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Стоянка Бабалисвска (София, България) 

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 
„1080 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА НАУМ ОХРИДСКИ" 

Жи в°тьт и просветителската дейност на Наум 
Охридски са сред най-малко осветлените от 
писмените паметници, съхранени до наши дни 
през изминалото хилядолетие. Затова всеки нов 
повод за вртщане към живота и делото на 
Кирило-Методиевия ученик, към епохата, в 
която той е творил, е и нова вгзможност за 
преосмисляне на познатите извори, за издир-
ване на нови документи, за нов синтез на постиг-
натото от българската медиевистика. 

С организирания от Кирило-Методиевския 
научен център международен симпозиум, про
веден от 8 до 13 октомври в гр. Етрополе, бе 
отбелязана 1080-годишнината от смъртта на 
Наум Охридски. 

В работата на симпозиума взеха участие 58 
учени, сред конто 20 чуждестранни учени от 
6 страни. Изнесени бяха 42 доклада — 26 от 
б\ лгарските учени и 16 от чуждестранните гости. 

Симпозиумът бе открит с доклада на акад. 
Петър Д и н е к о в „Между две култури". Ос-
къдните данни за живота на Наум могат да 
бъдат изпълнени с дух и историческа атмосфера, 
ако вгзприемем дедуктивния изследователски 
подход — от големите исторически процеси на 
епохата към личността на Наум Охридски, 
подчерта П. Динеков. В доклада му бе направен 
и синтез на постигнатите впечатляващи откри-
тия на българските медиевисти през последните 
години по отношение на обема и характера на 
старобългарската химнография, конто дойдоха 
именно като резултат от едно добро познаване 
на културните процеси, на характера и изисква-
нията към литературата в епохата на борба между 
езическата и християнската култура. 

Докладите от първия ден на симпозиума 
бяха изияло иосветени на живота, делото и ли-
тературната прослава на Наум Охридски. До-
кладът на Стефан К о ж у х а р о в „Наум Ох
ридски и формирането на старобългарската ли
тература" обобщи досегашните изследвания вър-
ху литературната дейност на Наум Охридски 
като един от първосъздателите на старобългар
ската литература. 

Езикът на Първото житие на св. Наум бе 
обект на изследваие в доклада на известния 
унгарски българист Имре Т о т . След като се 

спря подробно на езиково-правописните особе-
ности на житието, Имре Тот предложи своето 
виждане за процеса на промените в текста на 
житието. Според учения лексиката на житието 
(и особено откритите сходства с лексиката на 
такива известии паметници от най-ранната ста-
робългарска епоха като Супрасълския сбор
ник и Савината книга) доказва мнението за не-
говата старинност. Най-старото житие на Наум 
е възникнало в първата половина на X в., 
подчерта Имре Тот, а сърбизмите, конто от-
криваме в познатия ни препис от XV в., се 
дължат на преписваческата намеса в ръкопис-
ната традиция на текста до XIV в. Първото 
житие на Наум като важен исторически извор 
бе анализирано и в доклада на Йодьон X о р-
г о ш и (Унгария), който се спря на моравиз-
ма БбИеТКУ (н К-ЕА»Ш< кь БШЬТКОЩ; 
njiHiA-u же ТОГА* u.fb млркь къ БбИЬТКОУЬ) 
като сигурно доказателство за старинността на 
текста на житието. Съобщението на учения за 
икона на св. Наум, която се намира в малкото 
унгарско градче Сентендре, център на право-
славието в Унгария, предизвика ожнвен интерес 
от страна на участниците в симпозиума. 

На първото гръцко житие на Наум Охрид
ски, открито през 1938 г. от Иван Дуйчев, бе 
посветен докладът на Герхард П о д с к а л-
с к и (Германия). След преглед на житийната 
традиция, свързана с името на Наум Охридски, 
на изданията на текстовете и критическите ΙΛΜ 
изследвания, Г. Подскалски изложи резултати-
те от анализа на библейските тематични ключо-
ве в първото гръцко житие на Наум. Резулта-
тите от анализа дават основания на учения да се 
прист едини към изказаните в науката мнения 
(от И. Дуйчев, Е. Трап), че автор на първото 
гръцко житие на Наум е Константин Кавасила. 

