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КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

На 11 май 1990 г. в Софийский университет 
с е проведоха традиционните VI кириломето-
диевски четения, организирани от Катедрата 
по кирилометодиевистика кт м Факултета по 
славянски филологии. В 12 доклада бяха 
разгледани проблеми, обхващащн Кирило-Ме-
тодиевото дело, ноетиката на Климент Охрнд-
ски, наблюдения втрху някои среднобтлгар-
ски р'копией, езикови явления, гргцки заемки 
в старобългарски език, жанрови особености 
на определени творби, сгпоставителен анализ 
на някои съчинения и евангелски текст, черти 
на средновековната българска топонимия, но
во разчитанс па важнн приписки в триода. 

Ако следваме хрокологията на четенията, 
на гпрво място ще спрем вниманието си на 
докладите с литературоведска насоченост. Раз-
нообразието на проблематиката не ни позволява 
да обединим темите, затова нека сб'рнем по-
глед към доклада на Св. Н и к о л о в а „За 
първата научна публикация в облаетта на ки-
рилометодиевистиката". Като се базира вгрху 
характерните ссобености на науката на но-
вото време, авторката определи за пай-ранка 
научна публикация подготвения от Готфрнд 
Хеншен и Даниел Папеброх очерк за Кирил и 
Методий, придружен с издания на текстовете 
на н я кол ко изключително важни кнриломе-
тодиевски извора и отпечатана в т. 2 на „Acta 
Sanctorum" през 1668 г. в Антверпен. Св. 
Николова обърна внимание на отличнтелните 
моменти в тази публикация, като изпкна, 
че двамата автори правят опит да стберат и 
осмислят венчки натрупани знания за Кирило-
Методиевото дело от твт рде широк крхг из-
точници — „Bohemia Pia" (1608), съчинението 
на кардинал Цезар Бароний „Annales Eccle-
siastici a Christo natu ad annum 1198. I—XII" 
(Romae, 1588—1607), анотираното от Баооний 
издание „Martyrologium Romanum" (1586), „Кго-
nika ceska" (1541) от Вацлав Хайек, едчи-
нения на Йоан Дубравиус, 1552 г., на Петрус 
де Наталибус, 1369—1371 г. и други. Посо-
чено бе, че днес в науката становищата по 
голяма част от сведенията за живота и делото 
на Кирил и Методий не сгвпадат с отноше
ние™ на Хеншен и Папеброх, тъй като несрав
нимо по-обширна и по-различна е изворовата 

база. Св. Николова смята, че именно поради 
това в тяхната публикация има редица виж-
дания, конто остават в сила и сега както по 
отношение на някои по-конкретни, така и по 
най-глобалгите проблеми (например свързва-
нето на Кирило-Методиевото дело главно с 
моравците, българите и чехите). 

Като посочи някои несъвт ршенства в ме-
тодологията на Хеншен и Папеброх, Св. Ни
колова направи заключение, че тр-удът им за-
дтлго определя облика на следващите публи
кации по делото на солунските просветители; 
практически той ноставя началото на цял 
етап в развоя на кирклометодиевските из-
следвания, който продтлжава чак до началото 
на XIX век. 

Творчеството на бележития Кирило-Ме-
тодиев ученик Климент Охридски продтлжава 
да привлича вниманкето на медиевистите. 
Два от докладите засягаха въпроси от облаетта 
на поетиката на талантливия книжовник. 
Темата на доклада на Е. К о ц е в а „Пох-
вално слово за Михаил и Гавриил от Климент 
Охридски — опит за ттлкуване на някои срав
нения" постави важни проблеми за нова ин
терпретация на образноетта в някои съчине
ния на Климент Охридски. Оснбвните соо
бражения на авторката бяха изграденй втз 
основа на дисертаииите на В. Иванова и И. 
Христова, стздали предпоставки за нови из-
следвания. Тя изрази свое мнение по атрибу-
тирането на образи и символика, имащи зна
чение за проучването на авторовия замисъл у 
Климент Охридски, за онези страни на него-
вото творчество, конто го свързват с апостоли-
ческата дейност в България и с утвърждава-
нето на българската православна църква, с 
идемте на византийското православие след 
победата на икокопочитането, а сгщо и с теми 
и образи, имащи значение за формирането на 
специфичного в българската и в славянската 
православна общност. 

