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Описателен анализ на южнославянското старопечатно издание
от 1520 г. Сборник за пътници
Петя Славчева
Старопечатни издания, Сборник за пътници

A Descriptive Analysis of the South Slavic Incunabular Edition
of the Collection for Travelers from 1520
Petya Slavcheva
This paper presents an archeographic description of the book Collection for Travelers, which was printed for the first time in Venice by the Montenegrin Bozidar
Vukovic in 1520. It is a collection of texts with religious themes serving as essential
reading for every Orthodox Christian. The language is a Resavian version of Middle Bulgarian. This written record is one of the old and rare books protected by the
Cultural Heritage Act of Serbia.

Божидар Вукович е черногорски книгоиздател, собственик на печатница във
Венеция в периода 1519–1540 г. След неговата смърт книгоиздателското му дело,
обслужващо нуждите на южнославянските православни християни, продължава
синът му, Виченцо Вукович.
През 1520 година Б. Вукович издава Сборник за пътници1. От първото издание днес са известни само три непълни екземпляра — единият се намира в Националната и университетска библиотека в Сараево, другият е в Народната библиотека в София, а третият — в Университетската библиотека „Светозар Маркович“ в Белград. Книгата е издадена отново през 1536 г. и 1547 г., като последното
издание е отпечатано от В. Вукович. Екземпляр от него се пази в църквата „Св.
Георги“ в град Николинци, Сърбия. Паметникът е със слова от различен тип, не е
нито молитвеник, нито служебник, тъй като не съдържа само определените за
тези богослужебни книги жанрове. Отнася се към старите и редки книги, които
са защитени от закона за културното наследство на Сърбия.
Обектът на изследването е едно от изданията на сборника от 1520 г., като основната цел е да се направи археографско описание на екземпляра, който се пази
в Националната и университетска библиотека в Сараево.

1

Авторът пише послеслов, в който обяснява, че е печатал и с големи, и с малки букви, за
да бъде удобно на пътуващите да го носят. Това по-късно дава повод на Стоян Новакович
да го нарече Сборник за пътници (оригиналното му име на сръбски език е Зборник за
путнике) поради малкия формат на книгата.
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Сборникът съдържа 330 страници. Пагинацията е във възходящ ред — от 1 до
166, и започва от първия лист. Цифрите са арабски и са записани на предната
страна на листовете вдясно по средата, а някои — отдолу. Номерацията продължава до края на сборника. Единственият липсващ лист е 147.
Кориците са твърди — дървени, подвързани от външната страна с кожа, а
страниците за зашити. Някои листове са скъсани, а много от тях изцяло липсват.
Мастилото е преобладаващо черно. Заглавията на текстовете, някои думи в
тях, началните букви на абзаците и на някои изречения, също както и точките,
показващи завършека на текст или изречение, са в червенослов.
В този екземпляр страници с миниатюри не са запазени. В края на голяма част
от текстовете последните няколко реда са в клиновидна форма, а някои завършват с изображение на кръст. Над определени заглавия липсват заставки. Основните цветове на мастилото, с което са отпечатани, са черно, червено или зелено и оранжево. Преобладават черните — 17, след това са червените — 15, налице
е и една разноцветна оранжево-зелена заставка. Общият им брой в този екземпляр е 33, като има осем разновидности, пет от които се повтарят.
Долната част на първия лист е скъсана и липсва. Отгоре е отпечатана заставка
с черно мастило. Изобразена е плетеница с листа. Под нея следва заглавието Íà÷åëî òðüíèöè è ïð·èäýòå ïîêëîíèì ñå ã òà ¾àëî. Цветът на буквите е червен и черен.
Тази заставка е отпечатана и над заглавието Ìñöà òîãî, êå. èæå ïî ïëüòè ð æäüñòâî ãà
áà è ñïñà íàøåãî èyõà. Ñëàâà. ãëàñ, â. на лист 141а.
На л. 22а има заставка с черно мастило, която съдържа флорални елементи.
Същата орнаментика се среща още десет пъти в книгата — осем пъти в черен,
два пъти в червен и един път в черен, оранжев и зелен цвят. Последната е единствената разноцветна заставка, но вероятно е оцветена по-късно. Някои от тези
фигури са обърнати наобратно, с което се различават от останалите. Обърнати са
три с черно (л. 137б, 156а, 164а) и една с червено мастило (л. 37а). Заглавията под
заставките с тези флорални мотиви са:
º Ñâýòèëíå ïðýçü íåäåëþ, âú ïîíåäåëíèêú, ñâýòèëèàà àããëîìü. ïîäîáíî. æåíû óñëûøèòå
º Êàí íú, ì ëüáíü. êú ñâîåìó àããë¹, õðàíèòåëþ è ïîêðîâèòåëþ äøè è òýëó. Òâîðåí·å
ïðýïîä áíàãî öà íàøåã è àííà äàìàñêvíà. ìóæå êðàå ãðàíåñå ñ·å àããëà ïîþòå õðàíèòåëÿ
ìîåãî, ãëàñ. è. ïýñíü, à. èðì ñú
º Êàí íú, ïëà÷è áöè. Ãëàñú, s. Ïýñíü, à, èðì ñü
º ×òTí·è ïàðàêëèñü Ñâåòîìó è ñëàâíîì¹ ïðð êó èë·å. ïî÷èíàåìü, Òðèñòî. ãè ïîìë¹è, âè.
Ñëàâà, íèíÿ. ïð·èäýòå ïîêëîíèì ñå ã. òàæå, ¾àëîìü. Ã£è óñëûøè ìëòâ¹ ìîþ. òàæå. Áãü ãü è
ÿâè ñå íàìü áëâTåí. òðïàðü. ãëàñü, ä
º Ìñöà, êòîìâð·à, ä¶. Æèòè è æèçíü ïðýïîä áíû ìòåðå íàøå ïåòêû. Âúí ìüæå è êàêî ïðýíåñåíà áû âü ãðàäü òðüíîâü. Ñúïèñàíî åv»·ì·åìü ïàòð·àðõ ìü òðüíîâñê·è
º Ìñöà òîãî, êà. âúõîäü Ïðýñòû áöå. Ñëàâà. ãëàñü, è
º Ìñöà ôåðâàðà, â. Ñðýòåíè ãà áà è ñïñà íàøåã iyõà. Ñëàâà. íèíÿ. ãëàñü, s
º Âú íåäåëþ, ñòãî àïTëà »îìû. Ñëàâà, íèíÿ. ãëàñü, s
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º Ìñöà, ¶óë·à, ê. Ñòãî è ñëàâíàã ïðð êà èë·å. Ñëàâà. íèíÿ. ãëàñú, s
º Ìñöà òîãî, å¶. óñïåí·å ïðýñòû âëD÷öå íàøå áöå. Íåâå÷åðíû. Ñòûõåðà. ãëàñü, à. ï
º Ìñöà òîãî, ê». óñýêíîâåí·å ÷òTíû ãëàâè ñòãî è ñëàâíîãî ïðð êà è êðüñòèòåëÿ i àííà.
Ñëàâà. ãëàñü, s