В центъра на дискусията бяха докладите на 
унгарските слависти. По повод интересния до
клад на Имре Тот Св. Николова обърна внима
ние на факта, че преписвачът на Пролог № 47, 
в който откриваме първото славянско житие 
на Наум, е поп Иван Милошев от Дебърско, т. е. 
от западнобьлгарските земи, където тогава е 
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разпространена ресавската езиково-правописна 
редакция, чиито черти именно откриваме в този 
препис. Като изрази удовлетворение от идеята 
на Имре Тот да бъде реконструиран текстът на 
първото славянско житие на Наум, Б. Райков 
постави въпроса за възможните глаголически 
следи в преписа на житието, следи, които спо-
ред него се наблюдават в други текстове, вклю-
чени в същия сборник. Имре Тот обясни за-
силения и плодотворен интерес на унгарските 
слависти към най-ранните творби на старата 
българска литература с подготвяното от тях 
изследване „Славянски извори за българската 
история". 

В доклада си „Наум как святой" Вилен 
Г о р с к и (УССР) анализира представата за 
светостта, която изграждат житийните тексто
ве, посветени на Наум Охридски. Макар и пи-
сани в различии епохи и в различна езикова 
среда, житията на Наум Охридски са обедине-
ни от една обща в основата си представа за 
светостта и за светеца като неин изразител, 
в'която е въплътен не само идеалът за монашеско 
благочестие, но и основните идеи на християн-
ството, като култура на словото, като религия 
на Писанието. В. Горски се спря и на фолклор-
ната традиция за прослава на Наум Охридски 
като чудотворец, на разбирането за чудотвор-
ството като единствен аргумент в полза на све
тостта след смъртта на светеца и на изгражда-
нето на една антииндивидуалистична представа 
за интелигентността, изразена в поведението на 
светеца като способност за съпричастие. 

Анализът на кгсната книжовна традиция на 
Балканите, свързана с култа към св. Наум, 
води Надежда Д р а г о в а до заключение™, 
че на Балканите се изгражда една полилин-
гвистична, но регионална книжовна традиция, 
в която култът към Наум се обвързва най-
тясно с култа ктм целия манастир, изграден 
според историческото предание от него. 

Светлина Н и к о л о в а съобщи за един 
неизвестен препис от Службата за св. Наум, 
съхраняван в Народната библиотека „Кирил и 
Методий" (София). Преписът принадлежи ктм 
традицията на печатайте издания и представя 
важен факт в процеса на изграждане на цялост-
на представа за отношенията между печатна и 
ръкописна книга. Направеният текстологически 
и палеографски анализ на преписа дава основа
ния на Св. Николова да го датира между 1677 
и 1691 година, а също и да предположи възмож-
ността оригиналът на Венецианското печатно 
издание на службата от 1695 г. да е втзникнал 
в Охридската архиепископия. 

Византийските химнографски творби, посве
тени на св. Наум, бяха анализирани в доклада 
на Костас Н и х о р и т и с (Гърция). Досега 
е известна една византийска служба, посветена 
на Наум Охридски, но внимателният текстоло
гически анализ на тази служба води до извода, 
че тя е сбор от няколко творби, писани по раз
лично време и за различии дати от черковния 
календар. В заключение К. Нихоритис предло
жи познатите химнографски творби, посветени 
на Наум Охридски, да бъдат обединени с тер
мина „византийско-гръцки химнографски ци-
къл". 

Първото житие на Наум Охридски като ран-
на творба на старобългарската агиография бе 
анализирано в докладите на Ищван Ф е р и н ц, 
(Унгария) и Венета Я н к о в а. Изхождайки 
от утвърденото в съвременното литературозна-
ние разбиране за канон, за вътрешен канон, за 
жанр, И. Феринц стигна до извода, че житието 
на Наум е не толкова „обобщено въплтщение 
на доброто", колкото исторически конкретен до
кумент, отразяващ процеса на оформяне на 
старобългарската агиография. Процесът на она-
родняване на произведенията на старобългар
ската агиография бе изследван в доклада на В. 
Янкова, която илюстрира теоретичната поста
новка на проблема „онародняване" с анализ на 
първото Наумово житие. Онародняването като 
движение към ниските Пластове на книжнината, 
като потенциална устност и липса на езиков 
стандарт безспорно се наблюдава в текста на 
първото Наумово житие, което показва и отсъст-
вието на пълно разбиране за жанрова характе
рология. В заключение авторката подчерта, че 
онародняването е явление, което трябва да се 
свърже преди всичко с пронесите на децентра
лизация на държавата и на културния живот. 

