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Юбилеят на проф. Ãеорги Попов през 
2018 г. служи за уместен повод отново 
да се припомнят постиженията на бъл-
гарския учен, които неоспоримо са сред 
най-забележителните в медиевистика-
та през последните десетилетия. Него-
вите открития днес са органично вкоре-
нени в съвременните представи за ста-
робългарската литература1, но малко от 

1 За химнографските открития вж. по-нови-
те публикации със систематизиран матери-
ал: Y o v c h e v a, M. Medieval Bulgarian 
liturgical Poetry (9th–10th Century): Byzantine 
Models and Specifics of Slavonic original 
Works. – In: Medieval Bulgarian Art and Letters 
in a Byzantine Context. Sofia, 2017, 390–419; 
оценка на приносите на Ã. По пов вж. в пуб-
ликациите: Й о в ч е в а, М. Ðазгадател на 
вековни тайнописни послания (Проф. Георги 
Попов на 65 години). – Palaeobulgarica, 32, 
2008, № 3, 107–115; Ò у р и л о в, À. Îткрытие 
как научная судьба. – В: Пэнёе мало геwргёю. 
Ñборник в чест на 65-годишнината на проф. 
дфн Ãеорги Попов. Ñофия, 2010, 7–11; Ñ т а н- 
ч е в, Êр. Приносът на Ãеорги Попов за из-
следването на старобългарската и старо-
славянската поезия. – В: Пэнёе мало геwргёю. 
Ñборник в чест на 65-годишнината на проф. 
дфн Ãеорги Попов. Ñофия, 2010, 21–29;  
È л и е в а, Ò. Ñтаробългарското химнограф-

по-младите колеги знаят, че в началото 
са били приети с голяма сдържаност от 
скептични представители на научната 

ско наследство в изследванията на проф. 
Ãеорги Попов, или Словеса хвална краегране-
сьна Георгё№ пэснословьц№ богодЃхновеньн№м№. 
– Ñтаробългарска литература, 57–58, 2018, 
11–24; Ñ т а н ч е в, Êр. Òворчеството на св. 
Êлимент Îхридски в научните изследвания 
и издания през последните 30 години (1986–
2016). – В: Ñв. Êлимент Îхридски в културата 
на Европа. Ñофия, 2018, 30–52; срв. и рецен-
зиите за книгите на Ã. По пов на: B l á h o- 
v á, E. – Slavia, 55, 1986, № 4, 408–411; Д о б- 
р е в, Èв. Ñтаробългарското химнографско 
наследство в светлината на едно ново откри-
тие. – Palaeobulgarica, 11, 1987, № 2, 122–128; 
Ñ т а н ч е в, Êр. – Ñтаробългарска литерату-
ра, 20, 1987, 162–165; K e l l e r, F. – Anzeiger für 
Slavische philologie, 18, 1987, 164–168; Õ р и с- 
т о в а, È. Нов значителен принос към 
Êлиментовата проблематика. – Palaeo-
bulgarica, 15, 1991, № 1, 120–121; Ш н и- 
т е р, М., Д. Ч е ш м е д ж и е в. – Език и 
литература, 49, 1994, 136–138; Й о в ч е- 
в а, М. – Scripta&e-Scripta, 13, 2014, 286–290; 
Ê о й ч е в а, Ð. – Ñтаробългарска литера-
тура, 49–50, 2014, 229–238; Õ р и с т о в а -  
Ш о м о в а, È. Êъм Витлеем ума си да насо-
чим. – Palaeobulgarica, 39, 2015, № 1, 98–104.
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общност. В своята работа обаче Ã. По-
пов винаги се основава на първичните 
извори, със стремеж да обхване макси-
мален кръг от оцелелите ръкописи и 
да ги интерпретира с изключителна ко-
ректност. Затова и предоставената от 
него информация, извлечена от внуши-
телен брой кодекси с вариращ състав, 
произход и хронология, носи висока сте-
пен на надеждност във филологическо, 
изво роведско и литургическо отношение. 
Èзследователските му търсения изда-
ват и щастливото съчетание на качества 
като научна прецизност и систематич-
ност с правилна методология, дълбоки 
познания върху историята и механиз-
ма на функциониране на богослужебни-
те текстове, и разбира се, научна интуи-
ция, дадена не всекиму. Òака откритията 
на българския изследовател се налагат 
 като част от фундаменталните знания 
на палеославистиката и променят кар-
динално главни аспекти на картината на 
средновековната славянска култура. 

