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От 14 до 17 септември 1993 г. в Охрид 
(Македония) се проведе международен сим
позиум на тема „Светите Климент и 
Наум Охридски и приносът на Охридския 
духовен и книжовен център към славянска-
та просвета и култура". Заседанията проте-
коха в охридския дом на културата „Гри-
гор Пърличев". По покана на организатора 
на симпозиума — Македопската акаде
мия на науките и изкуствата, тази година 
за пръв път участвуваха и български уче-
ни наред с колегите им от Австрия, Полша, 
Сърбия, САЩ, Унгарня и Хърватска. 
Председателят на Организационния съвет 
на симпозиума акад. Петър Илиевски го 
откри с приветствено слово към участни-
ците. Той определи делото на „най-близ-
ките, най-надарените и най-ревностните 
Кирило-Методиеви ученици" св. Климент 
и св. Наум Охридски като непреходно и с 
общочовешко значение. Акад. Ксенте Б о-
г о е в, председател на Академията на нау
ките и изкуствата на Македония, говори за 
характера на делото на светите Климент и 
Наум като за нова и значителна епоха в 
културно-историческия развой на македон-
ските славяни — дело, което се почита и 
ирославя вече 11 века след времето, в кое
то се развива дейпостта на светителите от 
Охрид. В поздравителната реч на Негово 
Високопреосвещенство Охридския митро
полит Тнмотей запомнящи се бяха опреде-
ленията на град Охрид като Иерусалим на 
славяните и огнище на апостолската и про-
светителската дейност на двамата велика-
ни на духа. Приветствените думи на пред
седателя на Охридската община Благоя 
Силяновски се отнасяха до законната гор-
дост, но и до дълга, с който е живяло и 
живее населението на града домакин — 
Охрид. 

Научната програма бе открита с увод-
ния доклад на акад. Петър И л и е в с к и 
на оригинална тема: „Светите Климент и 
Наум Охридски — просветителство с уд-
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воени сили". В обобщаващата характе
ристика на просветителската дейност на 
Климент и Наум, оценена като синоним 
на апостолство и мисионерство (с първона-
чална цел християнизация, т. е. „просве
щение с евангелска светлина" според ду-
мите на Кл. Охридски), бяха откроени някои 
основни моменти. На първо място, ръко-
полагането на св. Климент за пръв епис
коп па славяните и изключително важните 
последствия, произтичащи от това: за-
мяната на византийското и латинското бо
гослужение със славянско и полагането на 
основите на Охридската архиепископия. 
Специално бе отбелязано сътрудничеството 
между първите Кирило-Методиеви учени
ци в апостолската и книжовната им дей
ност, която се е развивала в Плиска, но 
главно в Югозападна Македония. Интерес
на бе аналогията с Христовите апостоли, 
отнесена към Климент и Наум — избирани 
и подвизавали се винаги двама — откъде-
то и оправданието на така предложената 
тема — апостолство и просветителство с 
удвоени сили. 

Своя доклад „Светите Климент и Наум 
Охридски в изкуството на Македония и 
Охридската архиепископия" ерудира-
но произнесе чл.-кор. на Академията на 
науките и изкуствата на Македония Цве-
тан Г р о з д а н о в . Проследявайки жи
вота на портретите на Климент и Наум 
в средновековната живопис в Македония, 
Цв. Грозданов потърси мястото на култа 
и на иконографията и на останалите апос
толи и книжовници от Седмочислениците. 
Той допусна, че третият светец, изобразен 
между ликовете на Кирил и Климент в 
икона от църквата „Св. София" в Охрид, 
е Методий. Специално място бе отделено на 
уннкалната икона — „Успение на Горазд 
и Ангеларий", в град Берат (Албания), 
където се пазят и мощите на св. Горазд. 
Цв. Грозданов посочи, че на базата на вза-
имовлиянията между охридското и ви-
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зантийското изкуство от XIII в. възниква 
иконографската парадигма на иконопис-
ците Михаил и Евтихий, чийто първообраз 
се намира в църквата ,,Св. Богородица Пе-
ривлептос" в Охрид, който изиграва нз-
ключителна роля в разпространението на 
Климентовите портрети. В хронологичес
ки проследената история на появата на пор-
третите на св. Наум бе отбелязано, че до 
XVII в. неговият култ има локален харак
тер между Охрид и Девол, докато в послед-
ните десетилетия на същия век, когато се 
отбелязва нзключителиият подем на св. 
Наумовия манастир, този манастир се 
превръща в едно от най-големите светилища 
на Балканнте. 