Като заключителен акорд на първия ден от 
конференцията прозвуча изложението на став-
рофорен иконом Димитър К а л е в, който про
чете с коментар избрани места от общата служба 
на светите седмочисленици, написана през 1958 
г. от Левкийския епископ Партений. 

В дискусията основно внимание бе отделено 
на интересния доклад на В. Янкова. Бяха изка-
зани възражения откосно употребата на терми
на „профанизация", изразено бе и несъгласие с 
разбирането на авторката за обема на поня-
тието „езиков стандарт", но налагащото се за
ключение от обсьждането бе изразено от П. 
Динеков, който сподели удовлетворението си от 
поставения в доклада проблем и заключи, че 
споровете около терминологичната яснота и це-
лесъобразност не могат да намалятстойността на 
поднесеното изследване, засягащо един дейст
вителен, значим и все още непроучен процес в 
културния живот на българското средновеко-
вие. Във връзка с доклада на К· Нихоритис Ст. 
Кожухаров изрази несъгласие с предложения 
термин „византийско-гръцки химнографски ци-
къл", тъй като според него този термин не из-
разява същността на обединените в него твор
би, които са писани в различии епохи и са 
вътрешно нееднородни. 

Вторият ден от симпозиума бе открит с до
клада на Николай К о ч е в „Въпросът за ав-
торството на „Написание за правата вяра". 
Като се спря обстойно на средновековните пред-
стави за авторство и авторитет на текста, на 
характера и предназначението на жанра, който 
представя „Написание™", както и на изказа-
ните в науката съмнения относно авторството 
на Константин-Кирил Философ, Н. Кочев из
рази убеждение™ си, че „Написание за правата 
вяра е съчинение, в което Константин-Кирил 
представя тълковно никео-цариградския сим
вол на вярата и в което се усеща духът на сла-
вянския просветител. Във връзка с анализира-
ното от дякон А. Юрченко сходство между „На
писание™" и „Символа на вярата" на цариград-

123 



ския патриарх Никифор (вж. последната пуб
ликация на Верещагин. Е. М., А. И. Юрченко. 
Греческий источник „Написания о правой вере" 
Константина-Кирилла Философа. — Советское 
славяноведение, 1989, № 3), Н. Кочев увери, 
че направеният от него сравнителен анализ на 
двата текста показва сериозни разлики. 

С интерес бе посрещнат доклады на Иван 
Д о б р е в „Климент Охридски и старобългар-
ският Октоих". Според наблюденията на автора 
в старобългарския Октоих съществуват мно
жество химнографски произведения без гръцки 
оригинали, в конто откриваме много от белези-
те на Климентовия поетичен стил. Без да се 
обвързва изцяло с предположение за Климен-
тово авторство, Ив. Добрев очерта задачите, 
конто предстоят на българските медиевисти — 
изследване на характера на химнографските 
творби в Октоиха без гръцки оригинал и на 
възможното Климентово участие в създаването 
им, анализ на чертите на Климентовата образ
на система, обсъждане на идеята за издаване на 
четвърти том от „Отбраните съчинения на Кли
мент Охридски". 

В своя доклад „Климент Охридски в писме-
ната традиция на XVII—XVIII в." Елка М и р-
ч е в а проследи разпространението на три 
Климентови съчинения — Поучение за Рождест
во Богородично, Похвално слово за Козма и 
Дамян и Похвално слово за пророк Илия в 
дамаскините от XVII—XVIII в., и сподели 
своите наблюдения върху езиковите промени, 
наложени в преписваческата традиция на твор-
бите, както и идеята за постепенного преобра
жение на дамаскините от сборници с поучителни 
слова в сборници, чието съдържание следва 
реда на празниците в черковния календар. Ка-
то перспективен за изследване авторката посо-
чи въпроса за изоставените от дамаскините пър-
воначални дамаскинови слова като например 
Словото за пост и въздържание. 

