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Поредицата „Стара българска литера
тура" има за задача да представи пред 
широк кръг читатели и а й-характерно™ 
от средновековната българска книжнина 
чрез преводи на откъси от съчинения и 
по-малки по обем творби. Поради съетоя-
нието на изданията на средновековните 
ни писмени извори някои от произведе-
нията или части от тях се публикуват 
за първи път на съвременен български 
език, като предизвикват интереса и на 
учените. 

Том 5 „Естествознание" за разлика 
от предишнитс томове от поредицата има 
свой предшественик и това е улеснило 
съетавителя. Голяма част от кннгата всъщ-
ноет е иреиздание на превода и коментара 
на сборника на Иван Дуйчев „Естество-
знанието в средновековна България"1. 

При наличието на две подобии издания 
е невъзможно да бъдат избегнати срав-
ненията между тях. Иван Дуйчев публн
кува в своя сборник цепни статии, като 
преди издаването на историческите из
вори дава една цялостна предстала за 
всяко произведение. Той поставя важни 
въпроси: за авторството, времето па съз-
давале, ръкописите, разглежда критично 
мненията на други учени. Дуйчев прави 
оценка за мястото и значението на от
деляйте съчинения в старата българска 
литература, аргументира свои становища 
по редица дискусионни въпроси. Той 
публикува и пълна библиография (до 

1 Естествознание™ в средновековна 
България. Сборник от исторически из
вори От акад. Цв. Кристанов и проф. 
Ив. Дуйчев. С , БАН, 1954. Този сбор
ник отдавна е библиографска рядкост 
поради изключително малкия си тираж 
(500). 

годината на издаване на сборника) за 
всеки писмен извор и по някои по-важни 
проблсми. Като се имат предвид публи-
куването на българския средновековси 
текст, нрецизният коментар, задълбоче-
ното представяне на всеки един памет-
ник, трудно е да не си зададем въпроса, 
какво е наложило съетавянето на нов том 
по тази тематика, а не преиздаването 
на вече публикувания сборник с допъл-
нена библиография, коментар и включ-
ване на някои нови съчинения. 

Единият възможен отговор с в това, 
чс Иван Дуйчев публикува откъси от 
извори за естествознание™ в среднове
ковна България (една много но-ши-
рока тема), докато т. 5 от поредицата 
има за цел да представи естествознание-
то според старата българска литература. 
Другият отговор може би е в публикува-
пето на новобългарски превод на някои 
неиздавани досега съчинения или части 
от тях. Тези разлики в дветс антологии 
са се отразили и върху тяхното съдър-
жание. 

Новото издание на преводи на тексто-
ве за естествознание™ има своего мнето, 
но характерът на поредицата е наложил 
ограничения при съетавянето на тома. 
Концепцията за издаване на поредицата 
„Стара българска литература" определя 
научнопопулярното, а не критично™ из
даване на произведенията, поради 
което тук не се публикуват паралелно 
българскитс средновсковни текстове. Съ-
образявайки се с тези изисквания, съета-
вителят, преводачите и авторите на ко-
ментарите са дали кратки сведения за из-
ворите, сбит коментар (с малки изключе-
нин — например коментарите на проски-
нитариите и „Физиолог") и подборна 
библиография. 
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Понятието „стара българска литера
тура" не е точно определено в този том 
от поредицата. Съдържанието на този 
термин е дискусионно и затова съста-
вителят би трябвало да изясни отноше-
нието си към него. Необходимо е било 
да се посочи защо са включени късни 
ръкописи от XVIII—XIX в., конто, не
зависимо че по тип принадлежат към 
средновековната литература, са създа-
дени в ново време и това неминуемо е 
дало отражение върху тях. 

