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пву10мният сборник, посветен на проф. Рикар-
о 'Пикио, е поредното потвърждение, че обли-

кът на сърременната славистика в значителна 
степей би загубил своята яркост и самобитност 
без изследванията на италианския учен върху 
историята на славянската цивилизация и сло
весна културз. Неговите идеи по тези пробле
ми могат да бъдат безрезервно приемани, до-
развивани или оспорвани, но не и заобикаля-
ни с мълчание, а това е знак за тяхното при-
общаване към класическата духовна съкровищ-
пица на славянствого. Но въпреки и едновре-
менно със задълбочеността и хармоничната за-
вършеност на трудовете на Р. Пикио, от тях 
не лъха смразяващият хлад на догматичност-
та. Реализирайки собствения си потенциал не 
във вид на непоклатими постулата, но чужди 
и на най-малката доза еклектизъм, съчинения-
та му се отличават с необичайно за един учен 
от края на XX в. богатство на проблематика-
та, артистична находчивост на асоциациите, не-
очаквани ракурси в представянето на култур-
ните процеси. 

Оригиналното присъствие на Р. Пикио осе-
зателно се чувства и в публикациите в юби-
лейния сборник като доказателство за жизне-
ността и перспективността на неговите научни 
търсения. Впрочем за това красноречиво го
вори и изготвеният от X. Г о л д б л а т и 
поместен в началото на двутомника био-биб-
лиографски профил на Р. Пикио, както и сис-
те.матичната библиография, наброяваща 200 за
главия. 

Участниците в сборника показват разностран-
на и плодотворна прнемственост в разработка-
та на поставените от Р. Пикио проблеми на 
кирилометодиевистиката и старите славянски 
литерагури. Приносите са както в издирване 
на нов материал и интерпретиране под друг 
"ыъл на вече известии конкретни факти, така 
и в лоразвиването на нан-важните концепции 
на юбиляря. 

Непосредствено отношение към Кирило-Ме-

тодиевата епоха има византоложкото изследва-
не на С. И м п е л и ц е р и за личността на 
Фогий и заслугите му за духовното развитие 
на Византия прсз IX в. Авторът определя епо-
хата като културно възраждане и разглежда 
въпросите за хуманизма на IX в., връзката с 
античноетта и късноантичната културз, произ-
хода на Фотиевия груд, известен с названието 
„Библиотека". На спорен въпрос от епиграфи-
ката на първобългарската държава е посвете-
на стагията на О. П р и т ц а к. След дълго-
годкшни занимания с началната формула КА-
NACYBHTH в първобългарските надписи той 
предлага тя да се чете като „(qan+an sawig+i) 
+името на владетеля", а за формата saw-ΐγ 
да се приеме значение 'дума': „Дума на хана, 
N. N.". Важни данни за историята на славя-
ните — бъдещите създатели на славянската 
християнска култура, според някои историчес
ки извори от X в. (Vidukindi res gestae saxo-
nicae, Thietmari Merslburgensis episcopi Chro-
nieon, Gumpoldi Vita Vencezlavi ducis Bohe-
miae, Annales Hildesheimenses, Ruotgeri Vita 
Brimonis) съдържа статията на М. П. С и м о-
н е л и. Авторката стига до извода, че има 
голяма разлика в оценката на Запада през X в. 
на южните славяни (т. е. на българите) и на 
северните славяни. Обитателите на руските зе-
ми са малко познати, но в течение на X в. 
също са включени в respublica Christiana. Бъл
гарите попадат в зоната на общовизантийския 
свят, която е нейна интегрална част и се явяват 
почти като една „proto-Slavia Orthodoxa". Ив. 
Д у й ч е в („Първата книжовна школа в сред-
новековна България") приЕежда аргумента в 
полза на схващането, че книжовна активност 
при българите е имало още преди идването на 
Кирило-Методиевите ученици в България. Ней-
ният център с бил в Плиска, в манастирския 
комплекс към голямата базилика. Поради това 
по-точно е да се говори не толкова за Прес-
лавска, а за Плисковско-Преславска книжовна 
школа. 
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На най-стария период в развитието на сла-
вянските култури са посветени значителен брой 
изследвания. Една част от тях имат изворовед-
ческо значение, но авторите им защищават и 
определени методологически принципи. На пър-
во ыясто това са приноси с предмет различии 
аспекти на славянското ръкописно наследство: 
К- К у е в „Съдбата на Добрияновия празни-
чен миней", А. Д ж у р о в а „Томичовият 
псалтир (отново за локализацията, иконогра-
фията и стила на миниатюрите)", Ю. К. Б е-
г у н о в „Академик Н. К. Николски за Гри
горий Цамблак", Г. Д а н ч е в „Поетични от 
гласи от Молитва към Богородица на Димитър 
Кантакузин в ръкопис, съхраняван в библио-
теката на Ориенталския институт в Рим", М. 
М а т е и ч „Славянските ръкописи в колек-
цията на Фекула", А. М и л т е н о в а „Към 
методиката на изучаване на сборниците със 
смесено съдържание в старите южнославянски 
литератури", А. Д. Косова „Принос към изучаване 
на ръкописната традиция на Похвално слово 
за Кирил от Климент Охридски". 

