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Монографията представя различен подход при анализирането на старобългарските агиографски 

текстове – чрез диференциране и проучване на топосите, прототипите и протообразите, включени в 

пространните жития. Конкретен обект на изследването са текстовете на Пространното житие за 

Константин-Кирил Философ, Пространното житие за Методий и Безименното житие за Йоан 

Рилски. 

Уводът предлага кратък обзор на някои по-известни и целенасочени изследвания върху 

топосите в хуманитаристиката и по-специално в медиевистиката. Направени са предложения за 

работни термини, с които се представят агиографските топоси, прототипи и протообрази в 

изследваните три старобългарски пространни жития.  

В главата за Римския патерик и старобългарската агиография са изложени наблюдения, които 

дават основание да се открои особеното значение на Диалозите на папа Григорий за формирането на 

житийния канон по принцип и конкретно за усвояването на агиографските традиции в 

старобългарските житийни текстове. За това свидетелстват общите в различна степен топоси, които се 

откриват в Римския патерик и в разгледаните три оригинални старобългарски текста. Оказва се, че 

Римският патерик, заедно с преводните жития, е един от важните текстове, чрез които се унаследява 

християнската агиографска традиция в ранносредновековна България. 
По отношение на използваните топоси в Пространното житие на Кирил се обобщава, че по-

голямата им концентрация е в началото и в края на текста. Допълва се отдавна изказаното мнение, че 

Григорий Богослов се явява основен агиотип за Пространното житие на Кирил. Сред топосите в 

Пространното житие на Кирил се откроява топосът puer senex, както и специалното представяне на 

топоса за предусещането на смъртта чрез известен античен израз формула. От използваните прототипи 

са разгледани по-подробно протообразите на пророк Илия, Йов, Давид, на Евстатий Плакида и 

вложената чрез него символика на елена, а също и индиректно присъстващият протообраз на Енох. 

Спецификата на Пространното житие на Кирил се разглежда и като свидетелство за самия агиограф, 

чийто почерк остава неповторим в старобългарската агиография в различни аспекти, въпреки че се 

явява модел за следващи славянски житиеписци. 

В Пространното житие на Методий подборът на прототипите (старозаветни, новозаветни и 

раннохристиянски – с явно преобладаване на старозаветните патриарси) представя Методий като Божи 

пратеник, който се грижи за славянския род, и се увековечава светителският му образ на учител, 

църковен глава, пастир, защитник от ересите, законодател и наставник на славянските народи и 

равноапостол.  

Съществен момент в отразяването на типа святост на Методий като преподобен в 

Пространното житие на Методий е и акцентът не само върху статуса му на църковен глава, но и като 

монах. В текста това е подкрепено чрез вграждането на типични монашески топоси. Сред спецификите 

в изграждането на Пространното житие на Методий се явяват протообразите в увода. По-подробно 

житиеписецът представя Ной, Авраам, Яков, Моисей и Аарон, Илия и Енох. От новозаветните като 

подходящи прототипи агиографът подбира св. Йоан Кръстител и апостолите св. Петър и св. Павел. 

Христовите ученици и мъчениците в увода на житието са споменати общо, без да се изброяват 

конкретни имена и деяния, за разлика от подробното присъствие на старозаветните. Така се оказва, че 

агиографът акцентира върху старозаветните протообрази по отношение на Методий и доминира 

представянето на Методий предимно като „праотец и родоначалник“, като архиепископ и църковен 

глава. Отделено е внимание и на включените в увода шест Вселенски събора (пропуснат е Трулският 

събор от 692 г.). Изброяването на съборите и осъдените еретически учения на тях се свързват с 

представянето на св. Методий в подобни ситуации в житието – несправедливото му обвинение и 



осъждане и оневиняването му. В изложението агиографът включва като допълнителен прототип и 

образа на св. ап. Андроник. 

  По отношение на топосите и протообразите в пространните жития на Солунските братя, се 

стига до наблюдението, че са използвани и общи за двамата светци прототипи, които са 

симптоматични за агиографското им представяне. Връзката между двата текста се открива и по 

отношение на използваните от агиографите прототипи – т.е. в пространните жития се откроява и една 

особена категория прототипи, които отразяват биологичната и духовната връзка между Кирил и 

Методий. Открояват се следните двойки светци като протообрази: старозаветни – на братята пророк 

Моисей и първосвещеник Аарон, на учителя и ученика – св. пр. Илия и св. Елисей; новозаветни – на 

духовните братя първоапостолите Павел и Петър; раннохристиянски, които са използвани отчасти и за 

агиографски модел – св. Григорий Назианзин и св. Василий Велики. Разкриването на тези общи 

протообрази за двете жития се осмисля като белег за следването на обща за двата текста житиеписна 

концепция.   

