
М. Г Е О Р Г И Е В С К И

ОПИС НА НЕКОЛКУ НОВООТКРИЕНИ СЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ 
ШТО СЕ НАОЃААТ ВО РАЗНИ ЦРКВИ, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ 

И ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦА ВО CP МАКЕДОНИЈА

Од 1971 година кога излезе од печат познатиот опис на проф. 
д-р Владимир Мошин „Словенските ракописи во Македонија“ па до 
денес, пронајдени се уште неколку словенски ракописи, од кои јас овде 
ќе прикажам само шест, што се наоѓаат на разни места, а не се влезени 
во гореспоменатиот опис. Овие ракописи се наоѓаат на следниве места 
во Републиката: во црквата во село Драчево (ЦД. Ms 1), во дрквата 
Свети Благовештение Прилеп (ЦП, Ms 7, инв. бр. 58) и (ЦП, Ms 6, инв. 
бр. 7), во Матичната библиотека во Штип (МБШ, Ms 1), во Народниот 
музеј во Прилеп (НМП, Ms 1, инв. бр. 1479) и кај Живко Ризовски од 
Пехчево со постојано место на живеење во Скопје (Р. Ж. Ms 1).

При опишувањето на овие ракописи е консултиран професор
В. Мошин и тој ми укажа нужна помош, за што му изразувам благо- 
дарност.

Од сиве овие ракописи, Народната и универзитетска библиотека 
располага со копија, и секој што сака да ги ползува може да се обрати 
до неа.

Во прилог на описот се дадени две таблоа со водени знаци што 
се среќаваат во ракописите, врз основа на кои е одредена староста на 
односните ракописи, како и по една фотокопирана страница од рако
писите што ги прикажу вам овде.

1. (ЦД Ms i)
ЛИТУРГИСКИ ЗБОРНИК, СРПСКА РЕДАКЦИЈА, III ЧЕТВРТИНА

НА XVII ВЕК

Хартија: 10x6,5 см., 164 листови. По л. 1 недостасуваат повеќе 
листови. По л. 148 искинат 1 лист, по л. 162 недостасува 1 лист. На кра- 
јот недостасуваат повеќе листови од месецословот и тоа за јуни, јули 
и август. На л. 4 долната половина искината и дополнително залепена 
со неиспишана хартија. На л. 6 искинат горниот десен агол. на л. 131
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искината десната половина. Од л. 115—116 нема текст освен неколку 
безначајни белешки направени од поново време.

Писмо: По 13 реда, полуустав, српска редакција, едноеров пра- 
вопис, малиот ер (ь) се среќава во предлошките и префиксните форми, 
како и на крајот, големиот ер (ъ) се среќава многу ретко. Десетерично 
ï пред вокалите пр.: суд'1е их, безакоше, жившх, хриспанскУ. Се упо- 
требува ѕ: ѕГпо, ѕвергс исъэыждУтсе, обѕ£живГ и др. Од интерпункци- 
јата ce употребува најчесто точката, поретко запирката. Ce среќаваат 
и четири точки во форма на крст особено во вториот дел на ракописот, 
т.е. во катавасијата и месецословот. Има акценти и кендема. Унотре- 
бено е црно и црвеио мастило. Со црвено мастило се испишани насло- 
вите, упатствата, позначајните места и почетните букви, а со црно оста- 
натиот текст.

Водени знаци: „круна со девет заба“ слична како кај Николаев 
бр. 191 од 1645 год. и „круна со пет заба“ слична како кај Николаев 
бр. 244 од 1671 год. Контрамарките не се добро отцртани и не се по- 
знаваат.

Орнаментика: На л. 37 тесно знаменце цртано со црно мастило, 
плетенка со растителни елементи. На л. ЮГ правоаголно знаменце 
нацртано со црно мастило на црвено поле, со растителни елементи. 
Се срекаваат почетни букви и наслови иницијални црвени со растителни 
елементи, гранчиња со цветчиња листови и др. декорации.