Т. С л а в о в а разгледа „Библейските ци
тата у Климент Охридски" с оглед на тексто-
логическата история на старо- и новозавет-
нпте книги. В работата бе определено значе-
нието на използуваните в развоя на старобъл-
гарския извод на Светото писание цитати. 
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Тя определи два осиовни типа цитата: точни 
и перифразирани, като ги характеризира де-
тайлно и обърна внимание на такива същест-
вени особености като точно позоваване на биб-
лейските книги, цитирането по памет, откло
нения от птрвоизточннка, употреба на преслав-
ска лексика. Според Т. Славова по време на 
създаване на Климентовите слова втората, 
преславска, редакция на старсбт лгарските бо-
гослужебни книги вероятно все още не е била 
официално утвтрдена като духовен и държав-
нически акт. Необходимо би било библей-
ските цитати у Климент да се съпоставят с 
фрагментите от Светото писание и в други 
орнгинални и преводни съчинения на писатели 
от X—XI в. (Учителното евангелие на Кон
стантин Преславски, Симеоновият изборник 
от 1073 г.) Установяването на редакциите 
на библейските цитати в тях би могло да спо-
могне за проучване на историята на съответ-
ните библейски книги, което от своя страна ще 
осветли някои нови момента от историята на 
самите творби. 

В доклада на Н. Г е о р г и е в а „Почи-
тането на княз Борис I като светец" бяха 
поставени редина важни въпроси, свързани с 
необходимости от аналогия с канонизирането 
на руския княз Владимир, византийския им
ператор Константин Велики и сртбския велик 
жупан Стефан Неман. Бе обгрнато внимание 
на свидетелствата, отразени в гръцки и латин
ски извори около канонизацията на Борис I, 
както и на липсата на домашни източници за 
това. Засегнати бяха стщо и проблеми за 
политический фон на Симеоновата епоха и 
канонизацията на Борис I и свтрзаните с тях 
пропагандаторски идеи. Относно канонизация
та на българския княз в доклада бе изразено 
предположението, че е въз.можно Борис да е 
бил подготвен за канонизация, но да е бил 
изместен от култовете на Кирил и Методий. 
От друга страна, твърде втзможно е и o6i рк-
ването на култовете на Борис с тези на руските 
князе Борис и Глеб. Н. Георгиева отбеляза 
още редица интересни и неизяснени досега 
момента от тази проблематика, като с това с!3-
даде втзможност за полезна дискусия. 

Докладът, озаглавен „Проблеми на функ-
ционалното разпространение и на жанра на 
Троянската притча", на М. Й о н о в а бе по-
светен ка едно от мал кото средновековни сла
вянски произведения с митологически сюжет 
за Троя, свързано генетически с аптичната 
гршка литература. Посочено бе, че трактов-
ката на троянските събития е най-близка до 
„Метаморфозн" на Овидий. Бяха разгледани 
подробно хипотезите за западни я първообраз 
на Троянската притча, като бе привлечен ези-
ков материал и бе подкрепено схващането на 
А. Веселовски, В. Ягнч, А. Мазсн и Р. Ма-
ринкович за западната първооснова на сю
жета, за неговия западнославянски нревод и 
за пътя му до източните славяни. Поставени 
бяха и дискусионните въпроси за мястото на 
втзникване на птрвоначалния славянски пре-
вод: Дубровник XV в., областта на Дукла, 
северозападна Стрбия и Загребския културен 
кръг. 

Социо-културните функции на Троянскят 
притча в средновековната бтлгарска, сртб ■ 
и руска литература бяха определени 'въгГос?3 

ва на типовете сборници, включващи пп0и 
ведението: историографски сгчннения (Ва™' 
кански и Московски преписи), хроногпя* 
(Руски хронограф от XVI в.1, лицев свод от 
XVII в., сборници стс смесено съдтрЖ а н и 
Втората основна тенденция при рецепциятя 
на повествованието е втзприемането му като 
белетристичыо занимателно четиво. Разгледан 
бе и въпросът за комбинирането на Τηηο,, 
ската притча стс Сртбската Александрия и 
повестта за Акир Премъдри, т. е. за функ-
ционалното им изравняване в съзнанието на 
определена читателска аудитория. На внима-
нието на специалистите бяха предложени ре-
зултатите от сравнителни текстологически про-
учвания на южнославянските преписи. Като 
се спря на различии жанрови определения на 
Троянската притча, авторката постави по
вестта в рамките на ктсноантичния епос и 
средновековния куртоазен роман. В заклю
чение М. Йонова отбеляза, че повестта за 
Троянската война е едно от най-интересните съ
чинения в православните славянски литера-
тури; тя се намира между функционалните 
групп на историографията и белетристиката 
като запазва характерните особености на за-
падния си оригинал. 