В предговора на тома А. Милтенова 
в общи линии е резюмирала основните 
схващания от най-новите изследвания, 
посветени на естественонаучните знания 
в средновековна България . Тя е приела 
повечето от концепциите, изложени в 
тези съчинения, като е добавила по-по-
дробни сведения за някои от ръкописите. 
На места обаче няма достатъчна яснота 
по определени въпроси. Например при 
излагането на концепцията за съществу-
ването на две основни космографски тео
рии в средновековната ни книжнина, 
на конто за първи път в научната лите
ратура обърнах внимание в изследване-
то си „Естественонаучните знания в сред
новековна България"3, А. Милтенова пи-
ше, че „антиохийската теория за устрой-
ството на вселената и на земята е водеща 
в продължение на цялото Средновековие" 
(с. 19). По-нататък се разбира, че се има 
предвид „водеща" според разпространението 
си главно средт. нар. „среден и особено „ни
зов" слой на читателската аудитория" (пак 
там). Необходимо е да се обърне внимание, 
че кападокийската теория се разпространя-
ва чрез официалната литература — шесто-
дневите на Йоан Екзарх, Василий Велики, 
Георги Писидийски, съчинението на Кон
стантин Костенечки и пр., и в този смисъл 
е водеща като концепция през цялото 
Средновековие. Антиохийската теория съ
що се разпространява по официален 
път — чрез съчинения като „Християн-
ска топография" на Козма Индико-
плевст, „Шестоднев" на Севериан Гавал-
ски, „Диалози" на Псевдо-Кесарии и др. 
Изразенага в еретическата и апокрифна 
книжнина космографска схема е сходна 
(но не и тъждествена) на антиохийската и 
не произхожда от нея. 

А. Милтенова е дала нова снстемати-
2 Вж. Ч о л о в а, Цв. Естествено

научните знания в средновековна Бъл
гария. С , БАН, 1988, и посочената там 
литература; Г ю р о в а, Св., Н. Д а-
н о в а. Книга за българските хаджии. 
С , 1985 и др. 

3 Ч о л о в а, Цв. Цит. съч., 119— 
158; С о 1 о v a, Cv. La cosmologie et 
systèmes cosmographiques en Bulgarie mé
diévale. — Bulgarian Historical Review, 
1987, No 2, 33—46. 

зация на откъсите с естественонаучно 
съдържание. Тази трудна задача не беше 
решена от Иван Дуйчев, който подреди 
изворите хронологично. Осъществените в 
последните години изследвания върху 
естественонаучните знания в среднове
ковна България са помогиали на съста-
вителката да разпредели материала те-
матично — един по-сполучлив подход 
за представяне на този тип съчинения. 
Откъсите са разпределени в шест големи 
раздела: „Космология и космография", 
„Нежива природа. Климати и метеороло
гически наблюдения", „Светски и поклон-
нически пътеводители", „Живата природа. 
Животните и човекът", „Бит и ежедневие 
на средновековния българин. Из прилож-
ното естествознание" и „Приписки". Не
зависимо че някои произведения с ен-
циклопедично съдържание — например 
„Шестоднев" на Йоан Екзарх, „Хри-
стнянска топография" на Козма Инди-
коплевст и др., са разкъсани и откъси от 
тях са дадени в няколко раздела, това 
подреждане е прегледно и представя добре 
естествознанието в средновековната бъл
гарска книжнина. 

Тематичното представяне на тексто-
вете би могло да бъде и по-прецизно, 
защото понякога се нарушава, общо взето, 
стройната систематизация. Например 
сведенията по география от втория раздел 
„Имената на големите планини и реки" 
от Симеоновия сборник (с. 101), части от 
„Диалози" на Псевдо-Кесарии, „Христи-
янска топография" на Козма Индикоплевст 
и „Отломки по средновековна космо
графия и география" на Константин Ко
стенечки можеха да бъдат обединени със 
следващия раздел „Светски и поклонниче-
ски пътеводители" в част, посветена на 
средновековната география. Също така 
късните средновековни лековници и дру-
гите трактати по фармакология би тряб
вало да бъдат включени в предишната 
част, където са публикувани откъси от 
съчинения по средновековна медицина. 
Лековниците и фармакологичните трак
тати съдържат рецепти от различен 
произход: от античната медицина, от 
официалната византийска, средновеков
на българска, по-късно от турската 
медицина и от народния лечителски опит. 
Съчинението „Медицинско изкуство за 
всякакъв случай" е превод от гръцка 
ятрософия, от т. нар. „народно меди
цинско направление" във византийската 
литература, но съдържа положителни 
знания, конто са били на равнището на 
медицината в тогавашния свят*. 