Повез: оригинален, картон завиткан со кафеава кожа.
Содржина: Литургиски зборник.
Од л. 1—112 Часослов. — л. 1: Начало полуношници (недоста- 

сува почетокот. Почнува со фрагмент од Свети Боже). — . . .  г/оеподЈи 
[очи7сти грГхы наше вл/”а]л[и7ко прости безакоша наша с[ве7тьш посети 
и исцЬли [не]мофи наше имен твоего ради. . . Л. 2: Начало вечерни, 
недостасува почетокот. — . . .  кораблы пр!шлавають змш сь егоже сьздал 
роугати се емУ вьса ктебГ чають.. . Л. 8: Начело павечерници; л. 25’: 
начело полУноцшици; л. 30’: таже тропаре cïe; л. 35: а на полУноцшицУ 
въ соуботУ; л. 37: начело утрьници; л. 65: чась а пршдЬте поклоним се; 
л. 81: чась s пршдЪте поклоним се; л. 92: начело соб^дници; л. ЮГ: 
начело часУ тбг. (9)

Л. 112’: Сш тропари въскрГсни
Л. 117: Катавасха пр^с^веЈтГи огородиЈци
Л. 12Г: Чинь егда дльжно а спасти
Л. 127’: Славослов*1е на трапезы
Од л. 132—164 месецослов (нецелосен). Во месецословот се нао- 

ѓаат следниве словенски празници:
Л. 137’: 14 октомври: прГподобньш матере наше Петкы
Л. 138: 19 октомври: прГподобнаго ш^твЈца нашето ^анна 

Рилскаго.
Л. 139: 28 октомври: Иже вь с/веУтшх ω/тьУца нашего Арсеша 

apxïen/"ис]к[о]ш срьпскаго
Л. 141—14Г: 11 ноември: Вътьжде д^ьУнь свЬтаго великомученика 

вь ц/'аУрехь Стефана срьбскаго иже вь Дечанехь
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Л. 151’—152: 13 февруари: Вь тьжде д / в Ј н б  паметь прЪподобнаго 
ω/тьУца нашего Симесона срьбскаго новаго миротворца

Л. 152: 14 февруари:. . . С/"ве7таго Кирила филозофа и оучителга 
словенскаго

Л. 164: 15 јуни, нема помен за кнез Лазар. Од 23 јуни до 31 август 
недостасува текст. Листовите се искинати.

Задней: нема

2. (Р. Ж. Ms. 1)

АПОКРИФЕН ЗБОРНИК, МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ОД KPAJOT
НА XIX ВЕК

Хартнја: 20x13,5 см. шпартана хартија без водени знаци, 41 
лист. Во почетокот недостасуваат 2 листа. Л. 1 оштетен на десната 
страна, на л. 21 отсечена долната половина. По л. 33 недостасуваат 
повеќе листови на л. 34 недостасува поголемиот дел од долниот десен 
агол, од л. 35 е останат само мал дел од долниот лев агол, на л. 41 е 
оштетена десната маргина.

Писмо: Во почетокот по 23 реда, а при кајот по 20. Писмото е 
курзивно, јазикот македонски народен. Слободен препис на печатените 
книги од Јоаким Крчоски: „Митарство“ Будим, 1817 год. „Чудеса 
на пресветаја Богородица“. Будим 1817 год. Употребено е мастило со 
вио летова б oj а.

Орнаментика: скромна, се среќаваат неколку иочетни големи и 
и иницијални букви

Повез: Книговрзнички, картон замотан со импрегнирано црно 
платно исшарано со црно, црвени и бели украсни мотиви во форма 
на цветчиња и листови

Содржина: Апокрифен зборник
Л. 1 : Фрагмент од Словото за страшниот суд. — . . . Христосъ 

казува у Святое Евангелийе кои гледатъ по чужди жени и помислуватъ 
на умъ да учинатъ трехъ они у свое ерьдце чинит големи грехови затова 
писуватъ Святи Боже и Пророци и говоратъ Господи! да ми чувашъ 
и да ми вардишъ очите да не гледатъ грешни и лоши работи. . .