Спрямо пространните жития на Славянските първоапостоли Кирил и Методий Безименното 

житие на Йоан Рилски предлага по-различни агиографски решения, представящи типа святост на 

анахорета.   

Представените топоси и протообрази в Безименното житие на Йоан Рилски категорично 

демонстрират агиографска концепция, не само съобразена с предходната отшелническа традиция, но и 

използваща целенасочено специално подбрани подходящи източници, топоси и протообрази за 

изявяването на типа святост на Йоан Рилски като преподобен отшелник. Акцентът в житието е върху 

присъствието на ангела като медиатор, спътник, съветник и защитник на св. Йоан Рилски от дявола 

изкусител, акцентирано са представени и топосите за молитвата и за борбата с дявола, което е особено 

характерно за монашеските и отшелническите жития. Доизясняването на някои топоси и протообрази 

става и при съвместното им разглеждане с химнографските текстове за св. Йоан Рилски, и с монашески 

четива (Църковно сказание, Синайски евхологий). 

 В послеслова се предлагат обобщения за някои от функциите на топосите и прототипите.  

Стига се до извод, че написаното в житията трябва да се разглежда не само в буквалния и в 

метафоричния аспект, но и да се търси генезиса и семантиката на скрития или явен 

протообраз/прототип, заложен в текста. Познаването на генезиса на топосите и протообразите 

гарантира правилното и пълноценно „разчитане“ и разбиране на заложения смисъл в текста. Докато 

топосите в голямата си част имат антични и предхристиянски корени, то протообразите/прототипите 

обикновено са ограничени предимно от съдържанието на библейския текст, патристичната и 

агиографската предходна традиция и са по-тясно свързани с християнската идеология.  

Топосите в житията по принцип са по-лесно разпознаваеми за християнина, докато 

протообразите невинаги могат да се откроят веднага, защото понякога те се внушават не поименно и 

пряко, а чрез техните характеристики. В някои случаи протообразите/прототипите доизграждат 

топосите или са част от тях и ги подчертават, или поотделно внушават една и съща идея. Общата 

концепция понякога ги прави трудно отделими и това донякъде предполага и смесването им при 

определянето на даден момент или аналогия като топос или протообраз. 

Представените старобългарски жития (Пространното житие на Кирил, Пространното 

житие на Методий и Безименното житие на Йоан Рилски) са своеобразни и свидетелстват за 

спецификата и за динамичните процеси в книжнината и културата на Първото българско царство. Те 

създават само частична представа (която се допълва и от преводните агиографски текстове, 

химнографската, поучителна, екзегетична и друг тип книжнина от IX-XI век) за началото на 

българската християнска памет като част от общохристиянската памет и култура. Една част от 

топосите и прототипите в житията предават паметта за човешки универсалии и архетипи.  

 
Студии и статии:  

1. Стоянова, Г. Библейските цитати в Църковното сказание. – В: Преславска книжовна 

школа. Т. 6. София, 2002, с. 114-122. ISBN 954-430-885-7 

В статията се анализират библейските цитати в Църковното сказание и се установява, че те 

активират предимно две от значенията си в изследвания текст – алегоричното и анагогичното. Това се 

използва като показател за определянето на потенциалната аудитория и за функционирането на текста. 

Установява се, че текстът на Църковното сказание има екзегетичен характер, но само по отношение на 

богослужебния ритуал, а не като тълкуване на Свещеното писание, затова в него библейските цитати 

имат по-особен статут – в Църковното сказание те са текст с ясна символика и с тяхна помощ се 

обяснява и мотивира даден литургичен образ или действие, те са отправна точка за разбирането на 

литургията. Начинът, по който библейските цитати присъстват в Църковното сказание потвърждава 

извода, че то не е предназначено за неофити, а за просветена прослойка на християнското общество, и 

най-вероятно служи за обучение на български свещеници и монаси. 



 В статията се предлагат и по-конкретни наблюдения за някои лексеми в библейските цитати от 

Църковното сказание. Изтъкнати са свидетелства за близост на изследвания текст до най-старите 

библейски старобългарски преводи, но не се твърди, че преводачът е ползвал готови преводи. 

Повечето примери показват, че при превода на цитатите в Църковното сказание е следван гръцкият 

оригинал. Съпоставката на библейските цитати със старобългарски паметници дава възможност да се 

откроят някои симптоматични лексикални разночетения, част от които попадат в рамките на 

традиционната класификация “кирилометодиевски лексеми – преславски лексеми”. Съвместната 

употреба на кирилометодиевски и преславски лексикални синоними е показателна за езиковото 

съзнание на преводача и може да бъде още едно основание, той да се търси между преките Кирило-

Методиеви ученици, развили книжовна дейност в Източна България.  

