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ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛОКВИУМ 
ПО СТАРОБЪЛГАРИСТИКА — Банкя (27.VIIL—6.IX.1994 г.) 

През 1994 г. шестият летен международен 
колоквиум по старобългаристика се прове-
де малко по-късно от обичайното време — 
средата на м. август — и на нетрадиционно 
място поради причини от организационен 
характер. Това обаче не се отрази същест-
вено върху останалите традиционни мо
мента, конто характеризираха колоквиуми-
те и през предишните години — пълното 
и многостранно представяне на различните 
изследователски аспекти в старобългарис-
тичната наука и яркото международно 
участие, намерило израз чрез едни от най-
изявените имена в тази облает както от 
българска страна, така и в гостуването на 
чуждестранните слависти. Не по-малко 
впечатляващо бе участието и на учените от 
по-младото поколение както с броя на до-
кладите, така и с тяхното качество. Показа
телен е фактът, че въпреки сравнително го-
лямата продължителност на колоквиума и 
разнообразните лични ангажименти толко
ва много видни палеослависти намериха 
време да участвуват в работата му поне за 
няколко дни. Бяха представени 75 доклада 
и научни съобщения, засягащи както общи 
и методологически въпроси, така и редица 
конкретни проблеми на отделните тради
ции и паметници. 

Колоквиумът бе открит с приветствие 
от заместник-ректора на СУ „Св. Климент 
Охридски" проф. д-р Андрей Данчев, който 
пожела на участниците успешна и ползот-
ворна работа. Встъпителният доклад на 
проф. д-р Аксиния Джурова бе посветен 
на византийската култура на кодекса и ре-
цепцията и в старобългарските ръкописи. В 
тази средищна тема са концентрирани по-
знанията за основни елементи от художест-
вената орнаментировка на ръкописите, за 
преминаването на някои от тях от антична-

та и византийската традиция в старобъл
гарските ръкописи, за промените във функ-
циите и формалните им елементи и хроно-
логията на тяхното проявление. 

Големият брой на докладите и мно-
гообразието на тематиката им не позволя-
ват подробно вглеждане в тях. Все пак, 
оформиха се няколко тематични кръга, на 
конто са посветили вниманието си повече 
автори и конто естествено предизвикват 
по-голям интерес. Тук на първо място се 
обособяват темите из облаетта на тексто-
логията, където интересът към отделен па-
метник води до съзнателно търсене на пъл-
нотата на представените преписи и славян-
ските и гръцки, евентуално други чуждоези-
кови съпоставки. Към тази група спадат 
разработайте върху съетава, езика и развоя 
на отделяй библейски книги: Йоханес ван 
дер Так (Амстердам) „Паралели между 
славянския библейски превод и Vetus latina", 
Румяна Златанова (Хайделберг) „Към 
преславския превод на Дванадесетте малки 
пророци", Диляна Атанасова (Пловдив) 
„Наблюдения върху някои славянски пре-
води на библейската книга Съдии", 
Константин Логачов (Санкт-Петербург) 
„Гръцките библейски текстове като основа 
за семантичното съпоставяне на старобъл
гарските библейски текстове", Антония 
Киш (Загреб) „Хърватско-глаголическата 
и българската книга Иов", Татяна Мост-
рова (София) „Старобългарският превод 
на книгата на пророк Иеремия в преписи 
от XV и XVI в.", Светлина Николова (Со
фия) „За два непроучени среднобългарски 
ръкописа от XV в., съдържащи старозавет-
ни книги". Специален интерес по традиция 
представляваше съетавът и езикът на ста-
робългарския евангелски превод, както и 
на литургичните книги и на свързаните с 
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тях списъци на литургични четения, чиито 
най-стари части се отнасят към периода на 
Кирило-Методиевите преводи. Към тази 
група можем да отнесем: Сергей Темчин 
(Вилнюс) „Отражение на текстологичната 
история на славянското пълноапракосно 
евангелие в най-старите преписи", игумен 
Инокентий Павлов (Санкт-Петербург) 
„Към въпроса за гръцката основа на сла
вянский превод на Евангелието", Искра 
Христова (София) „За състава и съдържа-
нието на изборния Апостол", Елена Коце-
ва (София) „Нови данни за ранните сла
вянски месецослови", Екатерина Догра-
маджисва (София) „Развой на показалеца 
„Евангелия различии за всяка потреба" в 
славянските ръкописни евангелия", Мери 
Макробърт (Оксфорд) „Признаци на по-
правяне на псалтирния текст в руски ръко-
писи от XIII—XIV в.". 

В няколко доклада бе отделено спе-
циално внимание на взаимодействието 
между библейски теми и цитати и небиб-
лейската литература: Яна Швабова (Пра
га) „Старозаветните цитати в старославян-
ските небиблейски текстове", Лора Та-
сева и Мария Йовчева (София) „Старо-
българският превод на апокрифния Апока
липсис на Йоан Богослов". Два доклада в 
тази група засягат актуалния въпрос за 
връзката между литургичната литература и 
иконографията чрез цитатите, изобразени 
върху евитъците на светците:ТатьянаРож-
денственская (Санкт Петербург) „Литур-
гичните текстове в старобългарската и ста-
роруската епиграфика" и Елка Бакалова 
(София) „Литургична поезия и църковна 
стенопис (текст от Боянската църква)". 