Л. 8: Митарство прьво. — Тамо истражуватъ грехове и разговори 
и праздни думи и той час не запреха и извадиха многу тефтери. . . итн.

Л. 9: Митарство второ
Л. 9’: Митарство трето; Митарство д
Л. 10’: Митарство пето
Л. 11: Митарство шесто
Л. 1Г: Митарство з; митарство n
Л. 12: Митарство Й; митарство Ï
Л. 12’: Митарство Hi; митарство ш
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Л. 13: Митарство п 
Л. 14’: Митарство Д1 
Л. 15: Митарство ëi 
Л. 16: Митарство si 
Л. 16’: Митарство 3i 
Л. 17: Митарство ш 
Л. 17’: Митарство τξι 
Л. 18: Митарство к
Л. 22: Чудо & Сказан/и7е какво ослепели еврей и Гдино мУ раката 

отъсечена и когато поверУвалъ раката мУ изцелела отъ пресвдтиА Бо- 
городици

Л. 23’: ЧУдо в, какво едина мертва жена доила детето си една 
година и пакь оживела

Л. 27: ЧУдо г о некомъ ïoante видите полезное 
Л. 29: ЧУдо Д, за едно чУдо ψο е било У една церква Богородици 

ψοΑ викали Heopi/à
Л. 31’: 48до е заради единъ слепецъ комУто се оотворли очите 

ωτ чудотворна вода прес/~ве7На Б7огороди7ци
Л. 33’: ЧУдо š заради премУдраго цар.^ Лва (нецелосно)
Од л. 34—41 фрагмента од разни чуда 
Записи: нема
Забелешка: Ракописот е сопственост на Стојан Ризовски во 

Пехчево, а се чува кај Живко Ризовски во Скопје.

3. (НМП Ms. 1, инв. бр. 1479)

НОТЕН ЛИТУРГИСКИ ЗБОРНИК, ВИЗАНТИСКИ ноти — 
ЦРКОВНО-СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, IV ЧЕТВРТИНА НА XIX ВЕК

Хартија: 12x17 см. 97 листа. Л. 38, 69—73 и 94 се оштетени т.е. 
недостасуваат делови од нив. Хартијата е без водени знаци.

Писмо: Различен број редови по 9—12 реда нотни знаци и по 
исто толку текст т.е. по 18—24 реда на страница. Нотите се византиски 
(невми), текстот под нив црковно-словенски а насловите се напишани 
на македонски јазик. Од л. 75—81’ на грчки и словенски јазик. Употре- 
бено е црно, браон и виолетово мастило.

Орнаментика: нема
Повез: книговрзнички, во кафеава кожа
Содржина: Нотен литургиски збориик
Л. 1 : Кекрагарш и слави преведени ωτ гречески на болгарски ωτ 

ХУрмУзова Анастаси матар вкУп  ̂ же и Утрени стихири воскресни. . . 
глас перви. — Господи возавх, л. 3’: слава сотцУ и синУ и нинГ и присно:

Л. 4’: На стиховнЬ слава и нине, глас Β7το7ρϊ; ω чУдесе нова и со 
вс^х древних. . .
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Л. 5’: Всякое дихание, глась 3
Л. 6: Трети! гласъ; Господи возвах и др.
Л. 9’: Начало) четвертая гласа в с8бот8 вечерь, господи возвах... 
Л. 12’: Начало пътаго гласа, господи возвах к тебЬ 
Л. 20: (друга рака) да исправится; слава отц8 и син8; на хвали- 

тех, всякою дихаше, гласъ й
Л. 21: ХерЅвика сот Теодора протопсалта, катадневнш глась 4 
Л. 25’: Глась пяти!; л. 27’ и 28 се праши; л. 28’: глась седми.
Л. 32—35 се празни. На л. 32’ од поново време со мастилав 

молив е напишан подолг безначаен запис, а на л. 33 со црн молив исто 
од поново време е направен примитивен цртеж на „M/атеЈр В[о]жк“ 

