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ДВА НАУЧНИ ФОРУМА, ПОСВЕТЕЫИ НА СЛАВЯНСКАТА ПАЛЕОГРАФИЯ 
ДИПЛОМАТИКА И СЕМИОГРАФИЯ 

От 27. IX. до 7. X. 1987 г. в София се проведе 
Третият международен семинар по славянска па
леография и дипломатика, организиран от Между-
народния Информационен Център за извори по 
историята на Балканите и Средиземноморието 
(CIBAL), Софийския университет „Климент Ох-
ридски" и Народната библиотека „Кирил и Ме-
тодий". В 15 доклада, изнесени от ученн от Бъл
гария, Румъния, СССР, СФРЮ и Холандия, бяха 
разгледаии проблемите на славянската палеогра
фия и дипломатика през периода от XV до XVIII в. 
Семинарът бе открит от генермния директор на 
CIBAL Ж. К а б а д а и е в. В приветственото си 
слово το:'ί очерта накратко дейността на CIBAL в 
периода между двата последни семчнарп. С едно-
минутно мълчание присъствуващите почегоха па-
метта на починалите през този период сътрудници 
на междуиародната организация. 

Встъпителна лекция на тема „Българското ръ-
кописно наследство през XV—XVIII в. и някои 
проблеми на историята на литературата и култу-
рата" прочете акад. П. Д и н е к о в (България). 
Той се спря на необходимоетта да се изеледва в 
палеографско отношение ръкописното наследство 
през XV—XVIII в. —период, от който притежаваме 
сравнително най-много ръкописи, на промените, 
настъпили в българската духовна култура след 
XV в. и най-вече на преходноетта от стара към 
нова литература като главна иегова характери
стика. Той подчерта развитието на междубалкан-
ските културни отношения, от които особен ин
терес представляват българо-сръбските и българо-
румънските отношения, както и културните връз-
кн с Централна и Западна Европа, възникването 
и развитието на литературата на българите-като-
лици през XVII и XVIII в. Като нов, характерен 
белег за този период беше изтъкнато разпростра-
нението на славянската печатна книга и влиянието 
й върху ръкописната книга. П. Динеков очерта 
основшгге задачи за изеледгане на ръкописното 
наследство във връзка с историята на българската 
литература. 

В началото па лекцнята си „Украсата па сла
вянската ръкописна книга на Балканите XV— 
XVIII в." А к с. Д ж у р о в а(България) напрази прег-

лед на някои общи положения в развитието на ръко
писната книга на Балканите в сравнение с предход-
ните XIII и XIV в., като отдели някои от характерните 
особености на балканската ръкописна книга; преме-
стването на скрипториите в манастирите, липсата на 
критическо четене на текста в сравнение съе съ-
щия период в западноевропейската литература, 
запазването на нормативите за израбтгване на кни-
гите от XIII—XIV в. и т. н. След това тя се спря 
подробно на характерните елементи на украсата 
на ръкописите и промените, настъпили в тях във 
връзка с функционализирането на украсата, напри
мер редуцирането на заставките и инициалите. 
А. Джурова разгледа и различните видове писмо, 
използувано в българските ръкописи и различните 
стилове украса, от които балканският стил с ос-
новен елемент плетеница е най-разпространен в 
периода от XV до XVIII в. Основно място в лек-
цията беше отделно иа влиянието на ислямските 
елементи върху укртсата на българските ръкописи, 
постепенното адаптиране на ръкописите за печат 
и в по-късно време влиянието на старопечатната 
книга вър<у ръкописите. По време на лекцията 
бяха прожектирани диапозитиви на балкански ръ
кописи. 

Д. П е т к а н о в а (България) разгледа под
робно дамаскините като тип ръкописи. Тя направи 
преглед на цялостните издания на дамаскини, исто
рията на проучпането на този вид паметници, раз-
пространението им, различните преводи на дамас-
кинови слова, различните по съетав сборници, 
които носят название дамаскини. Според Д. Пет
канова общите черти, които носят тези сборници, 
макар че някои от тях не съдържат нито едво 
дамаскиново слово, ни дава оснозание да ги наре
чем с тоза общо название. 

