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Извървя земнпя си път един от големите 
учени на Русия. Само преди година и по
ловина Санкт Петербург чествуваше 70-
годишния юбилей на забележителния из-
следовател на средновековната руска ду-
ховност. Пушкинският дом се раздели 
с една ерудирана и обаятелна личност. 
Ние, българите, изгубихме верен прия-
тел, човешката доброта и любов на този, 
чийто дом бе гостоприемно отворен за 
всеки от нас. 

Лев Александрович Дмитриев е роден 
в град Сизраи, Русия, в семейството на 
инженер. От 1921 до 1933 г. е живял в 
Москва, след това се преселва в Ленин
град. Завършва средно образование през 
1939 г. и същата година постъпва във 
Филологически я факултет на Ленинград
ский университет. От 1941 до 1945 г. 
е мобилизиран в армията, в щаба на Ле

нинградский фронт. Завършва висшето 
си филологическо образование през 1950 г. 
Като студент специализира стара рус
ка литература в семинара на Михаил 
Осипович Скрипил. От 1950 до 1953 г. 
е аспирант в Института за руска лите
ратура в Ленинград и защищава канди-
датска дисертация на тема „Сказание о 
.Мамаевом побоище" (1953). Работи като 
младшн научен сътрудник (1953) и стар-
ши научен сътрудник (1960) в Пушкин
ский дом. През ΐ984 г. е избран за члсн-
кореспондент на Академията на науките 
в Отдела за литература и език. През 
1973 г. защитава докторска дисертация: 
„Легендарно-биографические повество
вания древнего Новгорода", и през фев-
руари 1974 г. получава научната степей 
„доктор на филологическите науки". 

Лев Александрович е член на научните 
съвети на Института за руска литера
тура, на Библиотеката на Академията 
па науките и на научпо-методнчния съвет 
на Отдела за ръкописи и редки книги 
в същата библиотека, на Санктпетер-
бургската секция на Археографската 
комисия. Той е един от най-търсени-
те консултанти в ръкописните отдели 
на научните библиотеки и универси
тетски лектори във факултетите по 
журналистика, филология и др. През 
октомври и ноември 1973 г. чете курс 
лекции по текстология на старата 
руска литература във Великотърновския 
университет. Под неговото научно ръко-
водство израстват много аспиранта 
медиевисти. Огромни са заслугите на 
Л. А. Дмитриев за развитието на науч
ната денное т в Сектора по стара руска 
литература в Пушкинския дом, където 
дълги годинн е помощник и заместник 
на ръководптеля му академик Д. С. Ли-
хачов. Високата филологическа култура 
и интелигентпоетта на Лев Александро
вич, съчетани с неговата взискателност 
и деликатност, открояват силното му при-
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съствие в акадсмичния живот повече от 
три десетилетия. 

Трудно можс да се обхване едно раз-
ностранно и наситсно с творчески пости
жения научно дело. От 50-те годили до 
края на живота си Л. А. Дмитриев по-
свещава научимте си търсения на ста-
рата руска литература от нейното зараж-
дане до края па XVII в. Обект на лего-
вото внимание са цели периоди, отделил 
жанрови направления, цикли от произ
ведения, самостоятелпи творби, теми с 
широк културологичеп обхват. Харак
терна черта на нзследователекия стил 
на Лев Алекса}]дрович с пеговият по
стоянен интерес към определено съчине-
пие, заемащо важно място в систсмата от 
средновековни паметници. Той изчер-
пателно разработва текстологически и ли-
тературноисторически въпроси около „Ска
зание о Мамаевом побоище", 1953 (К 
литературной истории Сказания о Ма
маевом побоище. — В: Повести о Кули
ковской битве. M., I959, 406 448; Об
зор редакций Сказания о Мамаевом 
побоище. — Пак там, 449—480; Лондон
ский лицевой список „Сказания о Ма
маевом побоище". — Труды Отдела древ
нерусской литературы, 22. М.- Л., 1966, 
239—263 и др.). 

