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СТРАНИЦИ ИЗ ТРУДА НА СТАРОЕЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ 

Б о н ю А н г е л о в . Старобългарска книжовно наследство. Наука и изкуство. С , 
1983, 238с. 

Непреходното присъствие на проф. 
Б. Ст. Ангелов в проучването на старата 
българска литература е свързано с редица 
извороведчески приноси, конто обогатиха 
и задълбочиха представата ни за обема 
на старобългарското книжовно наслед
ство и за труда на неговите създатели. 
Книгата „Старобългарско книжовно на
следство" представлява .продължение на 
изследователските търсения на автора в 
тази насока. В нея са събрани очерци, 
обзори и размисли върху отделяй произве
дения, книжовници и нерешени проблеми, 
обединени от една ръководна идея—„да 
се покаже духовната ценност на старата 
българска книжнина, нейното тематично и 
жанрово богатство, приносът и в балкан-
ското и общославянското културно разви
тие". 

В обширния увод към книгата Б. Ст. Ан
гелов се спира на някои по-общи въпро-
си на проучването на старата българска 
литература. След като проследява поява-
та на научен интерес към ръкописната кни
га у нас, той изтъква постиженията на 
българската медиевистика и славистика за 
последното десетилетие, по-специално — 
значителният дял, който има българска
та наука за издирване и издаване на ста-
робългарските паметници. Като бъдеща 
задача на учените той посочва най-важни-
те средновековни автори и отделни ръко-
писи, конто все още нямат издания на съв-
ременно научно равнище. Авторът обръ-
ща внимание на изключително важната 
задача за съхраняване на ценни сбирки от 
ръкописи и архивни материали, както и 
за издирване на изчезнали книжовни па
метници в наши и чуждестранни хра
нилища. 

В първия очерк авторът разглежда ве-
стите за творческото дело на един виден 
книжовник от X в. — Презвитер Григо
рий Мних. Неговото име се свързва в на-
учната традиция преди всичко с предпо
ложением, че той е преводач на библей-

ските книги (Петокнижие, Исус Навин, 
Рут, Съдии), което е отбелязано в два пре-
писа на руския хронограф. Б. Ст. Анге
лов припомня становището на А. И. Собо-
левски, изразено в две негови публикации, 
че Презвитер Григорий е автор и на поучи-
телни слова и изнася допълнителни ар
гумента в подкрепа на това мнение. Тук 
трябва да се подчертае, че книжовното 
наследство на Презвитер Григорий се 
нужда е от ново внимателно и по-цялостно 
текстологическо и палеографско проучва-
н е. Наскоро Св. Николова1 обърна вни
мание, че текстът, в който се съобздава 
името на книжовника като преводач, 
не е приписка, а заглавие в т. нар. Архи
вен хронограф (ЦГАДА, № 279/658, XV в.). 
Изследователката споделя своите наблюде
ния върху ръкописа и върху превода на 
библейските книги, като набелязва ня
кои дискусионни въпроси във връзка с де-
лото на книжовника. 

Интересни данни се съдържат в очер. 
ка „За книжного дело на поп Иеремия". 
Тук Б. Ст. Ангелов изнася една подроб-
ност, която досега не е свързвана с рабо-
тата на писателя, живял през X в. Става 
дума за широко разпространецата аио-
крифна, преводна творба „Книга за Енох", 
в една 1гзвадка от която се упоменава име
то на Иеремия. Този факт е отбелязан ми
моходом от М. Соколов, без да намери по-
нататъшна разработка в научната лите
ратура. Извадката възхожда към обшир-
ната редакция на произведението и дава 
възможност да се предположи участието 
на поп Иеремия в обработката на текста 
на „Книга на Енох". 

' Н и к о л о в а , Св . Някои текстоло
гически проблеми в панегиричното твор
чество на Климент Охридски (по мате
риали от „Похвално слово за пророк 
Илия"). — В: Кирило-Методиевски сту
дии. Кн. 1. С , 1984, 115—117. 
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Няколко поредни очерка са посветени 
на книжовници, работили в Търновската 
книжовна школа. Авторът съобщава не-
известни сведения за книжовното наслед
ство на Дионисий Дивни, от конто оео-
бено внимание заслужава авторската при
писка на, Дионисий в празничен миней 
от втората половина на XIV в., съхраня-
ван в сбирката на Синайския манастир 
„Св. Екатерина". " В следващия очерк се 
изнасят резултати от проучването на 
маЛко познатия търновски книжовник Пър-
вослав, писал по времето на цар Иван-
Александър. Две изследвания засягат не
решени проблеми около делото на Григо
рий Цамблак. С оглед на по-пълното и из-
черпателно представяне на неговите съ-
чи-нения при изработката на критично 
издание Б. Ст. Ангелов посочва петнаде-

сет сборника, конто се състоят само от 
творби на писателя или броят им в тях 
е преобладаващ. Тукса изложени и съобра-
женията на автора·'.за едно бъдещо изда
ние на най-известната и ценна за исто-
рията на литературата творба на Григо
рий Цамблак — „Похвално слово за Ев-
тимий", като се очертават насоките за 
допълнителни извороведски проучвания. 
Въпросът за въздействието на книжовното 
дело на Григорий Цамблак върху други 
книжовници придобива ново осветляване 
в следващото изследване, където е анали-
зирана дейността на сръбския книжовник 
Теодосий, автор на служба и житие на 
анахорета Петър Коришки. В резултат 
на наблюденията си върху произведе-
нията Б. Ст. Ангелов коригира досегаш-
ното мнение за авторството им, което се 
.свързва с името на монаха Теодосий Хи-
лендарец, сръбски книжовник от първата 
половина на XIV в. Според автора кни-
жовникът Теодосий е съвременник на 
Григорий Цамблак, което означава, че 
се въвежда нов писател в историята на 
сръбската литература от края на XIV и 
началото на XV в. 

