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ТРЕТИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОЛЕГИУМ ПО СТАРА 
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА В ПАМЕТ 
НА ПЕТЪР ДИНЕКОВ 

На 19 и 20 октомври 1995 г. в Института 
по литературата при БАН една утвържда-
ваща се традиция — Интердисциплинар-
ният колегиум по стара българска литера
тура и култура — събра българските ме
диевиста. С встъпителните си думи Стефан 
Кожухаров, директор на Института по ли
тература, изрази надеждата, че настоящият 
колегиум по достоен начин ще почете лич-
ността и научното дело на един от най-зна-
чителниге български литературни истори-
ци. 

В рамките на петте заседания бяха из
несени общо 27 доклада. Езиковеди и лите-
ратуроведи, палеографи, изкуствоведи, му-
зиковеди, историци, философи и фолкло-
ристи предложиха на аудиторията своите 
научни търсения. 

Първото заседание бе открито с до
клада на Донка Петканова „Луната в сред-
новековната литература и във фолклора". 
Авторката направи анализ на легендите за 
луната, лунния образ, лунната светлина и 
др. Като приведе материал от средновеков-
ната литература и от фолклора на европей-
ските народи, тя посочи близостта на мо-
тивите - в един аспект тази близост е ти-
пологична, а в друг е плод на фолклорно-
литературни взаимоотношения. Поставен 
бе въпросът за научния интерес към луната 
в Шестодневите. Раз1 ледани бяха и Лунни-
ците и отразените в тях схващания за връз-
ката между луната и човека. В цялостното 
изслсдванс се имаха предвид творби от 
официалната и апокрифната средновековна 
литература, легенди и вярвания от различ
ии райони на Европа. Изнесени бяха и но-
возаписани (неизвестни) български фолк-
лорни легенди. 

В още два доклада обект на проучване 
бе връзката литература — фолклор. В еди-
ния от тях — „Смъртта на Авраам в старо-

българската литература и във фолклора" 
въз основа на сравнително-типологичен 
анализ на двете редакции на апокрифа „От
кровение Аврамово" и приказката за пра-
ведния крьстник (БФП 332) Димитринка 
Димитрова очерта един общ източник — 
мотива за смъртта на божия избраник. Тя 
доказа, че типологическите паралели меж
ду апокрифа и фолклорните текстове свиде-
телствуват за самостоятелно развитие на 
мотива в устната традиция. Частичната 
християнизация, която се наблюдава в ня-
кои от записаните варианти, е по-скоро 
влияние на православната традиция, от-
колкото на съответния апокриф. 

В другия доклад „Апокрифно влияние 
върху народните вярвания за мъртвите ду
ши" Милена Бенковска проследи връзката 
между един епизод от апокрифа „Ходене на 
Богородица по мъкитс" и псснитс, които са 
създадени под влияние на финалната му 
част („Божа майка разпуска мъртвите ду
ши"). Авторката се спря на общото в апок
рифа и в народното вярване: мъртвите ду
ши се разпускат от Велики четвъртък до 
Спасовден (или от Връбница до Петдесет-
ница). Изведено бе предположението, че 
това народно вярване, което има паралели 
в славянския обред „греть покойников", се 
базира както на предхристиянски предста-
ви, така и на съответния пасаж от апокрифа 
„Ходене на Богородица по мъките". 

Няколко доклада отразиха работата 
на колегите от Кирило-Методиевския на
учен център в ръкописната сбирка на Ли-
товската Академия на науките във Вилнюс. 
За един неизследван досега руски ръкопис, 
който съдържа текста на преславската ре
дакция на пророческите книги с тълкува-
ния, говори в своя доклад „Пророческите 
книги в ръкопис № 48 от сбирката на Ли-
товската АН" Татяна Мострова. Тя разгле-
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да някои структурни и текстови особености 
на ръкописа, конто имат отношение към 
установяване на връзката му с българската 
ръкописна традиция. Резултатите от текс-
тологическото изследване върху материал 
от Книгата на пророк Иеремия, пророк Ва-
рух и Посланието на Иеремия показват на-
личието на редица общи варианта със сред-
нобългарските преписи. От особена важ-
ност за изследването е и сьпоставянето на 
маркировката на текста с червенослов, коя-
то в 90% от случайте съвпада с тази в сред-
нобългарските преписи и се отличава от ру-
ската ръкописна традиция. 