Не е малък дельт на статиите, посветени на 
средновековния период в развитието на руската 
писменост и култура: Д. С. У ъ р т „Хроно-
логията на Новгородските брестови грамоти", 
В. В о д о в „Някои бележки върху Първата 
Новгородска хроника", Г. X ю т л-Ф о л т е р 
„За Нестор и неговата хроника", Дж. Д ж и-
р о д о „Бреста като „червена нишка" в исто-
рията на Русь", Р. Л о п е ц „За земите на 
Златната Орда: три неиздадени генуезки доку
мента", И. П. С б р и ц и о л о „Отношение™ 
на трите послания на монаха Филотей", К-
А н т о н и н и „Ориенталски глоси при Афа
насий Никитин". Аспектите на критично изда
ние на антипротестантския памфлет на Иван 
Грозни разглежда Ч. де М и к е л и с . 

Въпроси на средновековното литературно 
творчество и старобългарската литература са 
предмет на статиите на К· С т а н ч е в „Рит-
мичната структура на Кириловия Проглас към 
евангелието и на Преславския стихотворен ци-
къл (старобългарският изосилабизъм)" и Д. 
П е т к а н о в а „Числата в Пространното жи
тие на Кирил". Нови идеи за интерпретирането 
на някои произведения на староруската лите
ратура предлагат Д. С. Л и х а ч о в „Предпо
ложение за диалогичната постройка на Слово 
ό полку Игореве", Дж. Б. Б е р ко ф „Критерии 
за изучаване на средновековната руска епистоло-
графия", В. П у ц к о „Идеята за две истори
чески епохи в литературата на Киевска Русия". 

Конкретни лингвистични проблеми разглеж-
дат Р. Б е р н а р (измененията на еровите 
гласни в средновековния български език), А. 
К а н т а р и н и (за руския вокализъм), Ф. 
М а р е ш (общославянските названия на къл-
вача — Picchio), A. IIJ е н к е р (бохемизмите 
в Kazania Swigtokrzyskie), Г. Л е н х о ф (ко-
нотацията на изразите по ряду versus нЪкако и 
смутно при староруските книжовници с оглед 
на изкуството да се разказва). X. К а й п е р т 
посочва важен аспект на „Начални основи на 
руския език" от В. Е. Адодуров, публикувани 
анонимно в 1731 г. като приложение към Лек
сикона на Вайсман, издаден от Петербургската 

академия на наукнте. Извършенотп ^ 
проучване на изворите на този очеп* авт°Ра 
ран не към граматиката на Смог11им1°РИент><-
западноевропейски образци на гпя а Към 
описание, показва, че съставитетят vH , ' ' e c K o 

ползувал определени латински граМят е Из-
У всички споменати автори палео™*»"· 

ще намерят интересни анализи и важ. ИТе 

щения в съответните области на изслет °б°б" 
поради липса на място сме принудени3"6' Но 

ограничим с най-общи сведения за тД·,, д а °е 
носи. '^ните п р и . 

Имайки предвид оригиналните концепта 
Р. Пикио, конто той плодотворно развив а 

вече от 30 години, ще отбележим специалнп П°" 
две групи статии в сборника, чийто поино?45 

отнася до разкриването на същественив Се 

дологическо отношение текстологични асп'р?0' 
на „инвентаре" на Slavia Orthodoxa, създаван 
то и функционирането на нейния книжен <Ьон " 

