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На 4 ноември 2021 г. си отиде от нас 
Лиляна Грашева-Сарамандова. Името ѝ 
бе познато във филологическата ни ко-
легия – то беше гарант за висок профе-
сионализъм, безкомпромисна честност 
пред научната истина и топла хармонич-
ност в човешките взаимоотношения.  
Л. Грашева обичаше да работи съсредо-
точено, но не обичаше да застава из-
лишно в светлините на прожекторите. 
Това не ѝ пречеше да е винаги актив-
на в изказванията си на научни съвети, 
научни форуми и научни обсъждания 
на подготвяни за защита или издаване 
трудове. Рядко позволяваше  личността 
ѝ да се превърне в център на внимание 
и се противопоставяше на идеята да се 
говори и пише за нея дори по повод на 
юбилейните ѝ годишнини. В качество-
то си на редактор на Кирило-Методиев-
ската енциклопедия беше категорична, 
че не е заслужила самостоятелна био-
графична рубрика на нейните страни-
ци. Имаше високи изисквания, но най-
строгите мерки винаги е поставяла 
пред самата себе си. Написаното за нея 
приживе не беше много, но бе проник-
новено и от сърце1. В същото време ра-

1 С т о й к о в а, А. За Лиляна Грашева. – 
Palaeobulgarica, 21 (1997), № 4, с. 113–119; 
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Н и к о л о в а, Ю. Похвално слово за първия 
преподавател по старобългарска литера-
тура в Пловдивския университет (Юби-
лейно). – Пловдивски университет. Издание 
за образование, наука и култура, 30, № 1–2 
(416–417), 22 февр. 2012, с. 4–5; Грашева, 
Лиляна Борисова (6.12.1936, София). – В: 
60 години Институт за литература. Юби-
леен сборник. 1948–2008. София, 2009,  
с. 340–343; Грашева, Лиляна Борисова. – В: 
Кацунов, В., Дж. Иванова, Цв. Величкова. 
Жените в историята на академичната наука 
в България (Хабилитираните жени в БАН). 
София, 2018, с. 83.  
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ботата ѝ будеше респект и бе оценена с 
три високи държавни и академични на-
гради: орден „Кирил и Методий“ II сте-
пен (1985), Юбилеен медал „1100 годи-
ни от смъртта на Методий“ (1985) и по-
четен знак на БАН „Проф. Марин Дри-
нов“ (2004). 

Следващите страници са само опит 
да съберем паметта си за нея и да об-
рисуваме нейния портрет като човек и 
професионалист с желанието да съхра-
ним присъщата ѝ ведрина, съпричаст-
ност и душевна щедрост. 

Лиляна Борисова Грашева е  родена 
на 6 декември 1936 г. в град София. 
Средното си образование  завършва 
през 1954 г. и в същата година започва 
да следва българска филология в Со-
фийския университет.  Дипломира се с 
отличен успех през 1959 г. и две годи-
ни учителства в Благоевград, период, 
в който сътрудничи и на редакцията 
на вестник „Пиринско дело“. Следва-
ща крачка в професионалното ѝ раз-
витие е редовната аспирантура2 по ста-
ра българска литература. Под научно-
то ръко водство на акад. Петър Динеков  
Л. Грашева разработва кандидатска ди-
сертация на тема „Художествени осо-
бености на старобългарската литерату-
ра (IX–XVI век)“ и успешно я защита-
ва през 1969 г. През октомври същата 
година д-р Л. Грашева е назначена за 
научен сътрудник в секция „Българска 
литература до Освобождението“ в Ин-
ститута за литература на Българската 
академия на науките: н.с. II ст. – 1969, 
н.с. I ст. – 1974, и ст.н.с. II ст. – 1985 г. 
От 1989 г. продължава работа в ново-
създадената секция „Стара българска 
литература (до края на ХVII в.)“. В  

2 Всички научни степени и длъжности са 
отбелязани с нормативната си номенклату-
ра, актуална за съответното време. 

Института за литература преминава 
целият професионален път на Л. Гра-
шева, като научните ѝ интереси без  
отклонение са насочени към една кон-
кретна област – старата българска ли-
те ра ту ра. 

Защитената в самия край на 60-те го-
дини на ХХ в. дисертация засяга аспек-
ти, които дотогава не са разработва-
ни с оглед на българската литература – 
тео ретичните основи на изследвания-
та на старата българска книжнина; раз-
личията между средновековната и но-
вата ни литература; творческия облик 
на средновековния български писател. 
Това, към което се стреми Л. Грашева, 
е да уплътни теоретичните си наблюде-
ния с конкретни примери. Тя старател-
но проучва съществуващите теоретич-
ни научни изследвания по медиевисти-
ка, като си поставя за цел да усвои по-
стигнатото в европейската наука с цел 
да го приложи спрямо средновековната 
българска литература. И успява на този 
фон да изведе на преден план индиви-
дуалните особености на литературното 
ни наследство от края на IX до средата 
на XVI в. В рецензията за конкурса на 
Л. Грашева за ст.н.с. II ст. през 1985 г. 
акад. Динеков пише следното: „Съжа-
лявам, че не настоях по-енергично този 
труд да бъде публикуван изцяло, в от-
делна книга – така щеше да бъде оценен 
по-добре и щеше да изиграе по-голя ма 
роля в развитието на нашата литерату-
роведска мисъл. Трудът и сега не е за-
губил своята стойност; може да се по-
мисли за неговото издаване. Той пред-
ставлява истинско въведение в изуча-
ването на старобългарската литерату-
ра, дълбоко проникване в нейния ху-
дожествен свят. Грашева, както цялата 
наша наука в онзи момент, търсеше нов 
път към средновековната ни култура и 
литература. Става дума за художест-
вен свят, към който трябва да се наме-



155

ри ключ“3. Погледнато в ретроспекция, 
може да се каже, че теоретичните про-
блеми на старата ни литература са из-
следователска задача и на част от след-
ващите поколения български учени – 
достатъчно е да споменем двете кни-
ги на Красимир Станчев, издадени през 
80-те години на ХХ в.4, но ако трудът 
на Л. Грашева е бил отпечатан след не-
говата защита, ясно бихме видели про-
цесите в българската медиевистика, за 
които пише П. Динеков, в тяхната исто-
рическа последователност. 