Осповна облает п научните занимания 
на Л. Λ. Дмитриев е. агиографията. На 
това важно направление и староруската 
литература с посветена докторската му 
дисертация „Легендарно-биографические 
повествования древнего Новгорода" 
(1973). Оьщата година излиза от печат 
книгата му „Житийные повести русского 
Севера как памятники литературы XIII— 
XVII вв. Эволюция жанра легендарно-
биографических сказаний" (Л. 304 е.), 
в която са обобщепи резултатите от из-
учаваието на руската житийна проза и 
са проследени традицнитс на повгород-
ските сказания в северноруекцте житий-
ни повести. В посочената монография 
и вьв веички останали свои изеледвания 
Л. А. Дмитриев се изявява като иърво-
класеи текстолог, свободно ориентнращ 
се в ръкописния материал, притежават, 
вьв висша стелен умението да анализира 
и синтезира литературните фактн. 

Солидната филологическа подготовка, 
задълбоченоетта и огромното трудолюбие 
на учения стават залог за изклгочителла-
та ефективност на леговите изеледвания. 
Изслсдователските му интереси обхва
тит отделил периоди в развитие™ на 
староруската племена традиция (На 
ноле Куликовом. Рассказы русских ле 
тописей и воинские повести XIII —XV пв. 
М., 1980. 240 е.); много от нубликациите 
му предстапляват литерагурлоиеториче-
ски проучвания с текстологически ана
лиз и издание на паметлиците, обединени 
в обширни цикли (Повести о житии Михаи

ла Клопского. М.—Л., 1958. 172 е.' 
Русские повести XV—XVI вв. Л., 1958' 
488 с ; Повести о Куликовской битве' 
М., 1959. 512 с. (в съавт. с M. H. Тихо] 
миров и В. Ф. Ржига); Былины в запи" 
сях и пересказах XVII—XVIII вв. М.— 
Л., 1900. 320 с. (в съавт. с А. М. Астр, 
хова и В. В. Митрофанова). 

Сред научните публикации на Л. А. 
Дмитриев голямо място заемат трудовете 
му, посветени па известния староруски 
паметник „Слово о полку Игореве". Дъл-
ги годили той разработва пял изеледова-
телски комплекс от гтроблсми, засягащи 
исгорията на Словото, леговото автор
ство, жанрова характеристика, въпроси 
на поегиката, текстологията, преводите 
и генетичната му връзка с други произ
ведения от руската средновековна клиж-
нииа (История первого издания „Слова 
о полку Игореве". Материалы и исследо
вание. М.—Л., 1960; Важнейшие проб
лемы исследования „Слова о полку Иго-
реве". — Трудь1 Отдела древнерусской 
литературы, 20, 1964, 120-138; „Слово 
о полку Игореве" и памятники Куликов
ского цикла. К вопросу о времени напи
сания „Слова". Ред.: Д. С. Лихачев и 
Л. А. Дмитриев. М. —Л., 1966. 620 е.; 
„Слово о полку Игореве". Древнерусский 
текст. Переводы и переложения. Поэти
ческие вариации. Статья, составление и 
подготовка текста Л. А. Дмитриева. М., 
1986. 356 с ) . 

В научного наследство на известния 
медиевист могат да бъдат очергани важ-
пи изеледователски области, сред конто 
са библиография на трудовете но стара 
руска литература, археография (участие 
в експедиции и описи на ръкоплси) (Ар
хеографическая экспедиция в Беломор
ский, Кемский и Лоухскнй районы Ка
рельской АССР летом 1959 г. — Труды 
Отдела древнерусской литературы, 17, 
1961, 531—544 (съвм. с А. Копаиев); 
Собрание рукописей научной библиотеки 
Саратовского государственного универ
ситета им. Н. Г. Чернышевского. — Труды 
Отдела древнерусской литературы, 16, 
1960, 554—560). 