Л. 36: ХерЅвико ωτ Тесодора протопсалта гласъ трет!
Л. 41: Глась перви, Костандина протопсалта. — Ижи херовити... 
Л. 43’: Глась в, Костандина протопсалта 
Л. 48: Гласъ седми; л. 50’: гласъ сосми 
Л. 53’: Гласъ пет/Х/ — господи помилуй. . .
Л. 56’: Глас а. — Достойно есть. . .
Л. 58: Аутоу X. Г. κχος варус. — Хероувнкон (текстот е на 

грчки јазик)
Л. 59—60 се празни
Л. 61: Глась сосми го извадшь Илия X. Димзовъ ωτ Пршепъ 
Л. 63: ХерОвика краткы седмичны cïe ωτ Петра ламбадар!а, 

гласъ а
Л. 75: Ηχος τρϊτος атгем aaipan архета! ектоу „z“ Kai телеюые! 

ектоу „z“ (на грчки јазик)
Л. 78’: Етзроу ме деутерои нхоу MeMizMehon inep Kai nap oOw- 

мaNoiς кле1тел, XoyzeHaHi (на грчки јазик)
Л. 79’: Ηχος ме атге пар аыошмоу (на грчки јазик)
Л. 80’: Ηχος bî χροΜΒτίκος архетсн ектоу a Kai телнга ектон а 

(на грчки јазик)
Л. 82’: Божествения и свефеная лгтОргиа, глас пяти, прежде ωτ 

с̂ веУцюнныхъ
Л. 84: празен
Л. 85: Ирмоси чрезъ всего nfcro пЪваемия вместо достойно есть 

в господски празници и богородични. . . глас nepBÏ
Записи: на л. 32’: Чудо божиео. — Оваяа година се яавило го

лема светлина во село Петрово Харватско народот виделе отишле 
мислеле да е то оган и сакале да го гасат се чул галас на девет скали 
била качена матер Божия и велела покаите се нарот колку една недела 
се слушал глас от ИсЅса Христоса сина божия. Оа писмо секои да го 
земи девет пати да го пиши и да го предай на девет куки ако не го даит 
ке бидит со голема нестрка и да се моли господи благи опрости ми хре- 
ховете помилуй нас амин. Една вдовица не верувала си го изгубила за 
девет дена синот зашто не верувала зашто не го предала да се препиши 
на дузи куки амин.
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4. (МБШ Ms 1)

МОЛИТВИ ЗА СВ. БОГОРОДИЦА, СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 
И ИСУС ХРИСТОС, ЦРКОВНО-СЛОВЕНСКА РЕДАКЦИЈА — 

ПРЕПИС ОД РУСКА ПЕЧАТЕНА КНИГА, I ЧЕТВРТИНА 
НА XVIII ВЕК

Хартија: 19,5 X 15 см., 18 листа, во почетокот четири листа дразни 
и на крајот пет.

Пмсмо: Во една колона со различен број редови. На страниците 
каде што има заглавие по 14 реда, а на останатите по 15 реда освен на 
л. 8, 9 реда. Писмото е полуустав од печатен тип, црковно-словенски 
јазик, прение од руски печатен текст. Мастилото е црно и црвено. Со 
црно е напитан обичниот текст, а со црвено насловите и почетните 
букви.

Водеми знащи: „три полумесеци“, како кај Николаев бр. 337 од 
1717 година (контрамарката не е запазена)

Орнаментика: скромна. Насловите и почетните букви на петте 
молитви се поголеми и иницијални, напишани со црвена боја, која веке 
е избледена и повеќе оди кон браон. На л. 8 има вињета со мотив од 
растителен свет, цветовите се обоени со кафеава боја, а останатиот дел 
што означува листови и саксија е исшаран со црни линии. Текстот е 
ставен во правоаголна рамка од две паралелни црни линии.

Повез: Кафеава кожа со извлечени двојни рамови и дијагонално 
двојно подврзие во вид на буквата X. Во рамките се втиснати ситни 
крукчиња кои делуваат украсно. На внатрешниот дел од подврзието е 
залепена хартија.