Публикуваните статии на Л. Граше - 
ва по темата на дисертацията ѝ остават 
затворени по страниците на периодич-
ните научни издания от 60-те години. 
Това са: „Към въпроса за творческия об-
лик на българския писател“5; „За старо-
българската литературно- теоретиче ска  
мисъл“6; „Някои изобразителни прин-
ципи в похвалните слова на  Климент 

3 Д и н е к о в, П. Рецензия за к.ф.н. Лиля
на Борисова Грашева, участничка в конкурса 
за ст.н.с. II ст. по старобългарска литера-
тура в Института за литература при БАН 
от 7 юни 1985 г. (машинопис). Вж. ЦДА–
София, ф. 1987К, оп. 1, а.е. 1401, л. 3–4. 

4 С т а н ч е в, Кр. Поетика на старобъл-
гарската литература (основни принципи и 
проблеми). София, 1982 (с рецензент Лиля-
на Грашева); С т а н ч е в, Кр. Стилистика 
и жанрове на старобългарската литера-
тура. София, 1985 (2. изд. 1995). В тази по-
сока бяха насочени и някои от първите раз-
работки на представителите на следващите 
поколения в българската наука – например 
тези на Валентина Измирлиева. 

5 Литературна мисъл, 8 (1964), № 5,  
с. 45–66.

6 Известия на Института за литература  
(В чест на чл.-кор. Георги Цанев по случай 
седемдесетгодишнината му), 18–19 (1966), 
с. 261–277. 

Охридски“7; „Старобългарската белет-
ристика“8; „В света на средновековна-
та фантастика. Бележки за апокрифната 
литература“9. Те показват способност-
та на Л. Грашева да синтезира теоре-
тичното познание в стройна аналитич-
на парадигма, както и умението ѝ да от-
личи жанровите особености на средно-
вековната ни литература и да открои ху-
дожествените средства, с които идеите 
на епохата са били постигнати от бъл-
гарските писатели. Не на последно мяс-
то бих искала да обърна внимание и на 
богатия, добре модулиран научен език 
на Л. Грашева, без излишен есеистичен 
патос, но и без схематизъм – това са от-
личителните белези на всичко, написа-
но от нея през това и през следващите 
десетилетия.

В същия период Л. Грашева започ-
ва да натрупва и библиографски опит. 
С честването на 1050-годишнината от 
успението на св. Климент  Охридски за 
първи път се слага началото на създава-
не на библиографии, свързани конкрет-
но с този старобългарски писател, и Л. 
Грашева има своя принос на това поле 
с подготовката на „Литература върху 
Климент Охридски (1945–юни 1966)“, 
поместена в цитирания тук в бел. 7 
юбилеен сборник на с. 439–446. Пре-
цизността ѝ в този тип работа ще се 
усъвършенства през годините.

Определено може да се каже, че и след 
защитата на дисертацията си Л. Граше-
ва продължава да се интересува от акту-
алните дискусионни теоретични въпро-
си. Свързани с тях са две нейни публи-
кации. Първата излиза под заглавие 

7 Климент Охридски. Сборник от статии 
по случай 1050 г. от смъртта му. София, 1966, 
с. 267–278.

8 Септември, 1967, № 3, с. 220–232.
9 Септември, 1968, № 10, с. 225–238.
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„Старославянските литератури в ново 
осветление“10 и се вписва в обсъждането 
на конгресния доклад на акад. Д. С. Ли-
хачов11, документирано на страниците 
на българското списание „Литературна 
мисъл“ между 1969 и 1970 г. в раздела 
„Разговор за старобългарската литера-
тура“. Нямам за цел да се връщам към 
тази добре позната дискусия и към ста-
новищата на учени като Иван Дуйчев, 
Куйо Куев, Донка Петканова и др., по-
зицията на Л. Грашева също ще резю-
мирам накратко: в единството на свое-
образната система на славянските лите-
ратури Лихачов отделя заслуженото пио - 
нерско място на старата българска ли-
тература; в тази система ученият тър-
си конкретните явления, а не конкрет-
ните факти, и остава в границите на по-
общите формулировки; концепцията му  
има теоретичен характер и се отлича-
ва като подход към славянските лите-
ратури от всички значителни публика-
ции до момента; отличава се и с нова 
терминология, която изисква време, за 
да бъде осмислена (като например тер-
мина култура/литература-посредница); 
тази терминология цели да предста-
ви ясно жанровото и тематичното бо-
гатство на средновековната книжнина, 
без към него да се прилагат съвремен-
ните гледни точки за литература12. Сил-
но впечатление правят размислите на 
Л. Грашева за пътищата, по които тео-
ретичните постановки могат да бъдат 

10 Литературна мисъл, 11 (1969), № 3,  
с. 62–71.  

11 Д. С. Лихачов изнася доклада си „Древ-
неславянские литературы как система“ на 
Шестия международен конгрес на славис-
тите в Прага през 1968 г., същият е публи-
куван на български език в „Литературна 
мисъл“, 13 (1969), № 1, с. 3–38.

12 По-подробно вж. у С т о й к о в а, А.  
За Лиляна Грашева…, с. 115–116.

