
„Ръкописни книжовни паметници от 
Видин и видинско  

ХІV–ХІХ в.” 



Методика 

Прегледани са описите на славянските ръкописи в:  

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”; 

 Народната библиотека „Иван Вазов”; 

 Рилския манастир; 

 Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент 

Охридски”; 

 Библиотеката на Българската академия на науките и др. 

Сведения за ръкописи са взети още: 

    От инвентарните книги в Църковно-историческия и архивен институт в София електронните       

каталози на български и чужди библиотеки, музеи и институции;  

    Чрез електронни писма до библиотеки и други институции в страната и чужбина – София,  

Пловдив, Прага и др. 

 



Структура  

 Първа част. Издигане на Видин 

като българско книжовно 

средище 

 

 Втора част. Опис на ръкописите 

от Видин и Видинско XIV – ХIХ в. 

  

 



Втора част.  
Опис на ръкописите от Видин и Видинско XIV – ХIХ в. 

Схема на описание: 

 

Състояние на ръкописа:  

Подвързия: 

Писмо:  

Правопис и език:  

Съдържание:  

История на паметника:  

Сигнатура: 

Библиография: 

 



Резултат 

 29 описания на ръкописи; 

 29 фотоса на 17 от ръкописите в Палеографски албум; 

 Изчерпателна библиография за всеки ръкопис:  

 Видинско четвероевангелие – 12 библиографски източника; 

 Бдински сборник – 27 библиографски източника; 

 Попунчов сборник – 29 библиографски източника; 

 Първи и Втори видински сборници на Софроний Врачански – 47 

библиографски източника; 



Видинско четвероевангелие от 1348 година 

. 

 
 Състояние на ръкописа: 208 листа пергамент и 

хартия. 

 Подвързия: синьо кадифе с размери 295 х 210 
мм. 

 Писмо: среден устав. 

 Украса: големи заставки в началото на 
евангелията; инициали в неовизантийски стил с 
плетенични мотиви. 

 Съдържание: Отначало то е съдържало текста на 
четирите евангелия и синаксарна таблица в края, 
но днес от ръкописа липсват първите четири 
тетрадки. 

 Приписки: “Писано бе прочее това светло дело 
във великия и многолюден град Бдин по повеля 
и желание на…митрополит господин Данаил. А 
аз недостоен… се боях да начена това дело… 
надвишаващо моите сили, но бидейки сродник 
на този митрополит, а още повече свикнал на 
послушание, не пожелах да не покорствам…”. 

 Сигнатура: Лондон, Британска библиотека Add. 
Ms 39 625 
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Бдински сборник от 1360 година 

 Сигнатура: Гент, Университетска библиотека Ms. 408. 

 История на паметника: писан по поръка на 
Видинската царица Анна през 1359-1360 г., но запазен 
в препис от началото на XV в. 

 Състояние на ръкописа: добро общо състояние, 
съдържа 242 листа хартия ; 200 x 130 мм.  

 Писмо: полуустав. 

 Правопис и език: безюсов, едноеров (само Ь); в 
езиково отношение паметникът е български с 
известно сръбско влияние. 

 Украса: Заставка във вид на арка с растителни мотиви 
на л. 1r. Неовизантийски инициали. 

 Съдържание: Ръкописът съдържа 13 жития на жени 
светици и Описание на Светите места в Йерусалим. 

 Приписки: 

 История на паметника: писан по поръка на 
Видинската царица Анна през 1359-1360 г., но запазен 
в препис от началото на XV в. 

 Сигнатура: Гент, Университетска библиотека Ms. 408. 
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Сборник на Поп Пунчо от 1796 година 

 Състояние на ръкописа: IX + 374 л. хартия; 205x150 мм. 

 Подвързия: дъски с орнаментирана кожа. 

 Писмо: среден нов полуустав.  

 Правопис и език: опростен, едноеров, безюсов. 

 Украса: богата, полихромни заставки и инициали в 
балкански стил и множе-ство миниатюри, 
илюстриращи съдържанието. На първите два листа са 
поместени два автопортрета на писача. 

 Съдържание: Слова и поучения от Йоан Богослов, 
Йоан Златоуст и др., молитви, чудеса, разкази, жития, 
повести за цар Асен Стари и за московския цар Петър 
(Петър I, 1672—1725). Включва и житието на Петка 
Търновска и Първото проложно житие на Иван Рилски.- 
На л. IV6-Vla - предисловие във връзка с преправката на 
Пайсиевата история. На първия форзацен лист е 
отбелязано името на писача и мястото на изписването. 