По-нататъшната работа на участпиците 
в симпозиума бе разделена на секции, пър-
вата от конто бе „Литература и език". 

Докладът на Франтишек М а р е ш 
(Австрия) „Отче наш" в Сннайския псал-
тнр" бе прочетен в отсъствие на автора. 

В тази секция тематично се обособиха 
докладите на Георги П о п а т а и а с о в 
„Охридската химнографска школа в IX — 
X век" и на Стефан К о ж у х а р о в 
(България) „Наум Охридски като поет 
песнописец". С констатацията, че днес 
науката не разполага с цялото книжовно 
богатство на IX—X в., а само с отделни 
запазени творби, Ст. Кожухаров обясни 
подтика към търсене на непознатн лнтс-
ратуни извори в средновековните сла
вянски ръкописи. Бе очертана и съв-
ременната цанорама на новооткритите 
химнографски произведения, отнасящи се 
главно до Константин Преславски и Наум 
Охридски. От изключителен интерес бе 
направеният от автора анализ на Канона 
за пренасяне мощите на Йоан Златоуст, 
чиито тропари са свързани с акростиха 
^ΛλτογςτλΓο пв-внесенне шшчнн ποι». Ка
ноны се намира в Празничния миней 
№ 522 на Народната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий" — София. В минея са 
намерени и публикувани редица произ
ведения на старата българска литература, 
конто възхождат към „Златния век" на 
цар Симеон, респективно се отнасят към 
преславско-охридския период от дейност-
та на старобългарскпте книжовници. Въз 
основа на езиково-правописни и стилни 
особености на творбата Ст. Кожухаров 
е склонен да я атрибуира към творчество-
то на св. Наум Охридски, с което още вед-
нъж се изтъква значнтелната му роля на 
книжовиик. 

„Похвално слово за архангелите Ми
хаил и Гавриил" от Климент Охридски в 
ръкопис на Г. С. Венцлович" бе темата на 
доклада на Агнеш К а ц и б а (Унгария). 
Изтъквайки значението на дел ото на Вен
цлович, авторката се спря по-конкретно 
върху текста па Похвалното слово, наме
рено в ръкопис, в който лнпсват указания 
за автора му. На базата на езикови осо

бености (предимно морфологични) Каци-
ба констатира различия в текста, конто не 
се срещат в други ръкописи, и установи, 
че тексты посредник е с руска редакция. 

Вера С т о й ч е в с к а - А и т и ч из-
несе доклад на тема „Светите Климент и 
Наум Охридски в съвременпата традициоп-
на среда". В контекста на теоретически 
разсъждения за парадигмата „човек—ис
тория—традиция—поглед към света" тя 
постави въпроса за кирило-методиевската 
традиция, част от която са Климент и 
Наум, в творчеството па съвремеппите ма
кедонски писатели. 

С доклада на Збнгнев Г о л о м б (САЩ) 
„Въпросът за старославянский превод на 
„Отче наш" и неговнте теологически импли
кации" започпа работата на втората сек
ция — „Лингвистика и ръкописна тради
ция". 

„Произведения на Климент Охрид
ски в славянската ръкописна сбирка 
на Папския институт за Изтока в Рим" 
бе темата на съвместиия доклад на 
Красимир С т а н ч е в и Аксиния Д ж у-
р о в а (България), изнесен от А. Джу-
рова. В него бяха разгледани неописани 
ръкописи от периода XVI — началото на 
XX в., по-голямата част от конто намере
ни от авторите на доклада, в конто се съ-
държат нет преписа на Климентов!! слова. 