На л. 42а има заставка, която представлява виещи се клони с листа. Среща се
над 13 от заглавията, което я прави най-употребяваната в екземпляра. Девет от
тях са в червен, а останалите в черен цвят. Заглавията под тази заставка са:
º ×òTí·è ïàðàêëèñü, ñòîìó è ñëàâíîì¹ ïðð êó è ïðýäèòå÷è è êðTòëþ ¶ àíí¹. Ïî÷èíàåòü
ñùåíèèêü. ÁëTâåíü áü íàøü. òà, Òð·ñòî. ãè ïîìèë¹è, âi. Ñëàâà, íèíÿ. Ïð·èäýòå ïîêëîíèì ñå, ã.
òà, ¾
. è óñëûøè ìëòâ¹ ìîþ. ïîòî, Áü ãü è ÿâè ñå íàìü. òðîïàðü. ãëüT, â
º ×òTí·è ïàðàêëèñü Ïðýñòýè âëD÷öè íàøåè áöè. è ñòîì¹ íèêîëý. Øüäü åêëèñ·àðõü, áûåòü
êvìáàíû. ãîðåù·èìü ñâýùàìü, è êàíäèëîìü âüñýìü. Ñùåííèê æå ïîêà äíáü öðêîâü âüñó. Íà÷èíàåòü, òð·ñòî . òàæå, ¾àë ìü, ðìâ. è óñëûøè ìëòâó ìîþ. òàæå. Áü ãü è ÿâè ñå íàìü. òðîïàðü. ãëàñü, ä
º Êàí íü ñòûìü öåìü, Òâîðåí·å êvðü ãðèãîð·à ñ·íàèòà. åìóæå êðà ãðàíå ñ·å. Ïýñíü
ïð·èìýòå íåäîTèí¹þ, ñ·íàèòà. ãëTü, s. ïTý, à. ¶ðì ñü. Âëüíîþ ìîðñêîþ
º Ìñöà, àïðèë·à, êã. ì¹÷åí·å, Ñòãî è ñëàâíàãî âåëèêî ìíèêà è ïîáýäîíîñöà ãå Rã·à.
Ñúïèñàííî ïàñè êðàòîìü ñëóãîþ ñòãî ãå Rã·à. èæå è ïîñëýäîâàâü ìó, è âüñåìú âèäüöü áûâü.
ÁëTâè ÷å
º À ñå èìåíà ïðýñòû áöå. ×èñëîìü, îâ
º Ìñöà òîãî, s. èæå âúñòûõü öà íàøåãî íèêîëû ìvðèëèê·èñêàãî. Ñëàâà. ãëàñü, s
º Ìñöà òîãî, s. ñòàà áãîÿâë í·à ãà áà è ñïñà íåøåãî ¶yõà. Ñëàâà. íèíÿ. ãëàñü, â
º Ìñöà ìàðòà, êå. áëãîâýùåí·å ïðýñòû âëD÷öå íàøå áöå. Ñëàâà. íèíÿ. ãëàñü, s
º Íåäåëÿ öâýòîíîñíàà. Ñëàâà. íèíÿ. ãëàñü, s
ºÂú ÷å, s. íåäåë , ïî ïàñöý. Âúçíåñåí·å ãà è áà è ñïñà íàøåãî ¶yõà. Ñëàâà, íèíÿ. ãëàñü, s
º Ìñöà, àâãóñòà, s. Ñòî ïðý áðàæåí·å ãà è áà è ñïñà íàøåãî ¶yõà. Ñòûõåðà. ãëàñü, ä
º Áãîðîäè÷íè âúñêðýñíè ñìûìü ãëTîâîìü. Ãëàñü, à.. áî
º Ñëîâî ñòãî ïàâëà àïîñòîëà. èñõîäý äøåâíýìü