К. И в а н о в а („Българската преводна 
литература от X—XIV в. в контекста на SI 
via Orthodoxa") прави преглед на най-важните" 
все още неразрешени проблеми на създаването 
на книжния фонд на Slavia Orthodoxa, като 
обръща особено внимание на аспекта на ппе-
вода: съотношението на термините „превод"" 
„компилация" и „оригинално произведение"' 
преводният репертоар на Златния век, дейност-
та на Атонските книжовници (българската пре-
водаческа школа на Атон от 30-те години на 
XIV в.), Търновската книжовна школа. В свет-
лината на преводната литература авторката 
уточнява някои въпроси за хронологията на 
Второто южнославянско влияние в Русия и 
подчертава, че стилът „плетение словес" може 
да бъде изучен само като се вземат предвид 
преводните текстове на „високите жанрове", 
ежедневно присъствуващи в културното битиё 
на православното славянство. М. К а п а л до 
(„Единство и оригиналност на „Екзарховата" 
хомилия за Йоан Евангелист") показва чрез 
прецизен анализ и всестранно оглеждане на 
текста, приписван на Йоан Екзарх (както е 
известно, при 6 хомилии се допуща авторство 
на Йоан Екзарх), как изглежда предполагав 
мият път на създаване на тази хомилия и по 
следствията за нейната литературна стойност 
Изводът е, че творбата е дело на преводач 
компилатор славянин (както е и при остана 
лите 5 хомилии), но между компилираните със 
тавки съществува вътрешно единство; въпро· 
сът за авторството на хомилиите остава открит 
още повече — по отношение на Йоан Екзарх 
за решаването му е необходима още много 
предварителна работа. Ф. Т о м с ъ н се за 
нимава с особено трудния въпрос за критериите 
по конто трябва да се извършва авторската ат 
рибуция при анонимни произведения на старо 
българската литература, в случая — творба 
приписвана на Климент Охридски. Авторът 
показва, изхождайки от две съвършено различ 
ни основания, конто убедително аргументира, 
че стулсть. н MovieNHe СКАТЛГО HW&H\ прдьтсч* 
н кйьстнтелА и слово ПОДЕЛАНО о жнтж нже вь 
СЕАТЫ^СЪ ОТЦА НЛШЕГО ^HejieA ннколы (според из-
данието в т. 2 от Събрани съчинения на Кли-
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пхвидски, С 1977), смятани досега за 
мент υχμ> д ВСЪщност не са негово дело. На 
Климе11Г° ' н а Компилацията като средство за 
прилагай ТВОрчество са посветени и наблю-
литерат)Р у ф е д е р, който представя ана-
деннята н п о п у л я р н и в старите славянски ли-
лпз на ιρ л о в а ' за четенето на книгите (на 
тератури ^ ^ Римски, на Йоан Златоуст и 
ГрИГ°н-ек'о1«г« кьлоугер* о чьтеннн кннгь, за-
ίΛίβΙ1 о в Изборника от 1076 г.). Авторът доказ-
пэзено т е д в е произведения имат компила-
в а ' If характер и в този си вид са послужили 
1.!то извори за третата компиляция на същата 

я от Изборника от 10/6 г. Р. П о у п , из-
Т6 зувайки текста на апокалиптичния разказ 
П°ЛАгапий, преведен в България през X в., и 
113 видетслствуван в източно- и южнославянски 
рЪКОП ней, предлага принципи за издаване на 
контаминирани текстове. 

X Г о л д б л а т с е връща към дълго дис-
",раната тема за пасажа с „руските писмена" 

• Ппостранното житие на Кирил (гл. VIII) в' Простра I)· 
Хипотезата му се опира на съображението, че 
ако приемем по-късна интерполация на това 
място от житието, то това е по-скоро не добавка, 
а адаптация на съществуващ по-преди текстов 
материал, принадлежат към традицията на 
друг текст. Като се има предвид обстоятелство-
то," че всички преписи на житието на Кирил 
(южнославянски и руски) не са по-ранни от 
XV в., подходы на X. Голдблат заслужава 
особено внимание. В него се застъпва тексто-
логическа критика според принципите на Р. 
Пикио, при която се отчитат културно-истори-
ческите условия на съществуване на даден текст 
II функционирането му с различно идеологи-
ческо значение в различните периоди от раз
витие™ на литературата на Slavia Orthodoxa. 
По този път X. Голдблат изгражда своето обяс-
нение на упоменаването на „руски писмена" в 
достигналите до нас преписи на Кириловото 
житие. Той свързва пасажа съе съществуващо 
независимо от житието друго произведение, 
създадено в друг „контекст" — „Сказание о 
грамоте русской". Най-старият прение от това 
Сказание се намира чепосредствено след текста 
на Кириловото житие (в кодекс ГБЛ, ркп. 19). 
В него „правата вяра" се отъждествява с „рус
ко писмо", „руски книги" и така се стига до 
една редуцирана Slavia Orthodoxa и руско-
центрична концепция за славянский език (по
добен момент има в Сказаннето на Константин 
Костенечки, писано през третото десетилетие 
на XV в.). Тази идеологическа тенденция за 
ролята на руския език — „руският не е осно-
вата на славянский език, той е самият славян
ски език" — според X. Голдблат лесно е могла 
да бъде интегрирана в една официална идеоло
гия, утвърждаваща Московского царство като 
духовен наследник на Русь, предопределено 
исторически като истинското сърце и център на 
православното християнство. 