Èнтересите на Ã. По пов са насочени 
към няколко научни полета, но посто-
янна и водеща в тях остава химногра-
фията – специфичната за византийско-
славянския свят словесност, трудна за 
изследване от специалисти извън пра-
вославното пространство. В светлина-
та на непрестанния диалог между ви-
зантийската и славянската традиция не-
говите проучвания илюстрират как се 
възприема най-високото словесно изку-
ство на християнската литература, как 
разнообразието на византийската бого-
служебна практика и вариативността на 
химнографската книжнина се отразяват 
в славянска среда. В тази проблематика 
се вписват редица трудове на Ã. По пов, 
с които той поставя в центъра на науч-
ното внимание въпросите около начал-
ния етап на славянската химнография. 
Ñред тях са две основополагащи моно-
графии, посветени на триодните произ-

ведения на Êонстантин Преславски и на 
старобългарската църковна поезия за 
Ðождество Õристово и Áогоявление2. 
Ã. По пов също е съавтор на книга за св. 
Êлимент Îхридски3 и автор на много-
бройни студии (някои с монографичен 
характер) и статии4. Публикациите му 
се фокусират върху три големи и важни 
богослужебни дяла: Великопостния ци-
къл, рождественско-богоявленския кръг 
и Петдесетница, но засягат и редица па-
мети (арх. Михаил, св. ап. Àндрей, св. 
Евтимий Велики, св. Ñимеон Áогоприи-
мец, св. Методий, Пренасяне на мощи-
те на св. Йоан Златоуст) или други праз-
ници (Успение Áогородично, Въведение 
Áогородично, Полагане на ризата и по-
яса на св. Áогородица). 

Многократно оценявани в науката5, при-
носите на Ã. По пов в областта на старо-
българската химнология могат да се 
обобщят в няколко главни направле-
ния6. Òой открива огромен масив от 

2 П о п о в, Ã. Òриодни произведения на 
Êонстантин Преславски (= Êирило-Методи-
евски студии. Êн. 2). Ñофия, 1985; П о п о в, 
Ã. Ñтаробългарска църковна поезия за Ðож-
дество Õристово и Áогоявление. Êнига пър-
ва. Клёмента пяснё. Ñофия, 2013 – това е пър-
вата книга от базова поредица за изучаване 
и публикация на рождественските и богояв-
ленските песнопения на Êирило-Методиеви-
те ученици от края на IX – началото на X в.

3 Ñ т а н ч е в, Êр., Ã. П о п о в. Êлимент 
Îхридски. Живот и творчество. Ñофия, 1998.

4 Ñравнително пълна библиография на пуб-
ликациите на Ã. По пов до 2010 г. вж. в сбор-
ника: Пэнёе мало геwргёю. Ñборник в чест на  
65-годишнината на проф. дфн Ãеорги Попов. 
Ñофия, 2010, 13–20, и у Й о в ч е в а, М. Ðазгада-
тел на вековни тайнописни послания..., 107–115.

5 Ñрв. библиографията в бел. 1.
6 Вж. обобщаващите статии П о п о в, Ã. 

Проблеми и задачи на изследванията вър-
ху Êирило-Методиевското химнографско 
наследство. – В: Проблеми на Êирило-Ме-
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оригинални поетически произведения 
– химнографски и непесенни (акрости-
хови фрази, построени в мерена реч и 
организирани в по-малки или по-голе-
ми стихотворения), включително и най-
внушителната творба на средновеков-
ната поезия – цикъла от 30 трипеснеца 
и 6 четирипеснеца за Великия пост на 
Êонстантин Преславски (около 440 тро-
пара). Ñред тях се намират дори и не-
стандартни за песенната поезия форми, 
изградени по образци на класиците на 
византийската химнография Йоан Да-
маскин и Êозма Маюмски, в които до-
пълнителен ритмоопределящ фактор е 
изосилабизмът (каноните за Ðождество 
Õристово, Áогоявление и Петдесетни-
ца). Îсвен това Ã. По пов доказва без-
условно, чрез наличието на подпис клём 
/ клёмента, авторството на св. Êлимент 
Îхридски на известни вече творби, кои-
то преди това само предполагаемо са 
приписвани на този книжовник (Канона 
за св. Методий, общите служби, Служ-
бата за Пренасяне на мощите на св. 
Йоан Златоуст). Проучва от лингвис-
тическа гледна точка оригиналните тек-
стове, въвежда нова информация за със-
тава на глаголицата и за словния инвен-
тар на старобългарската химнография и 
обогатява речника на старобългарския 
език с жанрово маркирана лексика, не-
позната или слабо застъпена в класиче-
ските паметници. Едновременно с това 
разширява ограничените виждания за 
функцията на архаичните и западносла-