 
2. Стоянова, Г. Църковно сказание. – В: Гл©бины кънижьныЄ. Шумен, 2003, с. 67-174. ISBN 

954-577-144-5 

Представят се четирите пълни преписа на Църковоното сказание и се публикува текстът на 

паметника с разночетения по тези преписи, както и с паралелен гръцки текст (публикуван от Ф. 

Брайтман през 1908 г. и приписван на Василий Велики), за който се предполага, че е най-близък до 

текста, от който е превеждано. В основата на едиционното представяне на Църковното сказание е 

залегнал ръкописът от ХII век – Синодален № 262, а разночетенията са по: Виенски препис от XIV (от 

Националната библиотека във Виена – cod. Slav. № 12), Лаврентиев препис от XIV в. (Иван-

Александров сборник от 1348 г. – ГПБ, Санкт Петербург, F. I. 376) и Барсов препис от XVI-XVII в. 

(ГИМ, Барс. № 1498).  

 

3. Стоянова, Г. Преводите на Църковното сказание и контактите между Константин-Кирил 

Философ и Анастасий Библиотекар. – В: Преславска книжовна школа. Т. 7. Изследвания в 

памет на проф. Иван Гълъбов. София, 2004, с. 316-322. ISBN 954-430-992-6 

Коментират се няколко факта около превода на Църковното сказание извън границите на 

средновековна България и във връзка с документално засвидетелстваното познанство и личните 

контакти между две важни личности от IХ век – Анастасий Библиотекар и Константин-Кирил 

Философ. Във връзка с представените сведения се оформят няколко възможни варианта за 

интерпретации:  

- Възможно е Светите братя Кирил и Методий да са превели Църковното сказание за мисията си в 

Моравия и след това, при срещата си с Анастасий Библиотекар в Рим, да са провокирали латинския 

превод. 

- Възможно е да не съществува връзка между славянския и латинския преводи на Църковното сказание 

и съвпаденията, които произтичат от историческите свидетелства, да са случайни. 

- Съществува и възможност, преводът на латински от Анастасий Библиотекар да е провокирал по-

късен славянски превод, който би могъл да е осъществен от Методий или от неговите ученици, какъвто 

е и Константин Преславски. 

- Коментираните документални свидетелства не могат да дадат повече информация за вероятната 

връзка между преводите на Църковното сказание и контактите между Анастасий Библиотекар и 

Константин-Кирил Философ. 

 В заключение не се твърди категорично, че изложените разнородни факти доказват причинно-

следствената връзка между контактите на Анастасий Библиотекар и Константин-Кирил Философ през 

868 - 869 г. и сведението за превода на Църковното сказание от гръцки език на латински. Съвпадането 

им, обаче, предполага възможна връзка между тях.  

 
4. Стоянова, Г. Значението на Църковното сказание за развитието на монашеството в 

България. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо 

Димитров. София, 2005, с.76-81. ISSN 1310-9928 

Статията разглежда Църковното сказание като важен текст за старобългарското християнско 

общество от Първото българско царство. Изтъкнато е специалното значение на Сказанието за 

монашеското съсловие, защото текстът разкрива освен символиката в устройството на храма и в 

литургията и монашеската нравственост и символиката в монашеското облекло. Приведени са 

текстологични съпоставки между Църковното сказание и Синайския евхологий, което показва 

значително единство в текстовите отрязъци. Обосновава се предназначението на паметника за 

обучение предимно на свещеници и монаси. Паметникът се разглежда в контекста и на други 

монашески четива от епохата на IХ - X век и се изтъква неговата важна дидактическа функция.  

 



5. Стоянова, Г. Преводаческото изкуство в Църковното сказание. – В: Проф. Тотю Тотев и 

столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 318-327. ISBN 10: 954-443-608-1; 13: 978-954-443-

608-7 

Статията коментира преводаческото изкуство в Църковното сказание – преводен 

старобългарски текст от IX – X век. Работи се със Синодален препис № 262 на паметника, а за гръцки 

текст се използва текст, приписван на св. Василий Велики, издаден от Ф. Брайтман през 1908 г. 

Представят се данни от подробно проучване на превода на Сказанието и различни елементи от 

преводаческата техника като: вмъкнати лексеми в превода или изпуснати, предаване на една дума чрез 

словосъчетание или обратното, заемки за предаването на специфична терминология и др. Преводът 

демонстрира разграничаване на близки по значение лексеми както между гръцките, така и между 

старобългарските. Стига се до изводи, че преводаческата техника представя точен във формално и в 

съдържателно отношение превод и че преводачът е талантлив книжовник, запознат със сложната 

материя на богослужението, поради което на места превежда и контекстуално. Преводът на 

Църковното сказание се свързва с преводите на Кирило-Методиевите ученици в България.   

