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РЕЗЮМЕ:
Предмет на статията е един южнославянски ръкописен сборник от първата
половина на XVIII век, който се съхранява в Националната библиотека „Сечени“ в
Будапеща (Унгария) под сигнатура І Quart. Valah. Микрофилм от този писмен
паметник е подарен от проф. Цанко Младенов на Катедрата по български език в
Югозападния университет „Неофит Рилски” в Благоевград.
Целите на изследването са:
‒ да се потърсят и посочат други произведения, които съдържат някои от частите
на ръкописния южнославянски сборник;
‒ да се предложи хипотеза за времето и причината за написването на този
сборник;
‒ въз основа на сравнителен анализ на почерка да се посочи южнославянското
сръбско влияние в калиграфската школовка на автора на сборника.
Въз основа на приведените аргументи в работата могат да се направят следните
по-важни изводи:
1. Основен източник за написването на първата част от сборника, включваща
въпросо-ответен трактат за Десетте Божи заповеди, тълкуване на молитвата „Отче наш”
и Символа на вярата, е букварът на Теофан Прокопович „Первое ученïе отрокомъ”,
което е отпечатано специално за южнославянските християни, живеещи в земите на
Австроунгарската империя. Засега не е ясно дали речниците в състава на сборника са
авторски, или за основа са използвани някои от излезлите до това време румънски
ръкописни словари.
2. Времето, в което е написан манускриптът, е между 1724 г., когато излиза
първото издание на Теофан-Прокоповичевия буквар в Москва, и 1739 г., когато
географската област Олтения (дн. в Румъния) престава да бъде част от Австроунгарската империя.
3. Сборникът, който съдържа три от основните учения на християнската вяра и
два речника, е замислен като учебно пособие за обучение на румънския народ, който се
намира в границите на Австро-Унгария. Засега не е ясно дали ръкописът е бил
отпечатан, но чрез издаването на подобни книги се е целяло въвеждане на
църковнославянския език в книжнината и богослужението на православните балкански
народи.
4. Почеркът в ръкописа отразява южнославянски канцеларски калиграфски стил
от ХVІІІ век, който е характерен за сръбските земи, намиращи се извън владенията на
Османската империя. В Сремски Карловци са издавани специални учебни пособия за
овладяване на този ръкописен стил.
5. Всички обстоятелства сочат, че авторът на сборника е сърбин или православен
славянин, който е тясно свързан със сръбския народ и най-вече с патриаршията в Печ и
архиепископията в Сремски Карловци. Тези две църковни институции са поддържали
активни взаимоотношения с епископиите в Олтения (преди всичко Римник и Крайова).
Възможно е авторът да е българинът Партений Павлович, чийто почерк е подобен на
този в ръкописа. Освен това Павлович е владеел добре румънски, латински и
църковнославянски език и е имал здрави връзки с румънските православни църкви във
владенията на Австро-Унгария. Засега обаче това твърдение остава само в рамките на

хипотезата. Единствено графоложки анализ може да потвърди или отхвърли това
предположение.
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