Елена Коцева запозна присъствува-
щите с един ръкопис от същата сбирка — 
„Летописът на Авраамка", който е компи-
лация от няколко начала в руската хроно-
графска традиция. На места тази традиция 
е обогатена със сведения за историята на 
литовския народ и „българската мисия" на 
митрополитите Киприан и Григорий 
Цамблак. Според Елена Коцева известията 
за Киприан се базират на материали, в чия-
то обработка са взели участие и българи. 
Освен двукратното споменаване на Григо
рий Цамблак като покръстител на литов-
ците, особено внимание заслужава съобще-
нието за неговата смърт през 1419 г. 

В доклада „Значението на ръкописна-
та сбирка на Литовската АН за изучаване-
то на южнославянската книжнина" Светли
на Николова обобщи целите и задачите на 
работата в тази сбирка — да бъдаг издире-
ни средновековни славянски ръкописи, 
имащи връзка с южнославянската тради
ция. Авторката спомена някои от новоотк-
ритите материали от българската и сръб-
ската литературна традиция, съхраняващи 
се там: например от XV—XVI в. около 100 
неизвестни преписа от произведения на 
българската и сръбската литература (24 
слова на Климент Охридски, повече от 15 
преписа от слова на Петър Черноризец, 
преписи от слова на Йоан Екзарх, пролож-
ните жития на Кирил и Методий). Едни от 
най-ценните ръкописи на сбирката са сред-
нобългарския препис на Римския патерик 
(края на XIV — началото на XV в.) и Вил-
нюският хронограф от първата половина 
на XVI в. Въз основа на наблюденията си 
върху цялата сбирка (фонд 19, 21, 22) Свет
лина Николова направи важни изводи: 1) 
ръкописите, повечето от конто са писани на 
територията на Великото Литовско кня
жество, използуват по специфичен начин 
среднобългарский правопис; 2) ръкописите 
произхождат главно от три манастчра: 
Супрасълски, Жировицки и Марков манас-

тир. В заключение бе отбелязано, че пред-
ставените от авторката наблюдения са 
предварителни и е необходимо да се потър-
си отговор на въпроса какви са били връз-
ките и по какъв път са се движели средно-
българските традиции към Великото Ли
товско княжество. Според Св. Николова 
най-всроятно този път е минавал през вла-
хо-молдовските земи. 

Със значително многообразие се от-
личаваха докладите, в конто се разглежда-
ха проблеми, свързани с изследването на 
конкретни ръкописи. Интерссни наблюде
ния за един ръкопис, датиран от 1425 г., 
сподели Климентина Иванова в доклада си 
„Особености в съетава на един нетипичен 
„Богородичник" от ГИМ". Ръкописът е 
бил поръчан от Мара Лешева, дъщеря на 
сръбския войвода Леша Црнович (устано-
вено по приписка в ръкописа). Според ав
торката е налице уникален случай на под
бор от празнични слова и разкази за чуде-
сата на Дева Мария. Изборът е личен, про-
изводенията са събрани от различии по тип 
сборници и панегирици, а отразяват и раз
личии по време преводи. Някои от словата 
възхождат към най-старитс бълтарски пре
води. 

В доклада „Из литературната история 
на Златоуста: ръкопис BOZ.82 (XVI в.) от 
Варшавската Национална библиотека" 
Елена Томова направи цялостно описание 
на Варшавския Златоуст. Според нея този 
паметник има особен смесен съетав и зато-
ва няма аналог в старата южнославянска 
книжнина. Неговото място в историята на 
Златоустите през XVT в. е важно и е от зна
чение при изследването на книжовните 
връзки между източните и западните славя-
ни. 

Въз основа на текстологически и ези-
ков анализ на южнославянската ръкописна 
традиция на Простия пролог („Ръкописна 
традиция и изеледователски хипотези око
ло Простия пролог") Румяна Павлова на
прави опит да осветли сложния въпрос за 
нетовия произход. Тя оспори заключенията 
на някои изеледователи (по-подробно раз-
гледа аргументите на Вл. Мошин), конто 
приемат, че първоначалният превод на то
зи паметник с направен на руска почва. 
Собствените наблюдения на авторката по
казват, че текстовете в известните на наука-
та южнославянски пролози не съдържат 
следи от правописно-фонетични русизми. 

