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Андрей Бобев (София, България)

В ПÀМЕÒ НÀ ЕËЕНÀ ÊÎЦЕВÀ 
(1936‒2018)

На 4 април 2018 г. ни напусна доц. д-р 
Елена Êрумова Êоцева-Àрнаудова.

В сърцата на мнозина тя беше и оста-
ва една от последните универсални фи-
гури на българската палеославистика. 

Ñвидетел на две епохи, всяка със свои-
те обществени бури, всяка ‒ носеща 
свои тегоби пред онези, които са отда-
ли живота си на науката, Елена беше ус-
пяла в един от най-трудните подвизи –  
да съхрани своя човешки морал, свое-
то човешко достойнство, неопетнени от 
сервилна близост с власти и идеологии. 
В едно общество, в което талантите са в 
изобилие, но характерите – винаги в не-
достиг, тя имаше и едното, и другото, и 
успя да остане вярна до последен дъх и 
на научния си труд, и на християнска-
та етика. 

Áългарската дума майстор, натова-
рена с толкова богата културна тради-
ция, произлиза (индиректно) от латин-
ското magister, ’учител’. È също като 
най-известния майстор в балканската 
култура ‒ майстор Манол, Елена вграж-
даше най-скъпото от себе си, когато се 
раздаваше за другите. Във всичко, кое-

то правеше, тя беше достигнала с цена-
та на множество жертви до това да бъде 
майстор, тоест учител, за онези, които я 
познаваха отблизо. Учеше със страни-
ците, които пишеше; учеше с курсове-
те, които преподаваше; но най-вече уче-
ше с личния си пример, с безкомпро-
мисното си чувство за лична отговор-
ност; с майчинската си загриженост; с 
едно сърце, което сякаш беше толкова 
огромно, че можеше да побере всички 
ни. Макар да беше жив извор на факти 
от всевъзможни области на историята 
на културата – самата тя станала част 
от тази история, Елена владееше забе-
лежителното майсторство лесно да на-
мира общ език също и с онези, които 
едва пристъпваха през прага на науката, 
а дори и с хора, чужди на всякаква обра-
зованост, без да подчертава интелекту-
алната дистанция между себе си и събе-
седника, без да демонстрира превъз-
ходство. Ñ всички, които търсеха знани-
ята и опита ѝ, тя ги споделяше щедро. 
За онези, които не знаеха по коя тясна 
 пътечка на палеославистиката да пое-
мат от несигурност къде ще ги изведе 
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тя, Елена грижовно даваше напътствия 
и творчески идеи. Една от най-забеле-
жителните черти на характера ѝ беше 
тази, че тя сякаш не изпитваше интелек-
туална ревност към прозренията, кои-
то така безрезервно и всеотдайно спо-
деляше даром. Не са малко статиите и 
студиите от други палеослависти (а ве-
роятно и части от някои монографии), 
които са плод на творческото отглежда-
не на някоя от тези идеи-зрънца на Еле-
на. Но – което е твърде рядко при хора 
с така разностранно разцъфтяла твор-
ческа натура – тя никога не се стараеше 
да доминира в интелектуалните си от-
ношения с другите, да прекрачва грани-
цата на чуждата интелектуална свобо-
да, оставайки най-толерантният измеж-
ду менторите, най-ненатрапчивият из-
между авторитетите. Òя успя да постиг-
не онова, което за мнозина е непости-
жимо – да изживее майчинството чрез 
учителството, да ги слее. 

Професионалният път на Елена Êо-
цева е свързан с Филиала за старобъл-
гарско изкуство на Националната худо-
жествена галерия към храм-памет-
ник „Àлександър Невски“ (1963‒1970), 
Èнститута за изкуствознание на ÁÀН 
(1970‒1990) и Êирило-Методиевския 
научен център при ÁÀН (1990‒2000), но 
изследователските ѝ интереси и прино-
сите ѝ не могат да бъдат стеснени само 
до спецификата на научната проблема-
тика, профилираща изброените инсти-
туции. Ðазбира се, във фокуса на нейна-
та работа беше преди всичко и най-вече 
средновековната ръкописна книга. Но 
да сведем присъствието, харизмата на 
Елена Êоцева в областта на медиевис-
тиката до това на тясно специализиран 
палеограф и кодиколог – това би било 
непростимо преумаляване. Чрез Елена, 
както и чрез други български палеосла-
висти от нейното поколение, бе подно-
вена и утвърдена традицията на един 

