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РАКОПИСНАТА ЗБИРКА НА ЉУБАНСКИОТ МАНАСТИР 
„СВ. НИКОЛА“

Манастирот „Св. Никола“ се наоѓа во Скопска Црна Гора, на неколку 
километри оддалеченост од селото Љубанци. Постојат изворни пода-
тоци дека во почетокот на XVI в. манастирот веќе постоел. Имено, во 
1519 г., во овој наш манастир, јероѓаконот Мина пишува за црквата 
„Воведение Богородично“, во селото Кучевиште, Посен триод, што 
претставува јасен доказ не само за тоа дека манастирот имал свое 
монашко братство туку и дека во него постоеле скрипторски центар и 
обучени монаси за вршење книжевна дејност. Дека, во XVI ‒ XVII в., 
манастирот бил активен духовен и книжевен центар, се потврдува и 
од манастирскиот Поменик од XVI ‒ XVII в., во којшто, во тој период, 
се запишувани имињата на поклоници, духовни и световни лица, кои 
го посетувале манастирот.

Во минатото, во овој македонски манастир имало збирка со рако-
писни и старопечатени црковни книги, што се користеле за време на 
црковните богослужби или, пак, служеле за прочит и духовно усовр-
шување. Познато е, на пример, дека, уште пред 1856 г., од манастирот 
му се пратени две ракописни книги – Триод и Патерик, во Цариград, 
на познатиот бугарски преродбеник и уредник на „Цариградски вест-
ник“, Александар Егзарх. Десетина години подоцна (1868 г.), оттука 
зел еден пергаментен зборник со исклучително богата содржина и 
рускиот колекционер Александар Гилфердинг.

Во досегашните истражувања успеваме да идентификуваме че-
тири ракописи со потекло од љубанскиот манастир „Св. Никола“.

1. Вунешки зборник

Прва половина на XIV в. (според А. А. Турилов пред 1346 г.), перг. 
254 л. 265 х 205 мм. Писмо – уставно, правопис – рашки. Недостигаат 
одделни листови.
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Содржина: Празничен минеј за февруари – август со пролози 
(л. 2–185); други изборни пролози (л. 186–196); житија и слова од 
минејниот и триодниот циклус со нарушен календарски редослед. 
Панигиричниот дел од Зборникот почнува на л. 200 и содржи: две 
слова за Рождество Христово (првото од нив е апокрифното Томино 
евангелие) и Слово за Богојавление од Јован Егзарх. Потоа следуваат 
пет литературни творби посветени на постот, слова за две чуда на Св. 
Николај Мирликиски, Мачение на Св. Димитриј Солунски, Мачение 
на Св. Георгиј Победоносец, Слово за Светото Благовештение, апо-
крифниот Апокалипсис на Св. Јован Богослов и Пофално слово за Св. 
Богородица (Иванова 2008: 155‒156; Велев 2000: 156‒157).

Орнаментика: заставица и иницијали од геометриско-флорален 
тип.

Повез: штици во кожа (XVI в.).
Записи:
Л. 1б ‒ † Õ lT5 #Š~xŠ~cŠm eŠ (6945–1437) pogin8 sl nce m_Sca Youna 

Š~z~yŠ d~n6;
† Õ l~tw #Š~xŠ~cŠ~o ~e (6975–1467) pgna[e Dw Òkop[ia] grDa Še

yŠkjok6 8 Êon8h6 m_Sca ma% Šg yŠd~n7 8 sd8;
† Õ l_T5 Š~xŠ~cŠo e (6975–1467). ÒYe l_T5 pr5seli[e ú ÒkPoYa grDa 

Še yŠk8k7 pravoslavn6_Hy hrYsti_Na bZe poroka ne imee vini nikoe Š u 
grDa8 rekomom8 Êonjo¡h 8 arban_{ask6ye zemli s7graêeno¡m ú cara 
Ì_Hemeda c~rstv8jo]Y togda;