Над две от заглавията има голяма заставка с червен цвят, която представлява
плетеница, чиито краища завършват с листа. Заглавията под нея са:
º Âú ñòóþ, è âåëèêóþ, Ñóáîòó âå÷åðü. Ñòûõåðû, Âúñêðýñíûè. ãëàñü, à (69а)
º Ïîõâàëà ÷üñòíîìó è æèâîòâîðåùîìó êðñòó (117а).

Последната от повтарящите се по орнаментика заставки е на л. 120а и 123б.
Тя е голяма червена плетеница, при която преобладава растителна декорация. На
единия от посочените листове заставката е обърната наобратно. Под нея са следните заглавия:

º Åïèñòîë·à àâãàðà öðà. Ïîñëàíà àíàí·åìü áðüçîõîäöåìü. êü ã¹ á¹ íàøåìó ¶yõó. áëTâè ÷å
º À ñå èìåíà ãíTÿ, ÷èñëîìú, îâ. Äà åæå èõü èìàòü, è íîñèòü ñú ñîáîþ ÷üñòî. § âúñàêîã çëà
èçáàâë íú áóäåòü

Останалите три вида заставки се срещат само по веднъж. Едната е на л. 121а и
представлява отново черна плетеница с листа и клони, завършващи с цветя в че303
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тирите си края. Заглавието под нея е: § ïèñàíè

ãà íàøåãî ¶yõà. Ïîñëàíèà àíàí·åìü

áðüçîõîäöåìü êü àâãàðó öð¹, âú ãðàäü åäåñêû

На л. 129а има черна заставка, декорирана с растителна орнаментика:

Êàòàâàñ·å, è ñëàâý, âúñå ëýòíûѥ ïðàçäíèêîìü íàðî÷èò·èìü. § ìåñåöà, ñåêòåìâð·à. äî ìåñåöà,
àâãóñòà. Ìñöà, ñå, è. ðîæäüñòâó, áöè. Ñëàâà. ãëTü, s
Над заглавието Ìñöà, àïðèë·ÿ, êã. Ñòãî è ñëàâíàã âåëèêîìó÷åíèêà ãå Rã·à. Ñëàâà. ãëàñú,
s на л. 155а има малка черна заставка, в центъра на която има цвете. От него до
краищата се простират клони с листа.
Общият брой на всички заглавия и подзаглавия в това издание е 144, като 111
от тях са отбелязани само чрез червенослов.
В правописно-езиково отношение в Сборника е използвана моравскоресавската редакция на среднобългарския език, въведена в употреба от Константин Костенечки. В паметника могат да се забележат следните по-характерни особености: 1) преобладава употребата на ü; 2) ú се среща в представките ñú- и
âú- (рядко) и при някои други думи в краесловие; 3) във всички текстове липсват
носовки (на мястото на B се употребява å, вместо © — ó, а « се замества с þ; 4) û
редовно се замества с è и др.
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