Лекцията си „Развитие на кирилското писмо 
и на ръкописната книга в българските земи през 
XV—XVIII в." Б. Р а й к о в (България) започна с 
преглед на ръкописната традиция през XIV в. не-
посредствено прели падането на България под 
турско робство. Той отдели няколко основни мо
мента, харпкгерии за този период — наличието на 
два водещи книжовни центра — Търново и Атон, 
връзката на българската ръкописна традиция с 



гръиката от това време, господствуването на 
уставного писмо до средата на XIV в. и в същото 
време развитието на българския полуустав и по-
степенната му гърпизация, която довежда до поя-
вата на т. нар. александрийско или герасимово 
писмо. След турското нашествие българските кни-
жовни центрове се преместват на запад — в Рил-
ския манастир, Видин, София. Основен белег на 
този период е постепенною ^ближаване на бал-
канските култури, специално на българската и 
сръбската, чиято основпа проява е появата на Ре-
савската школа, която от края на XV до края на 
XVII в. владее по-голямата част от Балканския 
полуостров. Б. Райков обърна внимание на про-
цеса на преместване на книжовните средища от 
запад на изток, който започва от втората половина 
на XV в., след което направи преглед на основ-
ните характсрни особености на кирилското писмо 
и графика през различимте етапи на развитие от 
XV до XVIII в. След лекцията беше пронедено 
практическо занимание, на което бяха показани 
някои от ръкописите, пазени в Народната биб
лиотека „Кирил и Методий". 

К р. С т а н ч е в (България) посвети лекцията 
си на проблемите на билингвизма и биграфията в 
българската книжнина през XVII—XIX в. Особено 
внимание той отдели на първия случай на бигра-
фия в български ръкописи — кирилските написа
ния в миниатюрите на Асеманиевото евангелие. 
През периода XI—XII в. след падането на Бълга
рия под византийско владичество се наблюдава 
т. нар. културен билингвизъм — при използува-
нето на гръцки и старобългарски в богослужеб-
ната практика. Периодът от XIII в. до XVB. e характе
рен с т. нар. „грамотен" билингвизъм. който предпо-
лага знанието и на двата езика.Като илюстрация беше 
даден български епиграфски материалу който се сре-
щат чисто гръцки думи. В по-късно време, след пада
нето на България под турско робство, често се наблю
дава изписване с кирилски букви на различии езици 
или на български език с латински и гръцки бук
ви — например цялата литература на българите-
католици, написана па латиница, на която Кр. Стан 
чев обърна специално внимание. Като пример за 
билингвизъм беше дадена и цялата литература, 
написана на румънски с кирилски букви. В края 
на изложението си Кр- Станчев подчерта, че нау-
ката все още е длъжник на тези ръкописи, конто 
чакат своето проучване. 

Третият ден на семинара беше посветен из-
цяло на проблемите на кирилското писмо и ръко-
писната книга в Русия. А. А м о с о в (СССР) се 
зангма подробно с развитието на кирилското пис
мо в Русия през периода от XV до XVIII в. В на-
чалото на лекцията си той подчерта, че за да 
имаме представа за развитието на кирилското пис
мо през този период, трябва да отчитаме факта, 
че от цялото многообразие от ръкописи през сред-
новековието се е залазила мизерна част, а и това, 
което се е запазило, все още не е добре проучено. 
Така че изводите, конто можем да направим, са 
само предварителни и в никакъв случай не са 
окочателни. Той обрисува картината на съвремен-
ното състояние на неиздирените и непубликувани 
ръкописи в СССР и подчерта, че засега не можем 
Да говорим за самото развитие, а само за тенден-
циите на развитието на кирилицата в Русия. След 

като се спря на основните типове писмо в Русия 
през XV в. — устав, полуустав и скоропис, с тех-
ните характерни особености, А. Амосов проследи 
развитието им до края на XVIII в. и набеляза 
основните признаци на датиране според очерта-
нията на буквите. При този преглед не бяха за-
бравени и чисто технически подробности с голямо 
практическо значение — начините на писане в 
различните скриптории, постепенною освобождавзне 
на ръката, което води до развитието на скорописа 
и т. н. А. Амосов отбеляза и основните тенденции 
в развитието на графиката на руската кирилица — 
опростяването на буквите и сливането им, посте
пенною изместване на полуустава от гръцкия ско
ропис. В края на лекцията бяха разгледани основ
ните проблеми, конто стоят за разрешаване пред 
учените-палеографи: разширяване на базата от 
ръкописи, въвеждане на нови машинни методи 
за анализ, включването на палеографските особе
ности при описването на ръкописите в каталозите, 
създаване на помощни албуми и справочници и др. 