 
6. Стоянова, Г. Славянската азбука в агиографски текстове от ІХ-ХІІ век. – В: Преславска 

книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 192-200. ISBN 954-577-401-0; 978-954-577-401-0 

Статията коментира добре познатия факт, че в пространните жития на двамата братя Кирил и 

Методий създаването на славянската азбука е споменато накратко. Това провокира още въпроси около 

това сведение. Коментарите се основават и на други старобългарски текстове, в които е отразено 

създаването на азбуката. Установява се, че във всички известни текстове, представени в статията, 

информацията за азбуката е оскъдна и преповтаря двете Пространни жития. Представя се хипотеза за 

възможните причини, поради които се премълчават подробности за създаването на азбуката. 

Отговорът на този въпрос е търсен не само в специфичния характер на агиографските текстове, но и в 

конкретни религиозни и политически ситуации, за какъвто се приема и конкретният случай.  

 
7. Стоянова, Г. Словесен образ на Христос-тетраморф в Църковното сказание. – В:  

Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 233-243. ISBN 978-954-577-492-8 

В статията се обръща внимание на една особеност в Църковното сказание – наличието на 

малък откъс, който няма до момента гръцко съответствие (намира се на л. 259b13 до л. 259с8 по 

Синодалния препис). Този кратък откъс представя Христос като тетраморф чрез символиката на 

четири животни – лъв, орел, теле и човек, които обикновено се използват като символи на четирите 

евангелия и евангелисти. Коментира се възможността този фрагмент да е вставка или на 

старобългарския преводач или на редактор. Съдържанието на този добавен текст се свързва с някои 

латински трудове – За Троицата и съчиненията за нея на Руперт, абат Туитиенсис, с коментара на 

Албини/Алкуин върху Апокалипсиса, но най-вече с Беседа върху книгата на пророк Иезекиил (22-ра 

хомилия) на папа Григорий Велики Двоеслов, в които се обясняват четирите животни като 

символизиращи именно Исус Христос, а не единствено четиримата евангелисти. “Добавката”, се 

представя като свидетелство за ерудицията на автора си, който познава езотеричния пласт на 

богослужението и е компетентен и в областта на латиноезичното богословие. 

 
8. Стоянова, Г. Агиографският канон според пространните жития на светите братя Кирил и 

Методий. – В: Представи за българския литературен канон. Книга I. Велико Търново: 

Фабер, 2009, с. 33-47. ISBN 978-954-400-120-9 

Статията представя първоначални проучвания на сходните моменти между Пространните 

жития на Солунските братя и текстове от предходната книжовна традиция. Като база за сравнение се 

използва изследването на А. Каждан върху византийската литература от VII-VIII век. Особено 

внимание се обръща по отношение на използваната топика. Установява се, че Пространните жития на 

Кирил и Методий напълно се вписват в разнообразието на византийската агиография от VII-VIII век и 

демонстрират равностойните таланти на старобългарските книжовници спрямо византийските. 

 
9. Стоянова, Г. Средновековният преписвач криптограф през ХV-ХVІ век (по два ръкописа 

от Троицко–Сергиевата лавра). – В: Епископ-Константинови четения – 2009. Професии и 

професионалисти. Шумен 21-22 05. 2009, Т. ХІV, с. 13-23. ISBN 1313-8286 

В статията се предлага опит за индиректно представяне на преписвачите чрез техния труд – 

ръкописите. Конкретно се работи с два преписа от Троицко-Сергиевата лавра – Сборник № 793 от XVI 

и Сборник № 765 от XV-XVI в., които съдържат тълкуванието на Соломоновата чаша. Коментира се 

умението на руския преписвач криптограф от XV-XVI в. да използва няколко графични системи. 

Анализират се и някои ортографски, криптографски и текстологични характеристики на двата преписа. 

Тези особености на двата преписа се разглеждат в по-широкия контекст на руската средновековна 



книжовна практика от XV-XVI в. Привеждат се и паралели от епиграфиката. Конкретните 

коментирани примери се представят като част от общата тенденция за промяна в светоусещането на 

личността и за себеизява в областта на преписваческата професия от епохата на XV-XVI век. 

 

10. Стоянова, Г. Откъсът за Соломоновата чаша от Пространното житие на Константин-

Кирил Философ (по непубликуван препис от Троицко-Сергиевата лавра). – В: Преславска 

книжовна школа. Т. 11. Шумен, 2010, с. 208-215. ISBN 978-954-400-440-8 

Коментира се непубликуван препис на откъс от ХІІІ глава на Пространното житие на св. 