Ктм нова, неизследвана облает се отнася 
и докладът на А. А н г у ш е в а „Коледникът 
и евангелският текст". Представена като съв-
местна разработка с А. Б о я д ж и е в, те-
мата привлече вниманието стс следните по
становки. На църво място бе отбелязано, че 
Коледникът като забранена средновековна кни
га и Евангелието — свещеният корпус на 
християнския Логос, са сякаш без допирни 
точки. В нзследванията на Коледниковото 
гадание се отрежда особено място на архаич-
ния му, езически произход и на връзките му 
с предхристиянски фолклорни представи. Сред 
сстаналите гадателии книги („Гръмник", „Мтл-
нияк", „Трепетник") Коледникът се отделя 
най-вече по своята обвързаност с религиозния 
култ. Авторите смятат, че единствено в него 
прорицанието се нрави според един от хри-
стнянските ритуални максиму ми — деня на 
Рождество Христово. Наблюденията се нз-
граждаха вт з основа на 11 преписа, като бе 
направен опит да се постигне общ лкнгвистич-
но-семантичен анализ. Показана бе магиче-
ската формулировка на коледното гадание. 
Бе посочено, че в Коледника стществуват и 
други формули-образи, конто като реминис
ценции на евангелски представи могат да под-
помогнат анализирането на смисъла на колед-
никовите гадания. 

Новите изеледвания в областта на езико-
знанието на медиевистите от Софийския уни
верситет бяха представени в 6 доклада с раз
нообразна тематика. На птрво място ще от-
бележим темата на И. Д о б р е в „Припис-
ките в Битолския триод". Авторът подробно 
се спря върху тглкуванията на приписките в 
бтлгарската наука (И. Дуйчев, Г. Попатана-
сов, Хр. Кодов, Й. Займов, Й. Иванов, Б. 
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РВ) обърна внимание на някои недоразу-
я ' в тяхното разчитане. С привличането 

МеН'богат лексикален материал и задълбочен 
Н3 ънз на приписките И. Добрев изложи своето 
aHf"iaHe за мястото на преписване, както и за 
ВИмия преписвач Георги Граматик. По този 
с а"и Н бе изградена нова теза за литературната 
Hf46a на Битолския триод от XII в., един от 

й ценнпте среднобългарски ръкописи. 
Н3 Вторият езиковедски доклад „Сведения за 
пин среднобългарски ръкопис от ГБЛ, Моск-
а" нзнесен от Т. Л а л е в а, включваше 

поч'робни археографски и палеографски данни 
я Пълен апракос от първата половина на 

XIV в." (Сбирката на Григорович, № 9). Ав
торката анализира стстава на четивата, трите 
почерка на уставного писмо, характеризира 
писмото главно по отношение на еровете, но-
совките, представките, йотуването и други. 
Бяха отбелязани също така калиграфските 
черти, падежната употреба, склонността ктм 
преосмисляне на текста, о кращаване на текст. 
Направен бе паралел между новия паметник и 
пруги евангелски преписи (Асеманиево, Атин-
с ко, Лондонско и Зографско евангелие, Са
вина книга). Специално бе подчертано, че 
Григоровичовият апракос има доста различия 
от останалите пълни апракоси, представлява 
твърде самобитен текст и притежава свои раз-
войнн тенденции. 