Анна-Мария Тотоманова представи 
възстановен текста на молитвата „Отче 
наш" от Ватиканския палимпсест. В три от 
ключовите места той показва удивително 
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единство с текста на молитвата според Ма-
гей в най-старите старобългарски тетра-
евангслия и същевременно с достатъчно 
близък до текста на Савината книга, който 
е най-старият познат прсди този палимп
сест апракос. Текстът на молитвата има об
щи черти и с този в Асеманиевото еванге
лие. Той е уникален поради употрсбата на 
думата «miwfciiii (насъщен), която не се сре-
ща в нито един от познатите досега славян
ски варианта на молитвата. Във връзка с 
тези особености на текста се ноставя въ-
просът за времето и мястото на неговото 
възникване и за мястото му в евангелската 
традиция изобщо. Авторката смята, чс ця-
лостното публикуване на този паметник ще 
даде възможност да бъдат ревизирани и 
преразгледани никои от досегашните пред-
стави за Кирило-Методиевия език и за Ки
рило-Методиевия превод на молитвата, 
както и за старобългарския език като цяло. 

В своя доклад „За гръцкото житие на 
св. Йоан Милостиви" Славия Бърлиева на-
прави преглед на гръцките житийни повест
вования за св. Йоан Милостиви, отбеляз-
вайки характерните особености на различ
имте редакции. Авторката подсказа някои 
възможности за проследяване от една ст
рана — на неговия старобългарски превод, 
а от друга страна — за издирването на ня
кои недостигнали до нас части на този ви
зантийски литературен паметник. 

Красимира Костова представи Ок
тоих № 554 („За някои особености в право-
писа и фонетиката па ръкопис № 554 от 
НБКМ"). Той е откъс (32 л.) от пергамен-
тен ръкопис от ХШ в. Паметникът е с инте-
ресни палеографски особености, най-харак-
терна от конто е несиметричното начерта
ния на носовките, както и съкратеното из-
иисване на малката буква с над реда с тит
ла, което се чете ст и е повлияно от гръцко
то писмо. В него са проникнали редица 
диалектни явления, конто могат да се лока-
лизират в Западна Македония и изобщо в 
ююзанадните български краища. Октоих 
№ 554 е запазил особености от ранната пре-
во да ческа .дейност на Кирило-Методиевите 
учеиици в Плиска, съхранил е редки лекси-
кални и фонетични преславизми. 

В доклада „Към българския историче
ски речник", изнесен от Боряна Вслчсва и 
Андрей Бояджиев, беше разгледана лекси-
ката на цикъла от разкази „Стефанит и Ин-
хилат". Авторите са използували главно 
Синодалния руски прение от XV в. Изказа-
на бе хипогезага, че този препис не отраз-
ява нова обработка на руска почва. Доказа-
телството за това са редица български осо

бености в граматичната структура като да-
телен притежателен, членни форми, нару
шения на диференциацията при винителен 
и местен падеж при глаголи за посока и 
място, характерната употреба на местои
мении енклитични форми. Подчертано бе
ше голямото значение на лексиката на 
„Стефанит и Инхилат" за евентуалната ло
кализация на среднобългарския превод, по-
казваща близост главно съе северни и севе-
роизточни български говори. 

Лидия Денкова разгледа от философ-
ска гледна точка „Учението за страстите 
във възприемането на старобългарските ав-
тори". Наблюденията на авторката, конто 
самата тя определи като „въвеждащи", се 
отнасят до оценостяването или обезценос-
тяването на страстите в средновековното 
възприеманс, изразено в учението за „до-
бритс" и „лошите" страсти. Идеята за „до-
брите" страсти, подчиняващи се на разума, 
води кьм античната теория за разделение-
то на душата на разумна и неразумна, фор-
мулирана в „Никомаховата етика" на 
Аристотсл и особено в произведенията на 
Платон „Държавата" и „Федър". Платоно-
вото учение за грисъетавноетта на душата 
неизменно присьствува в разсъжденията на 
отците на църквата върху страстите (Гри
горий Нисийски, Максим Изповедник) и 
оттам, като далечно ехо, във възприемане
то на старобългарските атори. В три про
изведения — Житието с малка похвала на 
Иван Рилски от Димитър Кантакузин, Жи
тието на Ромил Видински от Григорий 
Доброписец и Първото послание на Нико-
дим Тисмапски на Патриарх Евтимий — 
бяха изеледвани трите топоса-упомснава-
ния на „трисъетавноетта" на душата. 

