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ГЛАВЯНСКАТА БИБЛЕЙСКА КОМИСИЯ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНА КОМИТЕТ НА СЛАВИСТИТЕ 

На 19. IX· 1 9 8 8 г- в Благоевград (България) 
врсые ка организационного си заседание, 

Иппчелено в рамките на X международен кон-
"Р

ес „а славистите (София, 14-22. IX. 1988 г.), 
Международният комитет на славистите взе 
решение за включването в състава на комисиите 
към комитета на една нова комисия, назована 
Славяиска библейска комисия". Решението 

беше изпълнено на 20. IX, когато в Народния 
дворец на културата в София се състоя орга
низационно събрание на специалистите в об-
ластта на палеославистиката с цел да се об
садят основните насоки за дейността на коми-
снята и да се изберат нейните члекове. На сре-
щата присъствуваха учени от Австрия, Бъл
гария, Германия, Италия, Израел, СССР, 
Унгария, Чехославакия и Швейцария, конто 
единодушно избраха за председател на събра-
ниета проф. д-р Кристиан Ханник (Германия). 

В началото председателят даде думата на 
д-р Анатолий Алексеев (СССР) в качеството 
му на докладчик пред Международния коми
тет на славистите по въпроса за задачите на 
Славянската библейска комисия. Като обърна 
внимание на огромною значение на библейските 
текстове за развитието на славянските култури 
още от епохата на първоначалното им превеж-
дане през IX в. от Кирил и Методий, А. Алек
сеев подчерта, че изучаването на славянските 
преводи на Свещеното Писание е свързано с 
редица специфични филологически проблеми 
на тяхната ръкописна и печатна традиция. 
Тези специфични проблеми, конто са извън-
редно сложни, не могат да се разработват ус
пешно само с разнопосочните търсения на 
отделни специалисти. Те изискват обединя-
ване на усилията на всички слависти, конто 
имат интереси в областта на славянската биб-
леистика. Това е именно и основната цел на 
Славянската библейска комисия — да коорди-
нира и до известна степей да организира ра
ботата на отделни учени и каучни групи върху 
филологическата проблематика на славянската 
Библия, работа, която в последна сметка спо-
ред А. Алексеев трябва да доведе до подготов-
ката на критическо издание на славянските 

библейски текстове. А. Алексеев предложи 
няколко основни насоки за осъществяване дей
ността на комисията, конто безспорно где спо-
собствуват за достигането на набелязаната цел: 
1. Инвентаризация и каталогизация на ръко-
писните източници, съдържащи славянски 
библейски текстове; 2. Разработване на методи
чески въпроси, свързани с изучаването на сла
вянските текстове на Св. Писание, при което 
да се използува опитът от изследването на 
гръцките и латинските материали; 3. Създа-
ване на сбирка от микрофилми и микрофи-
шове на славянски библейски ръкописи, както 
и пристъпване към компютърна обработка на 
славянските библейски ръкописи; 4. Изработ-
ване на библиография по славянска библеис-
тика; 5. Публикуване на отделни славянски 
библейски преписи и текстове; 6. Организи-
ране на работни съвещания и конференции по 
въпросите на славянската библеистика. В 
заключение А. Алексеев посочи, че не е целе-
съобразно да се поставят хронологически и 
езикови ограничения по отношение на мате
риала, който ще бъде предмет на работата на 
Славянската библейска комисия. 

В дискусията по изложението на А. Алек
сеев взеха участие д-р Йоханес Райнхарт (Ав
стрия), проф. д-р Санте Грачоти (Италия), 
д-р Емилия Блахова (Чехословакия), проф. 
д-р Ханс Роте (Германия), ст. н. с. Надежда 
Драгова (България), проф. д-р Виктор Левин 
(Израел), проф. д-р Мигел Аранц (Италия), 
проф. д-р Клаус Дитер Зееман (Германия), 
ст. н. с. Светлина Николова (България), све-
щеник Борис Даниленко (СССР), проф. д-р 
Петер Бранг (Швейцария), проф. д-р Роланд 
Марта (Германия), проф. д-р Кристиан Хан
ник (Германия). Изказалите се подкрепиха 
предложениета на А. Алексеев и изразиха две 
гледни точки относно хронологическите гра-
ници, в рамките на конто да се развива дей
ността на комисията: според някои от присъ-
ствуващите работата трябва да се ограничи 
до изследването на най-старите славянски пре
води на Библията, а според други — извъп 
вниманието на комнсията не бива да остават 
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никакви библейски текстове, дори еъвремен-
ните. Беше изтъкната необходимости в кон-
кретната работа да се привличат представи
тели на църковните институции. 

