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Книгата на Даринка Караджова „Котлен
ският книжовен център през XVIII век" е 
плод на дългогодишни събирателски уси
лия и многостранен изследователски труд. 
Тя съдържа 287 страници, включващи след-
ните раздели: уводни думи; четири глави: I. 
Предпоставки за възникването на Котлен-
ското книжовно средище през XVIII в. 
(Културно-исторически преглед) П. Кот-
ленски книжовници от XVIII в. Обща ха
рактеристика на котленските ръкописни па-
метници. III. Палеографска и кодикологич-
на характеристика на котленските ръкопи
си. IV. Правописно-езикови особености на 
котленските ръкописи през XVIII в; заклю
чение; приложения: показалци (на личните 
и географски имена), образци на везано 
писмо, филиграни, фотокопия на образци 
от почерка и украсите на ръкописите; кар
та-схема на селищата, спадащи към обсега 
на Котленския книжовен център; резюме на 
английски език. 

В „Уводните думи" (с. 5—7) се дава 
кратка характеристика на съдържанието на 
книгата, очертаваща рамките на включения 
в нея фактически материал и даваща обща 
по-нагледна и конспективна представа за 
него. 

Първата глава започва с проблемите 
на възникването на Котленската книжовна 
школа и на политическите, икономическите 
и културно-историческите предпоставки, 
обусловили оформянето и като едно от 
първенствуващите български книжовно-
писмовни огнища през XVIII в. Главата за-
вършва с охарактеризиране на Котленския 
книжовен център през XVIII столетие като 
продължение и завършек на преходната 

българска ръкописна традиция от XI и 
XVII в. и важно съединително звено в из-
граждането на новобългарската възрож-
денска книжовност с ярко изразени право
писно-езикови норми и типични палеограф-
ски и кодикологични особености, осезател-
но открояващи се в запазеното ръкописно 
наследие от тогавашното съвремие. 

Във втората твърде обемиста (с. 41— 
144) глава се представят творческите биог
рафии на котленските книгописци Милко 
Котленски, Стойко Владиславов — Софро-
ний Врачански, Теодор йерей, Велико 
йерей, Димо Теодоров, Иосиф Хилендар-
ски, на петима анонимни книжовници и над 
десет неизяснени книгописци — както и об-
стойно описание на ръкописите им, общо 
55 на брой. Главата завършва с обща ха
рактеристика на котленските ръкописни па-
метници. 

Анализът на книжовната продукция 
на котленските книгописци, извършен с го-
ляма щателност, заема средищно място по 
обем и значение в книгата и включва мно-
гобройни екскурси в различии научни об
ласти и библиографски позовавания, до-
пълващи казаното в главата и разширява-
щи тематичните й рамки. Тя завършва с из
вода за органическото включване на кот
ленската книжнина от XVIII в. в единен 
български възрожденски книготворчески 
процес, като своеобразно допълнение със 
свои специфични особености, прояви и раз-
войни тенденции, съзвучни с общите демок-
ратични нагласи на българското литера
турно развитие. „С цялостната си дейност 
Котленският книжовен център през XVIII 
в. става един от факторите за настъпател-
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ното развитие на българската просвета, ли
тература и култура през следващото девет-
надесето столетие" — заключава авторка-
та. 

Третата глава е посветена на всест-
ранно описание на палеографските и коди-
кологическите черти на котленските ръко-
писи (с. 147—190), неподлагани досега на 
подробен палеографски анализ, което и 
придава особена стойност. Главата започва 
с обща характеристика на котленския тип 
писмо, онагледено с факсимилни снимки и 
окачествено като последен разцвет на бъл
гарската калиграфия и достижение на един 
продължителен развой на българското 
краснописно полууставно писмо от епохата 
на робството. В нея са включени раздели: 
полукурсив, везано писмо, надредни знаци, 
тайнопис и др., разкриващи техните особе-
ности в котленската ръкописна графика. 

