


wistik. В. 25, 1980. H. 1, 33—45). В ръкопи-
са се поместват избрани места от „Богословие" 
на Йоан Дамаскин в превод на Йогн Екзарх 
Български. Тези откъси са много по-близки 
до същинския Екзархов превод и допълват, 
поправят някои места от най-стария препис 
(ГИМ, Синод. 108, XII в.). Тъкмо многовекоп-
ното битуване на преводния текст е обяснение 
за грешките в него (както е в случая с думата 
„клпь" — заменена с „ОБАЬЗЬ"). Все в същия 
кодекс се вмества т. нар. „Стословец на Ге-
надий", конто е включен в състава па Втория 
Симеонов (Светославов) сборник от 1076 г. 
Руският преписвач и редактор е разполагал 
с текст, близък до Погодинския, и е допълвал 
по друга, по-пълна редакция. 

В Погодински сборник № 840, XVI в., 
Т. Н. Копреева разчита антихускстки полеми
чески трактат и легендарна повеет за Ян Хус, 
където се привличат и старобългарски съчи-
нения (вж. Федоровские чтения. 1981. М., 
1985, 101 —102; срв. Старобългаристика, 1984, 
№ 1, 36—38). В същата сбирка (№ 1204) се 
пази ръкопис-автограф на Софроиий Врачан-
ски с преводно-компилативни съчинения за 
православното християнство, еврейската и мо-
хамеданската религия, с автопортрета и авто-
биографията — „Житие и страдания на греш-
ния Софроний". Според Т. Н. Копреева адап-
тираните автобиографични признания на Ди
митрий Кантемир („Система и религия моха-
меданская") накарват Софроний Врачански да 
предложи на читателите горещата си изповед 
за житейската си съдба (вж. Труды ОДРЛ, 
Л., 1968, кн. 23, 261—275; Советское славяно
ведение, 1968, № 5, 45—49). 

През последните години Татяна Н. Коп
реева подготвяше. за печат книга съе свои сту
дии: „Неугасваща светлина. Из историята на 
българо-руското книжовно общуване през XV 
—XVIII век". Тази тема тя смяташе за особено 
Еажно и плодотворно направление в слависти-
ката. Обнародването на нейния труд е дълг 
па съветските и българските слависти. Изда-
нието ще бъде (по нейния обичан израз) „тър-
жество на доброто и светлото". В книгата се 
търсят причините, конто подтикват староруски-
те книжовници през XV—XVI в. да се върнат 
отново към старобългарските паметници. По-
сочва се, че главною условие са идейните им-
пулси, получени от ръста на социалните про
тиворечия. Древните текстове се издирват за 
обосноваване на идеологического преустрой-
ство, на реформационните очаквания. Москов-
ска Русия възприема старобългарската пис-
меност като свое литературно и идеологически 
минало. Събуденият интерес към класическите 
книжовни паметници от IX—X в. е едно от 
съществените допълнения към „второго южно-
славянско влияние". Отделните изеледвания 
представят неизвестния български паметник 
„Избор избран из слов Иоанна Лествичника", 
реконструира се „Изборник грешного Иоанна", 
проучва се „Медвен сот" — богомилски тълку-
вания на евангелски текстове и други. 

Татяна Н. Копреева беше истински приятел 
на България. Години наред тя бе избирана за 
секретар на Ленинградского Дружество за 
съветско-българска дружба. Сътвореното от 
нейния ум и сърце принадлежи на бъдното. 
В България винаги с признателност ще пом
нят делото на достойната съветска славистка. 
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