Сьбранието избра за председател иа Сла-
вянската библейска комисия д-р А. Алексеев 
(СССР), за заместник-председатели проф. д-р 
Уиляы Федер (Холандия) и ст. н. с. Светлина 
Николова (България), за секретар—н. с. 
Алексей Пентковски (СССР) и за членове 
проф. д-р Мигел Аранц (Италия), проф. д-р 
Санте Грачоли (Италия), проф. д-р Иван Доб
рев (България), отец Инокентий Павлов(СССР), 
проф. д-р Марио Капалдо (Италия), доц. д-р 
Александър Наумов (Полша), д-р Йоханес 
Райнхарт (Австрия), проф. д-р Ханс Роте 
(Германия), д-р Моше Таубе (Израел), проф. 
д-р Франсис Томсън (Белгия), н. с. Анатолий 
Турилов (СССР), проф. д-р Дитрих Фрайданк 
(Германия), проф. д-р Кристиан Ханник (Гер
мания), проф. Атила Холош (Унгария), проф. 
Николай Шиваров (България), д-р Владимир 
Вавржинек (Чехословакия), д-р Димитрие Сте
фанович (Югославия). 

Накрая беше изразено пожелание на пър-
вото работно заседание на комисията да се 
уточнят насоките на нейната бъдеща дейност. 

Първата работна сесия на Славянската 
библейска комисия беше проведена от 6 до 
8 юн и 1989 г. в Москва с финансовата подкре-
па на Института за руски език на Академията 
на науките на СССР и Отдела за международни 
отношения на Московската патриаршия. В 
сесията взеха участие членовете на комисията 
А. Алексеев, У. Федер, Св. Николова, А. Пент
ковски, Ив. Добрев, И. Павлов, Ал. Наумов, 
Й. Райнхарт, X. Роте, А. Турилов, К. Ханник, 
Н. Шиваров, а също проф. д-р Робърт Матие-
сен (САЩ), Ел. Велковска (България) и го-
ляма група руски учени, сред конто изтъкнати 
специалиста като проф. д-р Евгений Вереш-
чагин, ст. н. с. Александър Амосов, проф. 
д-р Лидия Жуковска, ст. н. с. Олга Князевска, 
ст. н. с. Олга Лихачева, ст. н. с. Николай 
Тихомиров и др. 

Сесията протече в четири открити заседания 
и едно закрито организационно заседание на 
членовете на комисията. На първото заседа
ние след приветствията на Председателя на 
Съветския комитет на славистите акад. Никита 
Толстой и на ректора на Софийската духовна 
академия проф. Николай Шиваров бяха из-
несени няколко доклада и съобщения. К. Хан
ник прочете доклад за библейските цитати в 
славянските литургически ръкописи. Съобще-
ние за издателската дейност на Московската 
патриаршия направн архимандрит Инокентий 
Просвирник (СССР). X. Роте разказа за под
готовите на сериятз от публикации на старо-
печатни текстове Biblia slavica, осъществявана 
в Бон и представи две издания от нея — на 
Краковската библия от 1561 г. и на руските 
преводи на Псалтира от XVIII в. Св. Николо
ва очерта основните насоки в дейността на 
Кирило-Методиевския научен център на БАН 
като обърна особено внимание на работата 
му върху изучаването на старобългарските 
староэаветни текстове. 

Второто заседание беше посветено 
ципите на компютърна обработка м /д Прич-
ските текстове. С обобщителен докля* Лей-
новните лринципи на използуваяе на За 0с-

търната техника в областта на текстп К°МП1°" 
и издаването на текстове се представи уГИяТа 

дер. Особен интерес преднзвика съобтв' Фе" 
на Александър Асиновски, Наталия г Нет° 

^ггг>\ „„ _. °Рнна 
на 

и Татяна Ткачова (СССР) за подготовках» 
компютърно издание на Нови я завет н 
полит Алексей от около 1355 г. " "" МитР°-

На третото заседание бяха дискутип 
въпросите, свързани с каталогизацията 7.рани 

вентаризацията на ръкописните текстовеИН" 
Св. Писание. Този въпрос е от иэключите™* 
важност при издаването на славянските б « 
лейски текстове и поради това му беше от 
лено голямо внимание. В уводниге си ην^" 
към обсъждането А. Турилов посочи, че само 
в книгохранилищата на СССР днес се паз 
няколко хиляди преписа на библейски тек
стове и подчерта, че описването им трябва да 
се осъществява на три нива — описване на ця. 
лостните книги, на фрагментите и на цитатите" 
Според него в настоящия момент може да става' 
дума за каталогизация само на цялостните 
книги. 

