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Андрей Бобев (София, България)

ÎÁÐÀЗЦÎВÎ ÈЗДÀНÈЕ НÀ ЕДÈН ВËÀДЕÒЕËÑÊÈ ÐÚÊÎПÈÑ

Четириевангелие на цар Иван Александър (British Library Add. Ms. 39627). Ñ изслед-
вания на Àлберто Àлберти, Елка Áакалова, Нели Ãанчева, Марчело Ãардзанити, 
Екатерина Дограмаджиева, Õайнц Миклас, Áойка Мирчева, Елисавета Мусакова, 
Òаня Попова и със съдействието на Áойка Мирчева, издадено от Òаня Попова и 
Õайнц Миклас. Виена, Holzhausen Verlag, 2017. 930 с.

Четиринадесетият век за Áалканите е вре-
ме на възход и падение, на забележителен 
полет на духа и едновременно с това на 
изключителни изпитания, на огромни по-
стижения и на съкрушителни поражения. 
Четиридесет години от това столетие – 
от 1331 до 1371 г. ‒ преминават за българ-
ската държавност под знака на едно име –  
това на цар Èван Àлександър. Упра в
лението му отстъпва по своята продъл-
жителност само на това на цар Петър I 
(927–969), властвал с две години повече. 
Външната и вътрешната политика, която 
води Èван Àлександър, предопределят 
бъдещето на Áългария. В хрониката на 
тези години има и значителни победи, и 
срамни загуби, и свръхчовешки усилия да 
се преобърне процесът на държавен раз-
пад. Èма го и величавия трагизъм на само  
жертвата на двама от синовете на царя – 
Èван Àсен и Михаил Àсен, паднали в бой 
с турците. Èсторическите данни рисуват 
образа на една личност, която с еднаква 
страст, с еднакво себеотдаване се е впус-
кала във всяко свое начинание.

Òова важи и за приноса на царя за 
културния разцвет на българските земи 
през онази епоха. Покровител и ктитор 
на манастири и храмове, поддръжник на 
исихазма, той е също така книголюбец. 
Познаваме редица книжовни паметни-
ци, чието създаване е пряко обвързано 

с личната царска библиотека. На първо 
място това са преводи, правени по лична 
поръка на Èван Àлександър или в него-
ва чест: например преводът на Светов-
ната хроника на Êонстантин Манасий 
с направени добавки, свързани с българ-
ската история. Найизвестният от позна-
тите няколко преписа, който днес се съх-
ранява във Ватиканската библиотека, ве-
роятно е създаден за лично ползване от 
владетеля, както личи от включените в 
него четири изображения на самия Èван 
Àлександър. Ñъщо по негова поръка е 
направен нов превод на Апостола с тъл-
кувания ‒ копие от личния владетелски 
екземпляр имаме в един румънски ръко-
пис от 1516 г. На второ място трябва да 
посочим ръкописи, текстовете в кои-
то не са нови преводи, но са преписа-
ни специално за Èван Àлександър: Лов-
чанския сборник от преди 1331 г., един 
псалтир с тълкувания, наричан Куклен-
ски или Софийски песнивец, от 1337 г., 
Поп-Филиповия сборник от 1345/1346 г., 
Лаврентиевия сборник от 1348 г., пре-
пис на Лествицата от св. Йоан Ñинай-
ски; възможно е за царската библиотека 
да е бил предназначен и един великолеп-
но украсен препис на Псалтира от 60те 
години на XIV в., известен днес като То-
мичов псалтир по името на своя откри-
вател Ñима Òомич. Найсетне, книголю
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бието на владетеля става образец на 
подражание и за висшата аристокрация 
на епохата – за което свидетелстват дру-
ги съхранени ръкописи, например пре-
писът на книжовника Първослав на Сло-
ва на св. Григорий Богослов (НÁÊМ № 
674), направен за логотета Мита по вре-
мето на Èван Àлександър. 