Във втората си лекция А. А м о с о в се спря на 
взаимодействието между руската ръкописна и пе-
чатна книга. С въвеждането на книгопечатането 
в Русия през XV в. се забелязва подражание на 
печатната книга според ръкописите и единство на 
графиката. Основен печатен шрифт става москов-
ският полуустав във високия му вариант. Лекто-
рът засегна и един немаловажен въпрос — изчи-
сляването на тиража на старопечатните книги, за 
което даде интересни подробности. Влиянието на 
ръкописната книга се забелязва и върху украсата 
на книгите — от балканския и неовизангийския 
'тил до московския пищен барок и рококо. От 
своя страна и печатната книга въздействува върху 
ръкописите — в някои от тях се забелязва стре-
меж да се уподоби печатна страница с полета от
страни и отгоре, а също така и съвършенно из
писване на буквите. 

Южнославянските творби и мотиви в руската 
ръкописна традиция през XV—XVIII в. беше те-
мата на И. К а л и г а н о в (СССР). „В по-късните 
векове идеите и мотивите, проникнали в руската 
книжнина са най-малко", подчерта той. Например 
историята на Паисий е позната само в един руски 
препис, дамаскините от XVII в. — само в два. 
За сметка на това произведенията на Софийската 
школа са много популярни в Русия. Като пример 
И. Калиганов посочи творбите, свързани с култа 
към Георги Нови Софийски, конто не само са поз-
нати в Русия, Атон и Сърбия, но са получили и 
нови версии в Русия — например Житието на 
Георги Нови Софийски. Авторът засегна и някои 
въпроси около проникването на култа към Иван 
Рилски в Русия. Според него не може да се смята, 
че тези произведения са навлезли в руската лите
ратура през периода от XI до XIV в., след като 
първата приписка, посветена на този светец, е в 
Галицкото евангелие от XIV в., както и имею на 
гр. Рилск да се свързва с ранна изява на култа 
към Иван Рилски. И. Калиганов смята, че не може 
един славянски светец да е бил канонизиран през 
XI—XII в. Освен това той изказа мнението, че 
Второю южнославянско влияние в езика на рус-
ките ръкописи се е проявило не по-рано от вто
рата половина на XV в. Накрая на изложението си 

лекторът обърна внимание на термина „кодиколо-
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гил\ Според него този термин не бива да се свързва 
с думата codex, а да се разбира цялата информа
ция, конто носи един ръкопис — език, стил, палео
графия и пр. 
i А. М л а д е н о в и ч (СФРЮ) се спря на отно-
шението между говоримия сръбски език, стария 
сръбски книжовен език истаробългарски. В началото 
на лекцията си той анализираособеностите на вокал-
ната и консонантната система на щокавския диалект 
вЦентрална и Южна Сърбия, легнал по-късно в ос-
новата на стария сръбски книжовен език, големите 
промени, настъпили в говоримия сръбски език 
преди идването на старобългарската иисменост, 
някои от конто са засвидетелствувани още в най-
ранните ръкописи от сръбска редакция. Освен 
това А. Младенович говори за някои от разликите 
между гочоримия и книжовния сръбски език и 
даде примери на взаимно проникване на нормите 
им, отразено в някои паметници. Ог 1726 г. сръб-
ската църкна преминава HI богослужение на рус-
ко-славянеки език, навлизат и печатните руски 
книги, коего води до нови промени в сръбския 
език. С постепенната сърбизация в произношение-
то на новата руска графия завършва този период 
от развоя на сръбския език. С двете реформи на 
Вук Караджич от 1814 и 1818 г. се слага началото 
на съвремемния сръбски правопис. По времс на 
лекцията бяха показани и образци на сръбски 
ръкописи, притежание на НБКМ. 