Особено специфична и сфикасна об
лает, и която Лев Александрович 
служи неуморно от 60-те годипи до края 
на живота си, е участието му като автор, 
съетавител и редактор на колсктивни 
издания, необходими за развитието както 
на руската, така и на световпата па-
леославнетика. Забележимо е присъет-
висто му в написването на „История рус
ской литературы XI — XVII веков" (Под 
ред. Д. С. Лихачева. М-, 1980. 462 с ) . 
Той бе член на редколегиите на такива 
водещи акадсмични издания като „Труды 
Отдела древнерусской литературы" (от 
т. 19, 1963), „Памятники культуры. Но
вые открытия. Письменность. Искусство. 
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Археология" (от 1975 г.). Несъмпен при
нос за медисвистиката е поредицата „Па
мятники литературы Древней Руси" със 
гъставителство и под общата редакция 
на Д. С. Лихачов и Л. Λ. Дмитриев (XI 
— нач. на XII в.; 1978; XII век, 1980; 
Х Ш век и XIV — середина XV века, 
1981; X V - X V I век, 1984; середина XVI 
века, 1985, и XVII век, 1989). 

През последните годиии Л. А. Дмит
риев се включи активно в подготовка«) 
и издавапето на справочника „Словарь 
книжников и книжности Древней Руси" 
(Т. 1. XI — первая половина XIV в. Л., 
1987. 493 с ; Т. 2. вт. пол. XIV—XVI в. 
1. А—К, 1988. 516 с ; 2. Л - Я, 1989. 
528 е.). Той с автор па 40 статии, в конто 
предстаия лознати и неизвестни старо-
руски книжовиици, исторически и цър-
ковни дейци, произведения от различии 
жанровс, нови факти от културиата исто
рия на Русия през XI—XVIII век (Де
мьян, Домид, Стефан Новгородец, Ска
зание о Борисе и Глебе, Житие Варлаама, 
Хутынского, Повесть о варяжской бож
нице и др.). Статиите се характеризират 
с ясно обоснована концепция, изчер-
пателно изяеияване на проблемитс, с 
оригипална и цялостна трактовка. 

Авторитстът и широката известност 
на Л. А. Дмитриев в българските медие-
вистични среди се дължат не само на со-
лиднитс му научни приноси в облаетта 
на старата руека книжнина, но и на не-
говитс ннтереси към старобългарската 
литература, по-снециално към Търнов-
ската книжовна школа и творчеството на 
един от най-талантливитс й представи
тели - митрополит Киприан (ок. 1330— 
1406). В неговите студии (Роль и значе
ние митрополита Киприана в истории 
древнерусской литературы (к русско-бол
гарским литературным связям XIV—XV 
вв.). — Труды Отдела древнерусской 
литературы, 19, 1963, 215- 254; Лите-
ратурно-книжная деятельность митропо
лита Киприана и традиции Великотыр-
новской книжной школы. — В: Втор и 
международен симпозиум „Ученици и по
следователи на Евтимий Търповски". В. 
Търново, 20—23 май 1976. С , 1980, 
64—70) са дълбоко осмислени всички 
аспект на житейската и творческата 
биография на Киприан. Л. А. Дмитриев 
целенасочено изеледва сложния път на 
старобългарския киижовиик, сиързан с 
византийските и атопските книжовни сре-
дища и увенчан с ръкополагането му за 
митрополит Киевски и на цяла Русия 
(1389). Като отличен познавая на ръкопис-
ното наследство на Киприан и на съчн-
неиията за пего руският медиевист из-
гражда цяла система от възглсди за цър 
ковно-политическата и литературпата дей-
ност на Киприан. Ученият изразява мне-
нието си по някои спорни въпроси от 

биогрлфията па Евтимиевня ученик. Той 
поддържа тезата па Й. Иванов за българ-
ския нроизход на Киприан, изтъква не-
говото активно присъетвие в общественна 
живот на Русия в края на XIV—нач. 
на XV в. „Ролята на Киприан — подчер-
тава видпият литературен историк — 
и иеговото значение за укрепването на 
Москва, за силотявапето на руската 
държава са изцяло ноложителни" (Роль 
и значение митрополита Киприана . 
с. 222). 

