
Създадена в средата на миналия век, бъл-
гарската медиевистка за сравнително кра-
тък период от време успява да завоюва 
свой терен, да се утвърди сред богатата на 
традиции европейска славистика, за да 
се превърне днес в една от водещите стра
ни с международен научен авторитет и 
престиж. Безспорна заслуга за това имат 
поколенията български учени, допринесли 
за разкриване спецификата на старобъл-
гарската проблематика, богатствата на 
старата българска литература, нейния 
самобитен облик и влог в световната кул-
тура. Сред днешното поколение учени, 
издигнали на нов, по-висок методологи-

чески и идеен етап българската славистич-
на наука, дали нови насоки на творче-
ските усилия и търсения, достойно място 
заема научноизследователското дело на 
проф. Б. Ст. Ангелов, чийто жизнен юби
лей е същевременно и щастлив творчески 
юбилей. ■ 

Боню Стоянов Ангелов е роден на 
6. I. 1915 г. в с. Горно Панчарево (днес 
с. Ягода), Старозагорско. Първоначално-
то си образование завършва в Стара За-
гора, а от 1929 г. е гимназист в Казан-
лък, където активно се БкЛючва в леви-
чарското движение. За организиране и 
провеждане на ученическа стачка през 
1934 г. е изключен от гимназията и при-
нуден да завърши средното си образова
ние като частей ученик в Стара Загора. 
През същата година постъпёа в Софий
ский университет като редовен студент по 
славянска филология. По това време тук 
четат лекции .редица български учени — 
Й. Иванов, Ст. Романски, М. Арнаудов, 
П. Ников, Ст. Младенов, асистентите 
К- Мирчев и Ив. Леков — под чието пряко 
влияние и ръководство се формират ин
тервенте на Б. Ангелов към среднове-
ковната българска книжнина и литера
тура. 

След завършване на Университета 
Б. Ангелов учителствува последователно в 
Плевен, Карлово и Казанлък, като през 
1944—1945 г. е директор на Казанлъшка-
та гимназия. През този период на страни-
ците на сп. „Българска реч" се появяват 
и първите му публикации, разглеждащи 
различии страни от творчеството на ста-
робългарските писатели. Макар и не-
големи по обем, тези първи работи на Б. 
Ангелов разкриват две основни страни от 
характера на своя автор — последовател-
ност и всеотдайност към избраното попри
ще, трезв поглед и прецизност при освет-
ляване на факти и явления. 

От 1946 г. Б. Ангелов е на работа в 
Института за български език, а когато 
през 1949 г. се създава Института за ли-
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тература, тон става един от неговите 
фактически основатели с неуморната си 
работа и като учен, и като организатор на 
секцията по българска литература до 
Освобождението като национален и меж
дународен център на медиевиста ката и 
славистиката. Старши научен сътрудник 
е от 1957 г., а професор от 1967 г. Член 
е на БКП, бил е партиен секретар и за-
местник-директор на Института за лите
ратура. За многогодишната му дейност и 
заслуги към българската култура и нау
ка през 1984 г. му е присъдено званието 
„Заслужил деятел на науката". 

Обхващащо повече от 40 десетилетия, 
днес научното Дело на проф. Б. Ангелов 
обема над 300 публикации — рецензии, 
научни съобщения, статии, студии, кни
ги. Плод на рядка работоспособност и 
самодисциплина, проучванията му зася-
гат почти всички етапи в развитйето на 
българската- литература до Освобожде
нието. ■ Широкият периметър на научния 
терен е логичен резултат от движението 
на учения от частното към общото, от 
отделните факти и явления на старобъл
гарската литература към -изясняване на 
целия сложен комплекс от проблемати-
ката на■ старославянската литература и 
култура. И това е основном в характе-
ристиката на изследователския натюрел 
на Б. Ст. Ангелов — систематично, не-
уморно оъбиране на отделни факти и явле
ния и с тяхна помощ възстановяване ця-
лостната картина на даден етап от раз
витйето на старобългарската или възрож-
денската литература. -

В такъв аспект средищно място в на-
учноизследователската дейност на Б. Ан
гелов заемат неговите извороведчески при
носи. Познаващ добре спецификата на 
старобългарската литература, значение-
то дори на един-единствен препис от да-
дена творба, той целенасочено и упорито 
издирва и обнародва преписи на старобъл-
гарски съчинения, пръснати из много-
бройните- хранилища на славянски ръко-
писи. Пряк резултат от многогодишните 
археографски проучвания е книгата му 
„Из старата българска,' руска и сръбска 
литература", излязла в три последовател-
ни части през 1958, 1967 и 1978 г., както 
и редица отделни статии в периодйчните 
издания. 

