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ПРЕГЛЕД I ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ j SURVEY AND BOOK REVIEWS 

Евгени Зашев (София, Българин) 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЖИВОТ И ДЕЛО" 

От 22 до 25 ноември 1996 г. в София 
се състоя международен научен симпо
зиум под наслои „Св. Климент Охрид 
ски - живот и дело". Организатор на ав-
торитстната научна проява бс Кирило-
Методиевският научен центьр при БАН. 
В рамките на престижния форум, посве 
ген на 1080-1 одишнината от смьрт ιа на 
изтькнатия Кирило-Методиев ученик и 
последовател, представиха свои доклади 
изследователи от България, Германия, 
Италия, Македония, Полша. Румънии и 
Русия. Симпозиумы беше открит от ди
ректора на Центьра Светлина Николова. 
В своето встьпително слово тя подчер 
та, че Климент Охридски, ггьрвият епис
коп на бьлгарския народ и най-изявени 
ят ученик на създатедите на славянската 
писменост, следвайки заветите на сла-
вянските просветители, се грижи неиз
менно за укренването на цьрковните ин
ституции и богослужението, за повсе
местною разпространение на грамот-
ността и просветата чрез славянската 
писменост. Тя изгъкна, че нътят на учи 
теля Климент сьдържа много важни 
уроци, свързани с физическото и духов
ного оцеляванс не само на отделната 
личност, но и на цялата бълг'арска на 
родностна общност. 

Работата на научния симпозиум бе 
разпределена в шест заседания. 

Пленарного заседание беше открито 
с доклада на Васил Г ю з е л е в (Бълга
рия) „Нови и малко известии извори за 
покръстването на българите". В контек 
ста на времето, през коего протича жи
воты и дейноетта на св. Климент Ох-

ридски, авторы направи достояние на 
аудиторията редица издирепи от нею 
през последпите двадесет годи ни нисме 
ни извори (латински и други западни, 
византийски, етаробългарски и други 
славянски и изгочни извори) за покрьст-
ването на быпарите и учредявапето на 
самостойна българска цьрква. Той 
обьрна внимание и на някои наскоро 
публикувани или още певъведени в обра
щение епиграфски памегници от ранно 
средновековните бьдгарски манастири 
край с. Равна, Варненско, и с. Черноглав-
ци, Шуменско. Без да променя всецяло 
някои установепи вьзгледи, доклады 
обогати представите за едни от пай важ-
ните процеси в Бълг арското средновеко-
вие - християнизацията. 

Вьв втория доклад от пленарного за
седание - „Химнографското наследство 
на св. Климент Охридски", Георги П о -
п о а (България) направи иреглед па 
Климентовото химнографско наследст
во, установено през последний; две десс-
тилетия в резултат на издирванего на не 
извести сгаробьлгарски произнедении 
с акростих. Той подчерга значението на 
тези гворби за изясняването на редица 
въпроси около дейноепа па Кирило 
Методиевите ученици в България и про
несите на славянизация на Българската 
цьрква по времето на княз Борис и цар 
Симеон. Авторы изгъкна несъетоягел-
ноетта на опитите за отричаиего или 
омаловажаването на извършеното от св. 
Климент Охридски в българската столи
ца Плиска или в нейните околносги през 
866 г. Сиоред изеледователя новооткри-
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тите факти недвусмислено показват, че 
книжовната дейност на видния старо-
български просветител е била съгласу -
вана с дейността на Константин Прес-
лавски и с останалите Кирило-Методие-
ви ученици и че тя е била насочена към 
задоволяването на религиозните и прос
ветимте нужди не само на Климентовата 
епархия, но на всички български църкви. 
В доклада бяха съобщени и непубликува-
ни досега данни за разпространението 
на старобългарското химнографско нас
ледство в славянската ръкописна тради-
ция. 