„Покрьстването на българите. Реин-
тернретация" бс тсмата на доклада на 
Иван Божилов. С аналитична яснота ав-
торът изведе своята теза за покрьстването 
като най-важен момент от средновековната 
българска история, който отразява смяната 
на един модел, следван от държавата дото-
гава (варварството) и замяната му с друг 
(християнството). Ив. Божилов засегна два 
въпроса: коя е причината за смяната на мо-
дела и победа или поражение е актът на по-
кръстването. Според докладчика има раз-
лика между една варварска държава на гс-
риторията на Бьлгария и една варварска 
държава в Западна Европа. На Запад имат 
модела на старата Римска империя; на Из-
ток българската държава се създава не вър
ху или в цивилизацията, а покрай нея. Бъл-
гария прекарва така цели две столетия. На 
социално ниво покрьстването на българите 
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с рязка промяна, разтърсване (в процес). 
На идеологическо ниво то се изразява в ли-
шаване от минало, унищожаване на самата 
идея за самостоятелност. България става 
брънка от Византия, приема вражеския мо-
дел, а това неминуемо води до сьпротива. 

В съобщението, направено от Димо 
Чешмеджиев, бешс разгледан въпросът за 
т. нар. „Седем съборни църкви на княз Бо
рис" — едно от малкото известия, даващи 
някаква информация за пьрвоначалното 
църковно-административно устройство на 
новопокръстената държава. Разглеждайки 
значението на термина „съборна църква" 
през втората половина на IX в., а също и 
други известия за епархиалната структура 
на българската църква от това време („се
дем съборни църкви" се споменават два пъ-
ти у един и същ автор — Теофилакт Охрид-
ски)), авторът направи извод, че въпросно-
то известие не можс да се използува като 
пълноценен извор за административното 
устройство на първоначалната българска 
държава. То по-скоро се е появило у Тео
филакт Охридски като отглас на един твър-
де популярен пасаж от Притчи Соломоно-
ви (9:1), който съдържа в себе си силен ек-
лезиологичен заряд. 

В доклада си „Христологичният въ-
прос като възможен подход към периоди-
зацията на старобългарската литература" 
Надежда Драгова отхвърли традиционната 
периодизация на старобългарската литера
тура по исторически епохи, а съшо и тази, 
която се свързва с егапите на развитие на 
българския език: старобългарски, средно-
български и новобългарски. От традицион-
ните периодизации тя приема като адекват
но само разграничснието по школи и кни-
жовни средища. Според авторката като съ-
щностен белег в периодизацията на старо
българската литература трябва да се избе-
ре христологичният въпрос — не като бо
гословие, а като всроизповедна практика. 

Елена Узунова представи научно съ-
общение относно „Интсрпретацията на ня-
кои хронологически сведения в бележките 
на книжовниците от XI—XVIIII в." В него 
тя разграничи основните хронологически 
системи, употребявани от българските кни-
жовници в скрипторските им бележки при 
изразяване на астрономическото време. 
Според наблюденията на авторката в пър-
вите векове на българската писмена култу-
ра летоброенето ее извършва основно чрез 
ерата от сътворението на света, доиълнена 
от системата на индикта. В периода след 
XV в. почти до края на епохата на ръкопис-
ната книга в приписките наред с тях се 

иползуват и други хронологически систе
ми. По-задълбочените проучвания на про
блема, отбеляза Ел. Узунова, могаг да из-
яснят въпроси от по-широко културологич-
но естество, например предпочитанията 
към употреба на опредслени видове хроно
логия във водещите скрипторски центрове, 
подредбата на елементите им, формулите 
за тяхното изразяване и други. 

