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Историята на средновековната култура в Бъл
гария доскоро оставаше в плен на филологията, 
историята на литературата, изкуството и архео-
логията. Високите постижения на учените в 
тези изследователски области поставиха на-
зрелия въпрос за разглеждане на културата не 
само като сбор от отделни компоненги, а като 
пялостно явление. В редките епизодичии пуб
ликации по общи проблеми се отдаваше пред-
почитание на дадена научна дисциплина или 
въпросите се излагаха популярно. Един от пър-
внте опити да се надхвърлят тези граници, да 
се погледне на културата като рожба на исто-
рическата среда, като съвкупност от духовни и 
материалнн ценности за периода на зрелия фео-
дализъм в България (XIII—XIV в.), е книгата 
на изтъкнатия български историк Васил Гю
зелев. 

Заыисълът на автора, изглежда, е бил много 
no-широк — да се синтезира на основата ка бо
гат изворов материал чрез аналитичния подход 
голямо количество сведения, като се очертаят 
тенденциите в развитието на средновековната 
българска култура. Той обаче е предпочел да 
се ограничи в рамките на разцвета на феодализ
ма в България (XIII—XIV в.). Разгледал е за-
дълбочено само най-важиите аспекта на култу
рата, конто според него са и сърцевината на 
духовното развитие: образование и грамотност, 
книжовни средища и скриптории, разпростра-
нение на българската книжнина, библиотеки и 
знания за света, човека и историята. Навсякъде 
в изложението обаче се чувства стремежът чрез 
тези проблеми да бъдат показгни и осмислени 
и общите процеси на културно-историческото 
развитие в средповековна България. 

Теоретичното изследване на проблемите на 
културата в средновековна България е все още 
в своя зачатъчен стадий и именно това е нало
жило написването на гл. 1. — „Духовното раз
витие през зрялото средновековие — обща ха
рактеристика" (с. 7—23). Без да проявява из
лишка критичност, оценявайки реалко научим
те достижения, авторът сочи незадоволител-
ното състояние на проучванията до момента. 
Той отбелязва най-важните приноси на българ
ски и чуждестранпи учени по специални въпро-

сн, без конто не би могло да се стигне до обоб-
щението им. Авторът прави извода, че изслед-
ването ка духовната култура на зрялото сред
новековие може да се осыцестли на етапи, при 
координираните усилия на историци, филолози, 
изкуствозеди, музиковеди и други специалис-
ти. Това заключение важи за проучването на 
развитието на културата през средновековието 
изобщо. 

Специално внимание е отделено на определе-
нията на основните за изследването понятия: 
култура, духовна и материална култура. Авто
рът възприема становището на съветските исто
рици и теоретици на културата, конто разглеж-
дат понятието в неговйя широк смисъл. От дру
га страна, В. Гюзелев разграничава твърде от
четливо материалната от духовната култура, 
като носочва проекцията на техните основки 
елементи в средновсковния период. 

Очертаването на основните тенденции на 
културното развитие на средновековна Бълга
рия е възможно единствено чрез анализ на кон-
кретно-историческите условия. Авторът еьс-
редоточава усилията си в периода XIII—XIV в., 
като се стреми да посочи спецификага на раз
витието на тогавашната култура. Той конста-
тира различията с периода на ранното среднове
ковие: издигането на Търново като основен 
културен център в България и едно от най-зна-
чителните културни и религиозни средища в 
православния Изток; основен излъчвагц цен
тър тогава е не Консгантинопол, а Светогорски-
те манасгири; мрнашеството и манастирнте се 
преврыцат в основен фактор на културното раз
витие и пр. Духовната култура на България 
през този период има широко разпространение, 
надхвърлило държавните граници. 

Тази теоретична част от изследването има 
значение не само за по-нагатъшно изложение. 
Много от направените от В. Гюзелев констата
ции и заключения важат и за цялостното раз
витие на средновековната българска култура. 