По традиция бяха представени под-
готвяните нови издания на старобългарски 
паметници. За неиздадената част от Сави-
ната книга говориха: Ольга Князевская 
(Москва) „За новото издание на Савината 
книга" и Лариса Коробенко (Москва) 
„Показалец на думите към част от Савина
та книга". Георги Попов (София) съобщи 
за подготвяния от него „Проект за издание 
на Битолския триод, среднобългарски па-
метник от XII в.", а Трендафил Кръста-
нов (София) изнесе доклад на тема „Особе-
ности в състава на българския Ватикански 
палимпсест". 

Друга голяма група доклади беше 
ориентирана предимно към езиковата стра
на на старобългарските паметници от най-
разнообразни гледища. Сравнително по-го-
лямо тематично единство имаше в докла-
дите, посветени на лексикологията: Раля 

Цейтлин (Москва) „Към въпроса за охри-
дизмите, преславизмите и моравизмите в 
старобългарския език", Роланд Марти 
(Саарбрюкен) „Проблеми на значението в 
старобългарската лексика", Иван Стоя
нов (Киев) „Старобългарски лексикални 
елементи в българските говори в Украина", 
Наталия Косек (Москва) „Първоначално-
то значение на старобългарската дума онъ 
CHIJA", Ангел Давидов (В. Търново) „Бе-
лежки върху лексиката на Симеоновия 
сборник 1073 г.", Маргарита Младенова 
(София) „Върху лексиката на Никодимово-
то евангелие". Особен интерес предизвика-
ха двата доклада, посветени на чуждите 
елементи в лексиката на разглежданите па
метници: Маргарет Д и м и т р о в а (София) 
„Гръцки и латински заемки в библейската 
част на Нюйоркския мисал" и Антоанета 
Делева (София) „Прабългари и прабъл-
гарски заемки (върху материал от старо
българските писмени паметници)". Нов 
езиков материал представиха: Надежда 
М о р о з о в а (Вилнюс) „За езика и стила на 
Скитското покаяние", Христина Тончева 
(Пловдив) „Глаголните словоформи в два 
евхологични ръкописа от XVI и XVII в.", 
Ирина П л а т о н о в а (Москва) „За типовете 
книжовен език на народна основа. (Функ-
ционирането на сыцествителните имена в 
сборниците № 1058 и № 689 на Иосиф Бра-
дати и по-късните сборници № 90 и № 
697)", Татяна Цакалиди (Владикавказ) 
„Върху начините за изразяване на общоот-
рицателно значение в иранските (на базата 
на осетинския) и в старите славянски ези-
ци". С нови интерпретации на публикувани 
езикови данни се представиха: Йежи Русек 
(Краков) „За Ягичевия Златоуст", Валентин 
Гешев (София) „Падежното значение в 
среднобългарския превод на Троянската 
повеет", Евгения Дьомина (Москва) „От-
носителните местоимения в езика на 
Троянската повеет", Светлана Менгел 
(Берлин) „Симеонов сборник по Светосла-
вовия препис от 1073 г. Норматизаторски 
тенденции на словообразувателно равнище 
и техните особености в Кирило-Методие
вите преводи". 

Самостоятелен синтез на проблемите 
около формирането на редакциите на ста
робългарския език предложиха: Анатолий 
Турилов (Москва) „Валашката проблема 
при славянската ръкописна традиция", 
Иежи Сташевски (Букурещ) „Черти на 
най-старите черковнославянски паметници 
в румънска редакция", Александър Мла-
денович (Белград) „По някои въпроси на 
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възникването на сръбската редакция на 
старославянския език", Шандор Фьолдва-
ри (Дебрецен) „Граматиката на Михай 
Лучкай и църковнославянският език в раз
личии редакции от карпатския ареал". 

Предложени бяха нови интерпретации 
и на проблеми, свързани със славянските 
азбуки и особено с глаголицата: Ваня Ста-
нишич (Белград) „Глаголицата и фонетич-
ните азбуки в Средна Европа", Жанин Ве-
рекеен (Гент) „Названията на глаго -
лически.те букви и еврейско-хрис-
тиянската традиция" , Андрей Бояд-
жиев (София) „Ръкопис 203 от Народната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий" и 
свързаните с него". 