респектиращ енциклопедизъм, надхвър-
лящ рамките на филологията и унасле-
ден от времето на учени като Йордан 
Èванов или Ëюбомир Милетич. Êом-
плексното познание за ръкописите беше 
гравитационното ядро на нейната аку-
мулирана научна ерудиция и опитност, 
там са съсредоточени най-значимите 
ѝ приноси, ала извън това човек може-
ше ненадейно да попадне на неподози-
рани страни от нейната необикновена, 
непоместваща се в рамки, откроява-
ща се и винаги интересна индивидуал-
ност. Научните ѝ интереси бяха насоче-
ни не само към материално фиксирани-
те форми на културната традиция, но и 
към тези, които нямат „твърд носител“. 
Îт една страна, тя беше един от най-
вещите познавачи на средновековното 
българско изкуство, едновременно фи-
лолог сред изкуствоведите и изкуство-
вед сред филолозите; от друга, години 
наред беше един от неформалните „на-
учни ръководители“ на Àсоциацията за 
антропология, етнология и фолклори-
стика „Îнгъл“ и носител на вдъхнове-
ние в изучаването на словесната фол-
клорна култура като друг модус на съще- 
ствуване на българското през вековете. 
Òя беше куратор на изложби и сцена-
рист на научнопопулярни филми (поч-
ти тридесет на брой). Но онези, които 
я познаваха отблизо, знаеха, че нейната 
компетентност се разпростира и в по-
лето на чешката култура, а които ѝ гос-
туваха, имаха възможност да я опознаят 
дори и като тънък кулинар. Елена не за-
губи своя приключенски дух с възрастта 
и продължаваше да изненадва – така 
например след нежеланото си пенсио-
ниране тя реши да потърси изгубена-
та връзка на човека от града със земя-
та – с всичко онова, което зеленее, рас-
те и дава плод. В един момент тя пре-
подаваше старобългарската култура ex 
cathedra; в следващия ръководеше ар-
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хеографски експедиции, ограмотяваше 
още непрекрачили прага на университе-
та ученици как да описват старопечатни 
книги в провинциални храмове, буквал-
но държейки ги за ръка, докато за пър-
ви път разлистват прашните страници; 
а след още миг можеше да разкрие дру-
го поле на експертно знание ‒ истори-
ята на Ñофия, която тя толкова обича-
ше, с която свързваше най-емоционал-
ните моменти от живота си и за чието 
минало и настояще говореше с искрена 
съпри частност. 

Òам, където други виждаха пропас-
ти, непреодолимо раздиращи поле-
то на любословието – хронологически, 
тео ретически, методически, дори тема-
тични, – Елена строеше мостове, за да 
свърже онова, което беше разделено от 
несъвършенствата на изследователско-
то τέχνη. Òя притежаваше рядката дар-
ба да съзира взаимовръзките, сплитане-
то на културни нишки там, където дру-
ги виждат хаос от несвързани фак ти, и 
умееше да разкрие това сплитане и пред 
нас, за да го видим през нейните очи. 

Àко може да се твърди, че палеосла-
вистите сред българистите винаги са 
били един избран кръг на висша наука, 
на почти херметично познание, очер-
таван през различните времена ту от 
научни, ту от не само научни крите-
рии, то Елена присъстваше в този кръг 
не само заради знанията си за средно-
вековната българска култура изобщо, 
но най-вече заради своя духовен арис-
тократизъм. Òези, които бяхме нейни 
ученици, никога не я видяхме да падне 
до нивото на дребнавите боричкания, 
с които понякога е съпроводен науч-
ният живот, никога не чухме недостой-
на оценка или не видяхме недостоен 
жест към когото и да било, колега или 
не. Îтвъд филологията, във висша-
та наука на човешкото достойнство 
Елена беше еталон, мерило, образец, 

с който малцина биха могли да бъдат 
премерени, без да загубят отчасти те-
жестта си. 