Тук Б. Ангелов съсредоточава своите 
извороведчески усилия в няколко насоки 
и на първо място в проучването на Ки-
рило-Методиевата епоха — издирванеи об-
народване на нови или малко известии 
преписи на творби, посветени на Кир ил и 
Методий или свързани с тяхното автор
ство; съчинения, утвърждаващи тяхното 
дело в творчеството на преките им уче-
ници и последователи; изнасяне на нови 
сведения за каНоничната прослава на со-
лунските братя и чествуването на тяхната-

памет през вековете; вести за тях в сла-
вянските старопечатни книги. Дългого-
дишните занимания на Б. Ангелов с 
Кирило-Методиевата проблематика и с 
делото на техния виден ученик Климент 
Охридски се увенчава с два обобщаващи 
труда — книгата „Борба за делото на 
Кирил и Методий" (С, 1969) и тритомното 
издание (заедно с Хр. Кодов, К. Куев и 
Ил. Иванова) на съчиненията на Климент 
Охридски. В първата книга освен посо-
чените проблеми ученият анализира и 
възприемането на Кирило-Методиевото де
ло от българските възрожденски дейци, 
неговата нова . интерпретация в съответ-
ствие с променените исторически условия. 
С непреходна стойност-са заслугиге на-Б. 
Ст. Ангелов в подготовката за издаване на 
Климентовите похвални и поучителни сло
ва,' обилия археографски' материал ' към 
тях, проникновения анализ, доказващ Кли-
ментовото авторство на общата похвала 
за Кирил и Методий и на общи служби. 
За това издание той заедно с останалите 
съставители е удостоен с Кирило-Методие
вата награда- на БАН. 

С не по-малка стойнвст са изворовед-
ческите му проучвания- "върху другите 
периоди от историята на българската ли
тература — книжовното наследство на Пър
вата и Втората българска държава, ли-
тературните прояви по време на турското 
робствр. G- имего на Б. Ст. Ангелов" се 
свързва въвеждането в науката на .изклю-
чително интересния в жанровой "литера-
турно-историческо "отношение\цйкъл раз-
кази „Сказания за железния-кръст"; пак 
той открива редица неизвестни сведения 
за търновския книжовник и преводач 
Дионисий Дивни, обогатява представите 
за ръкописното наследство на Владислав 
Граматик и Мардарий Рилски, открйвайки 
неизвестни техни ръкопией и съчинения. 
Заслуга на Б. Ангелов ё утвърждаването 
на редица продуктивни книжовници от 
XVI в., почти .непознати в науката — 
Висарион Дебърски, Пахомий /Слепчен-
ски, Сисой, Матей Слепченски, Висари
он Хилендарски. Комплексният анализ 
на ръкописното наследство, оставено от 
тях, позволява на Б. Ангелов да установи 
съществуванетр на значителна ,препйсаат 
ческа школа през този период, чийто 'ве-

ген основатёл и .най-ярък п'редстави-
тел е" Висарион Дебърски. От такъв , ха
рактер са проучванията на Б.. Ангелов 
върху редица книжовни средища през 
XVI—XVII в., имащи значителен дял в 
опазването на славянската книга ' и про
света през периода на турското робство 
— с. Аджар (Карловско)", Враца, Тётёвен, 
Карлово, Куклен. 

Безспо.рен влог на учения са и разра
ботайте му върху литературата на Пър
вата българска Държава — изясняване пре-
водаческото дело на презвитер Йоан, п'рез-
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витер Григорий Мних, Йоан Екзарх, ана
лиза на Похвала за Симеон, Летопис 
вкратце и „За поетическите фигури" от 
Георги Хировски (и трите включени в 
Изборника от 1973 г.), както и обнародва-
нето за пръв път на български преписи 
на Слово за четене на книгите и Поуче
ние на баща към сина си от Изборника 
от 1076 г. 

Постоянно разширявайки кръга на свои-
те извороведчески дирения, Б. Ангелов 
обогатява с нови преписи обширната ли
тература за прочутия български светец 
Иван Рилски. Включените в книгата 
му ,.Из историята на старобългарската и 
възрожденска литература" (С, 1977) ста-
тии разкриват богатата ръкописна тра
диция, прсславяща живота и делото на 
основателя на Рилската обител. 