 Приписки: от 1814 г. за освещаването на храма „Св. 
Георги" в с. Длагошевци (Дългошевци, Ломско) от 
игумена на Зографския манастир Доротей по времето 
на владиката Паисий (Видински).  

 История на паметника: Писан от поп Пунчо в с. 
Мокреш (Ломско). Ръкописът е доставен в НБКМ от Ст. 
Георгиев. 

 Сигнатура: София, НБКМ, № 693.  
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Първи Видински сборник на Софроний Врачански 

 Поучение и словосказания, софрониев оригинал от 1802 година 

 Състояние на ръкописа: 7+377 листа хартия ; формат 
осмина (220 х 155 мм, текст 185 х 115 мм.) 

 Писмо: ново уставно, букви 2мм, редове на страница 
25. 

 Правопис и език: правопис едноеров, 
славянобългарски език 

 Съдържание: 79 проповеди с църковно - поучително 
съдържание с християнско – назидателен характер, 
сред които "Слово за раждането на нашия господ Исус 
Христос", "Слово за Сретение Господне", "Слово за 
краткостта на човешкия живот" и други. Към тях са 
прибавени "Посвещение" и "Послесловие", поместени 
са също слова Златоустови, словото на презв. Козма за 
тия, които искат да станат монаси, слова за разни 
празници, поучения - за истината, за ласкателството, 
за безстрашието, за милостинята и др. 

 Приписки: От л. 250 до л.258. 

 История на паметника: Купен е за 500 л. от свещ. 
Кръстьо поп Кръстев от село Клисура, който пък го е 
купил от турчин през 1878 година. 

 Сигнатура: София, НБКМ № 356. 
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Втори Видински сборник на Софроний Врачански 

 Състояние на ръкописа: 440 листа хартия ; 225 х 160 мм. 
Има оригинална пагинация с буквени цифри.  

 Подвързия: дебели дъски с кожа, орнаментирана отгоре. 

 Писмо: Софрониево: въздребен нов полуустав, доста 
правилен с много препинателни знаци, надредни знаци и 
ударения.  

 Правопис и език: опростен, славянобългарски. 

 Украса: Заглавията и заглавните букви са в червено. 
Навсякъде има надтекстови заглавия, тесни винетки в 
червено и зелено. 

 Съдържание: В сборника са поместени 144 Езопови 
басни; 25 поучения – наставления към царе и управници, 
изпълнени с мъдри мисли от древни философи и с 
примери из живота на източни и византийски владетели; 
Наставления за благочестие и страх божий с примери от 
руската история.  

 История на паметника: Ръкописът е бил притежание на 
човек на име Давидко от с. Върбица, преселен в Котел, 
където е бил учител. След това книгата преминава в 
ръцете на неговия син Иванчо Давидов, а след неговата 
смърт притежателка става Иванчовата дъщеря Парашкева. 
След смъртта на Парашкева Сапова нейният син Христо 
Алекс Сапов предал през 1928 г. ръкописа на СНБ. 

 Сигнатура: София, НБКМ № 1093. 
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Четириевангелие от 30-те години на XVI 
век.  

 Състояние на ръкописа: 374 листа хартия; 280 х 210 мм.; 
размери на текстовото поле 195 х 130 мм, като на места 
рамката не е достатъчно отчетлива и очертанията й не се 
спазват стриктно. Ръкописът не е в много добро състояние. 

 Подвързия - дъски, обвити с орнаментирана подсказваща 
датировка от втората половина на XVIII или самото начало 
на XIX в.  

 Правопис и език - едноеров (Ь), безюсов.  

 Украса: заставки (запазена само тази пред Йоан), рисувани 
вероятно от отделен орнаментатор.  

 Съдържание: текстове на 12 страстни, предисловие на 
Теофилакт Български към евангелието от Марко; катък 
текст за евангелист Марко; кратък месецослов, в който от 
славянските светци е отбелязана само св. Петка Търновска; 
част от указанията за разпределение на евангелските 
четива в седмиците на Поста; указания за разпределението 
на евангелските четива по неделите на годината; указания 
за четенето на 12-те страстни евангелия. 

 Приписки: да- текстове с обработен, но трудно четлив 
румънски курсив, вероятно от втората половина на XVIII в. 

 История на ръкописа: постъпил в Църковния музей от 
Видинската митрополия през 1926 г. и приет от протойерей 
Иван Гошев. 

 Сигнатура: София, ЦИАИ № 577. 