Гл. 2. —„Образование и грамотност"" (с.24— 
63) в периода на разцвета на феодализма в Бъл
гария е посветена на един основен въпрос, кой-
то съсредоточава научните интереси на авто-



pa1. Състояпнсто на изеледванища досега с ке-
задоволително. Нсобходимостта от по-зядълбо-
чено нроучване на тези въпросн се чувства не 
само от историците, но и от всички, конто в 
един или врут аспект разработват или се инге-
ресуват ст проблемнее на кулгурата. 

"В тази чгст на книгата на В. Гюзелев яс
но и точно са поставени наглед елементарните, 
но неизеледр.ани досега конкретно въпросн за 
учили.щата, уччтелнте, обучението, пеговнге сте
пени и разпространението на грамотноетта сред 
различннте слоеве на населението. Авторът пра-
ви извода, че през този период обучението се е 
осъществявало единствено в дпа вида учили
ща — прицърковни (или енорийски) и манастир-
ски. Примерите, с конто той илюстрира изложе
нием, са извлечен« предимно от жития на свет-
ци, т.е. на духовпг.ци: Мларион Мъглеиски, Ро
нял Видински, Еьтимий и др., от типнците на 
някои манастири и пр. За съжаление топа сз и 
единетвекпте даннп, с коиго разполага науката 
днес. Те естествепо насочват към извода, на-
нравен от В. Гюзелев. Ако се погледне по-ши-
рско на въпроса и се прнвлекат косвенн данни, 
някои от конто сочи и авторът на изеледването, 
например масовото разпростргненне на грамот
ноетта (според мерките на впемею) сред раз-
личните слоеве на населението — занаятчни, 
търговци, висшето съеловне и пр., би могло да 
се смята, че е същеетвуаала една по-широка 
мрежа от училища, може би и от друг тип, ръко-
водени от светски лица, не непременно свеще-
ницл. Това, разбира се, не отмена правилната 
обща констатация, че цьрквата е контролирала 
и налагала своите правила в цялостния прсцес 
на образованието. Така биха могли да се тъл-
куват и приведените от автора данни от жития, 
особено данните за нзчалниге години на обуче
нието на Ромил Вняински, Йоан Кукузел и 
пр. Поставянето на въпроса за съществуЕането 
на дворцово училище и дори опитът то да бъде 
локализирано в някоя дворцова или друга стра
да, ми ее струват излишни —наследницнте на 
владе]еля и най-богатите пелможи са могли да 
наемат частни (личнн) учители. 

Представенэта от В. Гюзелев иерархия на 
званията, свъчзани с книжовния труд и про-
светното дело, направена върху иаличния изво-
ров материал (книгопясец, доброписец. грама-
тик, философ!, е първият опит в нашата научна 
литература да се даде отговор за значението на 
тези често срещани термини. Авторът правшшо 
насочва разгадаването на точния смисъл на те
зи понятия чрез съпоставка съе значението им 
във Византия, откъдето те са заети не само 
като наименование (кадкирано или се е зала
зил гръцкият термин), но вероятно и като съ-
държание. 

В. Гюзелев подчертава особено юлямото 
значение на трактата на Константин Костенеч-
ки „Разяснено изложение за буквите" — един-
ственото съчинение, в коего се съдържат по-
подробни сведения за методнге и начините на 

1 Вж. История на България. Т. 3, С., 1982, 414— 
424: Г ю з е л е в , В. Образование и грамотном· в 
България през XIII—XIV в ИП, 1983, 5, 21—44. 

обучение не само през XV в., но и за по.па , 
пня период2. Авторът достиг а до заключение?!, 
че предлагяпата от Константин Костшечк 
.звукова метода" е проживала кратко време " 
то в ограничен брой училища. След това потъ" 
нала в забрава и била възродена едва в период·" 
на Българското възраждане. 

За да отговори по-определепо на неизяснени-
те въпроси за начините, степените на обра?ова-
кпе, еъдържанпето на учебния npou.ee и др 
В. Гюзелев привлича сведения от жигнйпата 
литература. Той стига до извода, че успоредно 
с домипиращата българска обра->ованост широ. 
ко е била разиространена и гръцкага, особено 
сред духовииците и висшите слоеве на общест-
вото (тук биха могли да се добавят и търгов-
ните), докато за латинска образованост има от-
къелечни сведения. След подробен анализ на 
разпространепието на грамотноетта сред раз
личимте слоеве на българското общество авто
рът изтьква, че демократизацията на образова
нието е същесгвена черта на българскага кул-
тура. 