С анализа на инфилтрацияга на народно-
езикови елементи в църковнославянския над
национален език в Slavia Orthodoxa на руска 
почва Г. X ю т л-Ф о л т е р лотвърждава "раз-
Оирането на Р. Пикио за отношенията между 

църковнославянски и националните славянски 
езици. Тя установява в Несторовата хроника 
(по Лаврентиевския препис) последователност 
от социолингвистичен характер: при всички 
теми, отнасящи се до „Русь", могат да се поя-
вят във факултативна употреба заменяеми и 
за мен я щи русизми по фонетичен облик при 
една и съща лексика (например 220 думи с 
пълногласие), конто имат църковнославянски 
еквиваленти. В тази тенденция на мотивирано 
русифициране лежи началото на църковносла-
вянскиге и руските лексикални взаимоотноше
ния, конто дават насоката за по-нататъшно ези-
ково развитие в облаетта на лексиката. 

Трима автори обсъждат и подлагат на про
верка теоретическите постановки на Р. Пи
кио. 

X. Б и р н б а у м („За славянский дял в 
западната цивилизация: ранният период. Ни
кои дефиниционни съображения") посочва тер-
минологичните трудности при употребата на 
определения като „Запад" и „Изток", между 
конто съществуват зони съе специфична слож-
ност (градът-държава Новгород, Западна Ру-
сия, Украина, Белорусия). Оттук следва необ-
ходимоетта да се прави разлика между рели
гиозна общиост, която е част от Западната ци
вилизация, и проявяването на известии запад
ни влияния. Според X. Бирнбаум основното 
деление на Slavia Orthodoxa и Slavia Romana, 
към което Пикио прави сам известии уточнения, 
остава валидно като методологически подход 
и дефиниращи рамки по отношение на ранното 
славянство. 

Изключително задълбочена оценка, съпро-
водена с критичен анализ на концепцията на 
Р. Пикио за литературната общност на право-
славните славяни, прави А. Н а у м о в в 
своята статия „кеселнк н к-бнець рлдостн, или 
за някои схващания на Рикардо Пикио". Като 
иепрецизни моменти в разкриването на нача
лото на църковнославянската литература 
чрез модела на Р. Пикио А. Наумов посочва: 
1. Тезата, че езикът на Кирил и Методий и тех-
ните ученици, възприеман в контекста на За
падна Европа с функция апостолска, трябва 
да се определя като „диалект" (langue parlee, 
lingua parlata). А. Наумов изтъква известния 
факт, че именно през моравския период се 
създават основите на литературната система 
чрез преводи и оригинални произведения и че 
именно тази система по-късно се доразвива в 
Плиска и Преслав, Охрид, Киев, Адриатичес
кого крайбрежие, Стара Сърбия и пр. В модела 
би трябвало да се включи не говореният език 
в апостолска служба, а писменият, който има 
литургично-литературна функция и се е преоб-
разувал в общоприета норма, която не се е 
нуждаела впоследствие от никаква функцио-
нална ревизия и промени. 2. Изказва се съм-
нение в отделянето на езика, литературного 
творчество и денноетта на Кирило-Методиеви-
те ученици в България (т. е. българската (след-
кирилометодиева) литература) като период, ка-
качествено различен от Кирило-Методиевата 
епоха, през която се полагат основите на лите
ратурната система и се създава главният кор. 
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пус на парадигмите на цялата средновековна 
славянска литература. 3. Предлага се да се 
уточни времето, откога църковнославянската ли
тература трябва да се разглежда като Slavia 
Orthodoxa. Дали от момента на translatio ad 
Bulgaros, или от схизмата в 1054 г. и, ако се 
приеме тази граница, в какво се е проявила 
жанровата и езиковата разлика между цър
ковнославянската книжнина, създадена преди 
и след тази дата. Критичните мисли и съобра-
жения на А. Наумов цялостно осветляват най-
съществените спорни момента в концепцията 
на Р. Пикио, като същевременно посочват пер-
спективите за по-нататъшно изследване на ези-
ковото и литературното наследство на Slavia 
Orthodoxa. 