Ðазбира се, това са само найярките 
писмени свидетелства за един период 
на книжовен и общ духовен възход, кой-
то някои може би с основание наричат 
„Втори златен век“ на българската кул-
тура. 

Ñред тях се нарежда и един препис на 
четирите евангелия, направен за царя 
през 1355/1356 г., известен днес по мяс-
тото на своето съхранение като Лондон-
ско, а по името на венценосния си при-
тежател – Иван-Александрово четири-
евангелие – ръкопис, който дори сред 
изброените погоре по достойнство зае-
ма първенствуващо място. 

През 2017 г. ЮНЕÑÊÎ потвърди из-
ключителната значимост на Четири-
евангелието, като го включи в  списъка 
на програмата „Паметта на света“ 
(“Memory of the World”), определяйки 
го като „ключов елемент в предаването 
на византийското наследство през веко-
вете и в различни страни“1, „пример за 
артистично майсторство от Áългарско-
то средновековие“ и „емблематичен за 
българската култура“ манускрипт, уни-
кален „в контекста на последната вели-
ка епоха на южнославянското изкуство 
на ръкописната илюминация“2. 

1 Вж. страницата на Четириевангелие-
то в списъка „Паметта на света“: http://www. 
unesco.org/new/en/communicationand
information/memoryoftheworld/register/full
listofregisteredheritage/registeredheritage
page3/gospelsoftsarivanalexander/ 

2 Вж. формата за номинация: http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/
bulgariauk_gospels_eng.pdf 

През същата 2017 г. беше осъщест-
вено първото цялостно наборно изда-
ние на този безценен книжовен памет-
ник, предназначено да удовлетвори как-
то нуждите на научната общност от фи-
лолози, изкуствоведи и историци, така и 
нестихващия интерес към ръкописа от 
страна на културната общественост, за 
която той има почти символична стой-
ност. Èзданието е включено в проек-
та „Áългарските средновековни царски 
ръкописи“ на ÊирилоМетодиевския на-
учен център при ÁÀН. Ðеализирането му 
е подпомогнато от Àвстрийския фонд за 
научни изследвания (FWF: PUB 448).

До появата на тази книга се стига обаче 
след дългогодишен подготвителен труд. 
Ðазчитането на текста, анализът на ези-
ковите му особености и подготовката на 
набора започват още в края на 80те годи-
ни на XX в. от Õ. Миклас и продължават 
покъсно със съдействието на Ò. Попова. 
Преждевременната кончина на българ-
ската изследователка през 2003 г. води до 
временно преустановяване на дейност-
та по изданието. Почти десетилетие след 
началото, през 2004‒2006 г., се реализи-
ра проектът на ÊирилоМетодиевския 
научен център и Департамента по линг-
вистика на Университета във Флоренция 
„Превод и интерпретация в Евангелието 
на ÈванÀлександър и стандартизацията 
на старобългарския книжовен език“ (про-
дължен и през 2007‒2008 г.). Участни-
ци са М. Ãардзанити, À. Àлберти, Е. До-
грамаджиева, Ñв. Николова, Á. Мирчева,  
Õ. Миклас, Е. Áакалова и Е. Мусакова, а в 
хода на работата ръкописът е подложен 
на всестранно проучване с оглед на пред-
стоящото му публикуване. 

Êато резултат от това днес читателите 
имат пред себе си впечатляващия том (930 
страници!), събрал труда на деветима уче-
ни от няколко поколения палеослависти. 

Êраткият предговор (на български и 
немски език) от Õ. Миклас очертава от-
делни моменти от историята на подго-
товката на книгата и отбелязва заслугите 
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на други сътруженици, останали извън 
списъка на авторите с изследователски 
принос. Ñледва списък на съкращенията.