Като продължава и задълбечава своята из-
следователска работа, В, Гюзелев поставя ясно 
въпроса за изграждане на една иялостна „Гео
графия на книжовноетта — средища и скрип-
тории", на конто е посветена гл. 3. (с. 64—117). 
Авторът се е съобразил с иеголемия обем на 
книгата и за да изпълнн ноне отчасти тази ог
ромна по обем задача, е насочил внимаиието 
към сгепеиуване на книжовните петрове спо
ред тяхната значимост и ролята им в книжов
ния живот. Той прави характеристика на отдел
имте книжовни средища или центрове и очер-
гава сполучлнво тяхната дейност. 

За по-голяма прегледност на изеледването 
книжовните центрове са степенувани в няколко 
групп: 1) главни и определящи тенденции1е на 
развитие — Търново и Света гора; 2) намира-
щи се извън страната, но съе значение за обо-
гатяьане и дифузия на българската кннжов-
ност — някои от иай-големите манастири в Кон-
стангинопол, Ерусалим, на Синай, някои влаш-
ки, молдоиски и сръбски манастири; 3) исихаст-
ките обители — в Парорня и на търновската 
Света гора; 4) книжовни средища и скрипто-
рии с местио значение. Определя се значението 
на гръкоезичните книжовни центрове — Мел-
ник. Несебър, Созопол и др. в книжовния жи
вот в Българня. Тази класификация, основана 
на един основен критерий — значението на кни
жовния център или средище, — е може би най-
правилната не само с оглед на по-лесната ори
ентация в тогавашната разпръека тост и отно-
сителна многобройносг на книжовнще огнища, 
но позволява да ее даде най-точна оценка за 
мястото на тези средища в духовния живот. 
Разбира се, изеледователите отдавна определи-
ха централното място на Тър ново и изключи-

2 Вж. История на образованието и педагосиче-
ската мисъл в България. Т. I. С , 1975, 372—273; 
Вж. и нового издзние на съчиненнето: К у ев, К. 
и Г. П е т к о в. Събрани съчинения на Константин 
Костенечки. Изследване и текст. С , 1986, 67—73, 
82—224. 
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телното значение на създадсната там книжовна 
школа, но в изеледването се прави първият опит 
«а се подредят по значнмост ч другите кннжовни 
средища. 

Авторът разглежда Търново като „исшнека 
културна столица" па България и българите и 
изтъква, че този град с имал значение и място 
в нзточноевропейския православен свяг, подоб
но на това на Константинопол, Света гора и 
Нрусалнм н много но-внеоко от това на Солун, 
Никея, Трапезунт. Той определи възможните 
средища на книжовна денност в българската 
столица—двореца, патриаршията, великите 
даври „Св. 40 мъченици", „Св. Богородица пъ-
геводителка" и ыанастирите около Търново — 
Килифоревскн, „Св. Троица" к др. Посочва се 
ръкоподнита роля на Търковскня книжовен 
иентър по отношение на другите българскн кнн
жовни средища, а съгцо и на тези в Русия, Сър-
бия. Влашко и Молдова. 

Авторы нзгъква голямою значение на мана-
стирнте на Света гора на Атои за раэвитието на 
културата в българските земи нрез този пе
риод. Той подчергава неведнъж сочените фак-
ти, кокто говорят за основиата роля на Света 
гора в живота на православпия Изток, като 
именно тук са се осъществявали най-интензив-
ните контакт между моиасиге ог различии из-
гочноправославни народности. Български скри-
пторин е имало според автора не само в бьл-
гарския манастир „Зотраф", но и в лаврата „Св. 
Атапасий" (авторът сочи 80 запазени до днес 
славянски ръкопнеа), а в скрипториите на мана
стир ите „Св. Павел", „Хилендар" и „Ватопед" 
са работели редица български кнкжовници. Нз-
тъква се, че българското влияние в книжнината 
в в изкуството в редица случаи с имало за из-
точник Света гора, а не Търново. 