Содржина: Молитви за Св. Богородица, Св. Архангел Михаил 
и Исус Христос

Л. 1: М[о]л[и7тва ко прес/'вл/тыл3 вл/"а7д/ги]ч[и7цы нашел 
В[огоро]д[и7цы 8Γπω д[у7шепол£зна

Л. 4: М [ о ] л [ иЈтва инал ко прес/вл7тыл д [ Ъ > ] ъ [ т щ ] ы  Ђ [ о г о р о ] -

д/и7цы
Л. 5 М[о]л/й/тва ко с/вл7том8 Архагг/·е]л$ МххаилЅ грозном^ 

и страшном^ воеводЬ я[е]б[е]сиыхъ силъ
Л. 6’: М/о7л/и7тва ко т[о]с[ио]д$ В[о]т$ нашему ИсповГдаше 

повседневное
Л. Т: М/о7л/Х7тва инал ко Хр/Х/ст8 В[о]г$
Записи: На л. 14’: М/о7л/и7*гва пр/"есве7тъГй вя[а]д[и]ч[и7цы 

нашел Б/огоро7д/и7цы ѕГло д/у/шГполГзна . . . .  зацюто ацю хофецш 
много знати подобает мало спати

22 Историја
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5. (Ц. П. Ms. 7 икв. бр. 58)

ОПШТИ КАТАВАСИИ, ЦРКОВНО-СЛОВЕНСКА РЕДАКЦИЈА, 
ЧЕТВРТА ЧЕТВРТИНА НА XIX ВЕК

Хартпја: 21 X 13,5 см., 14 листа. Л. 2, 3, Î1 и 12 многу се оштетени, 
недостасуваат делови од нив

Книгата е реставрирака во НУБ Скопје во 1974 год.
Пием©: по 20 реда, црковно-словенско од печатен тип. Препис 

од русхси печатей текст, насловот на л. 2 препис од бугарски печатен 
текст. Заглавијата, почетките букви и упатствата се иапишани со црвено 
мастило, а остаиатиот текст со црно

Водеин знаци: „Грб со поштенски рог“ и со инидијал под него 
„ER“, како кај Николаев бр. 1183 од 1887 год.

Орнаментика: скромна, на л. 1 тесно знаменце со елементи од 
растителен свет (тролисти .

Повез: ново, книговрзничко во платно
Содржина: општи катавасии
Л. 1 : Обфы катавасш. — ПЬснь а, глас д. сотверзЅ оуста. . . ; 

п'Ьснь г, ipMocb, — твое пЬснословцы. . . ; пЬснь д, хрмосъ. — СЬдей 
въ славь. . .  ; п'Ьснь е, 1рмосъ. — Ужасошасе всеческае . . .  ; пЬснь 
s , ipMocb. — Б/го]ж[есЈтвенное cïe... ; пЬсн з, хрмосъ. — Не послЅжиша; 
[ пЬснь й7. — ωτροκΗ благочестивые; пЬснь д хрмосъ. — Всекъ земно
родный .. .

Л. 2: Б/Ъ/городичка пЬснь, което се пЬе всекой ден презъ годи 
ната сосвенъ на /“госпоУдски праздницы и б/"о7городичны

Л. З5: Ацю есть недЬле по епхирахъ слава: стххира &ν[анге7лскае 
и нынЬ тое Β/·ο7γορολη46ηβ

Од л. 8 — до крајот разни антифони, стихири и тропари
Записи: нема

6. (ЦП Ms. 6 инв. бр. 7)

ПЕЧАТЕН ЧАСОСЛОВ СО РАКОПИСНО ДОПОЛНЕНИЕ,
ЦРКВЕНО СЛОВЕНСКИ ТАЗИК, ВТОРА ПОЛОВИНА

НА XIX ВЕК

Xapxiga: 14x8,5 см., 579 листа. Ракописното дополнение е од 
л. 1—19, 69—72, 171—176, 180—182 и од 186—187, вкупно 30 листа ра- 
копис. На ракописните листови нема водени знаци.