Проследявайки по всички посоки исто-
рическия развой на старобългарската ли
тература в нейните многовековни прояви, 
ученият закономерно стига до изяснява-
не на един от най-интересните моменти 
на литературния процес — постепенния 
преход от стара към нова литература. И 
тук, преди да пристъпи към обобщения, 
грижливо възстановява картината на кни-
жовния живот през епохата. Събрал богат 
археографски материал в книгата си „Съ-
временици на Пайсий (ч. I 1963, ч. II, 
1964), Б. Ангелов дава плът и облик на 
цяла поредица книжовници — дамаскина-
ри: Иосиф Брадати, Никифор Рилски, 
Янкул Хрелвовски, Дойно Граматик, 
Памво Калоферски, Стоян Кованлъшки, 
Иосиф Хилендарец, Роман Габровски, 
Милко Котленски, Партений Павлович, 
Тодор Врачански, Теофан Рилски, поп 
Пунчо и др. Проникновеният анализ на 
насоките в книжовните търсения на посо-
чените автори, просветителските и патрио-
тични тенденции, демократичния харак
тер на тяхното дело спомага на Б. Анге
лов едновременно да разкрие благоприят-
ната почва, обусловила появата на Паи-
сиевата „История славянобългарская" и 
естествено да премине към следващата си 
голяма задача — разработката на Паи-
сиевската проблематика. На това крупно 
дело, бележещо границите между две ли 
тератури, той посвещава редица стат ии 
както и две ценни издания: „История 
славянобългарская. Никифоров препис от 
1772 г." и „Рилска преправка на История 
славянобългарская". В обширните предго-
вори, придружаващи изданията, ученият 
обстойно анализира етапите в проучва-
нията върху Историята, нейните извори, 
текстологическите проблеми. Богатата еру-
диция на Б. Ангелов върху литературата 
на XVIII в. му позволява сполучливо 
да очертае мястото на Паисиевото дело в 
цялостното литературно развитие както 
у нас, така и на Балканите да разкрие ко-
рените на патриотичните подбуди и пла
менного родолюбие, вдъхн овили Свето-
гореца за неговия забележителен труд. 

В пряка връзка с Паисиевата проблема
тика стой и интересът на проф. Б. Анге
лов към друга не по-малко забележителна 
фигура от зората на нашето Възражда-
не — Софроний Врачански, автор на един 
от първите преписи на История славяно
българская. В резултат науката е обога-
тена с редица неизвестни негови ръкописи, 
с нови факти за живота и делото му, с 
основен преглед на преписите от първото 
в българската литература автобиографич
но съчинение — „Житие и страдания греш-
наго Софрония". 

Прегледът на научноизследователските 
приноси на проф. Б. Ангелов би бил не-
пълен, ако не бъдат споменати проучва-
нията му върху старославянските лите-
ратурни взаимовръзки през различните 
периоди. В редица ценни изследвания, 
намерили най-вече място в двете му книги 
„Из историята на руско-българските лите-
ратурни връзки (ч. I, 1972, ч. II, 1980 г), 
и „Руско-южнославянски книжовни връз
ки" (1980 г.), той изнася обилен факти
чески материал за двустранното влияние, 
което си оказват руската и старобългар
ската литература, проникването на раз
личии творби и съчинения на старобъл-
гарски и съответно на руски автори, го-
лямата популярност, с която се ползват 
някои старобългарски произведения в ру
ската литература. В тази насока са и ин-
тересните му наблюдения върху българо-
византийските връзки, като не само се 
обосновава научно проблематиката, но 
се дават и конкретни примери на двупо-
сочно литературно взаимовлияние. 

Особено ценна в цялостната научна и 
творческа дейност на проф. Ангелов е 
една черта, характеризираща неговия из-
следователски подход. Става дума за 
способността и умението на учения в своите 
публикации не само да даде обилен мате
риал за по-нататъшни проучвания и обоб
щения, но и да открои насоките за бъдеща 
работа, да очертае същността на проблема 
и пътищата за неговото решаване. Б. Ан
гелов припомни позабравени, но съществе-
ни тези, интересни идей, сам подхвърля 
догадки. И не толкова в тяхното потвърж-
дение се крият заслугите му към българ
ската медиевистична наука, колкото в не-
уловимите на пръв поглед подтици към 
задълбочаване на проучването върху да
лен проблем, неусетното подбуждане на 
изследователското любопитство и страст. 
Така наред със своите извороведчески при
носи и теоретични разработки, сами по 
себе си основополагащи за по-нататъшни 
обобщения върху българската литературна 
история, проф. Б. Ст. Ангелов умело въз-
питава и предава на следовници и учени-
ци трепетното вълнение пред новооткри-
тия факт, безкористната любов към ста
робългарската култура и паметниците на 
нейната писменост и книжнина. 
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