Ролята на византийската столица Констан-
тинопол и иейните най-големи манастири за бъл
гарската култура с недостатъчно изяснена. В. 
Гюзглев обрыца внимание на необходимоетта 
тези връзкн и влияние да бьдат изеледванн де-
тайлцо, като се изнолзват всичкн заназени све
дения. Авторът е събрал множество сведения за 
дейноетта на български кннжовницн н центро
ве извън стоаната. Подчертава се особено голя-
мото значение на дейноетта на българските кни-
жонннци от XIV—XV п., конто положили ос
тавите на влахо-молдавската кннжнипа и кул
тура, като манастирските скрипторни във Вла-
хия и .Молдавия от XIV—XV в. трябва да бъ-
дат ргзглеждани като неразделна част от бъл
гарската книжовна традиция. 

Книжовяите средища в различии краища на 
България, или, както авторът ги определя. кни-
жовните средища с местно значение, са мяого-
бронни. Те са били разположени не само в го-
лемнте иитрополскн центрове — Бднн, Охрид, 
Скопие, Средец и др., но и з по-големите мана
стири — Рилсхи, Бачковски. Епикерниев и пр., 
в множество други манастири в населените с 
бьлгари земи. Независимо от грудностнте при 
синтезирапето на големия по обем и по характер 
материал и вклгачването па нови сведения, ав
торы· е успя.ч да изведе оснониите характерис
тики, да лодчертае значениело на пи-аажните 

средища, врьзката между тях и главниге кни-
жовни центрове, като с поставил и въпроси, 
конто тепърва трябва да бъдат разрешаванн от 
науката. Той подчертава особената роля на 
местните центрове за съхраняванего на българ
ската книжовност и култура в периода на ос-
манското владичество. 

Нова за българската историография по 
структура, синтез, начни па изложениее гл. 4,— 
„Соцнална функция и разпространение на кнн-
гата" (с. 118—183). Като занметва предимно от 
съветската историография и я кои съвременни ме-
тодн за статистика и систематизация на сведе-
нията, конто е използвал, авторът прав« нови, 
интересни и много полезни наблюдения и из
води. Тон излага данпиге в няколко таблици, 
конто, макар да и мат селективен характер, дават 
не само много ясна картина па основните кни-
жовки средища, кннгописците, вида книги, по-
ръчителите и пр., ко са и добра основа за обоб
щение. 

В. Гюзелев отдел я два главни въпроса — за 
книгопнецягеи поръчителите на книги и за биб-
лиотеките, конто дават ясна, макар и неизчер-
пателна представа за социалната функция и 
разпросграненнето на книгата в средновековна 
България, като изгражда един примерен мо-
дел. отразяващ тези пронеси. 

За периода до края на XIII в. авторът смя
та, че книгата е била необходима предимно за 
ну ждите на иьрквата. като книжнината тогава 
е била предназначена да възстанови загубите, 
прегьрпени в годините на внзантийското вла
дичество. Основен поръчител на книги през този 
период е било предимно „бядото духовенство", 
но се изтъква, че сведенията от актови мате-
риали и други документ« недвусмислено сочат 
като най-големи покровители на книгите царете 
и висшето съеловие — боляри, пагриарси и вис-
ше духовенство. 

През XIV в., н особено през втората му по
ловина, географията на разпространение на бъл
гарската книга се променя значително. Книжов-
ноетта се съередогочава в няколко големи цен-
търа, кэто две трети от запазеното книжовно 
богатство произхояедат от Търново и Света го
ра. Отбелязват се промсните и в репергоара на 
книгите, нро?леня се отношенксто кьм украсата 
им, оформлението, материята, на която са били 
писани (навлизането на хартията, макар и твър-
де банно), пената и пр. 

На по-цялостно разглеждаке е поставец t-дин 
основен за културно-историческия пронес въп-
рос — за библнотеките нрез този период и тях-
ното сьдържание. Това, което е достигнало до 
наши дни, показва една картина на осакатени, 
разтрабени или унищожени сбирки от книги, 
изключително манастирскн или едннични книги 
в частни ръие. Авторът си е поставил трудната 
задача да представи сьстава на нап-известните 
средновековни библиотеки в България по тех-
ните отломъци. 