 

 Дограмаджиева, Екатерина. Състав на славянските 
ръкописни четвероевангелия. – ХVІІ, 1993, № 2 

 

 



Сборник от слова и поучения от 1820 г. 

 Състояние на ръкописа: Книжни листове (15 х 20 мм) 
169 бр., като първият, на който е било и самото начало 
на ръкописа, липсва. 

 Правопис и език: Новобългарска редакция. 

 Украса: цветни апокрифи, навярно прекопирвани от 
хубави първообрази от по-ранни векове. 

 Съдържание: Наставления за благочестиво живеене; 
Слова за прекрасния Йосиф, за покаянието и 
изповедта, за Св. пророк Даниил, за богатия Йов, за 
Св. Безсребърници Козма и Дамян, за блудницата 
Мария, за Св. Йоан Богослов, за Архангел Михаил, Св. 
Иван Кръстител, слово за Възвишение. 

 История на паметника: Донесен от Видинската 
митрополия през 1926 год. от Прот. Ив. Гошев. 

 Сигнатура: София, ЦИАИ № 232. 

 

 Василев, Йордан. Летописи за Видинска епархия. – 
Пловдив, 1999, с. 64–65.  

 

 



Четвероевангелие XVI – XVII в. 

 Състояние на ръкописа: 184 листа хартия 
(folio). Ръкописът е добре запазен. Текстът е 
на цели страници, а не в две колони. 

 Подвързия: нова, с червено кадифе и златен 
кръст. 

 Приписки: Пред евангелието на Матей 
новият видински митрополит Арсении в 1690 
год. е записал, че в тая година е станал 
видински митрополит през месец ноември. 
Това станало по времето на Цариградския 
патриарх Калиник. Друга бележка разказва, 
че през 1700 година евангелието било 
предадено на някоя си монахиня Магдаленка 
(Магдалина). Бележките в ръкописа са 
писани на гръцки език.  

 История на паметника: Донесен от 
Видинската митрополия през 1926 год. от 
Прот. Иван Гошев. 

 Сигнатура: София, ЦИАИ № 382 

 



Празничен миней XVI – XVII в.  

 Състояние на ръкописа: 261 листове хартия ; 105 х 200 
мм. Липсват началото и края. 

 Подвързия: дърво, облицовано с кафява 
орнаментална кожа, имало е закопчалки. 

 Писмо: уставно  

 Правопис и език: българска редакция. 

 История на паметника: Донесен от Видинската 
митрополия през 1926 г. от Протойерей Иван Гошев. 

 Сигнатура: София, ЦИАИ № 466. 

 



Служебен миней за месец март 

 

 Състояние на ръкописа: 109 листа, folio; 
началото и края са запазени, ръкописът е в 
добро състояние. 

 Подвързия: дърво, облепено с орнаментирана 
кожа.  

 Писмо: полууставно.  

 Правопис и език: търновска редакция.  

 Съдържание: Служби за празниците през м. 
март.Л. 1а - 436 - Евангелия от Матей, Марко, 
Лука, Йоан. 

 Приписки: На много листове има приписки, 
написани от треперлива ръка и така необичайно 
нечетливи, че нищо не може да се разбере. На 
първия и на последния листове, както и на 
вътрешната страна на корицата има бележки на 
румънски език, една от тях е от 1709 година 

 История на ръкописа: Прибран от Видинската 

митрополия.  

 Сигнатура: София, ЦИАИ № 238. 

 



Страница от Триод (постен)  

 Състояние на ръкописа: книжни листове с 
размери 21 х 27 см. Началото и края липсват, 
листовете са прогнили и разпаднати. 

 Писмо: полууставно, в една колона. 

 Правопис и език: българска редакция 

 Съдържание: служби и синаксари. Започва с 
Неделя православна.  

 История на паметника: Постъпил в ЦИАИ от 
Видинската митрополия. 

 Сигнатура: София, ЦИАИ № 492. 

 



Заключение 

  Запазените ръкописи са един от основните източници на информация за миналото. Те 

представляват най-автентичното свидетелство за средновековния живот по нашите 

земи, показвайки именно онази част от живота, която предците ни са считали, че трябва 

да се обезсмърти.  Книгата, писана с цената на много усилия на скъп и оскъден 

материал, е не само символ, но и реален носител на културата, неизчерпаем извор за 

историята, етнографията, социологията, литературата и езикознанието. 

 Разработката може да е в полза на широк кръг хора:  

 Ученици;  

 Студенти;  

 Историци; 

 Краеведи;  

 Като част от общобългарски труд. 
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