Кирил, в който Константин-Кирил Философ тълкува надписа върху Соломоновата чаша. Този препис 

се намира в Сборник № 793 (1639) от Троицко–Сергиевата лавра. Представени са различни научни 

мнения относно автентичността и текстологията на откъса, като се акцентира върху изследванията на 

М. Капалдо и В. М. Луре. Разглежда се мястото на откъса за Соломоновата чаша в контекста на 

Пространното житие на Кирил. Коментират се самостоятелното разпространение и популярността на 

откъса в руската книжовна традиция. Публикува се текстът на фрагмента по преписа в Сборник № 793 

(1639) от Троицко–Сергиевата лавра, ХVІ век. 

 

11. Стоянова, Г. Слово за този временен живот на Петър Черноризец по непубликуван препис 

от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. – В: Акы бъчела любодэлна. Сборник 

в чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и 

ст.н.с. ІІ ст. Павел Георгиев. Шумен, 2010, с. 149-160. ISBN 978-954-400-421-7 

Статията представя нови данни за разпространението на словата на Петър Черноризец и 

конкретно за преписа на една извадка от неговите пространни слова – преписът на Слово за временния 

живот, който се намира в Сборник № 769 от Троицко–Сергиевата лавра, датиран началото на ХVІ век. 

Този препис е посочван последователно от йеромонах Иларий и йеромонах Арсений, от Б. Ст. Ангелов 

и от Р. Павлова, но на практика не е проучван и издаван. Коментарът и публикуването на текста се 

осъществява по електронното му представяне (ttp://www.stsl.ru/) в ръкописната сбирка на Троицко–

Сергиевата лавра в интернет. Поради този факт палеографските характеристики са представени 

частично и се ограничават само до някои лесно забележими и по-интересни особености на този препис. 

Прилага се систематизация на известните до сега преписи на Слово за временния живот, прави се 

съпоставка с други преписи и се публикува текстът на Словото по Тр.–Серг, № 769.  

 
12. Стоянова, Г. Представата за храма като феномен на християнската култура в Църковното 

сказание. – В: Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 309-319. ISBN 978-954-

577-559-8 

В статията се разглежда представата за храма в старобългарската култура от IX-Х век и 

конкретно в текста на Църковоното сказание, където освен че се разяснява символиката на литургията, 

се описва и обяснява същността на християнския храм. Описанието на храма е в началото на текста и 

обхваща 10 фрагмента (от л. 237d до л. 240с по Синодален препис), които с малки изключения са 

изградени по един и същ модел. Констатира се, че в началото се назовава обектът на тематичната 

единица; следва описание на предмета в неговата видима същност и обяснение за неговото подобие 

спрямо небесен прототип или символизирането на елемент от небесната йерархия. Тези два момента 

особено отчетливо се открояват в първите два пасажа от текста на Църковното сказание, отнасящи се 

до християнския храм като цяло. Църквата е разкрита в архитектурен и функционален аспект и в 

нейния абстрактен и езотеричен понятиен обхват. Посочва се, че ако другите текстове от 

старобългарската епоха (оригинални или преводни), които имат отношение към храма като феномен от 

християнската култура, отразяват частично неговата същност, значение и символика, то Църковното 

сказание съдържа спрямо тях много по-цялостна и задълбочена информация  – текст, който точно и 

подробно запознава с един от феномените на християнската вяра – храмът, който е „земния дом на 

Бога“. 

 
13. Стоянова, Г. Нов препис на Слово за правдата и неправдата от Петър Черноризец. – В: 

Търново и идеята за християнския универсализъм. Търновска книжовна школа. Т. 9. 

Девети международен симпозиум, 15-17 октомври 2009. Велико Търново, 2011, с. 122-137. 

ISBN 954-524-339-2 (T9) 

Представя се нов препис на Слово за правдата и неправдата от Петър Черноризец в ръкопис 

№ 203 (1574), Измарагд, от нач. на XVI век от Троицко-Сергиевата лавра. Систематизират се 

останалите известни преписи на Словото. Предлагат се текстологични наблюдения, както и коментар 

на разпространението на Словото в сборника Измарагд. Анализира се по-подробно и интерпретацията 

на Книга на пророк Исай (59 глава) в Слово за правдата и неправдата. Осмисля се фактът, че в ядрото 

на Измарагда са включени старобългарски по произход слова, което от своя страна е белег за 



авторитета на тези текстове в руската средновековна книжнина. Като приложение към статията се 

печата текстът на Слово за правдата и неправдата по ръкопис 203 от Троицко-Сергиевата лавра. 

 
14. Стоянова, Г. Нови свидетелства за разпространението на откъси от Църковното сказание. 