Първата част на книгата съдържа дип
ломатическото издание на Лондонското 
четириевангелие, заемащо около 570 
с., осъществено от Ò. Попова и Õ. Ми
клас. В началото са представени прило-
жените издателски принципи (също на 
български и немски език). Îт тях личи, 
че за разлика от повечето дипломати-
чески издания, които се задоволяват с 
точното предаване на текста, тук са из-
ползвани възможностите, които предла-
гат съвременните средства за графично 
офор мление, за да предадат чрез осо-
беностите на шрифта (размер, контури-
ране и др.) колкото е възможно поиз-
черпателно характеристиките на самия 
ръкопис. Ñпециално трябва да се отбе-
лежи тук значимият принос на Á. Мирче-
ва, който обхваща неколкократно срав-
няване на паметника с дигитално копие 
на оригинала за коригиране на текста 
и допълване на неговите маргиналии, 
композиране на набора, изработване на 
голяма част от критическия апарат. 

Възпроизвеждането на паметника съче
тава текст и изображения, но трябва да 
се отбележи, че представянето на тек
ста само по себе си е нетрадиционно за 
палеославистичната научна практика. 
Îт една страна, книгата не представля-
ва собствено фототипно издание – кое-
то би било донякъде второстепенно, тъй 
като Четириевангелието вече е възпро-
извеждано по този тип частично3, а диги-
талното издание на ръкописа е общодос-

3 Ж и в к о в а, Ë. Четвероевангелието на 
цар Èван Àлександър. Ñофия, 1980. Първото 
пълно факсимилно издание излиза само годи-
на след отпечатването на рецензираната книга, 
вж. Четириевангелие на цар Èван Àлексан-
дър. Пълно фототипно издание. Èзд. Ð. Ñтоя
нова, Д. Ðусева, М. Петриков. Ñ изследвания 
на Е. Мусакова и Õ. Миклас. Ñофия, 2018.

тъпно на сайта на Áританската библио-
тека. Но от друга страна, не се предлага 
и стандартен наборен блок текст. Вместо 
това имаме публикация от смесен тип. 
Òекстът е оформен по начин, съответ-
стващ на оформлението на оригинала, 
и илюстрациите са положени на места-
та, на които стоят в самия кодекс. Òози 
стремеж за максимално съответствие 
между ръкописния първообраз и съвре-
менното му печатно пресъздаване има 
своята вътрешна мотивация. Èзкуство
ведското проучване на паметника не 
може да се ограничи до техническите ас-
пекти на изпълнението на украсата – тя 
образува интегрално цяло с текста, кой-
то осветлява, тълкува, допълва не само 
в естетическо отношение, но и в бого-
словско, културноисторическо и анаго-
гическо. Ñамо така цялостната компози-
ция на Лондонското четириевангелие 
може да се осмисли като подчинена на 
една обща програма, чиято висша цел е 
да превърне ръкописа в икона. 

Òекстът е съпроводен също от коди-
кологически, палеографски и текстоло-
гически бележки. В случаите, когато към 
миниатюрите има надписи, се привеж-
да разчетеният им текст, а на места – 
и уточнения към самите изображения. 
Òази част от справочния апарат всъщ-
ност има аналитичен характер и тряб-
ва да бъде осмисляна в съвкупност със 
съответните изследвания от втория дял 
на книгата. На това навежда и указание-
то в предговора, че „критичният апарат 
е общо дело на всички участници в тек
ста“ – има се предвид явно не само са-
мото наборно издание, но и прибавени-
те след него проучвания върху ръкописа.

Втората част на книгата съдържа из-
следвания, посветени на кодекса.