По време на четвъртото заседание бяха 
разгледани проблемите за създаването на фонд 
от микрофилми на славянските библейски ръ
кописи и на библиография по славянска биб-
леистика. Б. Даниленко, директор на Сино-
далната библиотека на Московската патриар
шия, изрази готовност библиотеката да пре-
достави своите технически и организационни 
възможности за формирането на фонда от мик
рофилми. Като отбелязаха голямата необхо
димое от организирането на тази сбирка както 
чуждестранните, така и руските участници в 
заседанието изтъкнаха многобройните труд
ности, конто где възникнат при нейното ком-
плектуване. Те произтичат от факта, че ръко-
писите са пръснати в многобройни хранилища 
на Съветския съюз, подчинени на най-различ-
ни ведомства. 

На закритото заседание, проведено на 7 
гони в Синодалната библиотека на Московската 
патриаршия, бяха обсъдени някои организа
ционни въпроси. На първо място, в състава 
на комисията бяха включени ст. н. с. Алек
сандър Молдован (СССР), свещеник Борис 
Даниленко (СССР), проф. д-р Райнолд Олеш 
(Германия), проф. д-р Фридрих Шоли (Гер
мания), проф. д-р Робърт Матиесен (САЩ) и 
проф. д-р Йозеф Винтр (Австрия). На второ 
място бяха обсъдени и приети предложе ният 
за по-нататъшните работай заседания на ко
мисията през август 1989 г. в София и през 
юн и 1990 г. в Москва. 

Второто работно заседание на Славянската 
библейска комисия се състоя на 16 и 18 август 
1989 г. в София по време на Петия летен колок-
виум по старобългаристика. От членовете на 
комисията в него взеха участие: А. Алексеев, 
Ив. Добрев, Ал. Молдован, Ал. Наумов, Св. 
Николова, И. Павлов, А. Пентковски, И. 
Райнхарт, Фр. Томсън и К. Ханник. В работа
та на комисията участвуваха обаче и редица 
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„ггькнати палеослависти: акад. П. Ди-
ГИ К^гария), ст. н. с. А. Амосов (СССР) 

некое ( r ^ J g a "(Чехословакия), доц. Ив. Буюк-
д"р Е;кългарпя), Д-Р Л. Василев (Югославия), 
'""п Вълчанов (България), ст. н. с. д-р (Б1 

Сл. лиев 
40и'Пог'ра^аджиева (България) 
«нова (Б**™РИЯ> 

доц. Р. Зла-
ст. н. с. О. Князевска 

ст н. с. О. Лихачова (СССР), д-р М. 
(Великобритания), проф. А. Мин-

,рва (България), проф. Р. Павлова' (България), Мак 
, „_р д . Петканова (България), проф. 

rtPPvceK (Полша) и др. 
Обсъдени бяха три основни въпроса: 1. 

п лбпемът за издаването на старобългарските 
оо'заветни текстове; 2. Проблемът за фото-

°ΠΗΟΤΟ преиздаване на най-важните фунда-
Трнтачни изследвания върху старите славянски 
пибле'йски текстове; 3. Проблемът за изработ-
ването на каталог на средновековните български 
библейски ръкописи. 