Писмо: Со различен број редови 11, 18, 20 и др. на ракописните 
страници. Ракописното дополнение е направено педантно со писмо од 
печатен тип, препис од црковно-словенски текст од руско издание. 
Со црно мастило. Почетните букви се поголеми.

Орнаментика: нема
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Повез: Книговрзнички, ново, кожа (повезот е направен во НУБ 
Скопје во 1974 год.)

Содржина: Часослов
Л. 1: Последоваше полуночница вседневная. — Ц/а7рю н/е7б/е·· 

с7ный. . . ; л. Г: С[вя7тый Ђ[о]же. . . ; Слава о[т]јјЏ; Прес/вя7тая 
тр/гои7де; 0[т]чс нашъ; л. 2: Помилуй мя Б/о7же; л. 3’: Бл/ц/жени 
непорочни въ п8ть л. 7’: Р8цЬ твой сотвористЪ мя; л. 9: Твой ес/ъ7мь 
азъ; л. 11: Призри на мя и помил8и мя; л. 13’: ВЬр&ю во единаго б[о]т& 
о[т]ц& все держителя; л. 14’: Се женихь грядетъ въ пол&яоцш; л. 15: 
Иже на всякое время и на всякж часъ; л. 15’: Г/"оспо7ди и вл/ади7ко 
живота моего; л. 16: Вл/ади7ко Ђ[о]ж& О[т]чо вседержителю; Возве- 
дохъ очи мои въ горы; л. 16’: Се нын'Ь Бл/~а]г[осло7вите г/оспо7да 
вси раби г[оспо7дни; л. 17: Помяни г[оспо7ди въ надеждни воскре- 
ceHïe жизни вбчбыя

Л. 69: Посл'Ьдованые оутрени. — продолжение од слава вь вы- 
шнихъ Б[о]т$ па cé до крајот од послЬцоваше оутрени

Л. 71’: Часъ первый. — Пршдите поклоним ся (само една стра
ница ракописна, потоа продолжува печатен текст)

Л. 171: Ака&гстъ Прес/ве7т£й Б/огороди/цЬ, ракописното допол
нение почнува со дел од кондакъ а и кос â, а завршува со кондак Д и 
кос Д; л. 180: Второ ракописно дополнение на АкарДстъ Прес^ве/тъй 
Б[огороди7дЬ почнува со дел од кондак п, п£снь з, хрмосъ и оди cé до 
пЬснь Д, хрмосъ; л, 186: Трето ракописно дополнение на АкаДютъ Пре- 
с/ве]тШ Б 7огороди7дЬ? тоа е всушност мал фрагмент од М/о7л/и7тва 
ко Прес/ве7тЬй Б/огороди7цЬ.

Записи: нема
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On. 1. —  Литургиски зборник, српска редакција, III четвртина на XVII век
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On. 4. — Молитви за св. Богородица, св. Архангел Михаил и Исус Христос, 
црковно-словенска редакција, препис од руска печатена книга, I четвртина 

на XVTTI век (МБШ M l ) .

On. 5. Општи катавасии, црковно-словенска
на XIX век (ЦП, Μ η ттт~ РеДакција, четврта четвртина

5 ИНв· бр. 58).
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On. 1. — Литургиски зборник, српска редакција, Ш четвртина на XVII век,
фрагмент од л. 37.
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Опис 3. — Нотен литургиски зборник, византиски ноти, црковно-словенски јазик, 
IV четвртина на XIX век, фрагмент од л. 61.
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Опис 4. — Молитви за Св. Богородица, Св. Архангел Михаил и Исус Христос, 
црковно-словенски јазик, препис од руска печалена книга, I четвртина на XVIII век,

фрагмент од л. 1.
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Опис 5. — Општи катавасии, црковно-словенски јазик, четврта четвртина на XIX
век, фрагмент од л. 1.
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— Печатен часослов со ракописно дополнение, црковно-словенски јазик, 
втора половина на XÏX век, фрагмент од л. 1.
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