След като напомни, че точно въпроиз-
вежданс на водните знаци е първата иред-
поставка за по-нататыпното надеждно из-
ползуванс на даннитс на филиграноложкия 
анализ при датирането на ръкописитс. в до
клада си Нина Вутова представи нов метод 
за пълноценно извличане на водни знаци от 
хартия — компютърното сканиране. Тя из-
тъкна неговитс предимства и посочи необ-
ходимите технически средства за реализи-
рането му. 

Компактна тематична трупа оформи-
ха докладите на изкуствоведи и иалеогра-
фи. В доклада „Към въпроса за тератоло-
гията в гръцките и славянските ръксописи" 
Аксиния Джурова заесгна въпроси, свърза-
ни с рецепцията на византийския орнамен
тален репертоар при славяниге и по-спе-
циално с ръкописите, конто по своята укра-
са се отнасят към тератоло1 ичния стил. Въз 
основа на инициалната украса на 200 гръц-
ки и 100 латински ръксописа от фондохра-
нилищата на Иерусалим. Ватикана, Париж, 
Страсбург, Орлеан, Поатие, Оксфорд, 
Ескориал и Мадрид от VII—XI в. бе пока
зано наличисто на провиндиално (по-често) 
и на столично (по-рядко) равнише, същест-
вуването на тератологични мотиви и ини-
циали, конто на принципа на комуникация-
та се възприемат и усвояват в старобьлгар-
ски, руски и сръбски ръкописи през X—XII 
в., за да доведат до тяхното доминиране 
през XIII—XV в. сред източните славяни. 
Чисто статистическите данни показват, че 
изеледването на орнаменталната украса в 
славянските ръкописи задължително тряб
ва да бъде съотнесено към своя модел — 
византийската ръкописна книга. 

Диляна Радославова се спря на „Ни
кои особености в подбора на орнаментал-
нитс мотиви в инициали от требник НБКМ 
971 от средата на XVII в." В науката този 
пометник, познат като Требник на Дими-
тър Йованович, е посочван многократно 
като богато и специфично орнаментиран 
ръкопис. Въз основа на конкретни примери 
от него авторката показа, че освен на непо-
средствено съответствие между графично 
изображение и словесен образ (дума, сло-
восъчетание или цяла фраза от текста), чрез 
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символната си природа графичните образи 
допълват, разширяват и тълкуват смисъла 
на словесния текст, превръщайки го в част 
от библейския метатекст. 

Организацията на храмовото прост
ранство и монументалната стенна живопис 
бяха тема на три доклада. В изследването 
на Георги Геров „Галерията на църквата 
„Рождество Христово" в Арбанаси (първа 
половина на XVII в.) и нейното място в ар-
хитектурната планировка на храма" ав
т о р ы представи храмовото пространство 
като преход между два свята: света на оби-
чайното и света на сакралното. Той се спря 
на мисълта на Максим Изповедник, че га
лерията е „... преход на вярващите от поро
ка и незнанието към благодатта и позна-
нието..." Г. Геров направи преглед и ана
лиз на стенописите в галерията като очерта 
големите тематични ядра — проповедитс 
на апостолите; мъченичеството; Христос и 
Богородица; старозаветните цикли и др., 
като в заключение отбеляза, че в планово 
отношение търновската църква „Св. Петър 
и Павел" е модел на църквата в Арбанаси. 

Зарко Ждраков изнесе доклада „Апок-
рифен текст за Второго пришествие от сте
нописите на търновската катедрална църк
ва „Св. Апостоли". Като отбеляза, че вк-
лючването на цитат от апокриф в изобра-
зителното поле като писан текст е твърде 
рядьк пример, авторът посочи един такъв 
случай: стенната декорация на църквата 
„Св. Апостоли" във Велико Търново, сь-
здадсна през 40-те години на XV в. Апок-
рифният текст, който е представен в нея, е 
заимствуван от „Въпроси Вартоломееви към 
Богородица". Цитатът е вписан върху разгъ-
нат свитък на св. Йоан Предтеча от компози-
цията „Дейсис". Изводът на 3. Ждраков бе-
ше, че този запис не е случаен — апокриф-
ният текст става актуален и се представя за 
свещен в навечерието на 1492 г., когато се е 
очаквал краят на света. 