В отсъствие на автора бе прочетено из
влечение от доклада на Лешек М о ш и п-
с к и (Полша) с наслов „Похвалата на че-
тиридесетте мъченици от Климент Ох
ридски според преславската версия па 
Супрасълския сборник", а темата на рефе
рата на Ева В а ш и л е в с к а (Полша) 
бе „Сравнение на езика на Пространного 
житие на Методий с Похвалното слово за 
Кирил и Методий от Климент Охридски". 

Прнносът в доклада на Антония К и ш 
(Хърватска) „Климентовата похвала за 
св. Кирил в хърватско-глаголически-
те бревиарии" (Люблянски, Новлянски, 
Мавров) се съетои в доказаната от автор
ката прецизност и компактност на хър-
ватско-глаголическата редакция на бре-
виарните текстове, извършена с поетичес-
ко вдъхновенне от глаголашите. Тезата бе 
аргументирана на базата на сравнение 
между съществуващите редакции на бре-
виаринте на три нива — морфологично, 
лексикално и текстово. 

За „Архаизми и иновации в глаголпчес-
ката система на Григоровичевия паримей-
ник" докладва Зденка Р и б а р о в а. При 
несъмнена за авторката Кирнло-Методиева 
основа на архетипа се установява варираие 
на глаголическнте форми в преписите от 
XII — XIII в., а иновациите се търсят в 
наративнн контекстове, свързани с еже-
дневпня живот н намерили отражение. в 
текста на Парименника. 

Приносен бе и докладът на Ван гелия 
Д с с п о д о в а „Германизмнте в старите 
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славянски ръкописи". Според авторката е 
иесъмнеио, че нзвършвайки своите прово
ди, Кирил и Мстодий са заели установенитс 
вече в езика па моравското население спе-
пифични германизмн. От друга страна, 
палнчието на германизми се счпта от автор
ката освен като лингвистнчен индикатор за 
установяване степента им на старинност и 
на тяхпото локализиране, но и като дока-
зателство в отделки случаи за наличието на 
процес па христия'низация във Велика Мо
равия преди Кирило-Методиевата мисия 
там (напр. св. Емерамовата молитва). 

Секцията „Археология и история на 
изкуството" бе открита с доклада на Бла
га А л е к с о в а „Свети Климент — ор
ганизатор па първата славянска архие-
пнскопия в Македония". Отдавнашннте 
споровс в науката за огтрсделяие на мяс-
тото на епископската епархия на св. Кли
мент според авторката биха могли да се 
решат от архсологическите открития, съз-
даващи сигурна основа на нейното пред
ложение за локализация на Климентовата 
еппскопия. То се основава на единството 
на новооткритнте под нейно ръководство 
археологически паметници от сакрален 
тип, спадащн към ранната строителна ден-
пост на славянитс по поречието на Брегал-
ница, и повечето податкн в исторически и 
литературпи изворн от епохата (IX — X в.). 
Фактът на взаимною съгласуване на Дан
ии те по тозп проблем в източиици с раз
личен характер затвърждава тезатл на 
Бл. Алексова, а именно, че според тра-
дицията на старата христпяыска еппско
пия в Баргала се организира първата сла
вянска еппскопия на Брегалинца. Тя се 
превръща в голям просветен и стройно ор-
ганизиран църковен център, обсдужван 
от клир, създаден от първня епископ па 
славяните Климент Охридски. 

В доклада на Тадеуш В а ш и л с в-
с к и (Полша) „Българският тарканат Кут-
мичевнца и славянският комитат Берзи-
тия — облает на учителската дейност на 
Климент и Наум" се интерпретираха кни-
жовните източиици, свързапи с темата. 
Предложен бе ономастнчен анализ на от-
делни названия в Житието на св. Климент 
от Теофилакт Охридски. Например според 
автора Котокий е име на човек, а не на об
лает, етимологията на Кутмичевица се 
извежда от кутмач — мляко, а етимология
та на Тивериопол — съответно от Тара 
и Дина. 