разгърнати, за да се видят и вземат под 
внимание: зараждането и развитието на 
словесното майсторство в различните 
славянски литератури; отделните стъп-
ки в овладяването на писменото изку-
ство; често срещаните непълноти в хро-
нологическата и жанровата картина на 
средновековните славянски литерату-
ри. Още тогава младата българска из-
следователка е наясно, че този тип про-
учвания „биха погълнали научните уси-
лия на голям брой специалисти, на най-
добрите сили на повече от едно поколе-
ние слависти. В тяхната изследовател-
ска насоченост непременно трябва да 
се съчетават по-общата литературно- 
историческа осведоменост със специ-
алните текстологически познания и, 
разбира се, с усета към художествена-
та специфика на средновековните лите-
ратурни явления“13. Като цяло дискуси-
ята завършва с обобщителните статии 
на акад. П. Динеков „Старобългарската 
литература – наша гордост и наша тре-
вога“ и на акад. Д. С. Лихачов „Разми-
сли за националното своеобразие и евро-
пейското значение на старобългарската 
литература“14. И двамата поотделно се 
спират на написаното от Л. Грашева, 
цитирайки нейните наблюдения и из-
води15. Години по-късно П. Динеков ще 
потвърди мнението си за позициите на 
Л. Грашева по дискусията: „Статията на 
Грашева е може би най-задълбоченият 
анализ на мислите, изразени в доклада 
на Лихачов. Тя вниква дълбоко в цяла 
редица проблеми на сравнителното ли-

13 Г р а ш е в а, Л. Старославянските ли-
тератури в ново осветление…, с. 70. 

14 Литературна мисъл, 14, 1970, № 2, с. 51– 
72, 73–85. 

15 В цитираната статия на П. Динеков – на 
с. 53, 60 и в цитираната статия на Д. С. Ли-
хачов – на с. 84.
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тературознание, разкрива теоретична-
та същност на възгледите на Лихачов и 
посочва тяхното значение, но същевре-
менно ги интерпретира критично, като 
изтъква голямата сложност на литера-
турно-историческите про цеси“16. Сама-
та Л. Грашева три години след диску-
сията ще напише следното в писмо до 
П. Динеков, изпратено от Ленинград: 
„Имах много съдържателен разговор с 
А. Н. Робинсон. Приятно ми беше да 
чуя колко много Ви цени и изпитах неу-
добство и притеснение от отношението 
му към дискусията в „Лит. мисъл“. Но 
за това ще говорим в София“17.

Също породена от дискусия е вто-
рата спомената статия на Л. Граше-
ва „Реалистичните елементи“ и есте-
тическата стойност на старобългарска-
та литература“18. Поставянето на „реа-
листични елементи“ в кавички показва, 
от една страна, обекта на обсъждане, а 
от друга – дистанцирането на изследо-
вателката от тази постановка, съотнесе-
на към средновековните литератури19.

В началото на 70-те години Л. Граше-
ва насочва вниманието си върху тема-
та за Константин Преславски. Интерес-
ните моменти, свързани с нея, както и 
някои публикации трябва да бъдат от-
белязани в този обзорен материал. През 
1971 г. Л. Грашева е на няколкомесе-
чен изследователски престой в Москва 
и Ленинград (Санкт Петербург). Оттам 
тя пише на П. Динеков за своята работа 
и тъй като написаното от нея е показа-

16 Д и н е к о в, П. Рецензия за к.ф.н. Лиля-
на Борисова Грашева, участничка в конкур-
са за ст.н.с. II ст.…, л. 6.

17 Писмо от 12 март 1971 – ЦДА, ф. 1987К, 
оп. 1, а.е. 3474.

18 Старобългарска литература. Изследва-
ния и материали, 1 (1971), № 1, с. 33–51. 

19 Вж. по-подробно у С т о й к о в а, А.  
За Лиляна Грашева…, с. 116–117.

телно за изследователската ѝ нагласа и 
за начина ѝ на работа, ще си позволя да 
го цитирам частично:

[…] Още с първите посещения в Ле-
нинската библиотека попаднах в едно 
от любимите си състояния – на съсре-
доточеност и експедитивност. За раз-
лика от друг път обаче бяха налице и 
доста емоции. Мисля, че имах основа-
ние за това и ще можете да ме разбе-
рете. Архивът на Ундолски, общуване-
то с автентичните документи около ра-
ботата му с Константин Преславски и 
изобщо със старобългарската литерату-
ра, преписката му с Бодянски, Погодин, 
Викторов, Григорович, някои сведения 
за личните му качества и биографични-
те подробности – всичко това ми съз-
даде усещането за жива връзка с този 
човек. Няма съмнение, че заслугите 
му като изследовател на средновеков-
ната ни литература (а и изобщо обли-
кът му на много типичен представител 
на старото поколение руски слависти) са 
оста нали неразкрити досега. […] Успо-
редно с работата с архивните материа-
ли се наложи да започна да чета отно-
во и в по-пълен обхват всичко печата-
но, което засяга пряко или косвено Кон-
стантин Преславски. Мисля, че постъ-
пих правилно, още повече че се стара-
ех да центрирам всичко около основна-
та тема. В контекста на верижно свърза-
ните едно с друго изследвания, в свет-
лината на известна недостатъчна у нас 
литература и при наличието на изоби-
лието от справочни пособия (описи, ка-
талози енциклопедии и т.н.) се очерта-
ха не само основните проблеми на пла-
новата ми работа, но до голяма степен 
и картината на руската филологическа 
мисъл преди едно столетие в отноше-
нието ѝ към старата българска литера-
тура. Нека ми бъде позволено във връз-
ка с това да споделя с Вас освен прият-
ните си изживявания и една тревога – 
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измъчва ме мисълта, че днешната наша 
наука няма достатъчно сили, за да за-
щити на съвременно равнище себе си 
и доброжелателството на руските сла-
висти от миналия век. […] Много вни-
мателно се запознах с една по-особена 
серия от изследвания, посветени на са-
мия ръкопис Син. 26220 и на съпостав-
ката му с друг подобен – т.нар. Чудовски 
12. Особено интересни са две статии от 
най-ново време. Авторката е Вера Го-
лышенко. Не можах да поговоря с нея, 
защото беше в отпуск, но ще я намеря 
непременно на връщане, тъй като смя-
там да остана няколко дни в Москва 
преди заминаването. За да приключа с 
този въпрос, ще добавя още, че ми про-
вървя в намирането на отделни беседи 
на Константин Преславски из руските 
ръкописи. Досега имам седем, не е из-
ключено да излязат и още21.