Твърде много място в книгата е от
делено на примитивните представи на 

4 K r u m b a c h e r , К- Geschichte 
der byzantinischen Literatur. München, 
1897, p. 619. 
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средиовековния човек за живата и не-
живата природа (разделът „Бит и еже-
дневие на средновековния българин. Из 
приложното естествознание" — с. 247— 
351). Някои от апокрифните молитви 
против болести и гадателни книги, конто 
съставят голяма част от този раздел, 
вече са публикувани в том 1 „Апокрифи" 
на поредицата „Стара българска литера
тура". Издаването им отново в този том, 
макар и като други редакции и новоот-
крити ръкописи, има значение за науката, 
но повтарянето им в два тома на една и 
сыца поредица, която има научнопопуля-
ризаторски цели, не е особено сполуч-
ливо. 

Вместо тези съчинения разделът би 
могъл да се разшири, като се представят 
в по-голям обем приложимте знания. 
Календарът и хронологията освен чрез 
откъсите от Симеоновия сборник биха 
могли да бъдат разкрити и чрез фрагмен
та от други съчинения — например да 
бъдат публикувани пасхални таблици, 
методи за изчисление на годината, индик-
тнона и др. Макар теоретичната матема
тика да не е била застъпена в средно-
вековната ни книжнина, то поне при-
ложната математика трябваше да намери 
отражение в книгата чрез откъси, отнася-
щи се до метрологията, някои начини 
на изчисления и пр. 

Обръщам повече внимание върху 
систематизацията на изворите, която, 
разбира се, е условна, защото така, 
както е представена в сборника, се създа-
ва впечатление, че акцентът е поставен 
върху примитивните представи и суеверия 
— молитви, гадателни книги и пр. Тези 
ръкописи действително преобладават над 
съчиненията, съдържащи положителни зна
ния в периода XV—XVIII в. в българ-
ската книжнина, но ако се погледне 
периодът до XV в., когато е съществувала 
българска държава и българските кни-
жовници са имали пълноценни възмож-
ности за изява, картината е различна. 
Официалната литература, покровителст-
вувана от държава и църква, е опре
деляла облика на средновековното ни 
естествознание. Винаги във всяко об
щество (и днес) науката се създава от 
малък интелектуален елит и в този 
смисъл не броят (количеството) на ръко-
писите има определящо значение. Макар 
че дори· от тази гледна точка (количест-
вена) в средновековното естествознание 
на източноправославните славянски стра-
ни ыай-забележимо присъствие имат про
изведения от типа на шестодневите. На
пример „Шестоднев" на Йоан Екзарх 
има повече от 100 ръкописа (а не 47, как-
то е посочено на с. 373). 

А. Милтенова е включила в книгата 
някои нови извори или е подбрала за 
превод откъси, конто представят по-добре 