тодиевото дело и на българската култура 
през IX–X в. (= Êирило-Методиевски сту-
дии. Êн. 17). Ñофия, 2007, 35–44; П о п о в, Ã.  
Византийската химнографска традиция и 
песнотворческите прояви на Êирило-Мето-
диевите ученици. – В: Ñредновековна хрис-
тиянска Европа: Èзток и Запад. Ñофия, 2002, 
397–406.

вянските компоненти не само като бе-
лег на хронологизация, но и на стилис-
тично обагрен поетичен пласт, а и ка-
то градиво в акростиха. Ñпециален про-
блематичен кръг в интересите на Ã. По-
пов съставя акростихът, чиито прояви 
в оригиналната химнография включват 
както обичайните, така и редки и услож-
нени видове като постишния фразов ак-
ростих и изосилабическите акростихо-
ве7. Наложеният от Ã. По пов нов поглед 
върху рецепцията на византийските пое-
тически модели в старобългарската ли-
тература спомага да се изведе и славян-
ското своеобразие в християнската по-
езия. В търсене на мотивацията за ори-
гиналното творчество и за избора на 
образци (цялостни модели, конкретни 
реализации, ирмоси и др.) български-
ят учен показва придадената от Êири-
ло-Методиевите ученици допълнителна 
натовареност на акростиха, мотивирана 
от водещата полемика на времето, ко-
гато старобългарският език се налага 
като богослужебен. Ñъс създаването на 
различни акростихови произведения, от 
една страна, те доказват възможности-
те на новата славянска азбука и новия 
книжовен език за постигане на върхо-
ви образци в най-престижното словесно 
изкуство, а от друга, влагат в скритите 
фрази актуалните религиозни и полити-
чески послания8. 

Ã. По пов издига на по-висок етап из-
следванията върху цялостната история 
на славянската химнографска и изоб-
що богослужебна книжнина през сред-

7 В това отношение знакова остава статия-
та П о п о в, Ã. Àкростих в гимнографическом 
творчестве учеников Êирилла и Мефодия. – 
В: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso 
Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. 
Relazioni. Roma–Sofia, 2003, 30–55.

8 Ñрв. пак там.
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ните векове. Èдентифицира имената на 
създателите на старобългарския хим-
нографски комплект и разкрива ролята 
на св. Êлимент и Êонстантин Преслав-
ски като първостепенни деятели (авто-
ри и преводачи) на този процес. Èмен-
но в публикациите на българския учен 
добиват своите реални измерения ма-
щабът и съгласуваността в изгражда-
нето на славяноезичните литургически 
книги в българските средища на грани-
цата между IX и X в., чиято крайна цел 
е славянизацията на Áългарската църк-
ва9. Ðазмахът и обхватът на тази дей-
ност обезсилват мнението, че в столич-
ните манастирски средища на Първото 
българско царство богослужебен език е 
бил гръцкият, а само в периферията му 
литургическата практика е извършва-
на на славянски10. Òака придобива още 
по-пълноценен облик онази неповтори-

9 Ñрв. обобщаващата статия П о п о в, Ã. 
Õимнография старобългарска през IX–X в. – 
В: Êирило-Mетодиевска енциклопедия. Ò. 4.  
Ñофия, 2003, 400–414.