През средновекоьието манастирскнте биб-
лио1еки сьвсем закономерно са имали основно 
значение, като сьбирали, съхранявали и умно-
жавали книгите чрез преписваке или съетавяне 
на нови, Авторът изтъква, че през XIV в. се 
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ээсилва тенденцчяга към увеличавзне на кии-
гите за общо църковно четене, а също и на боги-
словскага п аскетически!а литература. 

В. Гю^елев събира и обобщзьз известите 
сведения за запичените книги от парската и иат-
риаршеската библиотека. Той подчеотава, чс те 
са обикповено богато украсепи и художесгвено 
оформени, като някон от тпх га шедьоврн в об-
лаетга на средновсковното книгописно изкуепю. 

Авторът прави заключенисто, чс в средпове-
ковпото общество едипствено духовенството и 
част от свегскатя аристокрадия са имали не 
само възможноеттз, но н социалната привиле
гия да съэдават библиотеки, косто отрззява и 
класовото, и съеловяото ограничение в ползу-
иането им, затворсния и ограничен характер на 
богословските и научно-рационалисличниле зна
ния. При едко еррвнение сдруги държавн обачс 
се вижда, че в България през цялото среднове-
ковие ризпространението на знанието с было 
демократично. Отдел ни книги, а може би н мал
ки частии библиотеки са прнтежавалн вероятно 
някон административен служители (съдпи и др.). 
и я кон запаятчии, тьрговци, богомнлеки пропо
веди чди и ересиарси, конто в никакгв случаи 
не могат да бъдат лричмелени към „висшего 
съеловие", а това от своя страна лромсня едно-
значното решение за социалната функция на 
книгата в средиовековна България. 

Използванего на стачисчичсскин метод при 
тази оскъдносг на изходните даипи също из-
нскна особено внимание и съчетавяне с другн 
подходи за уетановянане на линснащи звена 
и пр. Въвежданею на тези и други модерн и 
метод и в изгледвапията по средиовековна исто
рия на България е необходимо, по при по-изяс-
нена и усьвършенсгвана методака. 

Като естествепо следствие на предхождащитс 
части в заключпгелната гл. 5 авторът е раз-
глсдал ,,Знания за света, човекн, историята". 
Знанията се предават от поколение на поколе
ние и се умножзват преднмио чрез кннгите. За
тона въпроеигеза пентровею на създавяне, съх-
раниването, преписвапсто и предназначение™ 
на книгитР випап. са имаЛн за краппа пел раз-
криването на тяхното сьдържание. Разбира се, 
през средиовексвиего преобладаващата книж-
ннна е била предназначена да задоволява угили-
гарните ну жди на хриелнянската църква. За 
съвременния читател обаче много но-важно е 
разкрииаието на процеса на осмислянего на све
та, или развитието на рацноиалпото познание. 

В. Гюзслев следва традидиит:1 по тази тема
тика в българската историография, като не над-
хвърля схващането за еллдествуването само на 
„зачатъдн па нзучно-рациоыалисличил позна
ния" в българского средновековис. Макар че 
още в начзлото на тази част той прави разлика 
между современна и ереддовековпа наука, цо-
нататък нише само за радионално познание. Ав
торът е нмал за пел no-скоро да предетави, от
кол кото да разработи всестраино този проблем. 
Само задълбоченинт анализ и цялостиото раз-
глеждапс на система га от философски и еегест-
венонауши знания могат да дадат правплпа па
сока при изеледвлието на тази сложна тематика. 