Да се изброят научните приноси на 
Елена Êоцева в палеославистиката ‒ 
това би означавало да се направи един 
почти невъзможен обзор на цялата бъл-
гарска писмена и изобразителна култу-
ра от самото ѝ начало, от знаменитото 
Искони бý Слово, до настоящето. Нейни-
те занимания обхващат от най-ранния 
етап на развитие на славянската кни-
жовност – този на глаголическите пър-
вовремена, през несъизмеримия с нищо 
феномен на Златния век, през книжни-
ната от разцвета на българския исиха-
зъм, та до последните отзвуци на от-
миращото Ñредновековие, до тракане-
то на първите кирилски печатни пре-
си, до последните скромни труженици 
на ръкописната книга. В изследванията 
ѝ традиционната медиевистична фило-
логия ‒ при цялата си разнопосочност 
‒ си дава среща с науките за минало-
то (история и археология), с изкуства-
та – изобразителни и пластически (от 
древността през Ñредновековието до 
съвремието), и дори с някои аспекти 
на рhilologia sacra (литургиката, агио-
логията и агиографията, омилетиката 
и химнографията...). Накратко казано, 
като явление в палеославистиката Еле-
на Êоцева беше онова, което се полу-
чава, когато медиевистиката със своя 
универсализъм в познанието за средно-
вековната култура се обедини с избора 
– изживян, изстрадан – да бъдеш бъл-
гарист. 

Все пак, за да бъдат припомнени тук 
някои от основните ѝ научни приноси, 
можем да обобщим, че изследовател-
ският интерес на Елена Êоцева се про-
явяваше най-вече в няколко направле-
ния. На първо място – отношението 
между текст и образ, било то в контек-
ста на църковното изобразително изку-
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ство1, било в украсата на средновеков-
ните ръкописи2. Îсобено внимание тя 
отдели на развоя на кирилското пис-
мо през вековете – както чрез графо-
лингвистичен анализ на отделни памет-
ници3, така и чрез обзорни публикации, 

1 Ê о ц е в а, Е. Някои особености на 
надписите в църквата „Ñв. Áогородица“ в  
с. Дол на Êаменица. – Èзвестия на Èнститута 
за изкуствознание, 14, 1970, 233‒250; Ê о ц е- 
в а, Е. Надписи към стенописите в параклиса 
на Õрельовата кула, Ðилски манастир. ‒ Му-
зеи и паметници на културата, 11, 1970, № 2, 
11‒16; Ê о ц е в а, Е. Êоментар към надписите 
[на стенописите в Ñеславската църква]. ‒ В:  
Ê а м е н о в а, Д. Ñеславската църква. Ñо-
фия, 1977, 124‒127; Ê о ц е в а, Е. Надписи 
към стенописите в Èскрецката манастирска 
църква. – В: Ê а м е н о в а, Д. Живописта 
в църквата на Èскрецкия манастир. Ñофия, 
1984, 150‒154. 

2 Ê о ц е в а, Е. За художественото офор-
мяване на старата българска книга. – Про-
блеми на изкуството, 3, 1970, 2, 52‒57; Ê о- 
ц е в а, Е. Елементи на украсата в ръкопис-
ната книга. – Èзкуство, 26, 1976, № 9, 30‒37;  
Ê о ц е в а, Е. Украсата на българските 
ръкописи през XV‒XVII в. – В: Òрадиции и 
нови черти в българското изкуство. Ñофия, 
1976, 68‒80; Ê о ц е в а, Е., Е. М у с а к о в а,  
Д. Ð а д о с л а в о в а. Òри статии за ук-
расата на ръкописите. За „украсата“. – В: 
Медиевистика и културна антропология. 
Ñборник в чест на 40-годишната творческа 
дейност на проф. Донка Петканова. Ñофия, 
1998, 338‒348, 522–525; Ê о ц е в а, Е. Укра-
сата на Êаракалския апостол. – В: Òрадиция. 
Приемственост. Новаторство. В памет на  
П. Динеков. Ñофия, 2001, 112‒121. 