Лингвистичните аспекти в Пролога на Йоан 
Екзарх към неговия превод на части от „Бого
словие" бяха коментирани в доклада на Иван 
Б у ю к л и е в . Без да е инструкция по грама-
тика, Прологът на Екзарх представя дискретно 
неговото разбиране за граматиката като ин
струмент за постигане на теологическа адек-
ватност и вярност с оригинала. Ученият се 
спря и на важиия методологически въпрос за 
използването на старогръцкия език като ко-
ректив при изследването на старобт лгарския 
терминологичен апарат. 

Старобългарският превод на Протоеванге
лието на Яков, конто се свързва с дейността на 
Кирило-Методиевите ученици, бе изследван в 
доклада на Боряна Х р и с т о в а . Тя се спря 
на традицията старобългарските кпижовници 
да превеждат готови блокове от текстове, тясно 
свързани с черковния ритуал — традиция, пот-
върдена и от историята на проникването и 
разпространението на протоевангелието на Яков 
в старобългарската книжнина. Авторката по-
сочи, че най-ранннят превод на стчинението 
възниква през IX — X в. и този архаичен превод, 
оформен като Слово на Йоан Златоуст за Благо
вещение, можем да открием съхранен в Ягиче-
вия Златоуст. 

Особеностите на ранните славянски преводи 
(върху материал от Хрониката на Георги Амар-
тол) бяха изложени в детайлното текстологи-
ческо проучване на Евгений В о д о л а з к и н 
(СССР). В резултат от своето изследване на 
ръкописната традиция на славянския превод 
на Хрониката на Георги Амартол младият тек
столог постави въпроса за съществуващата вза-
имозависимост между сакралността на текста и 
неговата стабилност в ръкописната традиция. 

Анализ на известията за покръстването на 
българите и началото на славянската писме-
ност в Новгородския Карамзинов летопис из
ложи Валентин В ъ л ч а н о в . След кратко 
представяне на паметника той се спря на въпро
са за възможните по-стари източници на извес
тията в летописа, както и на сложния проблем 
за летоброенето, което е използвано във всеки 
отделен случай. 

С интерес бе посрещнат докладът на Анато
лий Т у р и л о в (СССР) за три стихири от 
Белческото погребение, съхранени в препис от 
XVI в. и иазещи отчасти акростиховите начер
тания на оригиналите. Ученият изложи обстой-
ното си проучване на ръкописната, а отчасти 
и на старопечатната традиция на разпростране-
ние на тези творби, предложи своята рекон
струкция на акростиха на една от стихирите и 
изложи аргументите си за българския произ-
ход на оригиналите на изследваните акрости-
хови творби. 

Въпросът за по-широкото разбиране на кири-
ло-методиевските традиции бе поставен в ре-
дица доклади: в доклада на Александър Р о-
г о в (СССР), който се спря на руско-чешкото 
сътрудничество в развитието на кирило-мето-
диевските химнографски традиции; в доклада 
на Я. М. С т р а т и й (УССР), която разгледа 
проблема за преосмислянето на старославян-
ските културни традиции в Острожкия култу-
рен център във връзка с борбата му за отстоя-
ване на православието в края на XVI — начало-
то на XVII в. Разбирането на кирило-методиев-
ските традиции като процес бе изложено в до
клада на Т. С. Г о л и ч е н к о (УССР), коя
то разгледа кирило-методиевските традиции в 
контекста на съвременната теория на превода. 
Анализ на вероятните кирило-методиевски из-
вори, конто е използвал Теофилакт в своето 
Житие на Климент Охридски, представи Илия 
И л и е в в доклада си „Кирило-методиевски 
традиции в творчеството на Теофилакт Охрид
ски". Той се спря на първото житие на Наум 
Охридски (разглеждано от него като част от 
Климентово-Наумово житие), на значението му 
като първостепенен извор за средновековната 
българска история. 