На първо място е включена една биб-
лиография на досегашните научни тру-
дове върху Иван-Александровото че-
тириевангелие, изготвена от Н. Ãан
чева. Ñписъкът обхваща 190 заглавия  
за пери ода 1849 до 2016 г. от 150 автори.
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Ñледва студията „Êодикология, палео
графия и художествено оформление“ от 
Е. Мусакова и Õ. Миклас. Ñ вещина, в 
детайли и във взаимовръзка са очертани 
особеностите на оформяне на кодекса, на 
писмото и украсата. Въз основа на палео
графския анализ е предложена иденти-
фикация на различните ръце, регистри-
рани в ръкописа, и е направено обобще-
ние, че вероятно освен основния препис-
вач Ñимон в изработката е участвал още 
един „коректор“, един златописец и поне 
трима художници с помощници. Ñ не по
малка задълбоченост, съответстваща на 
значимостта на паметника, е проучена и 
украсата. Îтбелязват се и близостите, и 
несъответствията между Лондонското 
евангелие и гръцкия ръкопис от Париж-
ката национална библиотека Par. gr. 74, 
който се сочи като вероятен модел за ук-
расата в славянския ръкопис. В края са 
добавени данни за физическото състоя-
ние и реставрацията на паметника, някои 
бележки за историята му и заключения. 
Ðазбира се, когато става дума за ръкопис, 
изработен с такава изключителна, дори 
разточителна украса, даже само описва-
нето ѝ би изисквало не едно, а множе
ство изследвания, включително моно
гра фични. (Ñамо миниатюрите са над 
350 – разминаването в посочваните от 
различни автори цифри се дължи на ко-
лебание дали някои изображения тряб-
ва да се разглеждат поотделно, или като 
части на една миниатюра; а има и много 
други елементи на украсата.) Ðедица та-
кива изследвания, пообхватни или пос-
ветени на частни проблеми, вече са пуб-
ликувани в последните десетилетия, под-
сказвайки, че от първото научно възпро-
извеждане на миниатюрите, направено 
от Á. Филов4, досега научното внимание 

4 Ф и л о в, Á. Миниатюрите на Ëон-
донското евангелие на цар Èван Àлексан-
дра със 134 таблици във фототипия и 5 
таблици в цветна автотипия. Les miniatures 

към ръкописа само е нараствало. Но та-
къв подход – да се съчетаят няколко раз-
нопосочни проучвания върху различни 
аспекти на украсата на Четириеванге-
лието ‒ би бил нереализируем в рамки-
те на издание от типа на коментирано-
то. Вместо това нейните особености са 
обо бщени (където е било необходимо – 
с отпратка към предишни проучвания на 
ръкописа) и е разгърнато широко поле за 
понататъшни изследвания. Àвторите са 
потърсили – а и са намерили – отгово-
ри на множество от въпросите, които са 
останали нерешени от предишни изсле-
дователи. Àдмирации заслужава и това, 
че там, където не са успели да предло-
жат обяснение на някои особености, не 
ги подминават, а подчертават проблеми-
те, които очакват своето решение. 

В статията си „Портретите на цар Èван 
Àлександър в Ëондонското евангелие. 
Îбразци и паралели“ Е. Áакалова търси 
в традициите на гръцката илюминация 
паралели, послужили като концептуални 
образци за владетелската иконография в 
славянския кодекс. Èзследването обаче 
съдържа не само поглед назад във време-
то, а очертава и пътищата, по които тази 
книга, предназначена за българския цар, 
на свой ред се превръща в модел за укра-
сата на други славянски ръкописи. 

Две проучвания очертават текстоло-
гическия профил на паметника. Òова са 
статиите „Ëексиката на ÈванÀлексан-
дровото евангелие и текстологическа-
та традиция на славянските евангелия“ 
от À. Àлберти и „Четириевангелието 
на Èван Àлександър в текстологичната 
традиция на славянските евангелия“ от 
À. Àлберти и М. Ãардзанити. В първата 
се прави анализ на лексикалните вариан-
ти, които ръкописът предлага в сравне-
ние с други редакции на славянския еван-
гелски текст; на лексикалните заемки; на  

de l’évan gile du roi Jean Alexandre а Londres  
(= Monumenta Artis Bulgariae, 3). Ñофия, 1934.