Бранко П а и о в в доклада си „Климент 
Охридски и развоят на струмишко-
брегалнишките църковни и книжовни сре-
дища" защити идеята за брегалиишката 
мисия като исторически факт. 

Следващите два доклада бяха изкуство-
ведски. Първият от тях „Едва непозната 
миниатюра па св. Наум и ев. Марина от 
XVIII п." на Любка С т е ф о е к л-К о-
в а ч е в и ч (Сърбня) беше посветен на ед-

но рядко съчетание на двамата светци, из-
държано в итало-гръцки новобароков стил. 
Миниатюрата е открита в ръкописиия фонд 
на Сръбската православна църква под 
№ 162 — препис от печатно издание. Вто-
рият доклад — на Зоя Л и ч е н о в с к а 
(„Релефната икона па Климент Охридски"), 
представляваше преглед на нзеледванпяга, 
свързани с изключително популярната 
дървена икона на св. Климент. 

Няколко доклада засягаха археологи
чески проблеми. „Гроб № 4 от местноетта 
Кръстеви край Демир Капия" па Елица 
М а н е в а бе определен като един от ве-
роятните некрополи на Просек. Той се 
определя като част от семеен парцел, при
надлежат на хора от социалната върхушка, 
зачитащи християнските обичаи. Накити-
те, откритн в гроба, се датнрат от X —XI в. 
Кирил Т р а й к о в с к и разгледа ..Бре
галиишката епископия веветлината на най-
новите археологически открития". Той 
се основа на повече от 20 хиляди екземпля-
ра археологически находки от ранновизап-
тийския период, за да достигне до извода, че 
епископията Запара (IX — X в.) е предход-
нпца на Брегалиишката еппскопия. За 
„Църквата „Св. Пантелеймон" в светли
на та на архсологическите находки" го
вори Владо М а л е н к о. Като разгледа 
доеегашните изеледвання, иосветени на 
св. Климентовия манастир, определени ка
то недостатъчни, с още много възможности 
за спгурни интерпретации, В. Маленко 
апелира да се изработи цялостна програма за 
представяне, реставрация и консервация 
на археологическите останки. Той подчер-
та факта, че само в Охридския регион има 
около 20 ранпохристиянски базилики и 
навсякъде до тях средновековни църкви. 

Загорка Р а с о л к о с к а-Н и к о -
л о в с к а прочете доклад „Монашески 
следовници, на св. Климент и св. Наум 
—■ непознати портрети на монаха св. Йоа-
ким Осоговски от XVI—XVII в.". В него 
тя анализира три недостатъчно изеледва-
ни изображения: 1. Св. Йоаким Осогов
ски и св. Никола в с. Търново от 1505 г. 
с ктитор на храма презвитер Пейо; 2. 
Изображение на св. Петка и св. Иван Рил-
ски в с. Селпик, Делчевско, с предполагае
ма година на изображението 1525—1555; 
3. Изображение на св. Петка от първата 
половина на XVII в. в една църква до 
Крива Паланка. 

С въпроса, с който онаслови темата на 
доклада си Блаже Р и с т о в с к и —■ 
„Кога е хиротонисан св. Климент", свър-
за още цяла серия въпроси, конто се цен-
трират около ръкополагането в различии 
монашески чинове на светите Кирил и 
Методий и техните ученици. 

„Св. Наум в Мосхополския сборник 
(1741-1742 г.)" разгледа в исторически 
аспект Христа М е л о с к н . 

В своя доклад „Светите Климент и 
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Наум Охридски, както и техннте учители 
Кирил и Методик в македонските пародии 
легсндн и предания" Томе С а з д о в се 
спря на творби от литературно-фолкло-
рен тип, като посочи характерните особе-
ности на източнините, от конто възннкват 
легендите и преданията. Новите записи на 
фолклорни творби от Македония, изтъкна 
авторът, не са рядкост. „Културоложкият 
аспект на преданията за св. Климент и 
св. Наум" представи Танас В р а ж и-
п о в с к и. Той предложи 4 основни кул-
турологични знака, според конто се раз
делят фолклорните произведения, знакове, 
в които се отразяват: 1. религиозна дей-
ност; 2. просветна дейност; 3. знак за ле-
куваща дейност: а) по примера на Библията; 
б) по природен път; 4. знак за стронтелна 
дейност. 

