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Последните няколко години се оказаха изклю-
чително плодотворни откт м изеледвания, пос-
ветени на Климент Охридски. След излизането 
на тритомника сьбрани сочинения (издание на 
БАН) у нас бяха защитени три дисертации и се 
появиха редица публикации, засягащи кни-
жовното дело на старобългарския писател. Кни-
гата на Кр. Станчев и Г. Попов е в определен 
смисъл обобщение на изеледователските търсе-
ния из Климентовата проблематика от послед-
ното десетилетие. 

Книгата е поевстена на проблемни въпроси, 
свързани с изворите за живота на старобтл-
гарския книжовник и с обхвата на неговото 
литературно творчество. Наред съе старите и 
вероятно вечни проблеми около Климент Ох
ридски и неговото дело — дейноетта му като 
учител и епископ, вхзможностите за атрибуция 
на творбите му — се разглеждат и нови, почти 
незасягани досега страни на творчеството му. 

Двамата автори са добре известии на спе-
циалистите в облаетта на медиевистиката: името 
на Кр. Станчев се свързва главно с въпросите 
на литературната теория на средновековния 
текст, името на Г. Попов — с новооткритите 
химнографски творби на Климент Охридски и 
на Константин Преславски. 

Тяхната съвместна книга запознава читате-
лите преди всичко с постиженията от научната 
работа на двамата автори, но тя служи и на 
целта,да се дадс обща представа за живота и дей
ноетта на наследника и продтлжителя на делото 
на Кирил и Методий. Затова в книгата се раз
глеждат и някои добре известии и многократно 
дискутирани проблеми, конто тук получават но
во плкувание. 

Тази книга не е колективен труд, не е плод 
на съвместната работа на двамата автори — 
представени са резултатите от техните изелед
вания в различии области, които, макар и близ
ки, не се покриват пзцядо и са мровежданн не
зависимо. Частта на Кр. Станчев обхваща I и 
II глава, а на Г. Попов — III и IV глава, ка
то всеки един от тях би могъл да публикува са-
мостоятелно своята част, още повече, че стило-

вете на двамата автори също се различават 
видимо. 

Все пак в книгата може да се определи един 
централен проблем, общ и за двете части — 
това е проблемьт за атрибуцията, който дори 
измества или поне подчинява чисто литератур-
ните втпроси, свързани с поетиката и стилисти-
ката на творбите. Вероятно още дълго време 
темата за атрибуцията ще властвува в публика-
циите, посветени на творчеството на Климент 
Охридски, тъй като въпросите около старобтл-
гарския писател са много повече от сигурните 
факти. 

Първата глава, озаглавена „Опит за био
графия", макар и да не съдържа информация за 
нови, неизвестни досега извори, има висока на
учна стойност, тъй като ясно и последователно 
излага проблематиката около живота на Кли
мент Охридски и изворите за него. Много убе
дителен е начинът, по който авторы анализира 
пасажа в краткото житие, отнасящ се до съз-
даването на нови начертания на букви (пред
полагаемою стздаване на кирилицата). Смя-
там за напълно убедително обяснението на Кр. 
Станчев — че става дума за разместени и пе-
рифразирани части от Теофилактовото житие, 
при което убедително се доказва, че то е един
ствен извор на краткото житие. С това обясне-
ние въпросът около възможноетта Климент да 
е създател на кирилицата, особено след като 
археологически те открития около Плиска и 
Преслав ясно показаха пьтя на възникването 
й, може да се смята за решен. Цялата глава се 
отличава с трезв иоглед вьрху фактите, от
делено е вероятното от явно легендарното. Ав-
торът като опитен медиевист преценява данните 
в ст.ответствие с творбите, от които се извличат, 
и с техните жанрови и исторически особености. 

Във втората глава се разглеждат литератур-
ните проблеми на ораторската проза на Климент 
Охридски. При съществуващата огромна лите
ратура, посветена на Климент Охридски, за-
почнала да излиза от средата на миналия век, 
почти няма чисто литературоведски изеледва
ния върху творчеството му. Поради това тази 
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глава от книгата несъмнено е необходим еле-
мент от литературното познание за старобъл-
гарската книжнина, 

Анализирани са поотделно похвалните и поу-
чителните слова на старобългарския писател, 
като се доказва, че различното им предназна
чение е свързано и ел.с структурни различия. 
Кр. Станчев стсредоточава вннмапието си ос-
новно върху композицията на словата, като 
в детаилното разглеждане на този въпрос е 
улеснен от дисертацията на своята ученичка 
Вася Беликова, многократно цитирана в книга
та. В тази глава авторът е наблегнал главно на 
въпросите на атрибуцията, като донякт-де е 
оставил в сянка други, съществени за литера-
турната наука проблеми. Струва ми се, че би 
било по-уместно да се отдели повече място на 
връзката между композиция и функция и на 
отношението на композицията към макрожан-
ровата организация, а да не се отделя толкова 
голямо внимание на атрибуцията, особено при 
наличието на богата литература по този въпрос. 