Макар и да не стига до написване на 
самостоятелна монография за Констан-
тин Преславски, Л. Грашева вгражда 
познанията си за талантливия старо-
български писател в част от следващи-
те си публикации. За да ги отбележа, се 
налага да наруша хронологията. Става 
въпрос за ценната статия „Най-ранното 
изследване за Константин Преславски 
(из архива на В. М. Ундолски)“22, по-
местена скромно в рубриката „Научни 
съобщения и материали“. Там Л. Гра-
шева публикува останалия в архивите 

20 Става въпрос за най-стария препис на 
Учителното евангелие от втората половина 
на ХII в., който се съхранява в Държавния 
исторически музей в Москва (ГИМ) под 
сигнатура Син. 262. 

21 Писмо от 12 март 1971 – ЦДА, ф. 1987К, 
оп. 1, а.е. 3474.

22 Старобългарска литература, 17 (1985) 
(Посвещава се на 1100-годишнината от 
смъртта на славянския първоучител Мето-
дий), с. 117–130.

на Ундолски негов труд „Константин, 
епископ Болгарский, ученик св. Мефо-
дия Моравского“ (с. 122–130)23, но ед-
новременно с това разкрива постиже-
нията на руския учен „както в изворо-
ведчески, така и в литературно-исто-
рически смисъл“, и методологията му 
на работа. Втората статия „Константин 
Преславски“ е предназначена за Кири-
ло-Методиевската енциклопедия, но 
определено носи познанието и зрелост-
та на сериозно научно проучване, като 
едновременно с това е изчерпателна и 
от библиографска гледна точка24.

70-те и 80-те години на ХХ в. са мно-
го активен период за Л. Грашева и за да 
характеризирам нейната научна рабо-
та, ще цитирам собствените ѝ наблюде-
ния за научното дело на В. Ундолски: 
„Ундолски не успява да доведе докрай 
така желаното издание, както впрочем 
и Климентовото. Обикновено се твър-
ди, че причините за това са неизвест-
ни. Всъщност не е трудно да се устано-
ви, че в случая изиграват неблагоприят-
на роля няколко обстоятелства. На пър-
во място може би трябва да се поста-
ви огромната натовареност на Ундол-
ски с обемни, времепоглъщащи изсле-
дователски начинания – „египетски ра-
боти“, както ги нарича В. О. Ключев-
ски. От една страна, те изграждат него-
вата ерудиция и му създават авторитет, 
от друга обаче, разсредоточават усилия-
та му“25. Ще си послужа с два често из-

23 Архивът на Ундолски се съхранява в Рус-
ката държавна библиотека в Москва (ф. 704), 
а въпросният текст, озаглавен „Константин, 
епископ Болгарский, ученик Мефодия Мо-
равского“ – в а.е. 1395.

24 Г р а ш е в а, Л. Константин Преслав-
ски. – В: Кирило-Методиевска енциклопе-
дия. Т. 2 (И–О). София, 1995, с. 426–440. 

25 Г р а ш е в а, Л. Найранното изследва-
не за Константин Преславски…, с. 120.
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ползвани от Л. Грашева глагола, които 
разкриват нейната психологическа на-
гласа към работата изобщо, за да обоб-
щя, че по много сходен на Ундолски на-
чин тя се разсредоточаваше и съсредо-
точаваше едновременно, но всяка за-
дача, с която се заемаше, успяваше да 
превърне в забележителна, зареждайки 
я със своята индивидуална позитивна 
творческа енергия. 

Така през 1973 г. заедно с П. Динеков 
Л. Грашева участва в полагане на осно-
вите на дисциплината Старобългарска 
литература (първоначално обединена 
с Българската възрожденска литерату-
ра) в Пловдивския университет. В посо-
чената година в него са разкрити две-
те нови специалности Българска и Ру-
ска филология (без обаче още да е из-
градена структурата на самостоятелен 
Факултет по славистика) и е необходи-
мо да се предаде градивният дидакти-
чески опит на вече утвърдените специа-
листи. Колегите от Пловдив си спомнят 
както интересните занятия на Л. Гра-
шева, така и обаятелното ѝ интелекту-
ално и човешко присъствие на катедра-
та, по време на изпитите и по време на 
неформалното професионално общува-
не в продължение на 7 години26. 

Пак в областта на дидактиката е учас-
тието на Л. Грашева в написването на 
частта за старобългарската литература 
(до Търновска книжовна школа) в общо-
образователния учебник по литература 
за VIII клас27. На 52 страници (41–93) 
тя разработва следните теми: Начало, 

26 Н и к о л о в а, Ю. Похвално слово за 
първия преподавател по старобългарска 
литература в Пловдивския университет…, 
с. 4–5. 

27 Д р а г о в а, Н., Л. Г р а ш е в а, Г. Д а н-
ч е в, А. М и х а й л о в а, М. М и х а й л о-
в а. Литература. Учебникхристоматия за 
осми клас на единното средно политехниче-

развитие и характер на старобългарска-
та литература; Основни периоди в ис-
торията на старобългарската литерату-
ра; Константин-Кирил Философ и Ме-
тодий; Златният век на българската ли-
тература; Климент Охридски; Констан-
тин Преславски; Йоан Екзарх; Черно-
ризец Храбър; Апокрифи; Старобъл-
гарски разкази и повести. Помня този 
учебник от средношколските си годи-
ни, пазя го в библиотеката си и наскоро 
отново го прегледах, за да го преосмис-
ля от сегашната си позиция на старо-
българист. Не само от сантимент мога и 
днес да кажа, че да превърнеш средно-
вековните текстове и натрупаното науч-
но познание в отделни „учебни едини-
ци“ е истинско изкуство, което Л. Гра-
шева е умеела – структурно и съдържа-
телно. Това впечатление се допълва от 
приложените към всяка тема „Въпроси 
и задачи“, а не на последно място и от 
участието ѝ във формирането на хрис-
томатийната част на учебника (с. 9–40). 

