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ПЪРВИ ЧЕТЕНИЯ НА ОБЩЕСТВОТО 
ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СЛАВЯНСКАТА СТАРИНА 

През месец май Обществото за изучаване на 
славянската старина осъществи своите hi рви 
четения. Тяхната тема беше „Вербален и ви-' 
зуален знак в средновековната култура". Об-'-
ществото беше създадено на 14. II . 1990 .го
дина от млади специалиста, работещи в раз
личии области на медиевистнката, за да обе-
дини ентусиазма и изследователските'им уси
лия за съхраняваие и проучване на етаробъ'л-
гарската култура в контекста на славя-нската 
и европейската средновековна общност. Е. Г е р-
г о в а - Т а х о в а подчерта, че целта на Об
ществом е да търси нови пътища'в изучава-
нето на славянската старина, като подпомага 
издирването, изследването и издавакето на 
отделяй паметници. Обществото ще се стреми 
да създаде информационна база и да усвоява 
разнообразии методи за работа, за да създаде 
по-голяма възможност за размяна на идеи и 
научно общуване между кладите хора. :-

Бяхме много щастливи от това, че' нашйте 
преподаватели, конто разпалваха интереса, ни 
към медиезистичната проблематика, се отне-
соха с грижа към осъществяването на четения-
та. Проф. д-р И. Д о б р е в изрази надежда, 
че в работата на младите ще вгзкртсне стре-
межът към изБИс-яваке и утвърждаване на онези 
кационални ценности, конто са подтиквали по
коления български учени в тяхната работа. 
Изключително задължени сме и на ст. н.'с. 
Е. К о ц е в а, която проследи двудневните 
занимания и Даде ценни препоръки за голяма 
част от докладите. Нашата най-искрена бла-
годарност е и към проф. д-р А. Д ж у р о ва , 
която очерта различните аспекти на откоше-
нията между вербален и визуален знак в 
средновековната култура, предложи свои тьл-
кувания и иожела успех на участниците. 

А. К и р и н обясни защо Обществото под-
бра именно тази тема за своите първи четения, 
като подчерта, че тя би могла да помогне за 
преодоляването на рамките на строго специа-
лизираните изследвания и да даде възможност 
за вникване в синтетизма на-средновековната 
култура. Той направн преглед върху отделните 
изследователски парадигми, конто третират 

словесно-образните съответстзия през среднове 
ковието. 

Първпят доклад на четенията „Знакова 
структура на сакралния и ритуалния текст" 
от "И. Х р и с т о в а предложи и п- рвото 
ново определение: разглеждането на сакралния 
текст като текст, който не може да стществува 
без текстове посредници (ритуалния текст). 
Ето защо евангелието, псалтир'.т са сакрални' 
текстове, тяхното устойчиво битие в средно
вековната култура е под формата на цитати, 
вплетени в чужда словесна тъкан (слова] 
жития, екзегетични и богослужебни творби).До
клад ьт предизвика и своеобразна научна дис-
кусия —· в отговор Г. К р ъ с т е в проследи 
осем типа знакови отношения, присъщи на 
хрнстиянската култура. В подкрепа на те-
зите бяха използувани канонични и апокриф-
ни текстове. 

Знаковите равнища в славянски превод на 
Никодимовото евангелие бяха разгледани от 
М. М л а д е н о в а в доклада „Многослой-
ност на вербалния знак". Авторката се спря 
на образното поле на текста, където се е из-
вършила десемантизация на архаични мито-
логически мотиви. Тя обърна внимание върху 
лексикалното своеобразие на паметннка и 
подчерта, че фонетичната и морфологичната 
специфика, отразени в правописа му, са и 
най-късният пласт от текстового развитие. 
И. И в а н о в а очерта в диахронен план 
„Семантичните стойности на глагола к-вд-ктн в 
евангелския текст", като ги представи в съот-
но'шение със значението на старобългарския 
глагол зн\тн и при сравнение със старогръц-
кпте им лексикални съответствия. На лекси-
кални проблеми беше посветена и работата на 
Ц. Д о с е в а „За думата ВЪСЬАЬННКЪ в ста
робългарския език". К. К о с т о в а разгледа 
названпето [-|ίκλ.ΝΗλ, срещащо се в Светославо-
вия сборник от 1073 г., чрез широки лингви-
стични паралели с индоевропеиските езици и 
най-вече чрез използуването на богат мате
риал от китайски. 

С. Б ъ р л и е в а представи нови факти за 
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ни от В. Н а л б а н т я н в доклада „Militia 
christi като γναχπς в „Проглас ктм еванге-
лието". Автортт се бе спрял на средновеков-
ното ст ответствие между скзлата на нрав-
ствените ценности и йерархията на ангел-
ските чинове. Тези две взаимозаменяеми рав-
нища се дотлват от представата за човешкото 
тяло като космос, т. е. ст що някаква форма на 
сп паловидна подреденост, и от средновековно-
то виждане за одеянието като различии сте
пени на предпазване от втншния свят, което 
кореспондира най-тясно с идеята за ангел-
ските чинове. Така в „Проглас кгм еванге-
лието" символично могат да бъдат заместени 
етическите категории, втведени в текста, cic 
съответните рангове на Христовото воинство, 
ксето открива дтлбинния смиол на творбата. 
X. Т о д о р о в разттлкува понятия като „цен-
ттр" и „периферия" в рамките на старобгл-
гарската литература от епохата на Пгрвата 
бтлгарска дт ржава. 

Изучаването на славянската старина пред-
полага и вглеждане BIB фолклорното наслед
ство. Опит да се обвтрже християнската про
блематика с народната култура бе направен в 
доклада „Фолклорният култ кгм св. Никола 
на нос Калиакра" от Р. М а л ч е в. Народ-
ното християнство в почитането на този све
тец бе очертано чрез посочване на редица рели-
гиозни практики, свързани с култа и функ-
ционирането на образа на светеца в народната 

словесна култура. В работата на К. Р а н . 
н о г о ч е в бе представено математическо честот-
ΗΌ изследване на лексиката на българския 
юнашки епос, което позволява да се правят 
нови изводи за еническия хронотоп. 

У. Т а н е е в представи своя модел за 
изработване на немско-старобп лгарски речник 
и очерта сложноетта на тази задача. А. С т о и-
л о в а представи графо-фонетичните особено-
сти на арабското писмо. 

Първите четения на Обществото за изуча-
ване на славянската старина се отличаваха с 
разнообразието на разглежданата проблема
тика. Представенн бяха както различните 
клонове на староб>лгаристиката и отделяй 
дялове на медиевистиката изобщо, така и раз-
норечиви методи за изследване. Много от 
докладите представляваха опит за комбиниране 
на няколко изеледователски подхода. Няма да 
бъде пресилено, ако кажем, че четенпята пре-
минаха под знака на новаторство™, на п рсе-
нето на нови научни територии, на нови пъ-
тища при интерпретирането на отделяйте проб-
леми. Самата тема на четенпята предполагаше 
многоаспектно навлизане в староб!лгарската 
култура. С желанието да се продължи важ-
ната размяна на идеи и знания членовете на 
Обществото за изучаване на славянската ста
рина ще организират следващи четения. 
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