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Темата за т. нар. гадателни книги в сред-
новековната българска книжнина безспор-
но представлява едно от „белите петна" 
в съвременната медиевистика. Макар и с 
повече от вековна история, изследванията 
на този дял от преводната литература до-
сега имаха или подчертано извороведски 
характер (проучване и публикуване на от-
делни преписи и типове творби), или се 
включваха периферийно в по-общи теоре-
тични обзори върху апокрифите. Едва в 
последното десетилетие се появиха разра
ботки на такъв важен проблем, какъвто 
представлява взаимоотношението между 
фолклора и гадателните книги (Д. Петка-
нова), както и някои бегли догадки относ-
но връзките на гадателните книги с исто-
рико-апокалиптичната прогностична ли
тература. От ново изследване се нуждаеха 
не само отделяйте преписи на прогнос-
тични текстове, обогатени от нови данни 
от ръкописната традиция в сравнение с 
трудовете на А. Н. Пипин, М. Н. Сперан-
ски, А. И. Яцимирски и др., но и тяхната 
форма и съдържание. Анализът на струк-
турата на текста, на неговата стилистика 
и на семантичните определители, според 
конто се извършват предсказанията, са са
мо част от богатата проблематика, която 
поставят гадателните книги. 

Новоизлязлата монография на А. 
Ангушева-Тиханова съдържа пет глави и 
приложения. Първата глава под наслов 
„Традиции в изследването на старосла-
вянските гадателни книги" разглежда съ-
ществуващите проучвания и оценки на па-
метниците. Авторката определя четири 

периода в историята на изследванията на 
гадателните книги, като подробно харак-
теризира постиженията на учените през 
всеки един от тях. Проблемите са анали-
зирани с оглед на дискусионните и слабо 
проучени аспекта: на темата, като сред тях 
са: гадателните книги и апокрифната ли
тература (съответно - „низовата" литера
тура), идеите за произхода на гадателните 
книги, въпросът за първите им преводи в 
старите славянски литератури, връзките 
на по-старите източни култури и на антич-
ността с византийските гадателни тексто
ве, прогностичната книжнина като отра
жение на историческата действителност и 
местните традиции и пр. Проследявайки 
различните концепции относно възниква-
нето на гадателните книги и тяхната ва-
риантност и разпространение, А. Ангуше
ва-Тиханова набелязва основните насоки 
на работата си - сравнително проучване 
на текстовете на три основни равнища: 
типологическо, структурно и семантично. 

„Развитие, функциониране и жанров 
модел на гадателните книги в системата 
на старобългарската литература" е втора-
та глава на книгата, в която се прави опит 
да се дефинира спецификата на разглеж-
даните творби. Най-напред авторката се 
спира на гадателните книги в контекста на 
прогностичните вярвания и ритуални 
практики. Тя показва пораждането на ус-
тойчиви словесни формули в процеса на 
историята на човечеството, конто служат 
като гадания и предсказания за бъдещето. 
Обръща се внимание на натрупването на 
астрологическите знания в тясна връзка с 
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прогностичните практики още в най-ран-
ната епоха на цивилизацията. На следва-
що място ce разглежда обстойно развоят 
на прогностичната традиция във Византия 
през средновековната епоха и рецепцията 
на отделяй типове гадателни книги в ста-
робългарската литература. Става ясно, че 
в старобългарската писмена традиция са 
познати само една малка част от предска-
зателните съчинения във Византия - глав
но „низова" по своя характер литература. 
Отсъствуват стихотворни прогностични 
текстове, както и творби, предназначени 
за една високо ерудирана, изкусна в анти-
чното знание публика. В това отношение 
А. Ангушева-Тиханова привлича за срав
нение непознати досега ръкописи - напри
мер гръцкия Селенологии от Народната 
библиотека „Ив. Вазов" в Пловдив. Въз 
основа на сравнителен анализ тя показва, 
че старобългарските преводи са били мак-
симално формализирани, отдалечени от 
древните прогностични техники и са по-
близо до символно-магическото предска
зание. Освен това се прави важният извод, 
че гадателните книги в старобългарската 
литература могат да се отнесат към т. нар. 
„низов" пласт на книжнината, но само по 
отношение на мястото им във византий-
ската литература. Преписвани и разпро-
странявани в монашеска и свещеническа 
среда, те представляват част от потока на 
популярната учителна литература (напр. 
в сборниците със смесено съдържание). 
Очертават се също така периодите на пре-
веждане и разпространение на гадателни
те книги - като най-вероятен първонача-
лен етап на проникването им в България 
се сочи периодът на византийското вла-
дичество. Приносен характер има частта, 
посветена на жанровата природа на гада
телните книги. Авторката привежда дос-
татъчно аргумента, че този вид текстове 
спадат към жанра „указател", т.е. межди-
нен, транспониращ текст, който интегри-
ра знаците от природата със символично-
то им значение. Тук трябва да се добави, 
че в много случаи гадателните книги се 
поместват в началото на ръкописните 
сборници като един вид уводни „справоч-
ни" части или са съпроводени с календар-
ни и други практически сведения. Когато 
пък са поместени в богослужебни ръкопи
си (напр. в Асеманиевото евангелие), те 
изпълняват функцията на връзка между 

каноничния библейски текст и традицион-
ното знание. 