3 Ê о ц е в а, Е. Ñтароруски препис (XI в.) 
на 13 слова от Ãригорий Áогослов. – Векове,  
6, 1977, № 3, 17‒24; Ê о ц е в а, Е. Най- ранният  
кирилски препис от слова на Ãригорий Áо-
гослов. – В: Áългарското средновековие. 
Áългаро-съветски сборник в чест на 70-го-
дишнината на проф. Èван Дуйчев. Ñофия, 
1980, 240‒252; Ê о ц е в а, Е. Ñъпоставка на 
византийски (VIII‒X в.) с най-ранни кирил-

обхващащи често огромен по обем ем-
пиричен материал4. Ñпециално място в 
научната ѝ работа заемат изследвания-
та върху особеностите на ръкописната 
книга от XIV в. ‒ тема, на която е пос-
ветена и непубликуваната ѝ докторска 
(„кандидатска“) дисертация5. В кръга на 

ски ръкописи. – Във: Втори международен 
конгрес по българистика. Ò. 21. Êирило-
методиевистика. Ñимпозиум. Ñофия, 1989, 
283‒290; Ê о ц е в а, Е. Êъм палеографска-
та характеристика на Èзборника от 1073 г. 
– В: Ñимеонов сборник (по Ñветославо-
вия препис от 1073 г.). Ò. 1. Èзследвания и 
текст. Ñофия, 1991, 99‒112; Ê о ц е в а, Е. 
Палео графски бележки за Загребския Яги-
чев октоих. – В: Áългари и хървати през 
вековете. Ò. 2. Материали от конференци-
ята, проведена в Ñофия (20‒22 май 2001). 
Ñофия, 2003, 77‒87, I‒XVI; Ê о ц е в а, Е. 
Един уникален кирилски ръкопис от сбир-
ката на Народната библиотека. Àпостол 
882. – В: Áиблиотеката: минало и настояще. 
Юбилеен сборник, посветен на 125-годиш-
нината на Народната библиотека „Ñв. св. 
Êирил и Методий“. Ñофия, 2005, 187‒195.  

4 Ê о ц е в а, Е. Êъм въпроса за палеограф-
ските особености на кирилските ръкописи 
от X‒XIII в. – Помощни исторически дисци-
плини. Ò. 3. Ñофия, 1981, 68‒93; Ê о ц е в а, Е. 
Êъм въпроса за палеографските особености 
на кирилските ръкописи от X‒XIII в. – В: 
Ëитературознание и фолклористика. В чест 
на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. 
Ñофия, 1983, 187‒192. 

5 Ê о ц е в а, Е. Àлександрийско – Попгера-
симово писмо в български ръкописи от вто-
рата половина на XIV в. – Ñтаробългарска 
литература, 1, 1971, 369‒401; Ê о ц е в а, Е. 
Êъм палеографските особености на писме-
ните паметници от Òърновската школа XIII 
и XIV в. (дисертация, машинопис); Ê о ц е- 
в а, Е. Преписът на Áориловия синодик от 
XIV в. – Áиблиотекар, 24, 1977, № 7‒8, 31‒34;  
Ê о ц е в а, Е. Ðазвитие на българското ки-
рилско писмо през XIV‒XV в. – В: Ñлавян-
ска кирилска палеография и дипломатика.  
Ò. 2. Ñофия, 1985, 23‒48. 
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научните ѝ интереси влизаше също така 
богослужебната функция на среднове-
ковната книжнина, по-специално кален-
дарният6 и агиоложкият или хеортоло-
гичният7 аспект на този значим въпрос. 