дадено съчинение. Избегнати са някои 
слабости на сборника „Естествознанието 
в средновековна България". Навремето 
обърнах внимание върху това, че в сбор
ника на Иван Дуйчев „при по-обемните 
съчинения, като например „Шестоднев" 
на Йоан Екзарх, много от оригинал-
ните, по-важни откъси не са представени, 
като вместо това са преведени пасажи, 
пряко заимствувани от гръцките първоиз-
вори"6. Подбраните и преведени в том 5 
от поредицата пасажи от „Шестоднев" 
на Йоан Екзарх (превод на П. Петков) 
са едни от най-характерните за това про
изведение. Те дават представа за ориги-
налния принос на старобългарския кни-
жовник за средновековната ни космо
логия, космография, природознание и 
антропология. Също така в този том за 
първи път се публикуват на новобългар-
ски най-типичните части от Симеоновия 
сборник, отнасящи се до естествознание-
то (превод на Цв. Ралева и П. Янева). 
Тези откъси са изключително ценни за 
представяне на средновековното ни ес
тествознание и поради своята старинност. 
Сполучливо е и включването в сборника 
на проскинитариите, както и на откъс 
от съчинение на Димитър Кантакузин, 
отнасящо се до географията (превод на 
М. Спасова, коментар на Св. Гюрова). 

Най-много нови преводи са включени 
в раздела „Бит и ежедневие на среднове
ковния българин. Из приложното естест
вознание". Вече посочих, че по-големият 
обем на тази част измества акцента върху 
примитивните представи за света на сред
новековния човек (без лекарствениците, 
ерминиите и календарните знания). Това 
впечатление идва и от факта, че тук са 
публикувани ценни творби, конто имат 
важно значение за изучаването на средно
вековната ни ли-гратура (в превод на 
М. Шнитер, А. Милтенова, Д. Петка-
нова, Д. Димитрова). 

Недостатъчно оправдано е публикува-
нето на откъси от „Историческа палея" 
и „За всички неща", Всъщност това са 
новите извори (освен ятрософиите) от 
същинското ни Средновековие, включени 
в сборника. Другите нови извори са от 
късен произход — XVII —XIX в. Фраг-
ментите от „Историческа палея" и „За 
всички неща" по тип се отнасят към тъл-
куванията на библейский разказ за първо-
родния грях, често срещани в среднове
ковната ни литература. Този разказ има 
религиозно-морализаторско, но не и позна-
вателно съдържание и не може да се от-
несе към естествознанието. Неясно е и 
включването в този сборник на кратък 
откъс „От догматичните съчинения на 
св. Августин" от Симеоновия сборник, 
който се отнася до разсъждения предимно 

' Ч о л о в а, Цв. Цит. съч., с. 8. 
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върху Светата Троица. Превеждането на 
„Въпроси и отговори" (Сказание, което 
е от книгата Битие), ръкопис от XVII— 
XVIII в., не е било необходимо в този 
обем. Трябвало е да се изберат фрагмен-
ти, отнасящи се по-пряко до представите 
за природата и човека. 

Вместо тези съчинения, конто не обо-
гатяват особено познанията ни за естест-
вознанието в старата българска литера
тура, би трябвало да бъдат включени 
откъси от българските преводи на гръц
ки шестодневи: на Василий Велики, Се
верная Гавалски, евентуално и на Геор
ги Писидийски. Тези шестодневи, както 
и „Шестоднев" на Йоан Екзарх, са зае-
мали основно място сред съчиненията с 
естественонаучно съдържание в средно-
вековната българска и другите славянски 
литератури. Запазени са техни преписи 
от Владислав Граматик, Мардарий Рил-
ски и др., откъси от конто можеха да 
бъдат обнародвани в сборника. Отделни 
части от популярното в славянските ли
тератури „Послание на Йоан Дамаскин 
към епископ Козма Маюмски" имат съ
държание, подобно на някои части на 
„Небеса" на Йоан Екзарх. 

Не е намерило място и „географското 
описание" на Константин Костенечки 
от „Житие на Стефан Лазаревич". Части 
от това описание съвпадат с „Отломки 
по средновековна космография и геогра
фия" — „За 7-те климата", „4-те райски 
реки" и др., но има и конкретни сведения 
за балканските земи. 