Свои наблюдения над среднобългарски ръ
копис от XIII век изложи И. Х р и с т о в а . 
Става дума за Изборен апостол и евангелие от 
края на XIII в., съхраняван в Народната 
библиотека „Кирил и Методий" под № 508. 
Като представи изчерпателно всичкн необхо-
дими сведения, отнасящи се до палеографията, 
кодикологичното оформяне, съдържанието и 
езиковите страни на паметника, И. Христова 
констатира, че изучаваният паметник може 
да бъде отнесен към западнобългарски скрип-
ториум и да бъде свързан с трупа изборни апо-
столи от XII и XIV в., към конто спадат и 
ръкописи Кг 880—883 от НБКМ. Освен това 
авторката сочи вр зката му с ранната Рилска 
школа, като доказва, че това е старинен текст 
с лексикални нововъведения, неиздържа.ч, с 
пропуски или контаминирани пасажи. Осо-
бено внимание тя обърна на тропара от Служ-
бата на Кирил Философ, съвпадащ напълно със 
Зографски миней от XIII в. След съпостави-
телен анализ на сходни паметници И. Хрис
това стига до извода, че вероятно всички из-
следванн от нея изборни апостоли заедно с 
ръкопис Л"° 508 имат общ първообраз, в който 
стой петият тропар от Службата на Кирил 
Философ. Той е втзникнал в някое западно-
бглгарско книжовно средище (Рила), а оттам 
се е разпространил в Сърбия. 

На един от най-сложните езиковедски въ-
проси бе посветен докладът на А.-М. Т о т о -
м а н о в а — „Запазеният слаб коренен ер в 
бтлгарския език". Тя посочи, че съществуват 
различии опити за обяснение на това явление, 
засегнало в различна степей всички славян
ски езици, като за най-сполучлив смята този 

на съветската изследователка О. Малкова, спо-
ред конто деленето на силнн и слаби ерове не 
е било категорично. Задържането на еровете 
в корена на думата в някои представки (къ-, 
КЬЗ-, «&-)> показателнн местоимения (сь, тъ), 
стюза нь се обяснява със стремежа да не се 
ci кращава морфемата, която би загубила своята 
сричкотвориост и изразителност. В доклада 
бе предложена класификация на съвременните 
български говори със запазен слаб коренен 
ер, като бяха охарактеризирани 5 отделни 
групи с привличане на примери от различии 
райони на България, а също и от известии 
писмени паметници (Манасиева хроника, Са-. 
вина книга, Зографско евангелие, съчинения 
на Евтимий Търновски, Хлудов паримейннк и 
други). А.-М. Тотоманова подчерта, че в бъл-
гарския език съдбата на сил ни я и слабия коре
нен ер е такава, че те не бива да се отделят един 
от друг и да се противопоставят, тъй като се 
подчиняват на еднакви закономерности. 

В светлината на въпроса за съдбата на гър-
цизмите в българскня език бе предложен и 
докладът на Т. Л е к о в а „Гръцки заемки в 
сборниците със смесено съдържание от XV— 
XVII век". Авторката установява, че влия-
нието на византийската култура започва от-
рано и се изразява в наличието на стопанско-
административна, правна, медицинска и ези-
кова терминология; 23% от гърцизмите идват 
от кирилометодиевските преводи; особено силно 
е влиянието на 1Ърцизмите по време на визан
тийского иго. Обект на наблюдения са 19 
сборника от XV—XVII в., сред конто Ад
жарски, Панагюрски, Беловски, Беляковски 
и други. Бяха посочени вариантите на гръцки 
думи в литературни източници и в народни 
български говори в цялата страна, както и 
това, че чрез гръцко посредничество в бъл
гарскня език влизат думи от други езици: 
латински, арабски, санскрит, иврит, семитски, 
ирански. 

Езиковедската проблематика приключи с. 
доклада на Л. Тасева „Названия на растения в 
българската средновековна топонимия". Из-
следван бе лексикален материал главно от 
паметници, създадени през XI—XIV в. Ав
торката се спря върху отношението на книжов-
ниците към обикалящия ги свят и връзката с 
местната топонимия. Тя разграничи две групи 
лексеми: изчезнали в речниковия фонд на 
българския език и такива, който могат да бъдат 
възстацовени по средновековни топоними. Ос-
вен литературнн нзвори бяха привлечени и 
примери от съвременни български говори и 
от славянските езици. 

Кирилометодиевските четения, преминали 
на високо професионално ниво, бяха съпро-
водени и от две творчески дискусии. В тях 
отношение по всички доклади взеха много от 
участниците и слушателите: Св. Николова, 
Йв. Добрев, Е. Коцева, Ив. Буйюклиев, А. 
Милтенова, Е. Томова, Н. Георгиева, А.-М. 
Тотоманова, М. Йонова, И. Христова, Т. Ла-
лева, Е. Гергова и др. 
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