Във връзка с композицията стой важният и 
много актуален в последно време въпрос за 
библейските цитати. В тази глава авторът се 
занимава с употребата на библейските цитати, 
с тяхното място в текста, с начина на въвежда-
нето им и тяхната роля за изграждането на 
творбата. Би било добре този въпрос да бъде 
разгледан по-обстойно, с повече примери, като 
се демонстрира моделът на библейските тема-
тични ключове. Необходими са примери и по
вече разяснения, за да бъде убеден читателят в 
маркиращата и сигнализиращата отделните час
ти функция на библейския цитат в ораторските 
творби. Би било добре и да се обърне внимание 
на текстовата връзка на словото с целия слу-
жебен комплекс, още повече, че следва глава 
за химнографското творчество на св. Климент. 
На тази връзка се спира и В. Велинова в дисер
тацията си. 

Във втората глава се дава характеристика на 
стилистичните похвати на писателя, а също и 
на ръкописите, в конто са запазени словата, 
както и на литературното им обкръжение в 
тези ръкописи. Литературоведската интерпре
тация, макар и кратка, ще бъде много полезна 
за читателя, защото е на обичайната за Кр. 
Станчев висота. Както винаги разсъжденията 
на автора са поднесени ясно, системно и логич
но, стегнато и немногословно (което на места 
достига до пределна лаконичност). Подходът на 
Кр. Станчев е в съответствие с най-новите медие-
вистични изеледвания и отразява собствените 
му постижения в облаетта на теорията на сти-
листиката и поетиката на средновековната лите
ратура. 

Третата глава, посветена на откриването и 
атрибуирането на Климентовите химнографски 
творби, е много важна изобщо за историята на 
изеледванията за Климент Охридски. Сообще
ния за откритите от Георги Попов Климентови 
химнографски творби се бяха появили в отдел-
!1И публикации, но тук за първи път се публи-
чуват в обобщен и системен вид резултатите от 

дългогодишните проучвания на бьлгарския учен 
върху старобългарското химнографско ръко-
писно наследство. 

В главата се дава подробен анализ на съдтр-
жанието, на текста и на стилистичните особе-
ности на намерените и атрибуирани като Кли
ментови от Г. Попов химнографски творби. 
Много важна е информацията за ръкописите, 
в конто те се съдържат, но в някои случаи тя 
би могла да бъде и по-подробна, както е на
пример за виенския ръкопис от XII—XIII в. 
(Cod. slav. № 37). Тази глава е написана за 
хора с добри начални познания по химнография. 
Тъй като трудът е адресиран към по-широка 
аудитория, щеше да е добре, ако авторът беше 
дал повече разяснения върху някои от терми-
ните, а също и повече информация за някои от 
празниците. 

В четвъртата глава са публикувани откри
тите от Г. Попов химнографски текстове — 
цикъл предпразнични трипеснеци за Рождество 
Христово, Канон за Евтимий Велики, Канон за 
Йоаким Осоговски (встщност преработка на 
Канона за Евтимий Велики), Канон за ризата 
и пояса на Богородица, цикъл „общи служби". 
Като приложение е даден превод на новобъл-
гарски на химнографския цикъл за Рождество 
Христово. С тази публикация на Г. Попов 
представата ни за Климентовото литературно 
наследство значително се обогатява. Заедно с 
издадените текстове в тритомника (Климент 
Охридски. Събрани съчинения. Т. 1, 1970; 
Т. 2, 1977; Т. 3, 1973) текстовете от тази книга 
съетавятвече един значителен корпус от сигур-
ни и предполагаеми Климентови творби. А 
заедно с откритите и публикувани от същия учен 
в том II от поредицата „Кирило-Методиевски 
студии" триодни произведения на Константин 
Преславски те очертават една нова, значително 
обогатена картина на старата българска лите
ратура от най-ранния период. 

Културно-историческото и литературно-
историческото значение на поместените в кни
гата „Климент Охридски" текстове тепърва ще 
се оценява. Дано те намерят и своята литерату-
роведска и езиковедска оценка. Нека се надя-
ваме, че ще станат повод изеледователите-фило-
лози да се обърнат и към химнографското на
следство на старобтлгалската литература за 
наблюдения над езика, стилистиката и компо
зицията. Смятам, че историята на бхлгарския 
език, особено що се отпася до синтаксиса и лек-
сиката, би могла да бъде обогатена от изеледва
нията на тези текстове. 

С проблемите, конто поставя, и с материала, 
който предлага, книгата на Кр. Станчев и Г. 
Попов е не само нов принос в старобьлгарската 
и Климентовата проблематика, но ще даде по
вод за нови насоки в бъдещите изеледвания. 
Това я прави особено ценна за науката и из-
вънредно подходящо юбилейно издание, посве-
тено на 100-годишнаната наСофийския универ
ситет „Св. Климент Охридски". 
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