Много важен принос за решаването на въп-
роса за реалното съществуване на езикова цър-
ковнославянска общност прави Дж. д е л'А г а-
т а, предлагайки богат материал, основан на 
погледа на преписвачите („Единство и разли
чие при църковнославянския: гледната точка 
на преписвача"). От анализираните приписки, 
оставени по различно време в различии славян
ски ареали (български, руски, сръбски), се 
вижда как самите писци са разбирали термина 
„извод" и в какво се е изразявало съзнанието 
за различии типове на църковнославянския. 
Освен разликите в правописа преписвачите са 
отчитали трудностите при „неудобь познаваема"-
та лексика, която са могли да заменят в един 
ограничен размер с местни или по-обичайни 
думи. По такъв начин преписвачът е участву-
вал съзнателно в пренасянето на текста в друг 
регион, без да е била нарушавана литератур-
ната комуниикация и единството на литера-
турния език на Slavia Orthodoxa. 

Закономерно продължение на изследвания-
та на Р. Пикио в областта на старобългаристи-
ката са неговите приноси върху новата бъл-
гарска култура и литература. Тази проблема
тика, макар и по-ограничено, също е застъпена 
в юбилеиния сборник. П. Д и н е к о в се 
спира на литературно-социологичния проблем 
за читателя на „История славеноболгарская". 
Анализирани са особеностите на текста и сти-
листиката на творбата, като се очертава пред-
ставата на Паисий за изменчивия образ на 
конкретния читател — представител на фор-
миращите се социални структури в новото бъл-
гарско общество. Г. Д и м о в проследява един 
епизод от развитието на следосвобожденската 
българска филологическа наука, свързан с 
възприемането и осмислянето на литературата 
на Италианския ренесанс. Подробно се изяс-
нява приносът на Ив. Шишманов в неговите 
университетски лекции за задълбоченото про-
учване на тази епоха с възможностите на „пси-
хосоциологичния" метод. 

При разглеждането на конкретни проблеми 
в областта на сърбохърватистиката в сборника 
се поставят и важни методологически въпроси 
от общославистично значение. Л. М а т е й к а 
представя в историческа перспектива взаимо
действие™ между сърбохърватското устно и 
писмено словесно изкуство. Според автора меж
ду сръбската и хърватската редакция на старо-

българския език (конто е внесена адапт, 
система) в лингвистично отношение се р а н а 

дават незначителни разлики, но двете !la 6 j"0 ' 
ции съществено се различават в култупна Ма" 

СИ 

ди 
мената поезия през Средновековието Сле 
дификацията на съвременния сърбохъпват К°" 
книжовен език, макар и със сътегтПО!„. н 

пис-
ко-

употреба. От друга страна, се установявя „" 
дикална диференциация между устната и 

зс 
Р и със съществещГ'угп 

ворки, вече не може да се говори за ясна гп 
ница между устно и писмено словесно ИЗКУ 
во, а по-скоро се очертава тенденция към OfiT 
собяване на два различии стила на словесия 
култура. Та 

Съществуват различии подходи и обяснени* 
на сложните и трудно поддаващи се на идентГ 
фициране процеси в книжовните езици на гпа" 
ни цата между Slavia Roma па и Slavia Ortho 
doxa. Успешен опит за доразвиване на тило' 
логичната класификация на Р. Пикио прави 
О. Н е д е л к о в и ч в студията си за езико-
вия дуализъм на Таврило Стефанович Венцло-
вич. От писмената практика на един отделен 
сръбски книжовник се стига до мащабни обоб
щения за взаимодействието на народните езици 
и разновидностите на старобългарската кни-
жовна традиция сред православните славяни 
Възможно е да възникнат известии възраже-
ния във връзка със смесването и идентифици-
рането на „илирийския" със „сръбския" лин-
гвнстичен код. По-конкретно те биха се от-
насяли до мнението на авторката, че „илирий-
ският" език, създаден в романската католичес-
ка културна сфера на Западните Балкани (дуб-
ровнишки по произход) става общ разговорен 
език, усвоен на повечето южнославянски тери-
тории на Централните Балкани, а също че 
се приема и като официален език на право-
славната религиозна литература на сърбите в 
Австрия. Контрааргументи срещу тази трактов
ка най-общо се съдържат в споменатата вече 
статия на Л. Матейка, а биха могли да се до
бавят и други доводи от чисто лингвистично и 
социолингвистично естество. Не може да се 
смята за общоприета и изразената подчертано 
резервирана оценка за влиянието на полско-
латинските културни модели върху книжов-
ноезиковото развитие на източните славяни 
(срв. например резултатите от изследването на 
Р. Лужни в същия сборник). 