Лекцията на Е. К о ц е в а (България) беше 
посветена на взаимодействието между ръкописната 
и староиечатната книга на Балканите от края на 
XV до края на XVIII в. В началото тя се спря на 
основните политически фактори, иодпомагащи рлз-
витието на книгопечатането на Балканите, като 
например вноса на хартия и равного и разпреде-
ление между българи и турци и др. Е. Коцева 
обърна внимание на отношение™ между ръкопис
ната книга и печатната и подчерта, че между тях 
съществува приемственост и не бива да се делят. 
Към края на XIV в. се извършва унификация на 
богослужебните книги — в разположението на тек-
стовата колона, размерите й, мястото на пасхал-
ните таблици; унифицират се сигналните шриф-
тове, появяват се специа/шзирани преписвачи на 
ръкописи. Като пример за такава специалхзирана 
дейност бяха посочени ръкописите на Висарион 
Дебърски, който преписва предимно сборници, и 
на Йоан Кратовски, който се занимава с препис-
ване на богослужебни и литургични ръкописи. 
Появата на старопечатнага книга оказва влияние 
на ръкописната, като например ръкописите на Бач-
копския и Рилския манастир, в който има рисунки 
с тънко перо и арабски цчфри. Накрап Е. Ксцева 
обърна внимание на един непроучван проблем — 
размерите на печатните и ръкописните книги и 
тяхното съотношение. От примерите, конто тя 
даде, пролича, че размерът на ръкописите отго-
варя на размера на печатните книги. 

А. М и н ч е в а (България) се спря на езиково-
правописните проблеми на балканските славянски 
ръкочиси през XV—XVIII в. Тя отбеляза различ
ного развитие на ръкописната традиция в България. 
Сърбия и Румъния през разглеждания период и 
на историко-политическите фактори за тези раз
личия. Докато в България се наблюдава редуци-
ране на жанрового разнообразие, то в свободните 

Сърбия и Румъния се развива и деловата писме
ност, започват и първите художествени преводц. 
Така например за разлика от България в Сърбия 
през XVIII в. вече се развива тип книжовен език 
със своя норма, т. нар. сръбско-словенски език. 
За да се разбере по-добре състоянието на кни-
жовността в тогапашна България, би трябвало 
според авторката да се поставят за изследване 
следните задачи : точного описване на ръкописните 
правила на всеки ръкопис; да се проучи езикът 
на оригиналните произведения от тази епоха ; нор. 
мата, а не само езикът на пригшските; езикът на 
книжовниците от XVIII в., а не само на Паисий; 
епиграфският материал. Специално внимание тряб-
ва да се обърне на ресавските ръкописи, за да се 
отделят сръбските и българските черти в тих. 
Накрая А. Минчева се спря на проблема за чер-
ковнославянската редакция, като подчерта, че тряб-
ва да се различава черковнослэвянският правопис 
от черковнославянскага редакция. 

Проучването на оригинални документа, копия 
и фалшификати въз основа на вариантите на ки-
рнлского писмо през XV—XVIII в. беше темата 
на О. Г у ц у (Румъния). Тя очерта специфичните 
особености на румънско-славянската писменост, като 
най-подробно се спря на големия брой съкраще-
ния и лигагури и тяхното развитие. С помощта 
на тези съкращения и лигагури, в зависимост от 
гяхната графика, биха могли да се датират някои 
ръкописи, без, разбира се, това да е единственият 
признак. Трябва да се вземат предвид украсата, 
материалът, на който са написани, и много други 
фактори. О. Гуцу даде пример с две грамоти на 
манастира Нямц, едната на пергамент, а другата 
на хартия, с идентично съдържание, за конто се 
е смятало, че произхождат от началото на XIV в. 
След подробен палеографски анализ едната от тях 
се оказва копие на другата, направено в края на 
XVI — началото на XVII в. 

Кл. И в а н о в а (България) се спря на бъл-
гарската ръкописна традиция в Румъния и в ру-
мънските библиотеки. Тя изтъкна, че един от ос
новните проблеми в проучването на тази книжнина 
е липсата на каталог на всички ръкописи, възник-
нали във Влашко и Молдавия. Докато до XIV в. 
не може да се направи рззлика между ръкописите, 
възникнали в Румъния или България, от XV в. 
нататък разликата е много ярка, защото в румън-
ската писменост се извършва кодификация на пра-
вописа (за съжаление не може да се каже къде, 
кога и от кого). Кл. Иванова проследи и пътя на 
проникване на българската книга в Румъния, като 
даде примери на приписки, конто доказват бъл-
гарския характер на ръкописите, и подчерта, че 
единствената рлзлика с българските ръкописи от 
това време (например сборниците със смесено 
съдържание) е в кодификацията, в правописа. 