По първия въпрос кратко изложение нап-
вави Св. Николова. Тя подчерта, че издава-
LTO на българските старозаветни текстове 
„зисква да бъдат решени два основни въпроса: 
първо, кои текстове ше се издават, и второ, 
как ще се издават. При решаването на първия 
въпрос трябва да се изхожда от три критерия: 
преките указания, запазени в славянските 
книжовни* паметници; състоянието на българ-
ската ръкописна традиция на старозаветните 
книги; резултатите от научното изследване на 
българските старозаветни текстове от епохата 
на Средновековието. Използуването на тези 
критерии даде основания на Св. Николова да 
направи заключение, че би трябвало да се из-
дадат всички старозаветни библейски книги, 
като се обхванат всички текстове, свързани с 
българската книжовна традиция: преводите, 
извършени в България; редакциите, появили 
се в България от IX до XIV в.; преписите с 
български езиков и правописен облик; пре
писите, възникнали в български книжовни 
центрове. По втория поставен въпрос тя из-
рази мнение, че са възможни както наборни, 
така и фототипии издания, но несъмнено трябва 
да се отдаде предпочитание на наборните из
дания. Според нея обаче засега няма готовност 
за изработването на критически издания и най-
рационално би било да се осъществи серия от 
научни издания, опиращи се само на българ
ската ръкописна традиция. Към такава серия 
се насочва Българската национална библей-
ска комисия към Националния комитет на 
славистите. Тези издания ше включват изсле-
дователски увод, наборен основен текст, ва
рианти по другите преписи с български ези-
ково-правописен облик, варианти по гръцките 
текстове, речник-индекс. Йзданието на основ-
ния препис и на вариантите ще бъде от дипло
матически тип. Първото издание от тази серия 
Ще включва четирите книги Царства с основен 
текст по българския ръкопис F. I. 461 (XIV в.) 
от Държавната публична библиотека „М. Е. 
Салтиков-Шчедрин" в Ленинград. Св. Нико
лова съобщи, че вече е започнала непосредстве-
ната подготовка на йзданието. Гл. ас. Димитър 
Дунков (България) запозиа по-подробно уча-

стниците в заседанието с принципите, по конто 
се приготвя йзданието на книгите Царства по 
ръкопис F. I. 461. 

Проектът за фототипно преиздаване на най-
важните изследвания по славянска библеи-
стика беше докладван от Ив. Добрев, а прин
ципите за съставяне на каталог на среднове
ковните български библейски ръкописи бяха 
предмет на доклада на ст. н. с. Боряна Христо
ва (България). 

Й трите въпроса, поставени на заседанието 
в София, бяха дискутирани оживено. В диску-
сията участвуваха почти всички присъствува-
щи, бяха представени различии гледни точки, 
бяха дадени много ценни препоръки за бъде-
щата работа върху българските библейски 
текстове и беше изразено положително отно
шение към работата на българските специа
листа. 

Накрая се състоя организационно засе
дание на Славянската библейска комисия, 
на което съставът й беше попълнен с нови чле-
нове (ст. н. с. д-р Екатерина Дограмаджиева, 
проф. д-р Йежи Русек и д-р Мери Мак Робърт). 
Бяха разгледани и някои проблеми относно 
бъдещата й дейност. 

Следващото събиране на членовете на ко-
мисията се състоя в Москва от 19 до 23 юни 
1990 г. по време на организираната съвместно 
с Московската патриаршия международна кон
ференция на тема „Славянская библия — ее 
история и вопросы изучения". Присъствуваха 
следните членове на комисията: А. Алексеев, 
Ив. Добрев, М. Капалдо, Р. Матиесен, Ал. 
Наумов, Св. Николова, И. Павлов, Ал. Пент-
ковски, М. Мак Робърт, Й. Райнхарт, Д. Сте
фанович, М. Таубе, Фр. Томсън, А. Турилов, 
Г. Фрайдхоф, Кр. Ханник. Както и преди, 
състоя се организационно заседание, но без-
спорно най-важната част от работата беше 
обсъждането на представените доклади. 

На конференцията беше анализиран ши
рок кръг аспекти на славянските библейски 
текстове, отнасящи се до различии периоди 
от тяхното развитие. Най-широко беше освет
лена обаче историята на славянската Библия 
през Средновековието, при което преоблада-
ваха текстологическите разработки. 