10 Îпитите да се доразвие тази теза, на 
която именно творчеството на Êонстантин 
Преславски противоречи в най-голяма сте-
пен, доведоха в последните години до несъс-
тоятелни в езиково и историческо отноше-
ние предложения литургическите творби на 
този автор да се включат в т.нар. корпус на 
св. Êлимент. Въз основа на удобно подбра-
ни единични примери и на пренебрегване на 
систематиката в текстовете на Êонстантин 
Преславски се търсят проявите на т.нар. за-
паднобългарски узус (срв. добре мотивира-
ните възражения на Ñ л а в о в а, Ò. За езика 
на Учителното евангелие на презвитер Êон-
стантин (лични и нелични глаголни форми). 
– Palaeobulgarica, 41, 2017, № 2, 3–21). Òук 
не е уместно да се показва неоснователност-
та на тази хипотеза, поддържана от руските 
изследователи À. Пентковски, Ð. Êривко и  
À. Пичхадзе, а на нея ще бъде посветена спе-
циална бъдеща публикация.

ма атмосфера на културен възход и вер-
ско вдъхновение, наречена българският 
Златен век. 

Êато проследява писмената традиция 
на оригиналните творби и добавя нови 
археографски и текстологически данни 
за разпознатите старобългарски про-
изведения от голям кръг източници с 
различен произход, Ã. По пов очер тава 
широкото разпространение на старо-
българските текстове в древно руски и 
сръбски ръкописи от XI до XV в. Ñил-
ният отзвук в средновековната книжов-
ност на Slavia Orthodoxa на създаде-
ните от Êирило-Методиевите ученици 
химнографски сборници дава неоспо-
рими доказателства за основополага-
щото значение, което старобългарски-
ят текстови корпус има в източносла-
вянска и сръбска среда. Ñлед анализ от 
различни гледни точки на причините, 
довели до запазването или отпадането 
на непреводните текстове в книжовна-
та практика, Ã. По пов въвежда и основ-
ни маркери за показване на родството и 
за разслояване на пластовете в ръкопи-
сите (оригинален/преводен дял), прило-
жени и към описанието на отделни ко-
декси, и в изследването на отделни ци-
кли или служби (например за Ðождест-
во Õристово, Áогоявление, св. Евтимий 
Велики, св. Ñимеон Áогоприимец).  Òези 
данни той използва за важни обобще-
ния върху развитието на химнограф-
ската книжнина в славянския право-
славен свят. Неговите системни проуч-
вания показват паралелизма във възло-
вите периоди от историята на Постния 
и Цветния триод и Минея сред славя-
ните. Недостатъчно оценен резултат, по 
мое мнение, от тази насока в публика-
циите на Ã. По пов е, че те надмогват за-
костенелите научни представи за лите-
ратурните процеси по времето на бъл-
гарския цар Петър. При изследване на 
текстологическите характеристики на 
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старобългарските триодни и минейни 
служби ученият изяснява съществено-
то влияние, което преводаческата и ре-
дакторската дейност от епохата на Ñи-
меоновия наследник оказват върху ця-
лостната история на славянската бого-
служебна книжнина. Òака допринася за 
настъпилото в последните десетилетия 
преосмисляне на личността на цар Пе-
тър и на културната ситуация в Áълга-
рия след 30-те години на X в.11

Публикациите на Ã. По пов хвърлят 
светлина и върху механизма на химно-
творчеството и проследяват различни-
те подходи при построяването на ори-
гиналните поетически текстове – пара-
фразиране, пряко заемане на мотиви и 
образи, адаптиране на по-големи ця-
лости, компилиране на преводни и не-
преводни компоненти и др. Îпределен 
акцент, особено в монографията Клё-
мента пяснё, пада върху избора и функ-
цията на ирмосите. Ðитмо-мелодиче-
ските образци не само са идентифици-
рани по източника (както най-често ста-
ва при изучаването на оригиналните ка-
нони), но са анализирани и от интер-
текстуална гледна точка, за да се про-
следи зависимостта между комплекта 
ирмоси и съдържанието на песнопени-
ята12. Ñ усет за поетичното послание на 

11 В тази насока вж. Á и л я р с к и, Èв. 
Покровители на Царството. Ñв. цар Петър 
и св. Параскева-Петка. Ñофия, 2004; Д о б- 
р е в, Èв. Прозрения в българската старина. 
Ñофия, 2007; и обобщенията у М и л т е н о- 
в а, À., М. Й о в ч е в а. Ëитературата от 
927 г. до края на Първото българско цар-
ство. Политико-религиозни, литературни 
и културни процеси. – В: Èстория на бъл-
гарската средновековна литература. Ñофия, 
2008, 255–270.