В. Гыэелсв с привел никои сведения, конто 
са свидетелство за разпрос!раненисто на „свет

ски1* по характер философски знания, за при-
ложната математика, строителството, медиан^ 
пата и пр. При разгдеждакето иа „книжинте 
познания", т.е. отпазените в среднорековната 
пфнипална и нсофиииална литература знания 
юн посочва, чс кпижпината през този период ё 
била по-богата па съчипения с естествепока\'ч-
но сьдържание, откол кото стздадензтэ през X к 
в България. Авгорът е нмал предвид „ласлагва-
пето" па тннива съчипения, доколкото късното 
средповековис ни оаавп освеи прециснге на еь-
чинения, съ^далепи през Златния век, само трак
тата на Константин Костенечки „Отломки по 
космография и география" и пълпнте прелодн 
на познатитс 'чце през ранното средновековие 
..Шссгодисзи." иа Василий Велики, Севериад Га-
валски и др. Трябг.а да се отбележи обаче. че 
късното средповсковле не е особено богато на 
произведения с естественонаучно сълържание 
поради влиянието па иенхазма вьрху духовния 
живот. 

Съ1Дото може д;; се констатира и при едно 
сравнение V.P философскитси естествснонаучннтс 
концепции в България през X и през XIII— XV 
к. Не би могло да се гвърди, че едка Константин 
Костенечки „отстояна твърдо схващането за сфе-
ричпоетта па Земята. преди оте го да е ПОЛУЧИ
ЛО популярност и признание" (с. 202). Още по 
времето па цар Симеон това схващане е било 
офидиалио прието, като не се е отличавало и не 
е протиноречало на традиционниге богословски 
н])сдст7!ви. То е защитен» в произведенинта на 
основоположника на средновсковного българ-
ско естествознание — Йоаи Екзарх „Небеса" и 
„Шесгоднев"3, а ло-късно и в преведените от 
грьдки „]]1естоднсви"на Василии Велики и Геор-
гн Писпдииски. Другото примитивно библейско 
тълкуваие, отразено в „Хрпстнянска топогра
фия" на Козма Индикоплевст и до известна сте
лен в „Диалоги иа Псеидо-Кесарни" — за плос-
ката форма на земята и небе с форма на свод, 
иикога не е. лолучавало офидиалио признание. 
още г'онече, чс в съчнненнето на Козма Индико
плевст е изразепа едва несюрианска, т.е. ере
тически богосдивска доктрина1. Този пример 
има за цел само да илюстрира сложноетта на 
анализа, когато се дестигис до разкрнването на 
кодцепдните па средновековните учени и кни-
ЖОВН1ШИ, възможен само при комплексно и за-
дълбочено проучване. 

Освеи знанията за прнродата авторът е раз-
гледал и знанията за миналото на човешкото 
общество. В тази сложна и дискуснонна проб
лематика В. Гюз«лев тьрси предимно българ
ската тема и оригиналното в летописно-исторн-
ческото 1ворчес"тво. Поставенн са някои от ос-

3 Des Hl. -lohannes von Damaskus "Εκ.0εσις 
ακριβήςτήςόρθοδόξου πίσιεως in der Überseteung 
des Exarchen Johannes. Hrsg. L. Sadnik, Bd. I, 
Wiesbaden, 1967; Das Hexaemeron des Exarchen 
Johannes. Hrsg. R. Ait^efmüller Hd. if, Graz, 1958, 
59d—60a (S. 197--199). 

4 Wo 1 s k a W. La Topographie chrotienne de 
Cosmas Indicoplcustes. Theologie ei science au VJ 
siecle. Paris, 1962, 105—Ш. 
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иовннте въпроси, но в рамкитс па традициоиния 
начни на тълкуване. По нов начин биха могли 
да се поставят въпросите за преводните хрони
ки, като обясненнето не се търси само в „нсто-
рическите интерес« на гърковския царски двор 
и образованата част от българсксто общество". 
Особеио място авторът с право отдел я на оригн-
налните хроники и летописи, иролити с патрио
тичен дух. 

Книгата на Басил Гкмелев е един от първите 
опити да се разгледат комплексно въпросите на 
българската култура пред к-ьсното средновеко-
вие. Написана компетентно от ерудиран и нз-
тькяат нзследовател на нашата средновековна 
история, тя посочва и пътищата за бъдещо де-
тайлно разработване на тези въпрасн, принли-
чагци наноследък все повсче учени от различии 
специалностн. 
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