† Õ l_T5 #Š~.Š~cŠ~l ~. (6936–1428) 8ze[e iz6m_Lat5ni Š s~toga 
veliko¡m=enYka Ç_Sa Æe_Rwgi% m_Sca %prila v7 Šk zŠd~n6 pri cari ¡mrTa 
beg8; 

л. 247a ‒ manastir7 Õ8ne[6 (XV в.) (Николова и др. 1999: 45)1

л. 254a ‒ Ì5seca marta ŠÐŠ d6n6; æ Ìarena i z6;;; Ïrodanom 
i s moim(i) sinovim Êalo%nem6 i Áorislavom i s Ñadoslavom i 
pr5dadosmo pop8 Òtani[i tetravangel6 nov6 izvodni i prak6s6 
dva komat(a) agirista nova izvodna, minei wd6 fervara do 
sektevra, dr8gi minei vsem8 godi]8, triwda dva wD6 farise% 
do vseh svetih6 i dr8gi minei vsem8 godi]8, Š~dŠ komat6 mine%, 

1 Консултирана и дигитална копија од записите. 
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ed6n6 mesec6 sektevrY katadnev6n, lit8rgi% nov(a) izvod!na 
i dr8ga vetha, molitv6nik, =as(lo)v6c tewtokar6, psal6tir; 
Ãamaskin =tenie;;; È tam8 i svedoci d8h[ovnik6;;;]nie i pop6 
Íikola i Òimwn i Óewdosi%, ÊlMi% (?) i % Êalo%n6 pisah; 
(Стојановић 1926: 49‒50; Тихомиров 1969: 302‒303).

Во XV в., ракописот се наоѓал во манастирот „Св. Никола“ – Ву-
неш. Од Македонија во Русија ракописот е однесен од Ал. Гилфер-
динг, во 1868 г. Во ракописната збирка на Гилфердинг, Зборникот го 
носел бројот 47 (Левшина 2012: 89), а сега, во збирката на Хлудов, во 
Државниот историски музеј во Москва, се чува под бр. 162.

2. Минеј

XIV в., перг. 200 л., 280 х 200 мм. Без крај и со изгубени листови 
во другиот дел на ракописот. Писмо – среден полуустав, правопис 
– рашки. Оригинална пагинација на првиот лист од кватернионите. 
Текст во две колони. Пишувале неколку книжевници.

Содржина: Празничен минеј за септември ‒ декември, со про-
лози. Има препис од Методиевиот Канон за Св. Димитриј Солун-
ски (63б‒67а) (Николова и др. 1999: 46). Во Службата за Св. Никола 
(145б‒155а) има зголемен обем на химнографски материјал што упа-
тува на тоа дека ракописот е пишуван за црква, или за манастир, по-
светен(а) на овој христијански светец.

Орнаментика: заставица од геометриско-флорален тип и кино-
варни иницијали со различна големина.

Повез: штици во кожа (XVI в.).
Запис на л. 1б од XIX в.: Òi% kniga k8pi s_Leo Ñadi[ane;
Ракописот е купен, по сè изгледа, за црквата „Св. Никола“, во 

село Радишани, од скрипториумот во манастирот „Св. Никола“, над 
село Љубанци. Тоа на недвосмислен начин се потврдува и од фактот 
што, во Минејот, химнографските текстови посветени на Св. Никола 
се значително зголемени.

Минејот, најверојатно, го зел од Македонија, Ал. Гилфердинг. 
Сега се чува во Државниот историски музеј во Москва, во збир-

ката на Алексеј Хлудов, под бр. 163 (Николова и др. 1999: 46/Nо 39).

