тези особености и графични черти, взети в съвкупност, харак-
теризират един тип писмо – котленското. През XVIII век, когато ръкопис-
ната книга върви към своя залез, в Котел процъфтява известната Котлен-
ска книжовна школа – едно от последните ръкописни средища по българ-
ските земи. За неин родоначалник се приема даскал Милко Котленски. 
Измежду неговите ученици изпъква най-яркият представител на котленс-
кия книжовен център – поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански).  

На графичните особености на котленските книжовни паметници дълго 
време не е обръщано достатъчно внимание (Караджова/Karadzhova 1994: 
53). Едва през 1964 г. Б. Ангелов споменава за приликата между почерка, 
орнамента и съдържанието на бележките в ръкописите на даскал Милко 
Котленски, Стойко Владиславов, Теодор йерей, която понякога „е толкова 
голяма, че само при наличие на приписки може да се разбере и уточни коя 
книга от кого е писана“ (Ангелов/Angelov 1963: 67). 

Именно в Котел се оформя калиграфско-книжовна школа с особен тип 
писмо с единна ортография, което се отличава с характерни буквени на-
чертания и общ начин на художествено оформление. Буквените начерта- 
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ния в котленските ръкописни паметници разкриват много общи черти в 
графиката – писмото е дребен полуустав. Това откривам в графичното 
оформяне на Одеския дамаскин № 37 (63). Чрез съзнателното изтъняване 
на буквените окончания и елементи, излизащи над или под графичния ред, 
се постига и орнаментност – друга обща особеност на този тип писмо (Ка-
раджова/Karadzhova 1994: 150). Особено характерно за котленския тип 
писмо е успоредното изписване на дясната ко́са част на ƴ , издигната ви-
соко над горния графичен ред. Характерът на котленското писмо е предимно 
геометричен, преобладават ъглестите начертания, а овалите са малко; използ-
ва се сравнително малък брой лигатури, често междубуквените пространства 
са запълнени с кръстчета. Всички тези особености откривам в графиката и 
писмото на Одеския дамаскин № 37 (63), с което се създава общо впечатле-
ние за цялостен орнаментален ред. 

Одеският дамаскин № 37 (63) е добре оформен естетически: започва с 
правоъгълна заставка с ромбоидна композиция (на л. 2а), изрисувана с ки-
новар и черно мастило, размери 15х80 мм. Налице е очевидно сходство в 
украсата му с тази на Часослова на Милко Котленски6: и двата сборника 
започват с много сходни заставки (л. 2а). В стила на заставките с киновар 
са изписани инициалите. Малки орнаменти във вид на четириточие ⁘ ⁘ ⁘ – 
подобие на кръстен знак, откривам и в двата ръкописа. В Одеския ръкопис 
с подобни орнаменти ⁘ ⁘ ⁘ завършват Чин вечерня (л.19а), краткият месе-
цеслов (л. 48б), епистолията (л. 139а), както и кодексът. Същите орнаменти 
откривам в Часослова на Милко Котленски (л. 128а, 176а). Стилът на орна-
ментиката, заглавно-декоративното писмо, цветът на мастилото, взети в 
съвкупност с правописните и езиковите черти, позволяват двата паметника 
да бъдат определени като принадлежащи към едно книжовно средище, а 
именно към Котленската калиграфско-книжовна школа. 

Други белези, като подвързията например, също са от значение при 
определяне координатите на създаване, местопребиваването, датировката 
и авторство на ръкописа. Те могат да са ориентир за принадлежност към 
дадена книжовна школа. Орнаментите на оригиналната кожена подвързия 
на Одеския дамаскин са изградени от геометрични фигури в центъра във 
вид на ромб с декоративни елементи. Личат характерните за котленските 
подвързии схеми – ромб и правоъгълник (Караджова/Karadzhova 1994: 111). 
Тук откривам сходство с подвързиите на даскал Милко, които са типични, 
девет на брой (засега са върху осем негови ръкописа, сред които пет ча-
сослова, всичките подвързани, също и към едно лвовско печатно евангелие 
от 1636 г.) и поради тази типичност и повторяемост на композиционната схе-
ма и орнаментните елементи именно подвързиите му имат важна палеограф-
ско-кодиколожка стойност за идентифициране на неподписаните му ръкопи-
си. Подвързията на друг часослов от третата четвърт на XVIII в., която е дело 
на Милко Котленски (Караджова/Karadzhova 1994: 51), също показва сходст-
во с подвързията на Одеския дамаскин № 37 (63).  
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За сравнение е взет ръкопис № 583 от сбирката на Музея на Възражда-
нето (Варна); той принадлежи към Котленския книжовен център, ХVІІІ в. 
(1761 г.). Подвързията на този ръкопис е дело на Софроний Врачански, 
който в ранния си период се е занимавал и с подвързване на ръкописи и 
похабени старопечатни книги (Караджова/Karadzhova 1994: 51). Спомена-
тия ръкопис № 583 е сборник от жития, слова и апокрифи, който включва 
Слово с҃тго Iѡа҄иа златоустаго ҄о покаании д҃шевинм; Слово стого апла павла; 
Епистолия, и по съдържание значително съвпада с поученията в Одеския 
сборник.  