Наред с дидактическата работа нами-
рам за необходимо да спомена накрат-
ко и радиобеседите (общо 28), подгот-
вени и изнесени от Л. Грашева в про-
грама „Знание“ на Българското нацио-
нално радио през 1979 г. Такива бесе-
ди по същото време подготвят Светли-
на Николова и Климентина Иванова, а 
общото заглавие на рубриката, в която 
те участват, се нарича „Старобългарски 
страници“. Сега се пазят 7 ленти, на 
които може да се чуе гласът на Л. Гра-
шева28. По думите на П. Динеков ней-
ните радиобеседи са „подредени хроно-

ско училище. София, 1980, с. 41–93 (2. пре-
раб. изд. – 1983; 3. изд. – 1985).

28 Изказвам специална благодарност на 
г-жа Венета Гаврилова – журналист от про-
грама „Христо Ботев“ на БНР, която беше 
така любезна да направи необходимите ми 
справки.  
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логически и тематично, представят ця-
лостен популярен курс по старобългар-
ска литература“29. За тези беседи спо-
менава след години и проф. Ю. Николо-
ва в посочената вече публикация30. 

Тези три направления в професио-
налната дейност на Л. Грашева могат да 
се обединят чрез определението адап-
тация на научните достижения.

Един от значителните успехи на Л. 
Грашева от същия период е подготовка-
та на том 2 от поредицата „Стара българ-
ска литература“, който включва средно-
вековните български риторически про-
изведения от IX до XVIII в. в превод на 
новобългарски език31. П. Динеков опре-
деля книгата като „първа антология на 
старобългарската ораторска проза у 
нас“ и като „едно от най-интересните 
издания в областта на старобългарската 
литература през последните години“32, 
обръща внимание на обширните бе-
лежки към всяка творба, посочвайки, че 
техният обем е общо 89 печатни стра-
ници (от с. 301 до с. 391). Структурата 
на всяка една от книгите на поредицата 
е методологически единна: въвеждаща 
студия; жанрова и хронологична под-
редба на средновековните съчинения и 
обяснителни бележки към тях33 и под-
готвеният от Л. Грашева том 2 не пра-

29 Д и н е к о в, П. Рецензия за к.ф.н. Лиля-
на Борисова Грашева, участничка в конкур-
са за ст.н.с. II ст. …, л. 10.

30 Н и к о л о в а, Ю. Похвално слово за 
първия преподавател по старобългарска ли-
тература в Пловдивския университет…, с. 4.

31 Стара българска литература. Т. 2. 
Ораторска проза. Съставителство и редак-
ция Лиляна Грашева. София, 1982.

32 Д и н е к о в, П. Рецензия за к.ф.н. Лиля-
на Борисова Грашева, участничка в конкур-
са за ст.н.с. II ст. …, л. 7.

33 Така са изградени том 1 – Апокри-
фи (1981), том 3 – Исторически съчинения 

ви изключение. Необходимо е специал-
но да се подчертае въведението „Прег-
лед върху старобългарската ораторска 
проза“ (с. 5–23), в което изследовател-
ката изяснява няколко важни особено-
сти на този средновековен дял: 1. Ста-
робългарската ораторска проза „не се 
изчерпва с оригиналните приноси на 
българските автори“ и към нея тряб-
ва да се причисли и „значителната по 
обем литература, преведена от гръцки 
език“ (с. 5); 2. „Преводна, компилирана 
или оригинална, старобългарската ора-
торска проза заема решително първото 
място в йерархията на творбите, които 
осъществяват прочутата културно-исто-
рическа мисия на средновековна Бъл-
гария извън собствените ѝ граници“; 
3. „Много съществено е и още едно об-
стоятелство: промените, които настъп-
ват в ораторската проза, засягат обли-
ка на цялата литература“ (с. 6). Нататък  
Л. Грашева се спира на отделни автори 
и произведения, разглеждайки ги в кон-
текста на съответната епоха. По-важно-
то е, че в следващите десетилетия по-
сочените от нея основни особености се 
потвърждават от проучванията на реди-
ца български изследователи на средно-
вековната ни книжнина. 

Трябва да се обърне специално вни-
мание на участието на Л. Грашева като 
автор в том 3 на обзорната пореди-
ца „Бележити българи“34, в 3-томния 
„Речник на българската литература“35, 

(1983), том 4 – Житиеписни творби (1986), 
и том 5 – Естествознание (1992). 

34 Владислав Граматик и Поп Пейо. – В: 
Бележити българи. Т. 3. София, 1969, с. 35–
43, 51–58.

