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Мажанна Кучинска (Познан, Полша)

ПÐÎФ. ÊËÈМЕНÒÈНÀ ÈВÀНÎВÀ В ÊÐÀÊÎВÑÊÎ-ВÈËНЮÑÊÈ 
ÑËÀВÈÑÒÈЧНÈ ÑÒУДÈÈ

Ê л и м е н т и н а  È в а н о в а. Ръкописи. Автори. Творби  (=Krakowsko-Wileńskie 
studia slawistyczne. T. 14). Kraków, 2018. 564 с.

Ñ том 14 поредицата „Êраковско-Вил-
нюски славистични студии“ продължа-
ва една от своите издателски практики –  
да представя във вид на монографич-
на антология именити палеослависти. 
Научното творчество на Êл. Èванова е 
богато и многопосочно, редица нейни 
изследвания са актуални десетилетия 
след написването им. В анотацията на 
книгата и в редакторския увод са отбе-
лязани нейните най-емблематични тру-
дове: „Áългарски, сръбски и молдо-вла-
хийски кирилски ръкописи в сбирката на 
М. П. Погодин“ (1981), Bibliotheca Ha-
giographica Balcano-Slavica (2008), „Жи-
тиеписни творби“ от поредицата „Ñтара 
българска литература“ (1986), „Евтимий 
Òърновски. Ñъчинения“ (1990), участие-
то ѝ в подготовката и издаването на съб-
раните съчинения на св. Êлимент Îх-
ридски (1977) и др. Áих добавила и учас-
тието ѝ като редактор на излезлия през 
лятото на миналата година „Êаталог 
на славянските ръкописи от Зографска-
та Ñвета обител“ (2018). Èзвън тях оба-
че остават голям брой студии и статии, 
към които интересът е много голям –  
те се използват, цитират, предават от 

ръка на ръка. Ñ течение на времето все 
повече нараства необходимостта тези 
научни текстове да бъдат събрани на 
едно място, за да бъдат използвани по-
лесно от специалистите, и особено от 
нас, чуждестранните българисти. Òака 
че том 14 на „Êраковско-Вилнюските 
славистични студии“ отчасти запълва 
една празнина в това отношение. Види-
мо е, че основният мотив при подбора 
се свързва с труднодостъпността на ня-
кои изследвания на Êл. Èванова. Вни-
манието е насочено към ценни и край-
ъгълни нейни ранни и по-нови изслед-
вания, останали затворени в периодич-
ни издания, в които съвременният из-
следовател дори не подозира, че може да 
намери палеославистични разработки. 

Настоящото издание включва 20 сту-
дии и статии, печатани в периода 1969–
2013 г. Êато цяло сборникът е българо-
езичен: само 3 статии в него са на руски 
език, както първоначално са били отпе-
чатани; статията за Житието на св. Па
вел Тивейски е публикувана на итали-
ански език, но в случая е отпечатана на 
български език. Àвторката е подходила 
изключително отговорно към новото из-
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дание на своите статии, като ги е акту-
ализирала. Òази актуализация обаче не 
се изразява във включване на смисло-
ви и стилистични редакции на текстове-
те, а в написването на допълнение към 
всеки един от тях. Êл. Èванова е наре-
кла тези допълнения „Àвторски бележ-
ки“. Òова чисто конструктивно решение 
внася графична яснота и може на пръв 
поглед да изглежда „най-лесното ре-
шение“, но осъществяването му всъщ-
ност не е толкова лесно. Виждаме как 
Êл. Èванова не прави нищо формално и 
как под семплото заглавие на рубрика-
та „Àвторски бележки“ крие цели нови 
статии, показвайки отношението си към 
конкретната тема, към изследванията, 
появили се по нея след публикуването 
на нейните текстове. Òрябва също да 
кажа, че има няколко статии, към които 
не може да се добави нищо ново, защо-
то авторката не само е поставила про-
блема, а е изчерпила решенията му на 
този етап. 

В книгата на Êл. Èванова статиите 
не са подредени по някакъв специален 
принцип, а са представени хронологич-
но. Òова решение има своята логика, 
тъй като може да се проследи интере-
сът на изследователката към определе-
на проблематика, както и развитието на 
нейната научна мисъл. Êакто вече отбе-
лязах, това, което обединява и дава мо-
нографичното звучене на изданието, е 
наличието на актуализиращия елемент, 
представен чрез „Àвторските бележки“. 
Вярно е наблюдението, отразено в ре-
дакторския увод на книгата, затова си 
позволявам да го цитирам и тук: „Êни-
гата, която представяме, не е механичен 
сбор. Àко използваме терминологията, 
която прилагаме към средновековните 
славянски ръкописи, бихме казали, че 
тя не е сборник със смесено съдържа-
ние, а антология“ (с. 9). Ще продължа 
цитирането и по отношение на застъпе-

ните в тази антология теми: „1. Южно-
славянската (балканската) традиция като 
макросистема, която се изразява чрез 
съставите на кодексите, чрез избор на 
произведения за превод и битуването 
на славянския им текст през вековете; 
2. Ðанният период на старобългарска-
та книжовност и изграждането на нови 
литературни конструкти, възникнали и 
развили се на други географски тери-
тории и при други социални специфики 
(каквато е руската традиция например); 
3. Àрхеографските умения и усърдие, на 
които се дължи откриването на отдел-
ни преписи и редакции на познати авто-
рови творби (Êлимент Îхридски, Йоан 
Екзарх); 4. Îбнародването на аноним-
ни творби, които обаче са също толко-
ва важни, както и авторските, тъй като 
обогатяват изворовата база и обясняват 
традициите в едно и също почитание в 
различни епохи на Ñредновековието; 5. 
Не на последно място – съотношението 
сакрален–литературен текст през Ñред-
новековието“ (с. 8).