Новите преводи и коментари на някои 
съчинения и откъси, както и публикува-
нето за първи път на някои преводи на 
части от произведения с естественонаучно 
съдържание представляват всъщност и 
приносът на този сборник към вече позна-
тите публикации на този тип съчинения. 
Една голяма част от преводите в този том 
и коментара към тях са взети, както е 
посочено, от сборника на Иван Дуйчев 
„Естествознанието в средновековна Бъл-
гария": частите от „Небеса" на Йоан Ек
зарх, „Диалози" на Псевдо- Кесарии, 
„Отломки по средновековна космография 
и география" на Константин Костенечки, 
„Разсъждения на Гален върху учението 
на Хипократ" и др. Коментарът към тези 
съчинения също е пренесен от книгата на 
Иван Дуйчев с кратки допълнения на 
А. Милтенова. 

Направени са нови преводи на ре-
дица съчинения. Нов превод е даден на 
откъсите от „Шестоднев" на Йоан Екзарх 
(от П. Петков). Преводът се отличава 
С по-голяма точност и яснота от вече 
публикуваните (например на Н. Кочев)". 

" Й о а н Е к з а р х . Шестоднев. Пре
вод от старобългарски, послеслов и 
коментар Н. Кочев. С , 1981. 

Преводачът се е придържал към смисьла 
на текста, като го прави достъпен за съв-
ременния читател. Въпреки това на места 
се чувствува, че е била необходима кон-
султация със специалист по история на 
науката и история на философията. Може 
би поради изключителната трудност при 
превода на това съчинение съставителят 
и преводачът са решили да публикуват 
отново превода на Ю. Трифонов на частта, 
условно наречена „Описание на човеш-
кото тяло". Осъществените досега преводи 
на тази част на „Шестоднев" на Йоан 
Екзарх (на Ю. Трифонов, Ив. Дуйчев, 
Р. Айцетмюлер, Н. Кочев) не са доста-
тъчно точни, особено по отношение на 
терминологията. Най-пострадал при пре
вода е пасажът, в който се излага тео-
рията на познанието. Този текст няма 
пряк гръцки първоизвор, макар че е 
изграден на основата на антични и ви
зантийски трактати. Неточностите се чув-
ствуват в превода особено на абстракт-
ните термини, например снлк тук озна-
чава „способност", „свойство", а не „сила", 

(ЪМЫСАЫША — „ОСМИСЛЯНе", П(ЮСА*.ВЛ(ННК — 
„представяне", а не „именуване", »ьзлгмь-
нын^ъ ciAorxjcb — „съждения", а не „по
нятия, НСЪПМТ-К)(Ъ >ТЬ « А * — „ПОНЯТИЯ", 
и т. н. При неправилен превод се ома-
ловажава съчинението на старобългарския 
книжовник и се подвежда съвременният 
читател. Ясно е, че за да се направи 
добър превод на това съчинение, е не
обходимо да се соединят усилията на 
учени от различии специалности. Учуд-
ващо кратък е коментарът на публи
куваните откъси от „Шестоднев" в този 
том, като се посочват библейските цитати 
и някои географски имена. 

Преводът на откъси от друго енцик-
лопедично съчинение „Християнска то
пография" на Козма Индикоплевст като 
че ли създава по-малко затруднения 
може би поради това, че чрез справките 
с гръцкия оригинал винаги могат да бъ
дат контролирани неяснотите в славян-
ския текст. Откъсите, преведени от М. Спа-
сова, съвпадат с тези, подбрани от Иван 
Дуйчев в неговия сборник, но на места 
има и допълнения. Преводът не би могъл 
да бъде изцяло нов — той по-скоро пред-
ставлява една редакция на вече осъщест-
вения от Дуйчев. За разлика от „Шесто
днев" на Йоан Екзарх, чийто превод има 
варианти поради по-трудния текст, лип-
сата на гръцки първоиэвори на много 
места и пр., тук преводачът е бил зна-
чително улеснен. Отново прави впечат
ление краткият коментар, макар че ста-
тията към него, написана от М. Спасова, 
представя добре проиэведението и него
вия автор. 