6 Ê о ц е в а, Е. Ëитургическите преводи на 
патриарх Евтимий в ръкописни преписи и в 
първопечатни издания (края на XIV ‒ нача-
лото на XVIII в.). – В: Първи международен 
конгрес по българистика. Доклади. Áългар-
ската литература и световният литературен 
процес. Ò. 2. Áългарската литература в ев-
ропейския и световен контекст. Ñофия, 1983, 
32‒38; Ê о ц е в а, Е. Îсобености в календара 
на Енинския апостол. – Palaeobulgarica, 9, 
1985, № 1, 104‒110; Ê о ц е в а, Е. Церковные 
уставы и изучение славянских рукописей X‒
XIV вв. Предварительные заметки. – Полата 
кънигописьная, 13, 1985, 44‒49; Ê о ц е в а, Е., 
È. Ê а р а ч о р о в а, À. À т а н а с о в. Не-
которые особенности славянских псалтырей 
на материале ÕI‒XVI вв. – Полата къниго-
письная, 14‒15, 1985, 25‒75; Ê о ц е в а, Е.,  
À. À т а н а с о в. Îсобености в съдържанието 
на Àпостол № 882 от Народната библиотека 
„Ñв. св. Êирил и Методий“ в Ñофия. – В: 
Êирило-Методиевски студии. Êн. 8. Ñофия, 
1991, 292‒319; Ê о ц е в а,  Е.,  À.  À т а н а- 
с о в. Цариградският месецослов от X век и 
календари в български писмени паметници. 
– В: Õиляда и осемдесет години от смъртта 
на св. Наум Îхридски. Ñофия, 1993, 214‒241. 

7 Ê о ц е в а, Е. Житието на Василий Нови 
– литературни иносказания за митарствата 
на духа. – В: Ðенесансът и Áългария. Ñофия, 
1995, 99‒117; Ê о ц е в а, Е. Òекстове, 
„изобразяващи“ Áогородица в славянската 
книжнина от X‒XIV в. – В: Áългари в 
Èталия и италианци в Áългария. Ñофия, 
1997, 247‒271; Ê о ц е в а, Е. Ñвета Марина 
Ëечителката, 27 юли. – В: Slavia Orthodoxa. 
Език и култура. Ñборник в чест на дфн 
Ðумяна Павлова. Ñофия, 2003, 216‒244;  
Ê о ц е в а, Е. „Честни вериги“ на св. ап. 
Петър, памет на 16 януари. (Ñъобщение).  
‒ В: Cultura animi. Èзследвания в чест на 
Àнна Николова. Ñофия, 2004, 158‒164. 

В тази връзка тя осъществи и издание-
то на софийския препис на Евтимиевия 
служебник8. 

Една от най-забележителните сред 
многото дарби, които Елена Êоцева 
притежаваше, беше тази на живото сло-
во. Ñлучва се понякога при труженици-
те на науката и изкуството впечатление-
то, което създават при личен контакт, 
да оставя още какво да се желае в съпо-
ставка с впечатлението, което създават 
с творчеството си. При Елена беше об-
ратното. При цялата им информатив-
на стойност, при несъмнената им ино-
вативност, концептуалност, интердис-
циплинарност и мултидисциплинар-
ност – при всичките им забележителни 
качества нейните трудове не могат да 
предадат харизмата на интелектуално-
то и духовното ѝ присъствие. Записките 
от нейните университетски курсове бяха 
равноценни на изследванията ѝ, а лични 
разговори с нея се цитираха под линия 
като авторитетен научен източник. Îс-
вен с основния курс по история на сред-
новековната българска книжнина (во-
ден между 1970 и 1980 г. в ШУ „Еп. Êон-
стантин Преславски“, тогава още ВПÈ), 
тя ще остане в спомените на студентите 
с неповторимите курсове в Êатедрата 
по кирилометодиевистика на ÑУ „Ñв. 
Êлимент Îхридски“: „Ñлавянска ки-
рилска палео графия“, „Òекст и образ в 
славянските ръкописи“, „Църковен ка-
лендар и балкански светителски култо-
ве през Ñредновековието“ и др. (Îсо-
беност на тези курсове беше, че макар 
и под повтарящо се заглавие, всяка го-
дина те се провеждаха върху нов мате-
риал, което караше най-запалените по-
клонници на ръкописната книга измеж-