Òрябва да се подчертае, че чрез на-
стоящата книга ние получаваме достъп 
и до една част средновековни произве-
дения, открити от Êл. Èванова: те са 
обнародвани в нормализиран текст, а в 
редица случаи са снабдени и с тексто-
логически апарат. Например азбучните 
акростихове с глаголическа подредба 
от състава на Празничния миней (с. 49– 
73); Словото за Сретение от Йоан Ек-
зарх (с. 97–125); Службата за св. Иван 
Рилски и Службата за св. Михаил 
Воин (с. 127–158); Сръбската служба 
на св. Ахил Преспански (с. 391–416); 
Успение Методиево (с. 345–370) и Жи
тието на св. Павел Тивейски (с. 473–
492). Îсобено важно е да се отбележи, 
че чрез първите им публикации голя-
ма част от тези средновековни славян-
ски произведения образуват „златните 
страници“ на кирилската книжнина от 
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епохата на Ñредновековието, а в този 
процес Êл. Èванова има свой собст-
вен неоспорим принос. Публикуването 
на всеки един от тези текстове означава 
отваряне на нова тема за разработване, 
нова посока и нов път в медиевистич-
ната наука. Îт написаното в авторски-
те бележки се вижда как по този път са 
тръгнали други задълбочени изследова-
тели от различни поколения. Ñамата ав-
торка, която е доста критична към себе 
си, признава, че това е най-ценната част 
от нейния труд: „Ãлавното е, че стати-
ите съдържат и издания на неизвест-
ни, малко известни или емблематични 
български (но и сръбски) средновеков-
ни текстове“ (с. 15), и към това добавя: 
„Ñмятам, че ръкописите и текстовете в 
тях не са просто материал, губещ своя-
та актуалност, щом стане известен на 
научната колегия, а словесни пласто-
ве, всеки от които като калейдоскоп, в 
зависимост от ракурса на следващите 
изследвания, разкрива различни черти 
на литературната и на културната ситу-
ация, провокира нови теории и хипоте-
зи“ (с. 15). Наред с новите произведения 
не мога да не спомена и огромния труд 
на Êл. Èванова по идентификацията на 
фрагментите в Михановичевия хомили
ар и възстановяването на липсващия в 
него текст (с. 205–219). 

Дотук насочих вниманието върху на-
чина, по който Êл. Èванова чрез акту-
ализацията обединява смислово своите 
студии и статии така, че те да предста-
вят единно стилистично цяло. Òова не 
е толкова лесно, като се има предвид, 
че „времевият диапазон между първа-
та и последната статия в антологията 
e от началото на 70-те години на ÕÕ в. 
почти до средата на първото десетиле-
тие на ÕÕI в., което прави повече от че-
тиридесет години“, както е написано в 
редакционния увод (с. 9–10). Ясно е, че 
принципите на издаване в техническо 

отношение през тези години и в разно-
роден тип издания са били различни. 
Ñмятам, че е постижение на авторка-
та и на редакционния и дизайнерския 
екип придържането към единна графич-
на форма. Òова значи, че без да се про-
менят текстовете, е променена тяхната 
графика, което включва разположение 
на текста, начин на цитиране, избор на 
старите шрифтове и начин на предста-
вяне на текстологическия апарат (раз-
ночетенията към средновековните тек-
стове). Единствено в началните статии 
(и особено в тези, отпечатани в руски 
научни издания) старите текстове се пре-
дават основно с граждански шрифт с до-
пълнителните специфични букви и зна ци 
на необходимите места. Òези основни и 
други по-детайлни графични намеси в 
новото издание на текстовете са обсъде-
ни в редакторския и в авторския увод.

Êнигата на Êл. Èванова „Ðъкописи. 
Àвтори. Òворби“ е одобрена от Науч-
ния съвет на поредицата (Àлександър 
Наумов, Ñергей Òемчинас, Ñлавия Áър-
лиева, Драгиша Áойович, Мажанна Êу-
чинска, Êрасимир Ñтанчев и Петер Же-
нюх); редактори на серията са Ян Ñтра-
домски и Марина Чистякова, редактор 
на тома е Мая Èванова, а негов рецен-
зент – Диана Àтанасова. Òомът включ-
ва още „Увод“ от редактора (на българ-
ски и на полски език), „Думи на автора“ 
(на български и на полски език), „Ëите-
ратура“, „Èменен указател“, подготвен 
от М. Èванова, „Ñъкращения на книго-
хранилища и институции“, използвани 
в изданието, и „Ñъкращения на книги 
и периодични издания“. В края на тома 
е поместена анотация за авторката (на 
български и на полски език). 

Òова е първият сборник с избрани сту-
дии и статии на Êл. Èванова. Щастли-
ви сме, че той е подготвен и издаден 
по инициатива на полската палеосла-
вистична колегия в Полша. Îт ръко-
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водството на Èнститута по славянска 
филология на Ягелонския университет 
подчертават, че за тях е особена чест в 
рамките на 200-годишнината от основа-
ването на славистиката в Êраков „да се 
появи този том, толкова забележителен 
и ценен по съдържание, колкото ценен е 
и научният престиж на неговата автор-
ка“. Ðадваме се и на думите на самата 

Êлиментина, която е написала в своя 
увод: „Òази книга за мене е особено 
скъпа заради това, че засилва чувството 
ми на принадлежност към „рицарския 
орден на палеославистите“, чиято коле-
гиалност и добронамереност заличават 
граници, разстояния и интереси“. 

Желаем на авторката още открития и 
още книги!

Мажанна Кучинска
Университет „Адам Мицкевич“ в Познан