Естествено, когато се обсъждат проблемите 
на славянските библейски текстове, не могат 
да се отминат най-ранните преводи, дело на 
славянските просветители Кирил и Методий. 
Тези преводи привлякоха вниманието на ня-
колко докладчици. Р. Матиесен (САЩ) в док
лад на тема „К вопросу об объеме Мефодиева 
перевода Ветхого завета: новый источник" 
посочи, че Методий, превеждайки Номоканона 
на Йоан Схоластик, е изменил текста, отнасящ 
се до каноничните книги на Св. Писание под 
влияние на съответния текст от Богословието 
на Йоан Дамаскин, в който не са посочени 
Макавейските книги. Така Методиевият пре-
вод на Номоканона потвърждава данните от 
Пространното Методиево житие, според което 
Макавейските книги не са влизали в състава 
на Методиевия превод на Библията. Докла-
дът на А. Шоберг (Швеция) „Старославянский 
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перевод Евангелия на фоне бытующей в Европе 
IX века теории перевода" въз основа на анализ 
на лексикалните варианта в най-старите еван-
гелски преписи и посредством хипотезата си 
за записване на Кирило-Методиевия превод 
на Евангелието при устно диктуване (публи-
кувана в статията му „Некоторые замечания 
о лексическом варьировании в переводах пер
воучителей Кирилла и Мефодия." — Palaeo-
bulgarica, IV, 1980, № 2, 37—42) свърза на-
личието на двоен превод, етимологичен и се-
мантичен, с теорията на превода у неоплато-
ниците, която е била позната на славянските 
първоучители. Е. Верешчагин (СССР) прочете 
доклад „Два творческих приема в переводче
ской деятельности Кирилла и Мефодия", а 
Ив. Добрев (България) говори за моравско-
панонските разночетения в библейските пре
води на Кирил и Методий. 

Най-голям беше броят на докладите, по-
светени на развитието на текстовете на библей
ските книги в ръкописната традиция главно 
на източноправеславните славяни. „Апрако-
косы, тетры, паремийники. Формирование и 
основные этапы развития (историко-литур-
гический аспект") .— на тази тема се спря 
А. Пентковски (СССР). Той разгледа въпроса 
за първоначалния Кирило-Методиев превод, 
който според него е бил вид лекционарий, на 
преводите на типовете служебно четириепан-
гелие и служебен апостол и париыейник, на 
пълните евангелски и апостолски апраксси, 
очерта хронологията на тяхното използуване 
в богослужението на славяните до XIV в., 
посочи връзката на употребата им с регламен
та, установен в действуващите през всяка 
епоха църковни устави и зависимоетта на тек-
стовите промени в тях от измененията в изи-
скванията на Устава. Тясно свързано с док
лада на А. Пентковски беше изложението на 
Й. Л'ай (Италия) „Константинопольская бого
служебная практика чтения Апостола и Еван
гелия в X веке". Историята на славянский Па-
римейник беше разисквана и в още три док
лада. А. Пичхадзе (СССР) проследи неговото 
възникване и развитие до XIV в. Тя разгледа 
първия превод, основан върху архаичния тип 
на гръцкия Профитологий, представен главно 
в южноиталианските и синайските ръкописи; 
именно този превод е съхранен в повечето от 
известните днес 70 славянски преписа от XIII — 
XVIII в.; спря се на двете нови редакции, яви
ли се не-по-късно от XIII в.; на редакцията, 
свързана с поправянето на богослужебните 
книги на Атон, приготвена по късни гръцки 
ръкописи от константинополски тип, която 
приближава текста към оригинала, използува 
лексикалния фонд на кирило-методиевските 
текстове и на преводите от Симеоновата епо
ха, а впоследствие е узаконена от Евтимий 
Търновски и получава широко разпростране-
ние сред южните и източните славяни. Б. Йо-
ванович (Югославия) говори за съотношението 
на текста и структурата на сръбските пари-
мейници, а О. "Князевска (СССР) предатира 
Новгородския паримейник (Централен дър-
жавен архив за древни актове в Москва, ф. 

381, № 50), отнасян досега към XIV или Χττι 
в. —според нея първата му част е от начало·™ 
на XII в., а втората — от 80-те голини 
XII в. ДИНИ н а 

„Толковый апостол в славянской письме 
ности" _ това беше темата на доклада на' д" 
Алексеев (СССР), който обобщи известните м 
данни за ръкописната традиция на паметника 
и разпредели преписите в три основни типа 
Типологията на заглавията на псалмите в 
славянските псалтири от XI до XIV в. просле
ди М. Мак Робърт (Великобритания). Принос 
към проучването на пълния текст на Апока
липсиса беше докладът на Р. Ковачевич (Юго
славия). Използувайки материал от ръкопис 
№ 43 от Музея на Сръбската православна 
църква в Белград, български препис от сре-
дата на XIV в. и от ръкопис № 474 от Хилен-
дарския манастир, сръбски препис от края на 
XIV в., автор ката направи извод, че в тях е 
представен стар превод, възхождащ към Ох-
ридската книжовна школа. Два листа от Тъл-
ковен апокалипсис, съхранявани в Псковский 
музей, конто са част от сръбски ръкопис на 
Румънската академия на науките в Букурещ 
от средата на 50-те — средата на 60-те години 
на XIV в., бяха анализирани от А. Турилов 
(СССР). М. Таубе (Израел) посвети доклада си 
на историята на източнославянските преводи 
на книгата Естир, появили се след X I — χ π в. 
За разлика от поддържаното напоследък мне
ние за директен превод от староеврейски ори
гинал, М. Таубе с многобройни примери обо-
снова становището, че преводът, засвидетел-
ствуван в Генадиевската библия от 1499 г., е 
осъществен по загубен гръцки оригинал, от-
личаващ се от Септуагинта и близък до старо-
еврейския масоретски текст. 