35 Речник на българската литература.  
Т. 1 (А–Д). София, 1976; Т. 2 (Е–О). София, 
1977; Т. 3 (П–Я). София, 1982.
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в „Кратка българска енциклопедия“36 и 
в „Енциклопедия на България“37, които 
ѝ дават възможност да изгради необхо-
димите за този синтетичен научен жанр 
умения. Днешната оценка, че тези из-
дания отразяват един преодолян етап в 
българската историография и литерату-
рознание, е категорична. Наред с това 
се подчертават и техните позитиви – на-
пример за Речника на българската лите-
ратура се казва, че „изданието не е из-
губило общообразователната и позна-
вателната си стойност, особено за ста-
рата българска литература“38. В него 
между имената на авторитетни и утвър-
дени медиевисти, каквито са Боню Ст. 
Ангелов, К. Куев, Христо Кодов, Маньо 
Стоянов, Ив. Дуйчев, Александър Ми-
лев, П. Динеков, се нареждат и имена от 
по-новата генерация български учени, 
между които е Л. Грашева. Участието 
ѝ се отличава с 31 авторски статии. Ще 
си позволя да ги посоча: в том 1 – Бого-
милска книжнина (110–112), Българска 
хроника (158), Гадателни книги (243–
245), Георги Хировоск (256–257), Гра-
матически съчинения в средновековна-
та литература (279–281), Димитър Хо-
матиан (355–356), Докс (Дукс) Черно-
ризец (369–37); в том 2 – „Поп Еремия 
(21–22), Исай Серски (109–110), Кили-
фаревско книжовно средище (200–201), 
Митрополит Киприян (202–204), Лон-
донско евангелие (316–317), Манаси-
ева хроника (328–330), Кирил Мирчев 
(383–384), Младен Мали (399), Наум 
Охридски (428–429), Охридска кни-

36 5-томна академична енциклопедия, из-
давана в периода между 1963 и 1969 г. 

37 7-томна академична енциклопедия, из-
давана в периода между 1978 и 1996 г.

38 Ч е р н о к о ж е в, В. Речник на българ-
ската литература. – В: 60 години Инсти-
тут за литература. Юбилеен сборник. 1948–
2008. София, 2009, с. 103.

жовна школа (482–483), и в том 3 – Па-
нагюрски сборник (25–26), Поп Пейо 
(42–44), Донка Петканова-Тотева (63–
64), Поп Петър от Мирково (76–77), 
Похвално слово (124–128), Преславска 
книжовна школа (135–137), Разказ за 
зографските мъченици (177), „Сокол“.  
„Сборник от разни списания за прочи-
тане. За учебните заведения“, издаден 
в Букурещ през 1875 г. от Л. Каравелов 
(321–322), Софийска книжовна  школа 
(324–325), Стефан Ловешки (365–366), 
Теодосий Търновски (442–444), Тър-
новска книжовна школа (477–479), 
Ученици на Кирил и Методий (486–
488), Физиолог (492–493).

Определено може да се твърди, че ра-
ботата за речници и енциклопедии тра-
сира пътя за най-мащабната задача, коя-
то за Л. Грашева с годините ще се пре-
върне в централна – „Кирило-Мето-
диевската енциклопедия“. Идеята за 
този голям изследователски и издател-
ски проект възниква в Секцията за бъл-
гарска литература след Освобождение-
то и датира от 1970 г. Това е академич-
ното звено, в което са обсъдени и при-
ети списъкът на рубриките (т.нар. тога-
ва Словник), подготвен от водещи бъл-
гарски медиевисти: Кирил Мирчев, Б. 
Ст. Ангелов, Хр. Кодов, К. Куев39; обе-
мът и начинът на осъществяване. В на-
чалото Словникът наброява 950 загла-
вия; изданието е замислено в три тома; 
а за осъществяването му са привлече-
ни само български изследователи от 
различните хуманитарни институти на 
БАН, от университетите, Археограф-
ската комисия на НБКМ и в сътрудни-
чество със служба „Българска енцикло-

39 Г р а ш е в а, Л. КирилоМетодиевска 
енциклопедия. – В: 60 години Институт за 
литература. Юбилеен сборник. 1948–2008. 
София, 2009, с. 105. 

11 Палеобулгарика, кн. 2
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педия при БАН“. Предвидено е трите 
тома да се работят едновременно, за да 
може да бъдат съобразени с най-новите 
проучвания и най-новата литература, и 
да излязат до 1980–1981 г. На този пър-
ви етап Л. Грашева е определена за се-
кретар на редакционния проект. Реал-
ните стъпки за осъществяването на Ен-
циклопедията обаче са предприети през 
април 1977 г., като към тогавашния мо-
мент са вече готови 120 рубрики40. 

Този сериозен и отговорен проект е 
„първият енциклопедичен труд в бъл-
гарската, славянската и световната на-
ука“41 и като такъв изисква своето из-
следователско и технологично време. 
Може само да си представим през как-
ви етапи е преминавала работата. Пре-
даден за печат в края на 1982 г., първи-
ят том (А–З) на Кирило-Методиевската 
енциклопедия излиза през 1985 г. Не-
гов главен редактор е П. Динеков, а ре-
дакторите на тома са Л. Грашева и Св. 
Николова. Съдържа 240 статии на общо 
740 страници и се отличава с много до-
бра полиграфия. Вторият том (И–О) е 
подготвен през май 1990 г., но излиза от 
печат едва през 1995 г., като е белязан от 
два повратни момента: през 1989 г. Бъл-
гария влиза в трудния период на поли-
тически и социални трансформации, а в 
началото на 1992-ра умира акад. Дине-
ков – двигателят на изданието. Напълно 
е било възможно, подобно на други до-

40 Д и н е к о в, П. КирилоМетодиевска 
енциклопедия. – В: ЦДА–София, ф. 1987К, 
оп. 1, а.е. 2543, л. 1–3 (машинопис, в нача-
лото със синьо мастило Динеков е написал: 
В Отдела на ЦК. Април 1977 г.).

41 Д и н е к о в, П. КирилоМетодиевска 
енциклопедия. Т. 1, 1984, 760 с. Главен ре-
дактор – П. Динеков; Редактори – Л. Гра-
шева и Св. Николова. – В: ЦДА–София,  
ф. 1987К, оп. 1, а.е. 2543, л. 18–20 (машино-
пис и ръкопис).