– В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 317-325. ISBN 978-954-400-692-1 

Статията представя нови данни за разпространението на отделни откъси от Църковното 

сказание в руската ръкописна традиция. Конкретно са коментирани два случая – преписи на  

фрагмента за монашеството в два ръкописа от Троицко-Сергиевата лавра - Тр. 205 (ръкопис № 205, 

Кормчая от ХVІ в.) и Тр. 206 (ръкопис № 206 (1954), Кормчая от ХVІ в.), които следват по-точно 

текста на пълните преписи, отколкото фрагментите в досегашните открити преписи на части от 

Църковното сказание – за антифоните и за символичното значение на хляба и чашата, публикувани от 

К. Куев (в Иван Александров сборник от 1348 г.). Това показва устойчивост на традицията във времето, 

като се има предвид, че останалите фрагменти от Църковното сказание, които се срещат в по-късните 

ръкописи, са в различна степен променени или редактирани. Включването на откъса за монашеското 

облекло в двата преписа на Кормчаята от ХVІ в.  предполага извода, че вероятно текстът на 

Църковното сказание е имал активен живот и авторитет в славянското средновековие. Намирането на 

различни по тематика откъси от Църковното сказание в състава на Кормчаята дава основание да се 

допълни представата за обхвата и характера на преписването на първите старобългарски преводни и 

оригинални съчинения, за преосмислянето им от руските книжовници според историко-културните 

условия на Руското средновековие. Такава тенденция се наблюдава например и спрямо други сборници 

с относително устойчив състав като Златоструй и Измарагд.  

 
15. Стоянова, Г. Цифрови несъответствия в книга Числа от Цар-Симеоновия исторически 

сборник (по препис от ХV век). – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 

277-292. ISBN 978-954-400-815-5 

Статията изследва един частен проблем по отношение на Цар Симеоновия исторически 

сборник, а имено – цифровите несъответствия в кн. Числа по руския препис от ХV век. Констатирани 

са общо 58 несъответствия, част от които се повтарят (в 1249 общо преведени стиха от кн. Числа). 

Ексцерпираните цифрови несъответствия се групират около няколко типа според различни формални 

белези. Някои грешки в кн. Числа от Цар Симеоновия исторически сборник са резултат от пропуск на 

цифра при изписването на определено число, например – липса/ненаписана буква (цифра) за 

означаване на хилядите. Друг вид грешки са резултат на добавяне на буква/цифра, а са отделени и 

такива, които вероятно се дължат на проблеми при диктовка. Обърнато е внимание и на грешките, 

които могат да се обяснят като резултат от глаголически прототип. Забелязват се и два случая на една и 

съща грешка в 4 глава на кн. Числа: липсва буквата/цифрата за означаване на единиците. В резултат на 

множеството коментирани грешки се предполага, че възприемането на кн. Числа от Цар Симеоновия 

исторически сборник е било повече в сферата на митологичните представи и знанието за отминали 

значими събития, а не в рамките на буквалното му разбиране на първичното ниво в текста (това 

донякъде се потвърждава и от по-свободното предаване на лични имена и топоними, което, зависи и от 

много други фактори). 

 
16. Стоянова, Г. Служба за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – 

СОФИЯ. – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел 

Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност «Теология» в Шуменския 

университет. Шумен, 2013, с. 234-248. ISBN 978-954-400-865-9; Същото и в: 
https://draganbachev.wordpress.com/page/60/ 

Представя се преписът на Службата за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от сбирката на 

ЦИАИ – София и се сравнява с по-ранния Типографски препис на службата от ХІ-ХІІ век (Миней за 

януари № 99 от Типографската сбирка, ЦГАДА, Москва). Констатира се запазване на акростиховия 

подпис КЛИМ, обхващащ 9-та песен и богородичния тропар, който представя познатия подпис на 

Климент Охридски. Поместеният в ръкопис № 403 канон за Евтимий Велики съвпада и по отношение 

на останалата част от запазения акростих в службата на Типографския препис (СВЯТ ПОУСТИНН 

... КЛИМ), описан от Кр. Станчев и Г. Попов. Службата от ЦИАИ съдържа и допълнението към 

четенето на името КЛИМ с ОС чрез включване в четенето на ирмосите от 8 и 9 песни, за което пише 

Веселин Панайотов, коментирайки подписа на Климент в службата от Празничен миней НБКМ № 113. 

В статията се публикува и пълният текст на Службата за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от 

сбирката на ЦИАИ като се печата във възможно най-близък вид до този в ръкописа. 