8 Ê о ц е в а, Е. Евтимиев служебник.  
Ñофийски препис от 80-те години на XIV в.  
Ñофия, 1985. 
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ду студентите да ги посещават отново и 
отново въп реки факта, че в студентски-
те книжки всеки курс можеше да бъде 
вписан само по веднъж.) Не по-малко 
плодотворни бяха личните „тематич-
ни“ беседи с Елена Êоцева ‒ дискусии-
те по време на конференции, разговори-
те в коридорите на Университета, им-
провизираните лекции in situ в Народ-
ната библиотека „Ñв. св. Êирил и Ме-
тодий“, дори звъне нето на телефона 
рано сутрин, още преди първата чаша 
кафе за деня, съпроводено с обичая на 
Елена да започва разговора „с летящ 
старт“: така, сякаш вече от часове гово-
ри със събеседника си по някаква тема... 
È през цялото време – идеи, идеи, още 
идеи – толкова много идеи, че поняко-
га времето не стига дори да се запише 
най-важното, какво остава да се осмис-
ли всичко, което тя казваше... 

Êъм нейната изумителна фактическа 
осведоменост се прибавяха  неуморимият 
изследователски дух и рядката дарба да 
вижда голямата картина, да системати-
зира в логическо цяло привидно несвър-
зани детайли – нещо, което тя правеше, 
водена от една забележителна интуиция. 
Òези ѝ качества, съчетани с етичността 
ѝ, правеха от Елена Êоцева една от най-
интересните и ярки фигури сред цялото 
поколение старобългаристи, към което 
тя принадлежеше. Заради тях тя беше 
високо ценен и авторитетен член на на-
учните съвети на няколко институции и 
на екипите на различни проекти. 

Но да говорим за Елена Êоцева само 
като за учен – това би означавало да не 
кажем най-важното. Òя беше носител на 
онова дълбоко, спонтанно, всеобхват-
но човеколюбие на дълбоко вярващата 
душа, което няма нищо общо със съвре-
менния пустословен и абстрактен хума-
низъм, нито с актуалната привидна толе-
рантност. Напротив – Елена имаше вро-

дена нетърпимост към всичко онова, кое-
то принизява богозданото достойнство на 
човека и в интелектуален, и в духовен ас-
пект, и въпреки това умееше да извинява 
и прощава чуждите слабости. В прецен-
ката си и изискванията си тя беше вина-
ги по-строга към себе си, отколкото към 
другите. Òя обединяваше по необикно-
вен начин искреност и такт, откровеност 
и дипломатичност – нещо, изключително 
трудно във време, в което упражненията в 
наука често означават упражнения в гор-
дост. Ñпособността ѝ да съчетава науч-
ната строгост с неизменна човечност, за-
гриженост, добросърдечие и съпричаст-
ност остана недостигната. За мнозина тя 
беше на първо място приятел – добър, 
верен, искрен, всеотдаен, любящ. Елена 
умееше да почувства, да съпреживее чуж-
дата болка, да вдъхне надежда и кураж, да 
помогне и с дума, и с дело. Добродетел-
ността ѝ беше толкова спонтанна, колко-
то и съпричастността ѝ, толкова разно-
образна, колкото беше нестандартна са-
мата Елена, и най-важ ното ‒ дискретна, 
скрита за страничните погледи. 

Въпреки всички трудности, които 
беше преживяла, Елена не загуби своята 
фина аристократична усмивка. Èрония-
та и самоиронията ѝ бяха еднакво еле-
гантни, ненатрапчиви и екстраординар-
ни като самата нея. Малките труднос-
ти тя преодоляваше с шега, а големите, 
които не могат да бъдат преодолени, а 
могат само да се преживеят, приемаше 
със стоицизъм. У нея имаше някакво 
жизнеутвърждаващо чувство, което пре-
вратностите не успяха да сломят докрай. 
Êато всеки друг Елена не беше пощаде-
на от белезите, които трудностите оста-
вят върху ни, но не като всеки друг, тя 
успя да запази до последно способност-
та си да вярва, да се надява и да обича. 

È такава ще остане завинаги в наши-
те сърца.

Андрей Бобев,
Кирило-Методиевски научен център ‒ БАН