Докладът на Й. П о п о в с к и (Холандия) пред-
стави един интересен нов метод на съпоставка на 
ръкописи с компютър. От изследваните 5 преписа 
от различно време и различен произход най-ста-
рите дза — Вэскресенски № 30 и Троицки № 12, 
съответно от XI и XII в., са блли в пряка връзка 
(Троицки № 12 е препис, направен от Воскресен-
ски №30). В подкрепа на това твърдение бяха 
дадени убедителни доказателства за взаимодейст
вието между двата ръкописа — неясно изписаното 
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Ирайно -н във ВоскрееенСкия препиС се преДава £ 
.ь в Троицкия ; поради неправилно прочитане от 
страна на преписвача написанието сьм\Ит със 
стилизирано \l· във Воскресенския се превръща в 
слмтонъ в Трэицкия препис и др. На основата на 
тези и други наблюдения (например замяна на А 
с t) И. Поповски достигна до извода, че Воскре-
сенският препис от XI в, не е руски. 

В рамките на семинара се проведе и дискусия 
на тема „Датиране на средновековните славянски 
ръкописи — методика и достижения" с водещи 
О. А. Князевская и Боряна Велчева. В своего из
ложение О. А. К н я з е в с к а я подчерта, че най-
големи проблеми при датирането поставят перга-
ментните ръкописи до XIII в. Б. В е л ч е в а (Бъл
гария) и А.-М. Тотоманова (България) поставиха 
въпроса за противоречията между езикови и палео-
графски черти, които се наблюдават при някои 
ръкописи. А. Амосов (СССР), И. Калиганоа (СССР) 
и Кл. Иванова (България) разискваха по пробле
мите на филиграните като метод за датиране на 
ръколисите. Беше поставен въпросът за издаване 
на албуми на неизвестните досега филиграни, а 
също така и на образци на почерците, срещащи 
се в ръколисите от XI до XIV в. На дискусията 
се изказаха още Е. Коцева (България), Б. Райков 
България), А. Минчева (България) и др. 

В обобщението си за работата на Третия се
минар по славянска палеография и дипломатика 
Кр. Станчев изтъкна, че той е протекъл успешно. 
Изказани са много нови идеи и постановки около 
проблемите на славянската палеография. Той съоб-
щи, че се предвижда следващият четвърти семинар 
да бъде посветен на въпросите на глаголицата и 
глаголическите ръкописи, включително и хърват-
ската глаголица. Семинарът беше закрит от гене-
ралния директор на CIBAL др. Ж. Кабадаиев. В сло-
вото си той подчерта, че практиката на CIBAL да 
организира семинари и конференции по тесни 
проблеми, с участието на водещи специалисти, 
дава своите добри резултати и заяви, че CIBAL 
ще съдействува с всички сили за издаването на 
всякакъв вид албуми, каталози и друга помощна 
литература. 

Участниците в Семинара се включиха и в про-
ведената непосредствено след него международна 
научна конференция „Проблеми на балканската 
музикална палеография и семиография до началото 
на XIX в.", организирана от Международния ин
формационен център за извори по историята на 
Балканите и Средиземноморието (CIBAL), Инсти
тута по музикознание при Българската академия 
на науките и Народната библиотека „Кирил и Ме-
тодий". Такъв тип конференция, тематично цен-
трирана върху проблемите на музикалната палео
графия и семиография, организирана за първи път 
У нас, е рядка проява и в международната научна 
практика, особено по отношение на византийско-
славянската музикално-писмена традиция на Бал-
каните през XV—VVIIIB. Изнесени бяха 10 док
лада от учени-музиковеди от България, СФРЮ, 
СССР и ФРГ. 