Поеочените публикации на Л. А. Дмит
риев за кннжовното наследство на' Кип
риан са образец на изискан литературо-
ведски анализ, па тънък уест към жанро-
вата специфика на оригииалпите творби 
па писателя. Ученият определи областп-
те на книжовната дейност на Киприан, 
като посочва, че той се отпася към „опези 
редки писатели на Древпа Русия, от 
конто са се залазили еъчинепия с пай-
разнообразен характер" (с. 64). Л. А. 
Дмитриев подробно се спира на преписа-
ните от Киприан ръкописи, на неговите 
преводи, служебно-делова кореспопден-
ция, на участието му в руското летопи
сание на XIV в. и отдели заслужено 
място на оригииалпите му произведения. 
Като изучава послаиията на Киприан 
до р ус-ките църковпн Дейци Афанасий 
Висоцки, Сергий Радонежки и Фьодор 
Симоповски (1378), той изтъква ипди-
видуалпите художествен!! похвати във 
всяко от тях, изкусното владеенс на рито-
риката, публицистичния им тон; подроб
но анализира езика и стила на творбите 
и открива в тях иастроенията и душев-
ните преживявания на автора. Л. А. Дмит
риев улавя едно от най-характерните 
качества на Киприан — неговото умение 
да подчини стила на съчииепието на твор-
ческите си задачи, неговото чувство за 
„филологически" оформяне па творбата. 
Киприаповите послания са оценен и като 
важии исторически извори и литературни 
паметници, създадени от необикновен пи-
сател, предшественик на Иосиф Волоцки. 
По отношение па поучепията към руското 
духовенство според Л. А. Дмитрием Кип
риан ее проявява като вигш иерарх 
на руската църква, позпавач на литур-
гическите правила, наставник и учител. 
Именно тук ученият вижда осезятелното 
влияние на Евтимий Търновски. 

Солидни изеледователски усилия на-
сочва Лев Александрович към най-ха-
рактерното за Киприан съчинение — 
Служба с житие на московския митропо
лит Петър (1381). Ученият посочва. че 
житнето е съетавено според традициите 
на Търповската книжовна школа — то е 
съобразено с изискваиията на житийно-
панегиричния стил „плетение слове.с",като 
типичните похвати са използупапн уме
рено и внимателно. Изучавайки похва-
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лата към светеца, той изрично подчер-
тава, че в нея Киприан проявява истин-
ското си майсторство на възпитаник на 
Евтимиевата школа, разкрива в съвър-
шенство възможностите на „плетение сло
вес". 

Лев Александрович прави основен 
текстологически анализ на житието и 
открива в него автобиографични моменти, 
конто формулира като „ново явление, 
обогатило руската литература и пред-
ставляващо крачка напред в нейното раз
витие" (с. 253). Той подкрепя станови-
щето на В. О. Ключевски, че Киприано-
вото произведение е първият образец 
на новия агиографски стил в Северна 
Русия. Л. А. Дмитриев доказва, чс като 
човск от предвъзрожденската епоха Кип
риан за пръв път в Русия не само пазовава 
името си в свое съчинение, но отделя място 
и на самия себе си — факт, оказал влияние 
върху творчеството на руските книжов-
ници от следващите векове. 

В диапазона на научните интереси на 
Лев Александрович по отношение на ста-
робългарската проблематика влизат и въ-
просите за академичното издание на съчине-

нията на писателите от Търновската кни-
жовна школа (К вопросу об издании па
мятников Тырновской книжной школы. — 
Известия АН СССР. Серия литературы и 
языка, 34, 1975, 2, 175-177). Като сё бази-
ра на тезата, че Евтимиевата реформа оказ-
ва силно влияние върху книжовната 
култура на цслия славянски свят, Л. А. 
Дмитриев счита, че корпусът от памет-
ници па Търновската книжовна школа 
трябва да стане достояние на световната 
медиевистика. Той излага и някои ос-
новни текстологически принципи и се 
придържа към мненисто, че изданието 
следва да бъде от литературоведски тип. 

Л. А. Дмитриев остави нереализира-
ни много свои творчески планове. В 
него още живееше онази огромна твор-
ческа спергия, която прояви в полуве-
ковната си научна работа, в развитие«) 
на най-добритс традиции на руската ли-
тературна наука. Ще го запомним не 
само като епциклопедично образован учен, 
блестящ полемист и ярка индивидуална 
личност. Ще запазим завинагн спомепа 
за неговото благородство, доброжелател-
ност и откритост в отношенията. 
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