В доклада си „Кирил и Методий във визан-
тийската традиция" Йоапис Т а р н а н и д и с 
(Гърция) предложи един възможен отговор на 
въпроса за липсата на култ към Кирил и Ме
тодий в родния им град Солун. Култовете към 
Андрей Критски, Атанасий Атонски, патриарх 
Методий Цариградски, Григорий Палама са все 
примери за локални култове, развивани в мес-
тата, където са се подвизавали светците. Спо
ред гръцкия учен тази традиция за тачене на 
светеца не в родното му място, а в мястото н 
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подвизите му сё запа§ва прёз цялото среднове-
ковие. В заключение Й. Тарнанидис се спря 
на ролята на Кирило-Методиевите ученици за 
съхраняване на паметта към първоучителите в 
славянските земи. 

Водени от необходимости да се проследи 
развитието на медицината в ранната старобъл-
гарска епоха, а също и от разбирането, че 
„християнството е медицина" (А. Харнак), в 
работата на симпозиума се включиха и меди-
ците П. И в а н о в а и М . А п о с т о л о в 
с доклада си „Поучителни слова за здравословен 
начин на живот в творчеството на Константин-
Кирил Философ и Климент Охридски". По-спе-
циална бе темата на доклада н а Б . М и л о ш е в 
и Н. П р е д о в : „Народностни и нравствени 
основи на психолечебната традиция в Охрид 
(IX—X в.)". Безспорно интересната задача на 
тези учени е и несъмнено много трудна, тъй 
като решаването й изисква познаване на спе-
цифичните черти на средновековния мироглед, 
на характера на средновековната книжовност. 
Една по-голяма критичност към изследвания 
материал би направила резултатите от тех-
ните проучвания по-убедителни. 

В своя доклад Галина А к с ь о н о в а 
(СССР) изложи наблюденията си върху орна-
ментите на Новгородского евангелие-апракос от 
XIII в. Авторката предполага наличието на из
вестна зависимост между употребата на 
растителни или тератологични мотиви в ини-
циалите и характера на празника, към който 
се отнася съответното евангелско четиво, и стига 
до заключението, че инициалите на този ръко-
пис отразяват процеса на взаимопроникване на 
езически и християнски празници в старорус-
ката култура. Справедливите забележки на И. 
Тот, А. Минчева и Л. Денкова се отнасяха 
до ограничения материал, върху който автор
ката гради толкова обобщаващи изводи, до 
необходимостта да се познава предходната тра
диция и изграждания с векове модел за офор-
мяне на ръкописната книга. 

По време на дискусиите в този напрегнат 
и ползотворен ден от симпозиума бе обсъден 
проблемът за мястото па превода в книжовния 
живот през средновековието, с основание бе 
поставен въпросът за степента на съотносимост 
на съвременната теория на превода със специ-
фиката на средновековния културен живот; ана-
лизиран бе и въпросът за сложните пътища на 
текстовете през средновековието, за все още 
непроучените ръкописни сбирки. А. Минчева 
изрази мнението си за липсата на достатъчно 
аргументация в доклада на Н. Кочев, за неизяс-
нените причини за включването на два символа 
на вярата (на Юстин Философ и Михаил Син-
кел) в Светославовия изборник от 1073 г., до-
като „Написание за правата вяра" няма бъдеще 
в славянската ръкописна традиция. 

Третият ден от симпозиума започна с до-
клади, посветени на творчеството на Йоан Ек
зарх. В доклада си „Проблемът за истината и 
човека в концепцията на Йоан Екзарх" Михаил 
Б ъ ч в а р о в аиализира разбирането на Йоан 
Екзарх за задачите на философията и филосо-
фите, опитиге му за описване и разкриване на 
основните философски категории, изследва по-

нятиёто д е л о като ключово във философска-
та система на Йоан Екзарх. Дело и действие 
са базисните категории — подчертя М. Бъчва
ров, — върху конто Йоан Екзарх гради своята 
антропология и етика. 

Както винаги с интерес бе изслушан докла-
дът на Франсис Т о м с ъ н (Белгия) „Добре 
ли е знаел Йоан Екзарх гръцки език?", в който 
бяха отхвърлени твърденията, че преводът на 
Йоан Екзарх на части от „Богословие" е не-
похватен и тромав. Като се спря внимателно 
на тезата на Лескин и на всички приведени от 
Кайперт примери за неразбиране на византий-
ския оригинал, Томсън убедително доказа, че 
преводът на „Богословие" е свидетелство за 
богословската образованост на Йоан Екзарх 
и доброто му познаване на гръцкия език. 