Не е забравена и украсата на ръкопи-
сите: нейните орнаменти и миниатюри, 
способствуващи за изграждане на по-впе-
чатляваща представа за естетическите вку-
сове на епохата и на котленските майстори 
орнаментатори и миниатюристи. Според 
авторката отличително за котленската ук-
раса е преминаването в нея на елементи от 
приложните занаяти и народнобитовите из-
куства (дърворезба, везба, битово тъкачест-
во и др.). Изреждат се и материалите за пи-
сане: хартия, мастило, бои и подвързия, с 
една дума, всички съставки, необходими за 
изработване на една ръкописна книга. 

Принадлежащото им място заемат в 
книгата и правописно-езиковите особенос-
ти на котленските ръкописи от XVIII в. в 
четвърта глава (с. 193—217). Тези особенос-
ти са разнообразии и могат да се групират 
в три класификационни разновидности: на-
писани на традиционен книжовен език, 
свързани с ресавската правописна тради
ция, с църковнославянски правописно-ези-
кови черти и с преобладаващи новобългар-
ски черти. В края на главата са дадени лек-
сикално-стилистични наблюдения с поже
лание за съставяне в бъдеще на обстоен 
речник на характерни за котленските ръко-
писни форми и изрази, илюстриращи про-
цеса на онародняване на книжния българ-
ски език в котленските паметници от XVIII 
в., получил по-нататъшно развитие във 
формирането на литературния български 
език през XIX столетие. В заключителната 
глава авторката на монографията въз осно
ва на наблюденията си стига до извода за 
особеността на книгописното Котленско 

средище като калиграфско-писарска школа 
със собствен тип писмо, с единен правопис 
с общ маниер на художественото оформле
ние, книжовната продукция на което е дял 
от общото литературно развитие на бъл
гарската култура на тогавашното съвре-
мие. 

Визуална представа за графиката, фи-
лиграните, почерците и орнаментната укра-
са на котленските ръкописи дават 49 фото
снимки в допълнението към книгата, за-
едно с карта-схема на селищата от Котлен
ския книжовен център. 

Основни и неоспорими научни до
стоинства на публикацията на Даринка Ка-
раджова са пределно изчерпателният обем 
на събрания в нея фактически материал, вк
лючил в обсега си известните днес котлен-
ски ръкописи, всестранната и изключител-
но грижлива и компетентна негова обра
ботка и широката библиографска ориенти-
раност на авторката. 

Книгата на Даринка Караджова е 
пръв комплексен монографичен труд, по-
светен на проучване дейността на Котлен
ската книгописна школа в общото култур-
но движение на Българското възраждане, в 
неговата връзка със средновековната пис-
мена литература, вместил цялата пробле
матика на проявите й в тяхната съвкупност 
и многообразие. 

Ценното в монографията е и широ-
кият и тематичен диапазон, извеждащ я из-
вън по-стеснените рамки на изследване са
мо на Котленската книжовна школа и при-
вличащ допълнителна проблематика, пред-
ставляваща интерес за специалисти от раз
личии отрасли на българското историческо 
литературознание и езикознание. В този 
ред наблюдения и мисли вниманието на 
Софрониеведите привлича предложеното 
от авторката тълкуване на думата занаят 
в Софрониевото „Житие и страдания", коя-
то тя е склонна да тълкува като „книгопод-
вързване", упражнявано от Стойко Владис
лавов, достигнал в него високо майсторст-
во. Редом с този пример могат да бъдат 
посочени и други, засягащи разработвани-
те в книгите въпроси, влизащи в непо-
средствения й изследователски обсег. 

Всички тези страни и особености на 
монографичния труд на Даринка Караджо
ва го превръщат в първенствуващ принос в 
изследването на Котленската киижовна 
школа — това важно звено в общата вери
га на българските книгописни огнища от 
XVIII в. 
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