бри издателски проекти, и Кирило-Ме-
тодиевската енциклопедия да не бъде 
продължена и да угасне. Главен редак-
тор на том 2 е акад. Динеков, но рабо-
тата е завършена докрай благодарение 
на усилията на редакторите Л. Граше-
ва, Св. Николова, Климентина Ивано-
ва и Стефан Кожухаров. Томът обема 
вече 911 страници и спазва полиграфи-
ческия модел на предходния, но реди-
ца детайли бележат известни труднос-
ти (като разнородната хартия на някои 
от колите, различното издателство – не 
това на Българската академия на нау-
ките, а Университетското издателство 
„Св. Климент Охридски“). Самите ста-
тии обаче са написани с научна вещи-
на, а библиографията е актуализира-
на поетапно в процеса на подготовка-
та на тома. Изложените тук подробно-
сти не са формална статистика, макар и 
да се сторят на някои читатели такива. 
Мисля, че те са показател за отлична на-
учно-издателска дисциплина и завърш-
ването на Кирило-Методиевската ен-
циклопедия до 2003 г. е доказателство 
за това. С годините обаче редакторски-
ят екип, съставен от Екатерина Догра-
маджиева, Кл. Иванова, Ст. Кожухаров, 
Св. Николова и Ана Стойкова, подлага 
на обновяване някои от първоначални-
те замисли. Те обясняват това по след-
ния начин: „Ето защо при подготовка-
та на третия том редакторите си поста-
виха за цел да обогатят максимално, до-
колкото е приемливо за справочно изда-
ние, съдържанието на статиите, и осо-
бено библиографията към тях. Тази по 
същество нова тенденция отговаря на 
стремежа не само да бъде предоставе-
на на читателите начална и основна ин-
формация за явленията, проблематика-
та и изследователите на Кирило-Мето-
диевото дело, но и да бъдат изложени 
всички аспекти на даден въпрос в съот-
ветствие с най-новото състояние на на-
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учните изследвания. Осъществяване-
то на идеята доведе до значително уве-
личаване на обема на третия том и се 
наложи материалът да бъде разделен 
на две части – т. 3 (П–С) и т. 4 (Т–Я и 
Допълнение)“42. Главен редактор и на 
двата тома е Л. Грашева. И тук тряб-
ва да бъдат подчертани нейните заслу-
ги: успешно да поеме отговорното глав-
но редакторство; да осъществи прием-
ствеността между поколенията, като 
даде възможност в проекта да се вклю-
чи следващото попълнение в българ-
ската медиевистика; да следи както за 
високото качество на отделните рубри-
ки, но и за обединяването им в съзвуч-
на стилистика без загуба на индивиду-
алния почерк на всеки автор. Безспорно 
може да се заяви, че Л. Грашева издър-
жа на това напрежение, запазвайки не-
обходимия баланс във всяко едно отно-
шение. Имаше време, когато с прибли-
жаването на новото хилядолетие се чу-
ваха гласове, че този проект е излишен 
и принципно остарял по вид, форма и 
съдържание. Нямам за цел да коменти-
рам подобни изказвания, само ще кажа, 
че вече повече от две десетилетия след 
окончателното завършване на Кирило-
Методиевската енциклопедия тя про-
дължава да бъде верен ориентир, про-
дължава да се цитира от наши и чуж-
ди изследователи и авторитетът ѝ не е 
намалял. Мисля, че всички днес са на-
ясно, че усилията на Л. Грашева са на-
пълно оправдани и че тя успя да изведе 
докрай този грандиозен проект43. По-

42 КирилоМетодиевска енциклопедия. Т. 3  
(П–С). София, 2003 г., с. 5. 

43 Това подчертаха и колегите, които 
публикуваха материали, посветени на Л. 
Грашева in memoriam: С т о й к о в а, А. Ли-
ляна Грашева (1936–2021). – Старобългар-
ска литература, 63–64 (2021), с. 397–400;  

следния по време обобщителен текст, 
свързан с Енциклопедията, Л. Граше-
ва представи като доклад със заглавие 
„Кирило-Методиевска енциклопедия – 
цели и резултати“ на Юбилейната кон-
ференция „Литературознанието като 
отговорност“, проведена през 2008 г.44 

Не е без значение, че освен редак-
тор Л. Грашева е също автор на общо 
20 рубрики в Кирило-Методиевската 
енциклопедия, както следва: в том 1 – 
Иван Гошев (516–519), Презвитер Гри-
горий (543–545), Петър Динеков (585–
587), Енгелс Зиков (720–722); в том 2 
– Поп Йеремия (146–150); Презвитер 
Йоан (150–153), Константин Преслав-
ски (426–440), Александър Василевич 
Михайлов (702–706); в том 3 – Донка 
Петканова (128–131), Евгений Вячесла-
вович Петухов (136–138), Георги Попов 
(212–215), Похвално слово за Кирил 
(232–235), Похвално слово за Кирил и 
Методий (235–239), Преславско кни-
жовно средище – в съавторство с Татя-
на Славова (312–327), Седмочисленици 
(576–580); том 4 – Вукол Михайлович 
Ундолски (222–227), Ученици на Кирил 
и Методий (248–255), Черноризец Хра-
бър (497–505), Славия Бърлиева (628–
630), Петар Илиевски (697–701). 

Четейки ги, имаме още едно доказа-
телство, че Л. Грашева – познавачката 
на литературните жанрове, работеше с 
еднакво усърдие във всички полета на 
научните жанрове. Без да размива гра-
ниците на справочните изисквания, ня-
кои от тях тя изгради като истински на-

К у з и д о в а, Ир. In memoriam. Лиляна 
Грашева (1936–2021). – Българистика/Bul-
garica, 2021, № 43, с. 151–153. 