В своите предварителни бележки върху пре
вода на logos в „Шестоднев" на Йоан Екзарх 
Иван Х р и с т о в представи различните 
разбирания на logos във византийската фило-
софска традиция, наблюденията си върху сино-
нимията и омонимията, конто Екзарх допуска 
в преводите си на logos, а също и вижданията си 
за характера на изследването, което би уста
новило разбирането на Йоан Екзарх за терми-
нологичния апарат на превеждания от него текст. 

В доклада си „Смислови проекции на разби
рането за време и вечност в ранната старобъл-
гарска литература (по „Шестоднев" на Йоан 
Екзарх)" Лидия Д е н к о в а се спира на 
слабо разработения проблем за диалектиката 
на средновековните представи за време и веч
ност. В изследването си Денкова акцентира 
върху онтологията на вечността и традицията, 
зафиксирана у Платон („Тимей" — времето ка
то подвижен образ на вечността), Плотин, Псев
до-Дионисий Ареопагит. Сравнителният анализ 
на текстовете в хомолиите към Шестоднева на 
Василий Велики и Шестоднева на Йоан Екзарх, 
в конто се разсъждава за времето и вечността, 
откроява общото свързване на времето и веч
ността с проблема за създаването на света (из-
веждането му от вечност във време) и показва 
степента на приобщеност на Йоан Екзарх към 
византийската философска традиция. 

Докладът на Ангелина М и н ч е в а „Разно-
четения в триодните песнопения на Константин 
Преславски" доказа колко нова информация но
сят последните открития на българските учени 
за химнографското творчество на старобългар-
ските писатели. Анализът на разночетенията 
показва, че акростиховите начала почти не са 
засегнати от разночетения, а внимателното про-
следяване на разночетенията в самите текстове 
дава възможност да се откроят няколко тенден
ции на влияние — на византийските химно-
графски произведения, на самия старобългар-
ски език, на желанието тези текстове да бъдат 
маркирани по отношение на прозаичните. Лек-
сиката на триодните песнопения е кирило-ме-
тодиевска, а не преславска, подчерта в заклю
чение А. Минчева. 

„За една възможност за атрибуция на два 
ранни кирило-методиевски извора" бе озагла-
вен докладът на Бойка М и р ч е в а , в който 
съпадението на Богородичните тропари в Кли-
ментовата обща служба за светител с Богоро-
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дичните тропари в Канона за Кирил и Методий, 
а също и съвпадението на Богородичните тро
пари от Климетовата обща служба за апостол 
и Службата на Константин-Кирил Философ да-
ват основание на изследователката да предпо
ложи възможното Климентово авторство на Ка
нона за Кирил и Методий и на Службата за 
Кирил. 

В своя философски коментар кхм Канона 
за апостол Андрей от Наум Охридски Елена 
С и р ц о в а (УССР) анализира мотива за сми-
рението в средновековния свят и търси обясне-
нието за смелостта на книжовника да впише име-
то си в текста в неговото преживяване на текста 
като съкровена сьдба. 

Ж а н Р о в и т е особености на старата българска 
литература бяха анализирани в доклада на Игор 
К а л и г а н о в (СССР). След обширен прег-
лед на най-значимите творби на старобългар-
ската литература И. Калиганов представи свое-
то разбиране за мозаичния характер на жанро-
вата и система (а също и за мозаичния характер 
на отделните творби). Според него не съществу-
ва единна жанрова система в средновековието— 
жанровите системи на средновековните литера-
тури носят регионален характер. 

По време на дискусията бе изразена общата 
положителна оценка за докладите на Ф. Том-
сън и Λ. Минчева; Б. Райков изрази задовол-
ството си от идеята на Б. Мирчева, но подчерта, 
че богородичните тропари невинаги са орга
нична част от службата. Въпроси предизвика 
докладът на И. Калиганов — безспорно търсе-
нето на един-единствен определител на жанро-
вата система е твърде рисковано и по всяка ве-
роятност жанровата система,; на старата бъл
гарска литература ще бъде описана задоволи-
телно само с извеждането на парадигма от ха-
рактерни признаци. 