Връзката на библейските текстове с някои 
други паметници на старата славянска книжов-
ност беше посочена в три доклада. Св. Нико-
лова (България) в доклада си „Влияние биб
лейского текста на историю текста похваль
ных слов св. Климента Охридского" обърна 
внимание върху измененията в преписите на 
похвалните слова на Климент Охридски, поя-
вили се в резултат на съзнателния стремеж 
на средновековните книжовници да отстранят 
разлнките между Климентовия текст и съот-
ветния библейски текст, а също — като след
ствие от грешки, възникнали под влияние на 
добре познатия на преписвачите паримеен и 
чети-текст от съответната епоха. Ив. Бакмаз 
(Югославия) очерта цялостна картина на обе-
ма на библейските текстове, конто са включени 
в хърватските глаголически мнеали и бревиа-
рии от XV и XVI в., а М. Бабицкая (СССР) 
разгледа някои въпроси, свързани съе сла-
вянския превод на Теофилактовите тълкува-
ния към Евангелието от Матей. 

На конференцията намериха място и някои 
принципни проблеми на проучването на средно
вековните славянски библейски текстове. А. 
Асиновски, Н. Горина и С. Келер (СССР) съоб-
щиха за работата си по прилагането на ком-
пютърна техника в изеледването на различията 
между руските преписи на Евангелието, а К· 
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Логачов (СССР) изнесе доклад на тема „Тнпо-
лого-трансляциологический метод изучения 
славянской Библии и его соотношение с дру
гими методами". 

На някои специфични лингвистични ас-
текти на средновековните славянски библей
ски текстове се спряха И. Христова (Бълга-
вия) д . Стефанович (Югославия), К. Ханник 
(Германия) и В. Загребин (СССР). И. Христо
ва анализира вариантите в най-старите сла
вянски преписи на молитвата „Отче наш" (Мат. 
5-9—13, Лук. 11:2—4). Д. Стефанович запоз-
на участниците в конференцията с някои свои 
наблюдения върху употребата на же в триде-
сет преписа на Апостола от XII до XV в. и 
връзката и с гръцкия текст. К. Ханник насочи 
вниманието си към зависимостта на старо-
полските библейски текстове от най-етария 
славянски библейски превод. В. Загребин 
обясни редубликацията на гласните в бого-
служебните и в предназначените за четене 
сръбски ръкописи не като резултат от произ-
ношението, а от музикалното изпълнение и 
подкрепи извода си с обстоятелствата, че слу
чайте на удвояване на гласни се срещаг обик-
новено в края на песнопенията и мелодическата 
фраза, а също — в български по произход 
ръкописи. 

Специален интерес беше проявен към проб-
лематиката, свързана с библейските цитати. 
Фр. Томсън (Белгия) говори за възможности-
те да се използуват библейските цитати при 
текстологическите проучвания на Новия за
вет. И. Райнхарт (Австрия) направи подробен 
анализ на библейските цитати в Методиевия 
превод на Номоканона и достигна до извода, 
че в много малка степей те могат да бъдаг по-
лезни при реконструкцията на първоначалния 
превод на Библията. Предмет на доклада на 
М. Капалдо (Италия) бяха трите места от над-
писа на Соломоновата чаша, представен в 
глава I от Пространното житие на Константин-
Кирил, конто досега се считаха за цитати от 
Иез. 33:11, 37:19, 34:24. М. Гарцанити (Ита
лия) представи библейските цитати и изрази 
от Хождението на игумен Даниил. 

С тълкуването на славянските библейски 
текстове в литературоведски, богословски и 
културноисторически план се занимаха Ал. 
Наумов, Полша) „Священное писание в системе 
жанров православного славянства*), А Раух 
Германия („Экзегеза Библии через литургию"), 
архимандрит Иануарий (Ивлиев), СССР („Цер 
ковнославянскии перевод Нового завета и 
экзегеза") и А. Евтич, Югославия („Славян
ский перевод основных библейско-богослов-
ских слов и их место в духовной культуре 
православных славян"). 