Добрила М и л о в с к а говори за 
„Двете славянски Наумови жития". Ав-
торката направи анализ па текстовете па 
житията, както и преглед на мненията на 
изследователите по темата. Отцово бе из-
тъкнато зиачението на житията като изво-
ри за съдбата не само на Кирило-Мето-
диевите ученици, но и за живота и дейност-
та на Кирил и Методий, както и пряката 
връзка па Наумовите животописи с про-
страпните жития на първоапостолите. 

Докладът „Презвитер Наум от монашес-
ката църковпославяпска терминология" на 
Краснмира И л и е в с к а ни запозна с 
определенията-термини на различии мо
нашески звания от църковно-правен и 
теологически аспект. Авторката даде мно-
гобройни примери за това, къде и как се 
употребяват те, и подчерта факта, че въпрос-
ните звания нерядко носят в себе си и друг 
вид информация — например могат да бъ-
дат критерий за локализацията на писме-
пите паметници. Бяха дадени примери и 
за интерпретацията на монашеските зва
ния у различии автори и изследователи. 

„Традиционните особености в ръкописи-
те от Кратовско-Лесновския книжовен цен-
тър" бе темата на реферата на Кита Б и-
ц е в с к а. Беше очертан гсографскн регио-
нът на денността на кратовско-лесновските 
книжовници и бе направен обзор на из-
следваннята по проблема. Проучването на 
книжовните паметници от гледна точка на 
правописните им особености и в историчес
ки аспект е извършено от авторката и 
Георги Попатанасов на базата на фото
копия от паметнициге, възлизащи на около 
3400 страници. 

В своя доклад „Охридската писмена тра
диция и междуредакционните контакти" 
Димитър П а н д е в се основа на идеята 
за формирането на книжовни центрове на 
Балканитс с население с различен етничес-
ки състав, поради което в конкретните ръ-
кописи се наблюдапати различии правопис-
ни особености. В това отношение например 
Тиквешкият сборник е илюстрация за един-

ството на южнославянската писмена общ-
ност, а влашко-молдавските ръкопи-
си (единствените запазени от манастира 
„Св. Наум") бел ежат връзки както с из-
точнославянските, так а и с южнославянскн-
те ръкописи в рамките на една единна бал-
канска общност. 

Докладчнците от последната секция 
— „Култура, теология, музика" — има-
ха прнвилегията да изнесат своите докла-
ди в самия манастир „Св. Наум". Там до-
макин беше Охридският митрополит Т и-
м о т е й, автор на първия от докладите 
на тема „Църковпите околности на Из-
ток и Запад във времето на светите Кли
мент и Наум Охридски". Авторът поднесе 
интерпретация в исторически план за 
дейността па Климент и Наум в Струмиш-
ко-Брегалнишкия регион. Отново бе пос
тавец на обсъждане въпросът за границите 
на Климентовата епископия с очертаване 
на местоположението на Велешко-Брегал-
нишката епархия, която според митро
полит Тимотей обхваща най-вероятно Ох-
ридско-Деволския район. 

За „Охрид като център на богослужеб-
пата прослава на св. Наум Охридски" 
говори Светлина Н и к о л о в а (Бълга-
рия). Сред множеството въпроси, свърза-
ни с изследваието на Службата на св. 
Наум, поставени от Св. Николова, се 
открои един проблем, който получи в 
изложение™ категорично решение — проб-
лемът за мястото, където богослужебната 
прослава па св. Наум е имала най-силни 
традиции през Средновековието. Това мяс-
то според авторката безспорно са били Ох
рид и Охридската архиепископия. В док
лада бяха изиесени неопровержими данни 
в тази насока, които се съдържат във всич-
ки наличии днес гръцки и славянски из-
вори, свързани с темата. Според Св. Ни
колова значителна е вероятността извест-
ните днес текстове на Службата да се ос-
новават на незапазен старобългарски текст, 
написан в Охрид. Докато ролята на Охрид 
и Охридско в традицията за богослужеб-
на прослава на св. Наум от X—XII в. 
все пак не е съвсем ясна, то за периода 
XIII — XVIII в. не може да има съмнение, 
че в центъра на тази традиция са стояли 
клирът и енориашите на Охридската ар
хиепископия. 