С доклада „Светите славянски просве
тители Кирил и Методий и св. Патрик, 
апостол на ирлащщите" Петър Петров 
поднесе интересна информация за една уни-
кална фреска от Мъглижкия манастир от 
1909 г., изобразяваща светите братя Кирил 
и Методий заедно с ирландския проевсти-
тел св. Патрик, живял четири века преди 
светите братя и канонизиран само от римо-
католическата църква, който е изобразен 
като техен сподвижник. Той спря внима-
нието си и върху художествения образ -
чуждият светец, за когото няма указания в 
ерминиите, представен въз основа на едно 
широко разпросгранено в чападното из-

куство изображение, но и с много източ-
ноправославни елементи. Докладчикът 
обърна внимание, че надписът „Св. Патри-
кий, епископ пруски" усложнява персонажа 
с препратка към друг светец. Наслояването 
на образ върху образ не е ново за българ-
ската стенна живопис, но е интересно като 
трактовка и асоциативност. 

Три доклада с музиковедска пробле
матика бяха изнесени в рамките на едно ця-
ло заседание в памет на медиевиста-музи-
ковед Й. Раастед. Елена Тончева говори за 
„Късновизантийското псалмодиране: «.от
ношения текст—мелодия". Наблюденията 
на авторката бяха върху уникален къснови-
зантийски цикъл мелодии по полиелейния 
псалом 135 (невмиран само в ръконис от 
Атина № 2622), който изпяло е разпят в 4-
ти автентичен глас. Стилистичният анализ 
разкри специфично съотношение между 
текст и мелодия, което е насочено към по-
вишаванс тържественоетта на внушението 
(знае се, че 4-ти автентичен глас е най-пане-
гиричният във византийското осмогласие). 
Аргументирано беше изказана хипотезата, 
че цикълът е остатък от по-ранното 
константинополско псалмодиране. 

В доклада на Светлана Куюмджиева 
„Акатистът на св. Богородица в музикал-
ните ръкописи до началото на XIX в." бе 
проследена нотираната традиция на ака-
тистовите песнопения през късновизантий-
ския и поствизантийския период (от нача
лото на XIV до XIX в.). Разгледани бяха 
три песнопения, пети на акатистовата 
служба и намерили стабилно място в музи-
калните ръкописи от типа на антологиите: 
въвеждащото „Бог Господ", тропара „По
веденное тайно" и кондака „Возбранной 
воеводе". Дискутирани бяха техните версии 
и редакции. Авторката посочи и църков-
нославянския аналог на акатистовите пес
нопения, появил се в ръкописи от Хилен-
дарския и Рилския манастири, датиращи от 
края на XVIII и самото начало на XIX в. 

Последният доклад бе на Стефан Ко-
жухаров. В него авторът съобщи за 6 ста-
роруски и 5 старосръбски ръкописа, съдър-
жащи незабелязани досега музикални тита-
съчетания. Той подчерта, че -»-нотацията 
само условно трябва да се определя като 
„примитивна" и че тя предполага висока 
степен на професионално владеене на ос-
могласната музикална система. Съществу-
ват вече достатъчен брой паметници за 
сравнително проучване на византийско-
славянската традиция на ψ-нотацията, за-
това за в бъдеще в описанията на славян-
ските пергаментни химнографски ръкописи 
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грябва да бьде въведена постоянна рубри
ка, която да отчита наличието и отсъствие-
то на този тип нотация. 

Третият колегиум по стара българска 
литература и кулгура затвърди традипията 
да бъдат представяни изследвания, свър-
зани с различии научни области. А възник-
налите дискусии по разностранната про
блематика доказаха общия стремеж към 
формиране на верен широк културологичен 

поглед към българското Средновсковие. 
Стремежът към енциклопедичен подстъп 
към тази проблематика беше напълно в ду
ха на делото на академик Петър Динеков. 
Това отбеляза в крагкиге си заключителни 
думи и Стефан Кожухаров, като напомни 
на всички, че ако беше сред нас, тази годи
на на 17 октомври Петър Динеков щеше да 
навърши 85 години. 
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