44 По-късно той излезе като: Г р а ш е в а, Л.  
КирилоМетодиевска енциклопедия. – В: 
60 години Институт за литература. Юбилеен 
сборник. 1948–2008. София, 2009, с. 103–106.  
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учни статии. Същото може да се каже 
и за рецензиите за книги и портрети-
те на съвременни учени. Между тях ще 
посоча: „Ново изследване за Чернори-
зец Храбър“ – рецензия за книгата на 
К. Куев45; „Старосръбските произве-
дения за княз Лазар и Косовската бит-
ка и някои въпроси на средновековна-
та поетика“46 – рецензия за книгата на 
Джордже Трифунович „Српски средњо-
вековни списи о кнезу Лазару и Косов-
ском боју“ (Крушевац, 1968); „Разви-
тие русской литературы Х–ХVII веков. 
Эпохи и стили“ от Д. С. Лихачов. Ле-
нинград: Наука, 1973“47 – рецензия за 
книгата на Д. С. Лихачов; „Старобъл-
гарската литература в изследванията на 
Енгелс Зиков. По случай 50 г. от рож-
дението му“48; „Старобългарската лите-
ратура през погледа на проф. Рикардо 
Пикио“49; „Виден изследовател на ста-
робългарската литература. Акад. Петър 
Динеков на 60 години“50; „Йордан Ива-
нов. По случай сто години от рождение-
то му. (1872–1972)“51; съвместно с Гео р- 
 ги Попов „Стефан Кожухаров на 60 
години“52 и др.

Накрая, но не по важност, искам да 
отбележа и всеотдайната работа на Л. 
Грашева за подготовката на списание 
„Старобългарска литература“ от само-
то му начало – от 1971 г., като в пери-
ода 2005–2011 тя беше негов главен ре-

45 Литературна мисъл, 12 (1968), № 1,  
с. 138–142. 

46 Литературна мисъл, 14 (1970), № 3,  
с. 150–155.

47 Литературна мисъл, 18 (1974), № 1,  
с. 140–145. 

48 Старобългарска литература, 15 (1984), 
с. 161–164. 

49 Кръгозор, 1984, № 1, с. 223–229. 
50 Пламък, 14 (1970), № 20, с. 44–47. 
51 Родна реч, 16 (1972), № 4, с. 62–66. 
52 Palaeobulgarica, 18 (1994), № 4, с. 119–124. 

дактор53. Помня с какво чувство за от-
говорност и внимание тя предаде ща-
фетата на следващите редактори – на  
А. Стойкова като главен редактор и на 
Мая Петрова-Танева като един от чле-
новете на редколегията. 

Л. Грашева многократно бе доказа-
ла във времето, че може да работи в 
екип – освен в споменатите вече общи 
издания, на които бе съредактор и ре-
дактор, ще посоча: алманаха „Кирило-
Методиевски страници“ (София, 1983), 
където поделя съставителството и ре-
дакторството със Св. Николова и Илия 
Пехливанов; също и юбилейния сбор-
ник „60 години Институт за литерату-
ра“, за който работи съвместно с Иван 
Сарандев, Вихрен Чернокожев, Петър 
Велчев и Йонка Найденова. Сборни-
кът „Старобългарско книжовно наслед-
ство“ през 2002 г. тя подготви сама, но 
обедини в него статии на 18 изтъкна-
ти български медиевисти – статии, кои-
то вече са били публикувани, но които,  
събрани заедно, дадоха лицето на на-
шата старобългаристика през послед-
ните 40 години. Искам специално да 
подчертая участието на Л. Грашева в 
редколегията на няколко тома от по-
редицата „Кирило-Методиевски сту-
дии“, издавана от Кирило-Методиев-
ския научен център: книга 3 (1986)54,  

53 Вж. Г р а ш е в а, Л. Старобългарска 
литература. – В: 60 години Институт за 
литература. Юбилеен сборник. 1948–2008. 
София, 2009, с. 85–87.  

54 Кн. 3 съдържа докладите от два между-
народни научни форума, затова е поделена 
на два дяла: Извори за живота и делото на 
Кирил и Методий и Описание на славянско-
то ръкописно наследство и ролята на мана-
стирите в културната история на Балкански-
те народи. Ред. колегия Л. Грашева, П. Ди-
неков (отг. ред.), Д. Мирчева, Св. Николова 
(отг. секретар).
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кн. 18 (2009)55; кн. 22 (2013)56 като отго-
ворен редактор и кн. 23 (2014)57. 

Както се вижда, чрез нейната научна 
редакторска дисциплина бяха подготве-
ни и издадени редица колективни и ин-
дивидуални монографии. Щастливци 
са тези, които са били редактирани от 
нейната внимателна ръка – правеше го 
с много уважение към авторовия труд. 
Имаше, разбира се, и случаи, в които  

55 Кн. 18 носи заглавие „Средновековието 
в огледалото на един филолог“ и предста-
влява сборник със статии в чест на Свет-
лина Николова. Ред. колегия Сл. Бърлиева 
(отг. ред.), Л. Грашева, Ек. Дограмаджиева, 
Т. Славова, Г. Филипова (отг. секретар).

56 Кн. 22 е монография: И в а н о в а, М. 
Текстологически проблеми в Пространното 
житие на КонстантинКирил Философ (= 
Кирило-Методиевски извори. Т. 1). Ред. ко-
легия Л. Грашева (отг. редактор), Св. Николо-
ва, Кл. Иванова, Сл. Бърлиева, Г. Филипова.

57 Кн. 23: М и р ч е в а, Б. Опис на преписи-
те на славянските извори за Кирил и Мето-
дий и техните ученици (= Кирило-Методи-
евски извори. Т. 2). Ред. колегия Св. Николо-
ва (отг. редактор), Сл. Бърлиева, Кл. Ивано-
ва, Л. Грашева, М. Евтимова (секретар).

Л. Грашева отклоняваше отправена ѝ 
молба за редакторство – правеше това 
лю безно, но твърдо, защото имаше своя-
та мотивация.

Такава беше Лиляна Грашева. 
Светла да е паметта ѝ!

17 април 2022 – Цветница 
София

Мая Иванова,
КирилоМетодиевски научен център –

Българска академия на науките 