Със значително многообразие се от-
личаваха докладите, посветени на кирило-
методиевските традиции във всичките им 
аспекти и на взаимоотношенията им с дру-
ги народностни култури: Найда Иванова 
(София) „Кирило-методиевската традиция 
в българската католическа книжнина от 
XVII век", Светлана Аверина (СанкттПе-
тербург) „Традициите на Търновската кни-
жовна школа в руската агиография", Аде-
лина Ангушева (София) „Гадателните 
книги (коледникът) в три средновековни 
традиции (византийската, латинската и ста-
робългарската)", Ростислав Станков (Со
фия) „Исихазмът, стилът „плетение словес" 
и езиково-правописната реформа на Пат
риарх Евтимий", Майкъл Пезенсон (Ню 
Хевън) „Рецепцията и влиянието на Псев
до-Дионисий в православната балканска 
славянска общност", Хайнц Миклас (Вие-
на) и Мария Шнитер (Пловдив) „Имена и 
дати. Предварителни изследвания на т. 
нар. „западен фонд" от жития на светци в 
славянската книжнина". Два доклада бяха 
посветени на арменско-славянските взаи
моотношения: Хартмут Трунте(Бон) „Ех 
Armenia Lux. Константин-Кирил и Маш-
тоц Месроп" и Вазген Налбантян (Плов
див) „Арменците в Слово на господа наш 
Исус Христос". 

В една група доклада бяха засегнати 
културно-исторически проблеми: Климен
там Иванова (София) „Култът към св. 
Ахил сред южните славяни", Йоханес 
Райнхарт (Виена) „Чети-минеи с доме-
тафрастовски състав в южнославянската 
писменост", Боряна Велчева (София) „Хи-
лендарският препис на Словото за Йоан 
Милостиви", Димитрина Д и м и т р о в а 
(София) „Изворите на една къснобългарска 
повествувателна компилация за Велики пе-
тък и проблемът за прехода от стара към 

нова литература", Венета Янкова 
(Шумен) „Култът към светците-отшелници 
и'манастирската култура", Надежда Дра-
гова (София) „Софийската книжовна шко
ла от XVI в. и традициите на Рилската 
школа от края на XV в.", Татяна Лалева 
(София) „Един среднобългарски правопи-
сен тип от XIII—XIV в.", Елисавета Муса-
кова (София) „Миниатюрите от ръкопис 
№ 22 от Народната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий", Любка Василев (Белг
рад) „Подвързията от XVI в. в обединена 
група сръбски ръкописи (книговезката и 
писарска дейност на дяк Йован)", Красими-
ра Кръстанова (София) „Поетика на 
средновековното градско пространство", 
Ренета Александрова (София) „За змий-
ниците", Николай Кочев (София) „Бъл
гарската култура през XIV в. между Изтока 
и Запада", Донка Петканова (София) 
„Луната в средновековната литература и 
във фолклора". 

Един от докладите беше посветен на 
много популярната през последните някол-
ко десетилетия Климентова тематика: Ма-
рио Капалдо , Йаня Йерков (Рим) „За 
„потъналия" период на ръкописната тради
ция на Климентовите слова". 

Неизвестен досега археографски мате
риал анализираха: Шандор Фьолдвари 
(Дебрецен) „Старопечатни книги от юж-
нославянските издания в унгарските цър-
ковни архиви", Кр"асимир Станчев (Рим) 
„За апокрифната част на Сиенския глаголи
чески сборник", Мажана Кучинска (Шче-
чин) „Химнография в чест на св. Петка 
Търновска в ръкописи, съхранявани в по-
лски библиотеки и архиви". С нови данни 
за началото на българската славистична 
наука запозна участниците в Колоквиума 
Елза Стоянова (Киев) „Проф. Теодоси 
Икономов и първите прояви на българска
та славистика през XIX век". 

Съзнателното филологическо отноше
ние към езика и книжнината бе в центъра на 
вниманието на: Клаус Щайнке (Ерланген) 
„Началото на филологическата мисъл в 
старобългарската писменост", Иван 
Буюклиев (София) „Езикът в културата 
на средновековна България", Анна-Мария 
Т о т о м а н о в а (София) „Представата за 
сричката у Константин Костенечки". 

Докладът на Татяна Черторицка 
(Нижни Новгород) и Райнхард Лампе 
(Хайделберг) „Проблеми на компютърно-
то описание и каталогизация на хомилетич-
ните сборници" предизвика интереса на 
участниците в колоквиума с предоставени-
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те възможности за обработка на старобъл-
гарския материал с компютърни програми. 

На проведената през последняя ден 
кръгла маса участниците в Шестия между
народен летен колоквиум по старобълга-
ристика единодушно изразиха желанието 
провеждането на тази проява да продължи 
през интервали от 3 години. Екипът на не-
говите организатори бе натоварен със съ-
бирането и издаването на изнесените до-
клади. Директорът на Колоквиума Иван 
Буюклиев изрази надеждата на всички ор

ганизатори и участници, че обективните ус
ловия няма да попречат на издаването на 
сборника и че след получилата се пауза от 
5 години неговото редовно провеждане ще 
бъде възстановено. Участниците в Колок
виума споделиха задоволството си от въз-
становяването на този форум, който дава 
възможност учените, работещи в областта 
на старобългаристиката, да споделят свои-
те научни постижения и проблеми без тема-
тични или йерархични ограничения. 
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