12 Òази проучвателска насока е продълже-
на и разгърната в изследванията на по-мла-
дите български учени, вж. например Ê о й- 

химнографската творба Попов осмис-
ля текста на тропарите и обяснява до-
миниращото присъствие на библейски 
лица, конкретни събития и персонажи, 
съпътстващи по норма Ðождество Õри-
стово, в социо-културната среда от края 
на IX – началото на X в. За този пери-
од той извежда начело катехизиращата 
роля на химнографията като значите-
лен фактор в духовно-просветителската 
дейност на Êирило-Методиевите учени-
ци за приобщаването на новопокръсте-
ните българи към християнството. По-
гледнати от такъв ракурс, изследвани-
ята на Ã. По пов разкриват още по-яс-
но смисъла на препратката към ап. Па-
вел в Пространното гръцко житие от 
блаж. Òеофилакт Îхридски, че „поейки 
с мляко тези, които не могли да при-
емат по-твърда храна“, Êлимент „ста-
нал нов Павел за новите коринтяни – 
българите“13. 

Монографиите и немалка част от сту-
диите на Ã. По пов са и своеобразни 
справочници, в които систематизирано 
е представена информация, разпръсна-

ч е в а, Ð. Великопостните канони на Êон-
стантин Преславски и византийската хим-
нична традиция (св. Òеодор Ñтудит и св. 
Йо сиф Песнописец). – В: ПÝТH ДОСТОHТЪ. 
Ñборник в памет на Ñтефан Êожухаров. 
Ñофия, 2003, 178–184; Ê о й ч е в а, Ð. По-
строение смыслового и стилистического 
единства песни в великопостных канонах 
Êонстантина Преславского. – Òруды Îт-
дела древнерусской литературы, 58, 2008, 
163–172; Ñ а в о в а, В. Õерменевтичен ана-
лиз на старобългарската служба за св. Êли-
мент Îхридски. – Palaeobulgarica, 40, 2016, 
№ 1, 25–50; Ñ а в о в а, В. Песни от Êлимент. 
Õимничната прослава на св. Àлексий, Човек 
Áожи сред православните славяни. Ñофия, 
2017 и др.

13 Цитатът е по М и л е в, À. Ãръцките жития 
на Êлимент Îхридски. Ñофия, 1966, 132–133. 
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та по ръкописи или в отделни изслед-
вания, издания и инципитарии на ви-
зантийските произведения. В Клёмен-
та пяснё например е обобщен целият 
богат на канони и вариации предрож-
дественски и предбогоявленски период, 
придружен с инципитарий на посочени-
те гръцки канони и техните славянски 
съот ветствия с указание за ръкописните 
извори, в които са поместени. Значение-
то на подобен труд може най-добре да 
се оцени, ако се отчете фактът, че пора-
ди своята специфика и изключителното 
си разнообразие византийската химно-
графия не е представена в концентри-
рани, компактни справочници, каквито 
има за друг жанров тип текстове (BHG, 
BHL, BHBS).

Èзследванията на Ã. По пов засягат и 
други проблеми като същност, обхват и 
значение на Àтонската реформа в сла-
вянската богослужебна книжнина, ис-
тория на паримейните текстове, а също 
и отделни частни въпроси на истори-
ческата граматика на българския език. 
Êато цяло той въвежда масив от разно-
посочни данни, ориентирани към ши-
рока научна аудитория. Îт своя стра-
на те дават подтик за теоретично пре-
разглеждане на проблемите, свързани с 
жанровия баланс на старобългарската 
литература, с усвояването на византий-
ското църковно пеене в най-ранния етап 
на старобългарското богослужение, с 
културната политика и идеологията на 
българските владетели през IX–X в. 