Следобед участниците в симпозиума посетиха 
Етрополския манастир, където имаха възмож-
ност да чуят лекцията на най-добрия познавач 
на Етрополския книжовен център Божидар 
Р а й к о в . В манастира все още се намират 
(не бих могла да кажа „съхраняват") няколко 
ръкописа, конто по мнението на специалистите 
сериозно боледуват. 

В последния ден от симпозиума с интерес 
бе посрещнат първият доклад „Стилистические 
особенности языка первых славянских пере
водов (на материалах лексики)" на Раля М. 
Ц е й т л и н (СССР). Р. М. Цейтлин подчер
та, че езикът на Евангелието е прост и достъ-
пен всекиму и затова е по-добре да се говори не 
за „висок текст", а за висок смисъл на текста. 
След като се спря на най-дискутираните езико-
ведски проблеми, свързани с изучаването на 
старобългарския език, Р. М. Цейтлин изложи 
виждането си стилистиката на текста да се 
изследва от лингвистични позиции, но с по-
мощта на текстологията и екзегетиката. 

Татяыа М о с т р о в а представи наблюде-
нията си за преславската основа на най-ран-
ния превод на Лествицата. След детайлен ана
лиз на познатите и преписи на съчинението тя 
открива (по материал от 3 слова и „Житието на 

Йоан Синаитски") над 200 лексеми, конто при
надлежат KIM характерния преславски лекси-
кален фонд. 

Докладите на Екатерина Д о г р а м а д 
ж и е в а „Типове номерации в средновековни
те славянски четвероевангелия" и Елена К о-
ц е в а „Бележки за ранните месецослови по 
ръкописи от X/XI—XIII в." са сред работите, 
чието значение и практическа полза всеки от 
медиевистите тепърва ще оценява. По шест из-
дадени славянски четвероевангелия и по ^ р ъ 
кописа Е. Дограмаджиева изследва разликите 
в границите на Амониевите глави и на кален-
дарните четива (и установява, че най-прецизно 
са представени цифровите означения в ръко-
пис № 38 от Народната библиотека „Кирил и 
Методий"). Е. Коцева подчерта, че всички жан-
рове на старата българска литература съдържат 
известии календарни указания. В доклада й 
(върху богат ръкописен материал) бяха изслед-
вани характерът на темпоралните разчленения 
в текстовете на старата ни литература и бого-
служебните нормч, на конто е подчинено това 
разчленяване. 

Щастлива случайност бе последните докла-
ди от симпозиума да бъдат изнесени от млади 
и обещаващи медиевисти. В доклада на Краси-
мира К о с т о в а и Лиляна К о с т о в а „Съ-
поставителен анализ на фонетичните особености 
на Синайския псалтир и Песнивеца на Иван-
Александър" бе изложена теоретичната поста
новка на въпроса за изследването на развой-
ните тенденции на старобългарския език и диа-
лектите по съхранени старобългарски тексто-
ве, а също и резултатите от изследването на 
определен кръг старобългарски паметници. В 
заключение бе изтъкнато, че в Синайския и в 
Болонския псалтир се откриват някои фоне-
тични явления, пряко свързани с югозападните 
български говори, докато в Погодиновия псал
тир и Песнивеца на Иван-Александър се от
криват черти, с конто паметниците се локали-
зират на югоизток. Андрей Т о д о р о в пред
стави своя изчерпателен анализ на най-стария 
славянски гадателен псалтир — Бичковския 
псалтир (от края на XI — началото на XII 
в.). Авторът установява, че най-близки до него 
са гадателните приписки от Драголовия сборник, 
и изказва предположение, че това е първона-
чалният славянски превод на псалтирните га-
дателни приписки. 

След кратка дискусия директорът на Кири-
ло-Методиевския научен център проф. Михаил 
Бъчваров закри симпозиума, като изтъкна при-
носния характер на немалка част от докладите 
и пожела ползотворна научна работа на участ
ниците в него. 

Работата на международния симпозиум, по-
светен на 1080-годишнината от смъртта на Наум 
Охридски, бе високо оценена както от участни
ците в него, така и от гостите — журналиста и 
духовни лица. Безспорна заслуга на организа-
торите е постигнатият плодотворен научен кон
такт между учените от различии поколения — 
залог за бъдещи успешни изследвания в об-
ластта на средновековната книжовност. 
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