Независимо от това с висок професионали-
зъм и безупречна интуиция авторката преодо-
лява хронологичните аномалии в развитието на 
книжовните езици на православного славянство. 
Тя разпознава наличието на една нова обща 
еволюционна фаза, свързана с въвеждането на 
народния език в литературата паралелно с раз
новидностите на старобългарския език като 
традиционен църковнославянски език — най-
напред сред източните славяни, от началото на 
XVI в. — във Влахия и Молдова, от втората 
половина на XVII в. — при българите и от 
първата четвърт на XVIII в. — у сърбите. За 
разлика от езиковите ситуации в Западна Ев
ропа, народните езици на православните сла
вяни не се въвеждат в сферата на традицион
н а я употреба на църковнославянския с цел 
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естят, а да го съживят и ооновят, да 
да го изм ^ п01разбираем за обикновените хора 
г0 напРа

 я т по-нататъшното му функциони-
и Да ^яродният език се явява като паралелен, 
ране- η°ζ А

лингвистичен код, в хармония с 
незаВИСнославянския, предизвиквайки си-
ц ъ р К ° В на билингвизъм. Тепърва предстой тази 
туаиня д а б ъ д е проверена. Независимо от 
к ° в а Т6 каква степей ще намери по-нататъшно 
тоВа' бдение в конкретните книжовноезнкови 
„отвър ^ п о к а з В а , че винаги може да се яви 
Ф^яквана ВЪЗможност за нова интерпретация 
не0 «АЧРМИ върху конто вече е натрупана об-
на про1 блеми, върху 

а литература и конто се смятат за доста 
Злостно проучени. 

В сборника се проявява стремежът към тър-
н а нови, по-задълбочени подходи и при 

се" едването на литературните пронеси в за-
яаната част на Балканите. Според Ф р. Ч а-
е правилното тълкуване на драматургията 

л
 хърватския ренесансов писател М. Държич 

Н
е би следвало да се ограничава с анализ на 

експлииитната структура на текстовете, а да 
търси херменевтичен ключ за обясняване на 

същността им, да се съзнава разликата между 
истинския и „обърнатия" свят в литературната 
творба. А. Т а м б о р а публикува един ръко-
пис от втората половина на XVII в. „Brevis 
ad iter moschoviticum manuducto", който се 
съхранява в Историческкя архив на Конгре-
гаиията за пропаганда на вярата в Рим. При-
веждат се аргументи в полза на предположение-
то, че негов автор е хърватският книжовник 
Юрай Крижанич. Към проблемите на съвремен-
ната хърватска литература отвежда студията 
на Ал. Ф л а к е р за бароковите черти в 
творчеството на М. Кърлежа. Изследва се из-
борът на първичните психически впечатления, 
конто в съчиненията на писателя се оформят 
във вербално структурирани енграми. У Кър
лежа този избор много често пада върху ес-
тетически обекти, конто или сами по себе си 
са от бароков произход, или асоциативно се 
свързват с такива обекти. Очертано е мястото 
на Кърлежа както по отношение на традициите 
на хърватския барок в изобразителното из-
куство и литературата, така и спрямо евро-
пейския експресионизъм, в чиято поетика се 
откриват сходства с бароковата поезия. 

Значително място в сборника е отделено на 
историята на руската литература и словесна 
култура. В изследването си върху тематичната 
еволюция на „Житието на Михаил от Чернигов 
и неговия болярин Фьодор" М. Д о л к о в-
ски прилага идеята на Р. Пикио за функция-
та на библейския цитат като „тематичен ключ" 
за духовното послание на творбата. Стига се 
до извода, че във всички редакции на житието 
са използвани сходни композиционни принципи 
за реализиране на различии смислови акценти, 
свързани с темите за вярата, за моралния упа-
дък на болярството и божието възмездие чрез 
монголското нашествие, за греха и изкупле-
нието. М. К о л у ч и се спира на методоло
гические принципи и критериите при публи-
куването на паметннците на старата руска ли
тература и излага свои конкретни текстологич-
ни съображения върху последното издание на 

„лождение за три моря'" от Аф. Никитин. К 
студи ята на Ю. А л и с а н д р а т о с върху 
„Житието на Юлиана Лазаревска" наред с въ-
просите за текстологията, датировката и ав
торство™ на паметника особеио внимание се 
отдели на неговата стилистична и жанрова 
специфика. Авторката доуточнява изводите на 
Р. Пикио, че това е първото животоописание 
на светец, посветено на светска личност от 
некняжески ранг, родена в Русия. Жанровата 
принадлежност на творбата се определя въз 
основа на по-новите опити за типологична 
класификация на междинните литературни фор-
ми между похвала и биография в руското лите
ратурно развитие. 