3. Триод

Пишуван во 1519 г., во љубанскиот манастир „Св. Никола“, од јероѓа-
кон Мина. Ракописот е добро зачуван и содржи 180 л. голем формат. 
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Купен е за црквата „Воведение Богородично“, во селото Кучевиште, 
што може да се види од неколкуте записи во Триодот:

ÈzvolenYem6 wtca i posp5[enYem6 s6yna i s7vr7[enYem6 
svetago douha koupi se sYa Áo/6stvnaa kniga glagoljemi 
trYwd7 pr7v6y komat7, ot7 monaha Ìine i prilo/i se cr6kve 
v7v5denYjo pr5=istYe Áogorodice i prisnod5v6y ÌarYe, v7 sel5 
naricaemem7 Êl7=evi]a pod8vesYe ãr7nYe gwr6y; È prilo/i 
Ñada Êova=ica Š~rŠ aspri za Áogov!=evu d8[8 i za svojo d8[8, Áog7 
da ih7 prosti; È s7bwr7 k8=ev!sk6y na prazdnik7 Õ7znesenYe 
s7bra[e Š~rŠ aspri; Áog7 da ih7 prosti koi s8 prilo/ili za sYjo 
svetoujo i bo/stvnnoujo knig8;;;

Ò7pisa se sYa kniga r8kojo erwdYakona Ìine, pod8vesYe ãr7nYe 
gor6y v7 poust6ynjo naricaemou Õoune[6;;; È w]e prilo/i Êalina 
za Ãmitrov8 d8[8 prilo]i Êalina za Ãmitrov8 d8[8 i za svojo 
d8[8 Š~kŠ aspri: Áog7 da ih7 prosti, amin; Õ7 l5t5 # Š~zŠ~kŠ~zŠ 
(7027–1519) m5seca jonYa Š~gŠ d6n7 po prazn!stv8 Õ7znesenYa; È 
w]e prilo/i Ñada Êova=ica Š~aŠ sag6, Áog6 da jo prosti; (Иванов 
1931: 130/56). 

4. Вунешки поменик

XVI ‒ XVII в., хар. 60 л. 220 х 160 мм. Писмо – среден полуустав кај 
основниот текст (прва рака) и немарно писмо од различен тип кај по-
доцнежните допишувања, правопис – ресавски (недоследен). Повеќе 
листови се оштетени во горниот дел, а недостасуваат и цели листови 
во средниот дел на ракописот. Конзервиран.

Содржина: Поменик и Служба на Св. Никола со Синаксар. Почну-
ва на вообичаен начин: 

Ò6 bg_Mw po=inaMe pomenYk7 hram8 s~tgw i slav!nGaa ar!hYerea i 
=Djotvor!ca h~va Íikwli Š g~ljemYi Õ8ne[6 Š v7 pDwkrilii ãr7m!nYe 
gwr6y Š vY[e sela Ëjoban!cYi; 

Потоа следува упатство како се запишуваат имиња во Поменикот 
и како се прави нивниот помен за време на богослужбата (л. 1а‒5б). 
Без крај, бидејќи во тој дел од Поменикот недостигаат два листа.

По упатството доаѓа суштинскиот дел на Поменикот (л. 6а‒24а), 
којшто е поделен на оддели: за јеромонаси, за презвитери, за монаси, 
за монахињи и за световни лица, со специјални наслови за секој од 
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овие оддели. Подоцна се запишувани имиња без некаков ред, таму 
каде што имало слободно место.

Се среќаваат имиња на поклоници и имиња за помен на лица, 
обично од населените места во Скопскиот Регион.

По Поменикот има Служба на Св. Никола, со Синаксар (л. 25а‒60б) 
(Кодов 1969: 105).

Орнаментика: квадратна заставица со стилизирани плетенки, ки-
новарни иницијали и маргинални украси.

Повез: реставриран, со вградени остатоци од оригиналната под-
врзија.

Запис: Õ7 l_Teo #zrF (7160-1652) selo Ëjobanci; Êrag8i Êe[ev6 
p_Sia w¬ca dDae koz8 (л. 17б).

Ракописот се наоѓа во Научниот архив на Бугарската академија 
на науките, под сигнатурен број 62. Како е донесен во оваа највисока 
бугарска научна институција, не е познато. 
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1. Вунешки зборник, л. 1б



1. Вунешки зборник, л. 2а



1. Вунешки зборник, л. 2б



2. Минеј, л. 6б



4. Вунешки поменик, л. 1а



4. Вунешки поменик, л. 17а 



4. Вунешки поменик, л. 25а
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