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Abstract: This is a review of the book История славянобългарска. Гладичов препис [Vlad 

Gladichov's Copy of Istoriya Slavyanobologarskaya by Paisius of Hilandar] compiled by 

Darinka Karadzhova. This book contains an edition of the copy of Paisius of Hilandar's 

famous History of the Bulgarians of 1672. The copy was made by Vlad Gladichov in 1809 

from the copy made by Panteleimon, prohegoumenos of the Hilandar Monastery, a copy 

which he brought to Ruse. The book under review contains a facsimile edition of Vlad 

Gladichov's copy accompanied by a transcript with Standard Modern Bulgarian orthography 

and information on archaic words. The book also features studies on the copyist and his 

sources by Darinka Karadzhova, Nadezhda Dragova and Ivan Haralampiev.  
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История славянобългарска. Гладичов препис. Изследване и текст. 

Изд. "Болид-Инс", София, 2012, 296 с. + 182 с. фот. изд., ISBN: 978-954-

394-100-1 (Съст. и отг. ред. Даринка Караджова) 
 

История славянобългарска. Гладичов препис. Изследване и текст е първото 

издание от серията на Библиотека „Четвърт хилядолетие История славянобългарска”, 

която представя юбилейни публикации във връзка с 250-годишнината от създаването 

на Паисиевата творба. Авторският колектив, който създава този труд, е изграден от 

учени, които са утвърдени изследователи на историята на българския език и 

българската литература, а в определена степен са свързани и с паисиезнанието. Това са 

Надежда Драгова, Иван Харалампиев, Даринка Караджова, Маргарет Димитрова, 

Димитър Пеев, Аделина Германова и Росица Кирилова. В книгата съвсем обосновано 

са включени както авторски изследвания, свързани с ръкописа и неговия автор, така и 

наборно и фототипно издание на Гладичовия препис (1809 г.), който се съхранява в 

Териториалния държавен архив ‒ Велико Търново (ТДА, ф. 165, оп. 2, а.е. 3). 

Още в самото начало е изяснена причината, поради която колективът избира именно 

този ръкопис сред многобройните преписи на Паисиевата История. В този паметник 

авторите виждат „сигнал, че Учебникът по История славянобългарска на поп Стойко 

Владиславов (Софроний) от 1781 г. е бивал предизвикателство и кураж за политически 

осмислени дела на българите под игото” (с. 10).  

В Част 1. Изследвания са представени проучванията на Д. Караджова, Н. 

Драгова и Ив. Харалампиев във връзка с Гладичовия препис. Тези самостоятелни 

изследвания са обединени от темата в една своеобразна колективна монография, която 
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дава широк поглед върху личността и делото на Влад Гладичов и особеностите 

(правописно-езикови, палеографски и др.) на неговото произведение. 

В първото свое проучване Даринка Караджова запознава читателите с живота и делото 

на Влад Поппетков Гладичов (с. 19-40), който доскоро като че ли оставаше малко 

встрани от бележитите личности на Възраждането. Като се опира на всички 

изследвания, които споменават Влад Гладичов, неговите ръкописи, приписки и 

документи, Д. Караджова очертава облика на възрожденеца и книжовника и показва 

широтата на неговото книжовно (5 ръкописа) и документално (3 документа) 

наследство. 

Надежда Драгова спира своето внимание на Софрониевата концепция за 

създаване на учебникарски вариант (1781) на „История славянобългарска” по преписа 

от 1765 (с. 41-66). Според Драгова ръкописът „не е втори препис на поп Стойко”, а 

представлява „друга степен на познаваемост, достъпна за детската възраст, разказана на 

живия език за български царе, герои и светци, които са се родили и осъществили в 

познат на подрастващите природен свят (...) и говорят български” (с. 43). Софрониевата 

редакция достига до нас в 11 преписа, като един от тях е този на Влад Гладичов. 

Книжовникът преписва своя ръкопис от Пантелеймоновия препис на Софрониевия 

учебникарски вариант. 

В следващото изследване Даринка Караджова прави палеографско описание на 

Гладичовия препис (с. 67-77). Авторката изтъква, че особено ценни за учените са 

летописните добавки, маргиналните пояснения и допълнения, някои от които са по-

късни и не се свързват с Влад Гладичов. Тези бележки са публикувани в края на 

статията (с.72-77). 

В последната работа от изследователската част Иван Харалампиев анализира 

текста и езика на ръкописа (с. 78-102), като ги съпоставя с тези на Пантелеймоновия 

препис. „Текстологичната съпоставка между двата преписа показва, че Влад Гладичов 

се е отнасял на много места твърде свободно към текста на Панталеймон” (с. 79). 

Според Харалампиев добавките в ръкописа на Гладичов са продиктувани от 

намерението му да направи изложението разбираемо за читателя (с. 81). Освен това 

книжовникът пропуска думи и изрази от подложката. Това се свързва с неговото 

„критично отношение към текста на Паисиевата История” (84). Езиково-правописният 

анализ на Гладичовия препис включва проследяване на фонетичните, морфологичните 

и лексикалните черти на ръкописа. 

Посочените по-горе изследвания представят подробна информация за Влад Гладичов и 

неговото произведение. Анализите дават възможност за допълване и коригиране на 

класификацията на преписите на Паисиевата история и с това те представляват 

съществен принос към паисиезнанието. 

В началото на Част 2. Гладичов препис. Текст. Маргарет Димитрова представя 

принципите на наборното издание (с. 105-108). Наборният текст се характеризира с 

множество опростявания на правописа, но този подход е напълно оправдан с оглед на 

това, че Гладичовият препис е публикуван и фототипно. Така е дадена възможност и на 

обикновения читател ‒ т.е. този, който няма професионални филологически познания, 

да влезе в контакт с текста и да го възприеме и осмисли. Принципите на наборното 

издание са изработени по идея на Н. Драгова и със съветите на Иван Добрев и Д. 

Караджова. 

Веднага след това в книгата са поместени списък със съкращенията (с. 108-110) 

и кратък речник на често срещаните архаични форми (с. 110-114). С тази допълнителна 

справочна информация се улеснява съвременният читател при работата му с текста. 
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Самото наборно издание (с. 117-293) следва редовете и страниците в ръкописа. За 

улеснение всеки от редовете е номериран, а червенописът е обособен чрез получер 

шрифт. 

Фототипното издание прави впечатление с високото качество на снимките от 

паметника. Съвременните фотоапарати с висока разделителна способност дават много 

добри възможности за дигитализиране на ръкописи. Фотографиите са дело на Димитър 

Пеев, който като участник в проект „Четвърт хилядолетие История славянобългарска” 

успя да направи дигитални копия на повечето от известните преписи на Паисиевата 

История и свързаните с нея царственици (преправки). 

Безспорно тази книга е ценна добавка към съкровищницата от издадени 

ръкописи. Публикацията е предназначена както за филолози, така и за неспециалисти и 

всеки, който се интересува от българската история ‒ такава, каквато са я познавали 

нашите възрожденци, може да изпита истинско удоволствие при четенето на книгата. С 

публикуването на Гладичовия препис авторите задават модел за издаване на ръкописи 

от историята на българския език, при който научните изследвания се съчетават с 

опростено наборно издание с осъвременен правопис плюс фототипия. 