 

https://draganbachev.wordpress.com/page/60/


17. Стоянова,  Г. Чьтение книгь – християнска добродетел и агиографски топос в 

старобългарската книжнина. - Любословие, № 13, 2013, с. 75-88. ISSN 1314-6033 

Статията коментира темата за четенето на книгите, която се разглежда като християнска 

добродетел в по-широк план, като се започва от Библията, от агиографските текстове за Йоан Златоуст, 

Василий Велики, Кирил Александрийски, Григорий Богослов, Антоний Велики и се проследява в 

някои текстове от старобългарското книжовно наследство – Княжия сборник, предисловието на 

сборника Златоструй, Похвалата на цар Симеон от Изборника от 1073 г., обръща се по-голямо 

внимание на Слово на някой си монах за четенето на книгите от Изборника от 1076 г., коментират се 

примери от Пространното житие на Кирил, Житието на Ромил Видински от монах Григорий. 

Проследява се темата за четенето на книги и в руската ръкописна традиция в рамките на сборника 

Измарагд, който започва именно с няколко слова, посветени на тази тема. Стига се до извода, че по 

отношение на тази тема за четенето на книги Кириловото житие се явява генериращ модел за 

славянските книжовници.   

 
18. Стоянова, Г. Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната сбирка на 

Троицко-Сергиевата лавра. - Български език и литература, кн. 5, 2013, с. 462-473. ISSN 

1314–8516 (Online); ISSN 0323–9519 (Print),  WEB OF SCIENCE; ERIHPLUS; 

eLIBRARY.RU; EBSCO HOST; Google Scholar (реферина и индексирана) 

В статията се коментират някои жанрови особености на Проложното житие за Кирил 

Философ и се публикува негов препис от Троицко-Сергиевата лавра с разночетения по още четири 

негови преписа:  като основен се приема № 726 Пролог от XVI в., а разночетенията са по: № 723 

Пролог от XVI в., № 725 Пролог от 1562 г., № 727 Пролог от 1632 г. и Прилуцки пролог от XIV-XV в. 

(един от най-старите преписи на Проложното житие на Кирил – РНБ, ф. 573, СПб. Д. А. № А.I.264). 

Представените преписи допринасят за по-ясната представа за разпространението на Проложното 

житие за Кирил в руската ръкописна традиция и може да се използва като база за сравнение с други 

ръкописни сбирки в това отношение. 

 
19. Стоянова, Г. Книга Изход от Царсимеоновия (Григориев) исторически сборник 

(текстологични особености по Архивски препис от ХV век) – В: In honorem. 1. 

TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо 

Трендафилов. Шумен, 2013, с. 164-176. ISBN 978-954-400-933-5 

В тази статия се коментират някои текстологични характеристики на книга Изход от руския 

препис на Цар-Симеоновия исторически сборник от XV век (РГАДА, Москва, 181, № 279/658, ХV в., 

540 л.). Открояват се характерни текстологични особености – както някои непоследователности и 

повторения на фрагменти, така и контаминации между стихове или пропуски на определени стихове в 

кн. Изход от Архивския хронограф, които предполагат редакторска намеса. Предполага се, че 

повторените части свидетелстват за паралелно използване на два първообраза за съставянето на 

Архивския препис. Вероятно чрез тези повторения съставителят е акцентирал върху три момента от кн. 

Изход: върху работата по организирането на изграждането на храма, върху количеството на 

употребения материал при неговото изграждане и върху описанието на свещеническите дрехи на 

Аарон. Тези акценти обаче не хармонират идеологически с други характеристики на Арх. препис на кн. 

Изход, а именно с пропуските. Невключените части от библейския текст насочват към преднамерено 

изпускане, вероятно също идеологически мотивирано. 

 
20. Стоянова, Г. Старобългарският превод на Мъчение на св. Климент, папа римски. – В: In 

honorem. 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на 

проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 257-287. ISBN 978-619-00-0096-9 

Статията представя археографските проучвания за Мъчението на св. Климент, папа Римски и 

публикува два негови преписа от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра - № 669 от XV век 

и № 671 от първата четвърт на XVII век. Направени са текстологични съпоставки между тези два 

преписа и са коментирани промените в тях. Словото е разгледано и във връзка с Пространното 

житие на Кирил. Предлага се за първи път превод на Мъчението на св. Климент, папа Римски на 

съвременен български език по представените два преписа № 669 и № 671 от Троицката сбирка. 

 
21. Стоянова, Г. Декалогът в Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. 

Шумен, 2014, с. 319-329. ISBN 978-619-00-0138-6 

Статията доразвива тема от предходна публикация и предлага по-целенасочен коментир на 

някои особености в текста на Декалога от кн. Изход, Второзаконие и Левит от Цар-Симеоновия 

исторически сборник по руския препис от ХV век, известен като Архивски хронограф (РГАДА, 

Москва, ф. 181, № 279/658). Представените текстологични особености на двата варианта на кн. Изход в 



Архивския хронограф разкриват наличието на следи от предполагаема редакция, която води до промяна 

на значението на определени места в Декалога. Някои текстологични промени предполагат 

едновременното използване на два различни източника при съставянето на Архивския препис, които 

представляват две различни идеологически мотивирани версии на библейския текст. Вероятно това е 

причина общият вид на кн. Изход от Архивския хронограф да не е последователно издържан в 

идеологическо отношение и да представя два варианта на Декалога в този сборник. 