Както вече посочих, в този том се 
публикуват за първи път преводи на едни 
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от най-важните откъси от Симеоновия 
сборник, отнасящи се до естествоэна-
нието. Съставителката А. Милтенова и 
преводачите Цв. Ралева и П. Янева са 
се справили много добре с тази задача, 
като са включили почти всички фрагмен
та с такава тематика (без трактатите по 
философия, конто са изключително цен
ни, но излизат извън задачите на този 
том). Преводите са ясии и смислово тОч-
ни, независимо че езикът на паметника 
е старинен и преводът е труден. Комен-
тарът, макар и кратък, е целенасочен 
и пояснява текста. 

При издаването на съчинението „От
ломки по средновековна космография И 
география" на " Константин Костенечки 
А. Милтенова е предпочела превода, на-
правен от Иван Дуйчев. Преводът на 
никои от по-малките трактати към това 
съчинение („За Едем", „За моретата") 
е труден за разбиране поради присъст-
вието в текста на много теографски тер-
мини, конто Иван Дуйчев не е сравнивал 
с гръцкия първоизвор. А. Милтенова 
подробно е отбелязала в коментара по-
вечето от поправките, конто уточних в 
своето , изследване, но струва ми се, че 
по-лесно за възприемане би било тук да 
се даде новият превод на тези откъси'. 

Проскинитариите, поместени в този 
том, са превод на М. Спасоза (от „Бдин-
ския сборник" и на Арсений Солунски) 
и на Иван Дуйчев (на Константин Ко
стенечки). К°ментарът, направен от Св. 
Гюрова на тези съчинения, е добър, но 
е прекалено детайлен (с. 407—436). Този 
коментар не хармонира с коментарите 
към откъсите от други съчинения, които 
имат важно значение за средновековното 
ни естествознание. Така например ко-
ментарът на всички публикувани тук 
откъси от „Шестоднев" на Йоан Екзарх 
обхвата 4 страници. Текстът на про
скинитариите е несравнимо по-кратък и 
и по-ясен и би трябвало за целите на този 
сборник да се сведе до поясняване на то-
пографските наименования и някои поня
тия. Ако съди по коментара, читателят 
остава с впечатлението за изключително-
то значение на проскинитариите за сред
новековното ни естествознание, докато ен-
циклопедични съчинения като „Небеса" 
и „Шестоднев" на Йоан Екзарх, „Хри-
стиянска топография" на Козма Инди-
коплевст, „Отломки по средновековна кос
мография и география" на Константин 
Костенечки, където всяко изречение има 
определена стойност и всеки пасаж е 
отделен естественонаучен трактакт, имат 
незначително място. Не бих искала да 
бъда зле разбрана. Според мен комента-
рът към публикуваните проскинитарии 

' Ч о л о в а, Цв. Цит. съч., при
ложение М> 6, 346—347. 

е добър. Тук става въпрос обаче за ак-
центите в сборника. Те са изместени два 
пъти в невярна посока — чрез разширя-
ване на частта за примитивните представи 
и суеверия (молитви, гадателни книги и 
пр.) и чрез обширните коментари на ня
кои съчинения за сметка на други, по-
важни по значение. 

Същото се забелязва и при коментара 
на „Физиолог", конто е сравнително пре-
цизен, но е прекалено подробен. Прево
дът (от А. Стойкова) и на двете редакции 
(александрийска и византийска) едва ли 
е бил необходим, зашото различията в тях 
представляват по-голям интерес за тесен 
кръг специалисти. Ако този принцип 
на издаване на двете най-важни редак
ции беше приложен и към другите съчи
нения в сборника, трябваше да бъдат пуб
ликувани не един, а няколко тома за 
средновековното естествознание. 