8 Палеобулгарика, кн. 4
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индивидуалните четения в конкретния 
препис. Òой е сравнен с 86 други ръко-
писа, очертаващи историята на Еванге-
лието в славянската традиция. Îткроени 
са текстологическите „пластове“, кои-
то могат да бъдат идентифицирани. Във 
втората статия съавторите съпоставят 
особеностите на Лондонското евангелие 
с тези на корпус от 12 други славянски 
ръкописа, като основа на сравнението 
са 467 текстологически гнезда, а вариан-
тите сравняват с гръцката текстова тра-
диция. В резултат на проучването става 
ясно, че в потока на славянската тради-
ция това Четириевангелие стъпва вър-
ху евангелски препис с архаични особе-
ности, много близки до тези на Мариин-
ското евангелие. По отношение на гръц-
кия текст то стои найблизо до т.нар. ви-
зантийски текст, но пази и много пара-
лели с т.нар. мажоритарен текст, както 
и немалък брой индивидуални варианти. 
Всички тези особености обаче не са рав-
номерно разпределени в текста на чети-
рите евангелия. Èзложените в двете ста-
тии наблюдения разколебават тезата на 
други изследователи, че текстът на Че-
тириевангелието на цар Иван Алек-
сандър следва толкова стриктно една 
от двете текстови форми с атонски про-
изход, че не представлява значим само
стоятелен източник за проучване на сла-
вянския текст на Евангелието. Несъмне-
но тези нови резултати ще предизвикат 
нови проучвания върху текстологически-
те особености на паметника. 

Други две изследвания са посветени 
на богослужебната функция на ръкописа. 
Êакто отбелязва в студията си Ò. По
пова („Áогослужебен апарат: структура, 
 съдържание и езиковоправописни осо-
бености“), тъй като първоначално той 
няма богослужебно предназначение, в 
покъсен етап от употребата му към него 
е добавена част, съдържаща месецослов 
и синаксар, а към текста на четирите 
евангелия са добавени маргинални бого
служебни указания. В началото авторка-

та проследява сегментацията на бого-
служебни глави, след което обръща вни-
мание на твърде съкратения вид и със-
тавния характер на месецослова (само по 
една памет за ден, без славянски светци). 
Установено е, че при преписването на 
справочния апарат е използван повече 
от един ръкопис, при това източници-
те имат ранен характер. Èзследването е 
придружено от две приложения, в които 
се прави съпоставка между богослуже б
ния апарат и две групи други ръкописи. 

Втората статия с близка тематика е на 
Е. Дограмаджиева – „Èстория на бого-
служебния апарат“. Êато се опира на ме-
сецословна база данни, конструирана въз 
основа на 201 евангелски преписа, автор-
ката обособява група от 14 южнославян-
ски ръкописа, които условно нарича „зо-
графски“ заради връзката им със Зограф-
ския манастир, и установява архаичен 
пласт в месецослова на царския евангел-
ски препис. Ñпоред нея прототипът на 
месецослова е комплектуван към края на 
XII – началото на XIII в. При комплек-
туването са използвани не само два ан-
тиграфа, и то такива, които са принадле-
жали към „два последователни етапа“ от 
развоя на състава, а самата добавка тряб-
ва да се отнесе найкъсно към първата по-
ловина на XV в. Ñтатията е придружена 
от две приложения, ситуиращи синаксара 
в поширок съпоставителен контекст. 

Èзданието завършва с няколко при-
ложения, които също имат особена ин-
формативна важност. На първо мяс-
то е „Преглед на евангелските четива и 
миниа тюрите“ от Е. Мусакова, където в 
удобна за използване таблица са приве-
дени: местата на миниатюрите; евангел-
ските микротекстове, към които те се от-
насят; идентификация на сцените (където 
изображенията може да бъдат тълкувани 
двояко, привежда се и алтернативно опи-
сание); заглавието според списъка на гла-
вите; и накрая – надписите към миниатю-
рите, ако има такива. Една важна особе-
ност, която е от значение за осмислянето 
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на цялостната изобразителна концепция, 
засвидетелствана в кодекса – тук са до-
бавени и онези места, на които има обо-
значение за изображение, но миниатюра 
липсва (общо 62 места в целия ръкопис), 
тоест може да се приеме, че поради раз-
лични причини тя не е била изрисувана, 
ала е присъствала в първоначалния общ 
план за илюстрирането. Несъмнено това 
приложение ще е от изключителна важ-
ност за всички, които в бъдеще ще подхо-
дят към изобразителната програма в ней-
ната вътрешна системна цялост. 