Ми хайло Г е о р г и е в с к и прочете 
доклад на тема „Службата, Акатистът и 
Молитвата на св. Наум Охридски в ново-
открити славянски ръкописи от Македо
ния". В общия преглед на откритите пре-
писи на Службата на св. Наум М. Георгиев
ски съобщи за 4 новооткрити преписа. 
Първият от тях представлява превод от 
по-ново време на Наумовата служба от 
гръцки език, направен от йеросхи.монах 
Калистрат Зографски (1890 г.), и се на-
мнра понастоящем в Народната библиоте
ка „Св. Климент Охридски" в Скопне. 
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През 1904 г. от превода на К. Зографски 
препис ' извършва Георги Понангелов от 
с Слатино. 24 листа от него са открити в 
манастира „Св. Пречиста" — Кичевско. 
Също от ръкописа на К. Зографски пре
пис от Службата прави Стево Богоевич 
от Кнчево в 1919 г. Четвърти препис от 
същия превод прави Стоимир Стояновски 
в 1931 г. Той се намира в манастира „Св. 
Наум", където през 1990 г. е открыт от 
автора на доклада. Интереспото в случая 
е че заедно с Наумовата служба в препи-
са от 1931 г. са преписани и Молитва и Ака-
тист на св. Наум. Богослужебната употре-
ба на Акатиста е твърде рядка, което увели-
чава стойността на новооткрития препис. 

В доклада на Наум Ц е л а к о с к и 
„Борбата на охридчани за въвеждане на 
славянско богослужение в манастира „Сп. 
Наум" бяха изтъккати заслугите в това 
отношение на виднп охридски обществени-
ци и възрожденски дейци, като Григор 
Пърличев, Кузман Шапкарев, В. Каса-
нов, П. Огнен и др. Те са предвождали бор-
бите на охридското население за въвеждане 
на славянски език и богослужение в пос-
ледната крепост на гърцизма — епархийска-
та църква на манастира „Св. Наум". 

С доклада на Илия В е л е в „Светите 
Климент и Наум Охридски и тяхното зна
чение за развитието на славянското циви-

лизаторско съзнание в Македония" завър-
ши работата и на последната секция от 
симпозиума. Авторът на доклада даде соб-
ствена интерпретация на историческитс 
факти, свързани с просветно-културната 
дейност на св. Климент и св. Наум, която 
окачестви като своеобразен цивилизатор
ски ренесанс. Според автора почвата за 
тозп ренесанс в Охрид и Охридско е 
била подготвена от развитието на ранно-
християнската култура по тези места още 
преди пристигането на Климент и Наум. 

Международнпят симпозиум, посветен 
на св. Климент и св. Наум Охридски, да
де своя принос към изучаванего на дел ото на 
светителите. В наситената тридневна науч
на програма взеха участие 35 учсни от 
8 държави (или в отсъствие на авторите 
бяха прочетени докладите им). Нека завър-
шим с финалната характеристика за работа
та на симпозиума, дздеиа от акад. Петър 
Илиевскн при закриването на научния 
форум: „. . .Вложен е огромен интелектуа-
лен труд с цел да се хвърлн нова светлина 
върху личностите на св. Климент и св. 
Наум. Резултатите не изостанаха. На дис-
кусията, която с незначителни изключения 
беше на академична висота и в приятелски 
дух, бяха доразяснени никои въпроси и 
дадени много полезни препоръки за по-ната-
тьшна индивидуална и колективна работа." 
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