 
22. Стоянова, Г. Призренски препис на Църковното сказание. – В: Преславска книжовна 

школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 232-263. ISBN 978-619-00-0338-0 (студия) 

Представя се нов препис на Църковното сказание  – Призренски от ХVI век, който се намира в 

един сборник заедно с препис на Душановия законник. Спрямо известните досега четири пълни 

преписи на Църковното сказание в Призренския препис липсват частта, разясняваща монашеството, и 

краят на пълния вариант. Текстът на Църковното сказание в Призренския ръкопис е продължен с: 

фрагмент за клепалото и с правила за клириците. Тези теми   липсват в познатите пълни варианти на 

Църковното сказание и явно са добавени от преписвача на Призренския препис или от книжовника на 

неговия протограф. Засега Призренския препис е най-пълният препис на Църковното сказание освен 

известни вече четири пълни преписа – Синодален, Лаврентиев, Виенски и Барсов, възхождащи към 

първоначалния превод на текста през IX-X век.  

 

23. Стоянова, Г. Проложното житие за св. Сава Сръбски. - В: Търновска книжовна школа. Т. 

10. Велико Търново, 2015, с. 103-114. ISBN 954-524-339-2 (T10) 

В статията се коментира най-старият засега препис на Проложното житие на св. Сава 

Сръбски, което се намира в ръкопис № 403 от ЦИАИ (Служебен миней за януари и февруари от ХIII 

в.). Коментира се съдържанието на самата служба за св. Сава Сръбски от ЦИАИ, № 403, която отразява 

близък момент до пренасянето на мощите на светеца от Търново в Сърбия. Констатират се промени в 

службата спрямо по-късните й преписи в ръкописи от Троицко-Сергиевата лавра от XV – XVI. Тяхното 

паралелно разглеждане показва някои промени в съдържанието на Проложното житие за св. Сава 

Сръбски, вероятно резултат от адаптиране на текста за по-различна аудитория. Констатира се, че 

руските книжовници са отстранили конкретната информация, която е била важна в предна епоха, 

поради което избледнява националната принадлежност на светеца. 

 
24. Стоянова, Г. „Слово на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст за поста към 

неизвестен монах“.  – В: Преславска книжовна школа. Т. 16, Шумен, 2016, с. 175-203. ISBN 

978-619-00-0570-4 (студия) 

В студията се публикуват систематизирани археографски данни за познати и новооткрити 

преписи на Слово на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст към неизвестен монах за 

поста. Коментират се съдържанието и връзката му с другите известни слова на Петър Черноризец. 

Предлагат се лексикографски наблюдения, речникови и археографски справки за един рядко 

употребяван в славянските ръкописи композит - срѣдоградиѥ, който засега се среща само в превода на 

апостолския цитат от Послание до Ефесяни 2:14 или в негови перифрази. Коментира се и въпросът за 

авторството на Словото и се изказват различни доводи в полза на авторството на Петър Черноризец. 

Публикува се текстът на Словото на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст към 

неизвестен монах за поста по препис от Йосифо-Волоцкия манастир № 113/163.2(529.2), ХVI век. 

Този препис е предпочетен, защото в него се откриват явни следи от старобългарски протограф от Х 

век: запазване на © на етимологичните места; сричкотворни р и л; двойнствено число и др. Тези факти 

се приемат като подкрепящи тезата за авторството на старобългарския книжовник от Х век – Петър 

Черноризец. 

 

25. Стоянова, Г. Християнската символика на елена като агиографски и химнографски топос. 

– В: In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р 

Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 366-382. ISBN 978-619-00-0395-3 

Статията разглежда функцията и символиката на Псалм 41: 1-2 като част от изграждането на 

образа на светеца в агиографски и химнографски старобългарските и среднобългарските текстове. 

Коментарите включват както житийни текстове, така и химнографски и ораторски, тъй като те са 

свързани помежду си чрез култа към определен светец. Констатира се, че в агиографските текстове от 

ранния старобългарски период образът на елена от Пс. 41 не се споменава, но този псалом се използва 

активно от авторите исихасти, което го определя като симптоматичен за техните агиографски текстове. 

Разглежда се присъствието на Пс. 41 в творчеството на отците на църквата, които обвързват 

символиката на псалтирния цитат предимно с монашеското битие и светоусещане, със стремежа на 

монаха към Бога и откъсването от светския живот. С това значение и символика Пс. 41:1-2 се открива и 
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