В доклада си .Многоголосные (партесные) обра
ботки болгарского роспева в крюковых рукописях 
конца XVII — начала XVIII века (нотация, деши

фровка, формообразование, интонациОнно-стиЛиСти-
ческая сущность) А. К о п о т о п (СССР) въведе 
нови паметници на многогласии разработки на 
„Болгарский роспев" и даде нова приносна интер
претация в семиографски аспект на т. нар. „стран-
ни помети" в руската невмена писменостот XVIII в., 
която значително обогатява възможностите за пра-
вилно транскрибиране на невмените записи от това 
време. 

М. Д и м и т р о в а (България) изнесе доклад 
на тема: „Към въпроса за типологията на Скит-
ските музикални ръкописи", в който даде ново 
тълкуваие на участието на ирмологическия цикъл 
в т. нар. „Скитски" (произхождащи от Манявскня 
Голям Скит в Карпатите) ирмолози на „Болгар
ский роспев" от XVII—XVIII в., очерта свособра-
зието на тези сборници и отразенага в тях „бъл-
гарска" певческа практика. 

Ново музикално-теорегично интерпретиране на 
съотношението невмен знак, сричка и тонема (еле-
мент на мелодията), революционно по отношение 
на досегашните музикално-семиографски теории, 
представи пред специалистите Г. К а р а с т о я н о в 
(България) в доклада си „Знамената като тз-
немно-прозодемен тип знаци". Той очерта нови 
перспектива за дешифрирането на ранната руска 
знаменна нотация (от XII до XV в), останала до
сега недостъпна за транскрибиране. 

Музикално-палеографскитеособености на Атин-
ския ръкопис № 928 от XV в. спряха вниманието 
на Е. Т о н ч е в а (България). Тя предсгави своето 
откритие на важна музикално-палеографска особе-
ност в основен по значение за балканската гръцко-
славянска песенност от XV в. извор — т. нар. 
Исайева антология от Жеглиговския манастир в 
Скопска Черна гора. Тази особеност предлага нови 
възможности за анализ на късновизантийското нев-
мено писмо и музика и по-специално на стилисти-
ката на творчеството по типизирани музикални 
фигури-тезиси. 

Интересни палеографски наблюдения, разши-
ряващи перспективите за разкритие на разнооб-
разието в интонираието на богослужебните тек-
стове във византийско-славянската богослужебпа 
практика, направи Е. К о ц е в а (България) в изло
жением) си на тема „Зависимост между знака за 
сегментация и сигналната буква (по материали от 
X—XIV в.). 

С. Г о л а б о в с к и (СФРЮ) в доклада си 
„Византийските музикални ръкописи от Охрид" 
направи опис на сбирката ранни музикални ръко
писи (до XV в.) в хранилищата на Охрид, които 
представляват цепни извори за балканската цър-
ковно-певческа традиция. 

С доклада си „Фрагмент с къснозизантийска 
нотация от Градския исторически музей — Сли-
вен" Ст. Хърков и А. Атанасов (България) въве-
доха нов паметник на църковно-певческага прак
тика в България от XVIII в., чиито приписки-
певчески пояснения имат значение при разработ-
ването на проблема за „музикалната екзегетика" 
(изменения в църковно-певческата практика, на-
стъпили при прехода от средновековие към ново 
време) на Балканите. 

Кр. Хани к (ФРГ) направи важен принос за 
характеризирането на специфичните за късновизан-
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Тийскйя период калофонни („сладкогласии*) жан-
рове „прологос* и „крагимата", респ. на тяхното 
съотношение в богослужебната практика. 

Значими факта за важен момент в балкан-
ската църковно-певческа практика — прехода от 
ръкописа към нотопечатането в началото на VIX в. — 
представи Д. П е т р о в и ч (СФРЮ). 

В доклада си ,3а знаыите „афона* през късно-
и поствизантииския период (върху материали от 
цикъла „Господи воззвах*)" Св. К у ю м д ж и е в а 
(България) изнесе опита си за детайлно класифи-

циране на оСновён клас невмени знаци в къенб-
поствизантийската музикална писменост, с оглед 
на нейните изменении, настъпили през „музикално-
екзегетическия" период. 

След всяко от заседанията се провеждаха 
продължителни дискусии, конто протичаха в коле-
гиална атмосфера. В изказването си при закрива-
нето на конференцията А. Конотоп даде висока 
оценка за работата на конференцията като подчерта 
големия й научен принос в областта на балкац-
ската музикална палеография и семиография. 
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