Както бе посочено, една голяма част от 
раздела „Бит и ежедневие на средновековния 
българин. Из приложното естествознание" са 
молитвите против болести, гадателните книги, 
„Въпроси и отговори". А. Милтенова е под-
брала нови, неиздавани или непревеждани 
досега ръкописи (превод на М. Шнитер, 
Д. Петканова и А. Бояджиев). Публикуван 
е за първи път превод на старинния цикъл 
от молитви против болести и селско-
стопански вредители от Синайския ев-
хологий. Освен тези канонични молитви 
са публикувани и преводи на апокрифни 
молитви, някои от които се повтарят 
по съдържание с издадени+е в том 1 „Апо-
крифи". За целите на този сборник не 
е било необходимо гадателните книги 
да бъдат представени в такъв обем. Пре
водът на гадателните книги е от Иван 
Дуйчев и А. Бояджиев. Коментарът е 
кратък. На места в коментара се срещат 
и неверии твърдения. Например за от-
къса (на с. 312—313) „Поправка на зо-
диите" се твърди, че „не е известен друг 
такъв славянски текст с подобно съдър
жание". Всъщност това е трактат по дие
тетика — един често срещан текст в раз
личии варианти и редакции в славянските 
литератури. Той има паралел още в Си
меоновия сборник (публикуван е тук на 
с. 332—333), подобен текст публикува 
и Н. Тихонравов под названието „Астро
логия"8. Ако тези трактати бяха публи
кувани в раздела за средмовековната ме
дицина, може би нямаше да се допусне 
такава неточност. 

Най-съществената част от този раз
дел за задачите на сборника са леков-
ниците. Особено ценни са преводите на 
по-ранните от тях „Цяровете на св. Коз
ма" от глаголически псалтир от X—XI в. 

8 Т и х о н р а в о в , Н. Памятники от
реченной русской литературы. Т. 2, 
СПб., 1863, 398—399, 409—410 и др. 
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и „Медицинско изкуство за всеки случай" 
(превод и коментар на Ив. Добрев). Тряб-
ва да се посочи, че такива съчинения се 
превеждат трудно и поради това, че лип-
сват достатъчно добри справочници за 
старата медицинска терминология (бъл-
гарски и гръцки). Откъсите от късните 
лековници от XVII—XIX в. са с адап-
тиран текст, който поради наличието на 
специфични термини не е достатъчно 
ясен (А. Кирилова). По-добре би било 
да се даде нормализиран текст, както 
при рецептите от XIX в. (А. Ангушева). 
Същото се отнася и за ерминиите от XVIII 
—XIX в. (Ат. Шаренков), при конто 
са запазени названията на материалите 
така, както са в оригинала. Независимо 
че са пояснени в коментара, съхранява-
нето на термините прави текста по-тру-
ден за възприемане. 

Последният раздел „Приписки" (пре
вод на Б. Христова, Е. Узунова, Д. Ка-
раджова) също с малки изключения се 
отнася за късен период — XVIII—XIX в. 
За разлика от късните съчинения, за някои 

от конто би могло да се приеме, че са про-
дължение на средновековната традиция, 
приписките отразяват повече непосред-
ствени впечатления на съвременници, 
отколкото средновековни знания и е спор
но към коя литература принадлежат — 
на Средновековието или на Новото време. 

Том 5 „Естествознание" от поредицата 
„Стара българска литература" несъмнено 
ще предизвика интереса на широк кръг 
читатели. Със сравнително добрата тема-
тична подредба на изворите, с добре на-
правените преводи от един млад колектив 
от специалисти този том ще изпълни 
предназначението си да популяризира съ-
чиненията с естественонаучно съдържание 
от старата българска книжнина. Надя-
ваме се, че този труд ще даде тласък за 
критични издания на всяко едно от тези 
съчинения. Този дълг пред българската 
наука би могъл да се изпълни със съв-
местни усилия на учени от различии спе-
циалности — езиковеди, историци на 
литературата, историци на науката, на 
философията и пр. 
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