Второ приложение е изработеният от 
Á. Мирчева списък „Цитирани ръкописи 
и старопечатни издания“. Òой обхваща 
309 славянски източника, хронологически 
простиращи се от X до XVII в. (Впрочем 
прави впечатление, че при описанието 
на т.нар. класически старобългарски па-
метници авторите са се придържали към 
една попредпазлива датировка и само 
Ватиканският палимпсест е отнесен 
към X в., всички останали „класически“ 
паметници са позиционирани в XI в.) Êъм 
тях се прибавят още 22 гръцки ръкописа и 
едно ръкописно семейство. Òози впечат-
ляващ обем от съпоставителен ръкопи-
сен материал показва широкия културно
исторически контекст, в който изследова-
телите, чиито трудове са представени в 
тома, полагат Четириевангелието. 

Ñледва обща библиография на цити-
раната в изследванията литература, из-
готвена от Н. Ãанчева.

Последващите приложения са опре-
делени като „Èлюстрации“ (впрочем не 
съвсем оправдано, тъй като и те имат из-
следователски характер). Òук са включе-
ни графични възстановки на използваните 
схеми за разчертаване, таблици с образци 
от почерците на молдавската приписка, 
на преписвача Ñимон, на златописеца, на 
маргиналните почерци, както и на книжов
ниците, изписали календара и синаксара.

Необходимо е да признаем, че трудът 
на изследователите, всеки един от които 
блестящо се е справил със своя дял от 

общия книжовен подвиг, вероятно няма-
ше да достигне до реализация, ако не е 
бил широкият кръг от поддръжници на 
техния замисъл. Èмената им се откри-
ват в предговора към изданието, но за-
служават да бъдат споменати и тук за-
ради несъмнения им принос за това днес 
да държим изданието на Иван-Алексан-
дровото четириевангелие в ръце. Òова 
са бившият директор на ÊМНЦ ‒ Ñв. Ни
колова, и настоящият директор ‒ Ñл. Áър-
лиева, оказвали през годините всестран-
на поддръжка на проекта; ръководите-
лят на Èздателство „Õолцхаузен“, пуб-
ликувало тома, Ð. Ëихтнер; и À. Áорисо-
ва, осъществила художествена обработ-
ка и предпечатната подготовка. 

Предложеният преглед на съдържани
ето на изданието има за цел да илюстри-
ра основанията за несъмнено високата 
оценка, която ще му дадат неговите бъде-
щи ползватели, между които вижда себе 
си и авторът на този отзив. Ñ образцово-
то, съпътствано от критически коментар, 
възпроизвеждане на текста и миниатюри-
те, със съпътстващите изследвания, кои-
то контекстуализират този изключител-
но ценен ръкопис, изданието на Лондон-
ското четириевангелие без преувеличе-
ние очертава нови стандарти в палеосла-
вистичната публикационна практика. Но 
важността му е кумулативна, защото то 
ще привлече не само погледите на науч-
ната общност, но и вниманието на широ-
ката общественост, за която този царски 
ръкопис въплъщава културните висоти, 
духовния полет от последните десетиле-
тия на Втората българска държава. Може 
да се очаква това издание да даде нов тла-
сък, да разкрие нови хоризонти за проуч-
ванията не само на конкретния ръкопис, 
но и на цялата българска книжовна култу-
ра от XIV столетие.

Андрей Бобев,
Кирило-Методиевски научен център –  
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