В съобщението на Д. Ф р и к се хвърля 
светлина върху историята на публикуването на 
първото издание на граматиката на М. Смотриц-
ки. В известимте досега копия се установяват 
различии комбинации на титулната страница (с 
датировка 1618 или 1619 г.) и предговора, 
групиранн общо в шест варианта, Авторът опис-
ва нов екземпляр на граматиката, съхраняван 
в библиотеката на Йейлския университет, кой
то представя нов, седми вариант, съдържащ 
добавка с печатните грешки. Трудът на Р. 
Л у ж н и е посветен на усвояването на лите-
ратурните традиции на Европейския ренесанс 
в руската култура през XVII в. Проследява се 
полското посредничество при селективната ре
цепция на античната, италианската ренесансова 
и бароковата традиция в областта на образова-
нието, просветата и възпитанието. Посочва 
се ролята на братските школи и Киевско-Моги-
лянската академия за творческото адаптиране 
на западните латинско-католически модели при 
формирането на естетическите идеали, теоре-
тичните възгледи за литературата, възпитава-
нето на художествения вкус, както и конкрет
но™ им въздействие върху стилистиката на 
произведенията на художествената литература 
и научните съчинения. П. Л е в и н разглеж-
да аналогични проблеми, но в сферата на теат-
ралното изкуство, и по-конкретно — на украин-
ската училищна драма от XVII и XVIII в. 
Авторката изтъква специфичния стремеж на 
творците да достигнат висините на съвремен-
ното западноевропейско образование, оставай-
ки верни на православните литургични и теоло-
гични традиции. Тяхната тактика е, следвайки 
предимно иезуитски модели в училищната дра
ма, да избягват всичко, което е радикално от-
стъпление от ортодоксалността. Резултатите от 
анализа на религиозните теми и мотиви в пра-
вославната училищна драма опровергават пред-
ставата за механично заимстване и доказват 
извършването на сложна симбиоза между два 
различии културни модела. 

Не изненадва обстоятелството, че в публи-
куваните в сборника изследвания върху за-
паднославянските литератури и книжовни ези-
ци доминират тематични предпочитания и ме
тодологически похвати, конто също принадле
жат към „творческата територия" на Р. Пикио. 
Ярко потвърждение за обяснителната сила на 
мотивирано построената научна хипотеза е сту-
дията на Н. И н г а м отпоено предполагаемо-
то славянско Житие на св. Людмила и загад-
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ката около премълчаването на неината личност 
в Първото житие на св. Вацлав. Според Н. 
Ингам историята на мъченичеството на св . 
Людмила в изгубеното житие съзнателно се из-
бягва в Първото житие на св. Вацлав, тъй 
като би показала нейната предполагаема убий
ца Драгомира в лоша светлина. Вероятно кни-
жовникът е знаел или е вярвал, че Драгомира 
не е виновна, или е бил неин симпатизант, 
който иска да прикрие истината. Това обясня
ва и художествените функции, с конто нейният 
образ е натоварен в текста. 

В отделни изследвания се разглеждат ин-
тересни епизоди от културната история на Пол-
ша. Л . С т е г а н ь о П и к и о анализира 
Cronica do Felicissimo Rei D. Manuel (1566— 
1567 г., Лисабон) на португалския историк, 
хуманист и дипломат Damiao de Gois и сведе-
нията за пребиваването на поляка Ян Тарнов-
ски в двора на португалския крал Емануел I. 
Д . К а к а м о посочва ролята на Светия 
престол в събитията около първата подялба на 
Полша в инструкциите до нунция в Полша 
А. М. Дуринн от юни 1767 г. 