Всъщност най-голямата заслуга на 
Ã. По пов е, че внесе свеж полъх в една 
сравнително консервативна научна об-
ласт – кирило-методиевските изслед-
вания, в която, за съжаление, и до днес 
продължават да се възпроизвеждат като 
христоматийни истини някои хипотези 
на великите учени от зората на славис-
тиката. „Áащата на българската химно-
логия“ (по сполучливото определение 

на Фр. Òомсън по време на Международ-
ната конференция „Средновековна хрис-
тиянска Европа: Изток и Запад“, София, 
2–5 септември 2000 г.) и „основателят на 
славянската акростихология“ (според  
Ð. Марти)14 заедно с други изтъкнати 
български специалисти увлече две по-
коления учени за издирвания в полето 
на химнографията. Много важна пер-
спектива на неговата изследователска 
дейност е, че придаде привлекателност 
на една трудна и малко изучавана преди 
това проблематика. Дори само най-общ 
преглед на българските изследвания в 
химнологията може да покаже, че те за-
емат немалък дял от публикациите по 
старобългаристика, като разгъват тър-
сенията на Ã. По пов не само към нови 
творби или към проучвания върху от-
делни служби, цикли и преписи, но и към 
нови научни ракурси15. Заслужава да се 
отбележат и успешно защитените тру-
дове на Ðегина Êойчева върху ирмосите 
в триодния цикъл на Êонстантин Пре-
славски, на Венета Ñавова върху хим-
нографската прослава на св. Àлексий, 

14 M a r t i, R. Horizontal und vertikal: 
Akrostichis in der Frühzeit des slavischen 
Schrifttums. – В: Пэнёе мало геwргёю. Ñборник 
в чест на 65-годишнината на проф. дфн Ãе-
орги Попов. Ñофия, 2010, 30–47.

15 Ñрв. Светё Клёмент Охрёдскё. Слова ё 
сл№жбё. Ñъст. П. Петков, È. Õристова-Шо-
мова, À.-М. Òотоманова. Ñофия, 2008; вж. 
и поредицата „Îхридски извори“, която за 
кратко време се утвърди с голям авторитет 
(Õ р и с т о в а - Ш о м о в а, È. Песни от 
Êлимент. Ñлужби от св. Êлимент Îхридски 
за пророк, апостол, отец, мъченик и мъчени-
ца. Ñофия, 2017; Ñ а в о в а, В. Песни от Êли-
мент. Õимничната прослава на св. Àлексий, 
Човек Áожи сред православните славяни. 
Ñофия, 2017; Õ р и с т о в а - Ш о м о в а, È.  
Драготин миней. Áългарски ръкопис от 
началото на XII в. Ñофия, 2018); срв. също 
и Ñ т а н к о в а, Ð. Êулт и химнография. 
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Човек Áожи и на Ñтанка Петрова върху 
химнографския репертоар за безплът-
ните сили в средновековната славянска 
книж нина. В такъв аспект дължим искре-
но признание на българския учен как-
то за неговите открития и решаването 

Ñлужби за местни южнославянски и балкан-
ски светци в ръкописи от XIII–XV в. Ñофия, 
2012, и публикациите на по-младите колеги: 
Ê о с т а д и н о в а, À. Ñлужбата за Успение 
Áогородично в Миней № 113 от сбирката 
на Народната библиотека „Ñв. св. Êирил и 
Методий“. – Palaeobulgarica, 27, 2003, № 2, 
13–31; Ê о с т а д и н о в а, À. Два неизвестни 
преписа на канона за Успение Áогородично 
от Êлимент Îхридски. – Palaeobulgarica, 28, 
2004, № 3, 67–84; П е т р о в а, Ñт. Àкрости-
хът – израз на същността в периферията. – 
В: Маргиналното в/на литературата. Ñофия, 
2012, 179–191; П е т р о в а, Ñт. Êанони за 
безплътните сили в славянските минеи. – 
Ñтаробългарска литература, 52, 2015, 85–
116, и др.

на вековни заплетени проблеми, така и 
за авторитета на съвременната българ-
ска химноложка школа. Ñ пожелание:

Многая лета! Многая лета! 
Во здравие, во спасение!
Многая, многая лета!

Мария Йовчева,
СУ „Св. Климент Охридски“

6 Палеобулгарика, кн. 2