В книгата са включени приносни из
следвания, конто продължават една обик-
ната тема в научното творчество на 
Б. Ст. Ангелов —делото на Владислав Гра-
матик и на Мардарий Рилски — на която 
той посвети дългогодишни издирвания 
и изнесе много нов изворов материал. 
Постоянна тема за автора е и обогатява-
нето на литературната история на XVI — 
XVII в. с неизвестни имена на книжовни
ци. В редица свои публикации Б. Ст. 
Ангелов изнесе вести за книжовния живот 
в Аджар (Свежен, Карловско), Враца, 
Тетевен, Карлово, Котел и др. Тук той 
внася имената на поп Богдан от село Сла-
вовица, представен с шест ръкописа, Кой-
ко граматик — с три ръкописа, Мака-
рий Иеромонах — с пет ръкописа. От
делен очерк е посветен на Кръстю Гра
матик, книжовник от XVII в. в Куклен-

ския манастир, ученик на известния Ав-
рам Димитриевич. Голям интерес пред-
ставляват наблюденията и фактите, с 
конто се разширяват познанията ни за 
книжнината през XVIII в.- един все още 
недостатъчно изучен период на преход 
между средновековна и възрожденска ли
тература. В проучването си авторът се 
спира на явления, общи за българския 
и сръбския народ, израз на сродни про-
цеси в развитието на културата. Б. Ст. 
Ангелов рисува портрети на книжовници 
българи, работили в сръбска културна и 
обществена среда —Велко Попович, Хри
стофор Жефарович, Партений Павлович 
и др. Наред с това той се спира на про-
никването на съчинения на далматинско-
хърватски и сръбски книжовници в бъл-
гарските земи, конто играят съществена 
роля, в зората на Българското възраждане: 
Павел Ритер-Витезович, __ Мавро Орбини, 
Андрия Качич-Мяошич, Йован Раи'ч и др. 
Изнесените вести говорят за засилено 
културно общуване между южните сла-
вяни с характер на общославянско дви
жение, насочено към борба за духовно 
и политическо избавление. 

Към епохата на прехода се отнасят 
имената на Иосиф Брадати и Тодор Вра-
чански, конто също са намерили място в 
книгата. В очерците за тях авторът пуб-
ликува резултатите от последните си 
проучвания: уточнява отделни факти, обо-
гатява аргументацията за авторството, 
изнася допълнителни сведения от ръко-
писите. Като завършек на този кръг въ
проси звучи обзорната статия „Старобъл-
гарската литература и нащите възрож-
денци", която разкрива изключително . бо
гата проблематика, в по-голямата си част 
неизследвана. Авторът очертава отноше-
нието на възрожденските писатели и об-
щественици към старобългарската лите
ратура и изтъква приемствеността в на-
ционалната култура. 

В няколко изследвания се проследява 
съдбата на старобългарски творби, конто 
отдавна са предмет на дискусии и все още 
будят нерешени въпроси. Една от тях е 
Солунската легенда, която многократно 
привлича вниманието на редица учени. 
Б. Ст. Ангелов съобщава за неиздаден 
прение от произведението, който се на-
мира в сборник от манастира „Николяц", 
Югославия. Неотдавна излезе от печат 
и текста на този препис, обнародван от 
автора2. „Чудото с българина Климент" 
е неизвестен старобългарски разказ, от-
крит от Б. Ст. Ангелов, който допълва 
знанията ни за преработките на „Сказа
ние за железния кръст", една от най-ин-

2 А н г е л о в, Б. С т. За два преписа 
на Солунската легенда. — В: Кирило-
Методиевски студии. Кн. 1. С , 1984, 
9—20. 
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тересните творби на средновековната бе-
летристика. В друг очерк авторът се ста
ра на две съчинения от Сймеоновия сбор
ник от 1076 г. — „Слово за четенето на 
книгите" и „Поучение на баща към си-
на си", преписи От които се намират в 
българския Панагюрски сборник от XVI в. 
Анализът на текста укрепва тезата за 
български произход на сборника, по-
късно пренесен и преписан в Русия през 
1076 г. 

В няколко проучвания Б. Ст. Анге
лов се занимава с историята на ценни па-
метници от българското средновековие— 
Бориловия синодик, сборник от 1346 г., 
писан по времето на цар Иван-Алексан-
дър, Ловчанския сборник със смесено съ-
държание от XVI в. и др. Обзорни изслед-
вания са посветени на повествователните 
съчинения за Иван Рилски и на летопис-
ните съчинения в старобългарската книж-
нина. Последната тема трайно привлича 
интереса на автора, който публикува на
скоро обширна студия с приложение на 

редица текстове, в по-голямата си част 
неизвестни и малко известии3. 

Като цяло книгата се отличава с ка
чества, присъщи на цялостната научна 
дейност на Б. Ст. Ангелов — прецизна 
преценка на фактите, солидна аргумента
ция и предпазливи хипотези. С внимателно-
то оглеждане на текстовете, търпеливото 
упорито издирване на нови неизползува-
ни доказателства, в гъвкавата атрибуция 
на ръкописите, авторът продължава до-
стигнатото в трудовете си „Из старата 
българска, руска и сръбска литература" 
(кн. I, II, III), „Съвременници на Паи-
сий" (кн. I, II) и др. Сборникът от очер-
ци представлява основа за нови изслед-
вания и ново осмисляне на важни момен
та от развоя на старобългарската литература 
и култура. 

3 А н г е л о в, Б. Ст. Летописни съ
чинения в старобългарската литература.— 
Старобългарска литература, 13, 1983, 
42—73; 14, 1983, 65—85; 15, 1984, 60—73. 
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