Наблюденията показват голяма близост на Одеския дамаскин № 37 
(63) с оглед украсата, писмото и графиката с Котленския дамаскин7, който 
представлява богато орнаментиран дамаскин на поп Стойко от 1765 г., из-
даден фототипно в юбилейния сборник „Катехизически, омилетични и нра-
воучителни писания на Св. Софроний Врачански”“ (1989 г.). Във връзка с 
палеографската атрибуция на Одеския дамаскин към Котленското книжовно 
средище бяха използвани също така и фототипните издания на двата Соф-
рониеви преписа на Паисиевата „История славянобългарска“ от 1762 (Рай-
ков/Raykov 1972) и 1781 г. (Романски/Romanski 1938), както и фотоприло-
женията към описите на ръкописните сбирки на НБКМ, НИМ и ЦСВП.  
 
4. Изводи 

На базата на комплексни данни и свързването на различни по тип па-
леографски и кодикологични констатации, графични характеристики, ук-
раса и орнаменти, както и сравняването с атрибутирани датирани ръкопи-
си Одеският дамаскин № 37 (63) е предатиран към средата на ХVIII в., ко-
ето потвърждава по-рано изказаната от Д. Петканова хипотеза, направена 
въз основа на езика на паметника (Петканова/Petkanova 1965: 251). Пре-
писвачът попъ Илия Марку очевидно е от Котленската калиграфска школа, 
за което говорят калиграфското писмо, изящната орнаментика, стилът на 
подвързийната украса, най-вече особените елементи на украса, съчетаваща 
местната книгоукрасителна традиция и влиянието на приложните изкуства, 
както и битовата орнаментика. Като се съди по калиграфското писмо и 
изящната орнаментика, може да се допусне, че книжовникът е създал и 
други ръкописи, които не са се запазили или все още не познаваме. 

През XVIII в. Котел преживява истински стопански разцвет, който да-
ва своето отражение на книжовността и културата. Мнозина будни кот-
ленци още тогава се отправят на поклонение в Атонските манастири. Осо-
бено силни са техните връзки с манастирите „Хилендар“ и „Зограф“ – ду-
ховно-просветни огнища, откъдето черпят знания за българските книжов-
ни традиции. Оттам се внасят и много богослужебни книги, които стават 
образец за котленските книжовници. Доста често монаси поклонници, пъ-
тувайки до Атон, са носили свои книги. Малкоформатният Одески дамас-
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кин № 37 (63) с размери 100х65 предполага наличие на условия за прено-
симост и употреба извън храмовото пространство. 

Тук интересен паралел може да се направи с една миниатюрна печатна 
книжка на Яков Крайков. Проф. М. Цибранска-Костова издава текста ѝ по 
лайденския екземпляр (Цибранска-Костова/Tsibranska-Kostova 2012). 
Сборникът е уникален кирилски палеотип, който се отличава с оригинал-
ния си джобен формат 10.5х7.5 см. Закономерен интерес към занимател-
ното четиво, случайност или каприз на съдбата, но е факт, че подобни 
книги прекосяват пространства и времеви граници, скрити в джоба на пъ-
туващ търговец или друг притежател. Джобният формат на подобни книги 
е за пътуващи хора, но дали трябва да е обвързан със служение?  

И понеже засега нямам отговор на този въпрос, констатирам само, че 
Одеският дамаскин № 37 (63) е извървял един интересен път: написан е в 
Котленската калиграфска школа от един от учениците на Милко Котленс-
ки, впоследствие е отнесен в Зограф от някой поклонник или търговец, 
където по-късно, през 1844 г., е открит от учения славист В. И. Григоро-
вич и отнесен в Одеса, където се съхранява до днес. Това е интересният 
път на една българска книга. А настоящото проучване е само една малка 
крачка за връщането на Одеския дамаскин № 37 (63), който е част от бъл-
гарското книжовно богатство, обратно в България. 
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БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 Съхранява се в Одеската национална научна библиотека под сигнатура 1/114.  
2 Дарът на В. И. Григорович представлява отделна библиотека – „Отдел по 

славянской филологии профессора В. И. Григоровича“. Това една от най-
значимите колекции, подарявани някога на университета <http://liber.onu.edu.ua/ 
pdf/dariteli.pdf> (прегледан на 26.06.2022). 

3 Тази част от сбирката е описана от А. Е. Викторов (Викторов/Viktorov 1879) 
<http://liber.onu.edu.ua/pdf/200/viktorov.pdf>; <https://lib-fond.ru/lib-rgb/87/> (прег-
ледан на 29.09.2022). 

4 Вж. Толковый словарь русского языка. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь в 
четырех томах, Т. 3. Москва, 1948, с. 264: „Полнехонький, полнёхонькая, ое; -нек, 
-нька -нько (разг.) > Совсем полный, наполненный“. 

5 Тук предлагам само обобщени и систематизирани наблюдения върху гра-
фичните особености на ръкописа. Правописните особeности ще бъдат предмет на 
друго изследване. 

 

http://liber.onu.edu.ua/%20pdf/dariteli.pdf
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http://liber.onu.edu.ua/pdf/200/viktorov.pdf
https://lib-fond.ru/lib-rgb/87/
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6 Съхранява се в ЦСВП „Иван Дуйчев“, кат. 13. 
7 Съхранява се в Санкт-Петербург, БАН, Сирку 13.5.18. 
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