Традициите на преписване, печатане, ци-
тиране, превеждане и изучаване на библейски 
текстове на славянски езици в по-късни епохи 
бяха сравнително слабо застъпени на конфе
ренцията, но бяха представени с редица важни 
теми.^Х. Олмстед (САЩ) посвети доклада си на 
библейските текстове в ръкопнсите на Максим 
Грек. Б. Клос (СССР) говори за Библията на 
Иван Чорни, В. Аниченко (СССР) изнесе док

лад на тема „Взаимодействие Библии Скорины 
с церковнославянским и чешским перевода
ми", а Г. Михаила (Румъния) посочи основните 
особености на най-старата румънска печатна 
книга — славяно-румънското четириеванге-
лие, публикувано в Сибиу през 1551 — 1553 г. 
Названието на доклада на X. Трунте (Герма
ния) беше „Предстояй аду херувим. Об оши
бочном употреблении названий „Едом" и „Едем" 
в древней славянской литературе", а на док" 
лада на В. Живов (СССР) — „Стихотворные 
переложения Псалтыри в истории русской 
литературы и духовности XVIII века". Г. 
Фрайдхоф (Германия) разгледа влиянието на 
библейските цитати върху произхода и разви-
тието на руските пословици. Л. Жуковска 
(СССР) предложи да бъде преиздаден църков-
нославянския текст на Библията като се направи 
опит графиката и правописът да се подчинят 
на точно определени правила. И. Павлов 
(СССР) представи подготвения от него указа-
тел към описаннето на Генадиевската библия 
от 1499 г., направено от А. Горски. Архиманд
рит Инокентий Просвирнин (СССР) запозна 
присъствуващите с проекта на издателския 
отдел на Московската патриаршия да публи-
KVEa през 1990—1995 г. десетто.мна поредица 
под название „Русская библия". 

Само два от прочетените доклади стояха 
извън филологическата проблематика на сла
вянските библейски текстове — на В. Пуцко 
(СССР) и на Н. Озолин (Франция). В. Пуцко 
направи изкуствоведски анализ на илюстра-
циите на славянските ръкописи на Псалтира 
от епохата на Палеолозите (1261—1453), въз-
никнали в източноправославна среда, а те-
мата на Н. Озолин беше „Троичное толкование 
„Гостеприимства Авраамова" в древнерусском 
иконописном предании". Също два доклада не 
бяха пряко свързани с тематиката на конфе
ренцията: Ал. Молдован (СССР) „Текстология 
списков древнерусского перевода Жития Анд
рея Юродивого" и Т. Черторицкая (СССР) 
„Четьи сборники в составе Четьих миней мит
рополита Макария". 

Заслужава да се отбележи, че на конферен
цията присъствуваха трима представители на 
Обединените библейски общества — проф. д-р 

. Ян де Ваард, д-р Мануел Джинбачян и проф. 
д-р Янис Каравидопулос. Те разказаха за 
работата по издаването на гръцкия и еврей-
ския текст на библейските книги, както и за 
подготовката на преводи на Библията на съв-
ременни езици. Тази информация несъмнено 
беше много полезна с оглед на бъдещата работа 
на Славянската библейска комисия и на въз-
можностите за сътрудничество с Обединените 
библейски общества. 

Както се вижда от краткия обзор на съдър-
жанието на изнесените доклади, всеки от конто 
беше оживено и задълбочено дискутиран, кон
ференцията може да се счита за сериозна стъпка 
напред в изясняването на филологическата 
проблематика, свързана със славянските биб
лейски текстове. Работата протече в конструк
тивен и доброжелателен дух, в спокойна ко-
легиална атмосфера, за създаването на която 
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големи заслуги има Московската патриар-
шия, осигурила прекрасни условия за провеж-
дането на конференцията. 

В заключение може да се каже, че досегаш-
ната активна дейност на Славянската библей-
ска комисия при Международния комитет 
на славистите ясно показва колко навременно 

е било нейното създаване. Да се надява!, 
че и в бъдеще тя ще продължи с неотслабва' 
щи темпове да осъществява своите задач1" 
допринасяйки за всестранното опознаване п' 
славянските библейски текстове, играли важн3 

роля в цялостното културно развитие на всички 
славянски народи. 
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