В третата глава се очертава типоло-
гията на прогностичните текстове според 
техния състав. Предлага се класификация 
на видовете гадателни книги, обоснована 
както спрямо факторите, по конто се из-
вършва прогнозата, така и според семан-
тиката на отделяйте елементи, съставяши 
предсказанието. В изграждането на убеди-
телна типология са отчетени постижения-
та на съществуващите изследвания, но са 
внесени и редица преоценки и нови мо
мента. При класификацията на Гръмни-
ците например авторката следва тази на 
В. Перетц, но са направени съществени 
уточнения, конто прецизират схемага. Из-
ползувани са някои неизвестни доскоро 
преписи, какъвто е този от Центъра за 
славяно-византийски проучвания „Ив. 
Дуйчев", няколко слабо проучени ръкопи
си от НБКМ - София, и НБИВ - Плов
див, както и редица други от чуждестран-
ни архиви. Корекции от съществен харак
тер са направени и при подялбата на ти
пове на текста на Лунниците, Коледници-
те, Трепетниците и Съновниците. 

„Структурни особености на гадател
ните книги в старобългарската литерату
ра" е озаглавена четвъртата глава на мо-
нографията. Предмет на анализ е формата 
на текста, според която авторката опреде-
ля три основни групи: А. Гадателни книги, 
притежаващи въвеждащо условие - Тре-
петник, Съновник, Гръмник, Коледник, 
Месецослов, Рожденник; Б. Гадателни 
книги, съдържащи въвеждаща формула 
вместо условие - „Гадание според триде-
сетте дни на луната"; В. Гадателни книги 
без въвеждащо условие или формула -
„Добри и зли дни", „Добри и лоши часо-
ве" и др. Този делитбен признак е инте
ресен главно откъм взаимоотношение то 
статика/динамика в прогностичните тек
стове. Специално място е отделено на га
дателните книги с въвеждащо условие, 
които се смятат за същински представи
тели на жанра. Авторката установява, че 
началното условие е съставено от верига 
от следствия (указания), които представ
ляват един вид микроелементи на твор-
бата. Анализирана е тяхната синтактична 
структура, като се извличат най-често сре-
щаните съчетания от глагол и съществи-
телно име или определяемо. Обърнато е 
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внимание на ритмизацията на структур ата 
на гадателните книги. Описанието на раз
личимте ритмични модели е съчетано с 
техния теоретичен анализ, базиран на тео-
рията на Р. Пикио за славянския колон, 
основаващ се на изотоническото един
ство. Установява се, че в прогаостичните 
текстове има пълно покритие между 
смислово-ритмическа група и синтактич-
на единица, което е една от най-характер-
ните черти на профетичното риторично 
слово. В тази част на труда А. Ангушева-
Тиханова дава нов модел за интерпрета
ция на структурата на гадателните книги, 
подкрепен в сравнителен план с богат 
набор от примери както от писмената 
традиция (например молитвените текс
тове), така и от устното народно творче
ство. 

Последната част на книгата пред-
ставлява изследване на семантиката на 
текста на гадателните книги. Авторката 
изхожда от постановката, че гадателните 
книги са част от ангичното наследство в 
епохата на Средновековието, преосмисле-
но в духа на християнската традиция. Тя 
се насочва към изследването на онези 
смислови елементи в текста, които имат 
функцията на променящ се, динамичен па-
раметър при даване на прогнозата - ме-
сеците, зодиите, дните на седмицата и т.н. 
Разглеждайки последователно семантика
та на Коледниковите предсказания, на 
предсказанията за седемте дни от седми
цата, на Лунника, Месецослова и др., тя 
достига до важния извод, че признатите 
за традиционни в науката дихотомии офи-
циално (канонично) - апокрифно (некано
нично) не отразяват действителното със-
тояние на смисловите полета в прогнос-
тичната литература. Езическите първоеле-
менти се нагаждат и се трансформират 

във форми, които, без да губят изконния 
си архаичен смисъл, се включват в систе-
мата от християнски символи. Изследвани 
са междутекстовите връзки с други твор-
би (например въпросо-ответната литера
тура) и са сравнени следите от сходни 
представи и митологически мотиви. Раз-
колебава се невярната представа за гада
телните книги като предимно „езически" 
по своята същност и обосновано се по-
сочва, че те напълно се вписват в специ-
фичното сакрално пространство на Бъл-
гарското средновековие. Например за 
предсказанията според седемте дни се 
установява, че образът на седемте дни се 
оказва съотносим с акта на Сътворение-
то - както в официалната ортодоксална 
доктрина, така и в апокрифните текстове; 
така представите за седмичния цикъл са 
двойно детерминирани - от първичните 
визии за света до подредбата им в една 
устойчива цялост според старозаветните 
и новозаветните модели на битието. В та
зи част на книгата А. Ангушева-Тиханова 
проявява умението си чрез прилагане на 
съвременни методики от областта на хер-
меневтиката да разкрие неочаквани стра-
ни от същността на прогностичните тек
стове и мястото им в старобългарската 
литература. 

В края на книгата са поместени об-
разци от различии гадателни книги в пре-
вод на съвременен български език, както 
и най-ранният препис от Гръмника по ме-
сеци от известния Драголов сборник от 
третата четвърт на XIII в. 

С приносните си моменти моногра-
фията несъмнено представя едно добро 
постижение на съвременната българска 
медиевистика и е обещавашо свидетелст-
во за таланта на един млад учен. 
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