Определено методологическо сходство с из-
следванията на Р . Пикио върху прозодичиата 
структура на литературната творба показва 
приносът на Й. В л а ш е к за силабичната 
структура на проповедите на П. Скарга пред 
полския Сейм. Формалната страна на пропо
ведите (броят на сричките, наличието на рими, 
оформянето на синтактичните цялости, звуко-
вата оркестрация) се анализира в тясна връзка 
със семантичните особености. Откроява се една 
нова черта от поетиката на Скарга, за която се 
установява сходство с поетичната система на 
Коменски. Няколко статии в сборника са по-
светени на творчеството на Ян Кохановски. В. 
В е й н т р а у б анализира неговата посмъртно 
издадена творба „Муза". Авторът се спира на 
връзката с античната традиция, но очертава 
и специфичная идеен заряд на стихотворението 
като манифест на възвишеността на поетичното 
призвание, възхвала на благородните цели и 
амбиции на твореца и противопоставянето му 
на прагматизма на съвремието. Основавайки се 
на метафората за Протей, взета от поезията на 
самия Кохановски, Я . П е л ц проследява 
художествените превъплъщения на полския 
поет. П. Б у х в а л д-П е л ц о в а изследва 
спецификата и общите черти в оформлението 
на изданията на произведенията на Коханов
ски по отношение на тогавашната европейска 
издателска практика. А. К а д и ч проучва 
сходството между творчеството на Кохановски 
и някои хърватски поети, обусловено от влия-
нието на Петрарка. Установява поетичните до-
казателства за непосредствените контакти на 
хърватски книжовници с полския поет, както 
и реализацията на този процес в обратна по-
сока — влиянието на Кохановски върху Игн. 
Джурджевич и М. Релкович. Е д. С т а н к е 
в и ч обяснява редина особености на езика и 
стила на „Живота на почтения човек" от М. 
Рей с жанровата специфика на съчинението. То 
принадлежи към средновековните specula и 
представлява енциклопедия на практического 
знание и християнската образованост. Свое-

пре-деля от съчетанието на естетическите кя ^е 

средновековното изкусгео (включително "Η н 

тощимия вкус към детайла) с ренеся" НеИз" 
идеи за уникалността на народните е з и т Г ° В " Т е 

ценката за техките екепресивни възмож'иПрео~ 
М. Рей обогатява полския книжовен е м * И · 
ланяйки се на неговото синонимно богат °°" 
въвежда народни пословици в ритмизип180' 
форма, употребява граматични средства к 
са основен извор за изразяване на емоти""0 

експресивност. Вна 
В своята беседа за сарматизма Т у 

в и ч проследява в хронологическа послед" 
вателност различните значения и нюанси 
понятието сармати и подробно се спира На 

литературните му превъплъщения през XVlJKa 

XVII I в. Въз основа на една конкретна твоп(Г 
на малко известния писател Вацлав Куницк 
на преден план е поставен въпросът за стиля 
в изобразителното изкуство и литературата ппез 
тази епоха. Интересната интерпретация на проб
лема хармонира с оригиналния стал на изло-
жението, който, без да се подчинява на кано-
ничните изисквания за научен реферат, ни най-
малко не губи от своята научна стойност. 

А. В а л и д к и разкрива важен момент 
от историята на социалните теории у славя-
ните. Той установява наличието на значител-
ни сходства в социалните възгледи на А. Миц
кевич и руските славянофили, конто се проти
вопоставят на западните варианта на юриди
чески рационализъм и оценяват отрицателно 
реформите на Петър I. Романтичната критика 
на западното влияние в общественото устрой
ство у тях е съпроводена с приз'наване 
на идеите на месианизма, с идеализацията 
на обичайното право и славянската селска об
щина. 

Сборникът впечатлява с пъстротата на те-
матиката, идеите и подходите при тълкуването 
на конкретните факти. Наред с поставянето на 
фундаментални методологически въпроси се от-
крояват и отделни щрихи и детайли от култур-
иите процеси у славяните. Без да се прене-
брегва съшествуващата традиция, се достига 
до изненадващи по своята свежеет находки 
дори в сферата на класически, из основи проу-
чени проблеми. В отделните публикации с ле-
кота се осъществява преходът не само в ма-
щабите на изеледваните обекти, но и между 
граничите на историята, литературата и езико-
знанието. Именно този динамичен, интердис
циплинарен подход осигурява максимално точ
ного възстановяване на историческото минало 
на славяните, като не се задоволява само с 
външния реквизит на културните факти, а 
достига до най-дълбоките развойни механизми. 
Елитната славистична школовка и изобрета-
телноетта в методологическите търсения на 
Р . Пикио лежат в осиовата на неговата тео
рия. Талантливо доразработена от ученици и 
последователи, тя демонстрира възможности за 
необозримо вътрешно саморазвитие, за все по-
нататъшно отдалечаване на творческите хори-
зонти в стремежа към адекватното дешифрира-
не на фактите и явленията в славянската ду
ховна култура . 
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