В доклада си „Проблеми на автор
ский текст на Климентовите съчинения" 
Роланд M a р т и (Германия) очерта под
ходите при изучаването на старата сла-
вянска писменост и ги определи като 
„автороцентричен" и „текстоцентри-
чен". Авторът подчерта, че преоблада-
ващото предпочитане на авгороцемт-
ричния подход не съответстпува на осо-
беностите на научния обект. Според 
Марти поради принципа на анонимност-
та, характерен за цялата християнека 
писменост, разполагаме с надеждни 
данни за Климентовото авторство само 
за неговите химнографски творби. За хо-
милетичните текстове нямаме подобии 
данни, тъй като не можем да се осланя-
ме на приписването ни отделим текстове 
на Климент Охридски в преписите. Беше 
посочено, че наличието на Климентова 
литературна школа, прераснала в Кли
ментова традиция и оказала голямо 
влияние върху писмеността от X и XI в., 
препятствува възможността чрез тексто-
ви особености да се потвърди или от-
хвърли Климентовото авторство на 
многобройни текстове. Изследователят 
илюстрира постановките си с анализ на 
текста на Похвал ното слово за Козма и 
Дамян, посочвайки, че основанията за 
приписване на творбата на Климент Ох
ридски (т. нар. светлинна образност и 
наличието на риторични тиради от типа 
на хайретизмите) не са много типични за 
текстовете, смятани за Климентови като 
цяло, а богатството на стилистични 
средства противоречи на бедното съ-
държание. В заключение бе отбелязано, 
че при сегашното състояние на извори-
те, на пряката и косвената информация 

за старата славянска писменост, учените 
трябва да се откажат от автороцентрич-
ния подход, когато няма неопровержими 
данни за авторството на даден текст. 

Пленарното заседание продьлжи с 
доклада на Цветан Г р о з д а н о в (Ма
кедония) „Композициита „Седмочисле-
ници" в живописта на Охридската архие 
пископия". Авторы сномсна за над три-
десет композиции с изображения на св. 
Седмочисленици от периода XVII-XIX 
в. и опирайки се на някои от гях, очерта 
специфичните принципи на тяхпото изг-
раждане. Анализирани бяха Бератската 
композиция „Успение на св. Горазд" 
(XVU-XVIII в.), „Успение Наумово" 
(1711 г.) и „Св. Седмочисленици" от 
Пресна. Цветам Грозданон обьрпа вни
мание, че в последната композиция сн. 
Горазд е предстанем каю архиерей, а не 
като монах, и че в цепгьра стой образы 
на св. Кирил. Посочено бе, че постепен
но изображението на църква се замена в 
иконографската схема от азбука, а в цен-
търа застава св. Климент Охридски каю 
символ на вьзрожденското движение за 
обновление на Охридската архиеписко-
пия. 

Първото заседание на научния сим
позиум завьрши с доклада на Свеглина 
Н и к о л о в а (Бьлгария) ,.Св. Климент 
Охридски и писмената култура на пра-
вославните славяни през Средновекови-
ето". Авторката потьрси отговор на вьп-
роса защо точно Климентовите творби, 
а не творбите на някой друг старобъл-
гарски писател намират толкова широко 
разпространение в Русия, Румьния, 
Молдова и Сьрбия. Като основна при
чина за това Светлина Николова посочи 
общохристиянската тематика на Кли
ментовите слова, която не ги обвързва 
единствено с България, а също така и 
тяхната висока художес гвена сгойност. 

По време на втория ден от протича-
нето на форума бяха изнесени единаде-
сет доклада. В първия от тях, озаглавен 
„Църковният календар според Климен
товата традиция", Ьлена К о ц е в а (Бьл
гария) заяви, че приемайки за база три-
томното академично издание на сьчине-
нията на Климент Охридски и използу-
вайки публикуваните текстове и прило
жения снимков материал, разделя иро-
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изведенията на христологичен и марио-
логичен цикъл, пасхален цикъл и отдел
яй памети от календара. Така тя устано-
вява, че в мариологичния и пасхалния 
цикьл, както и при отделимте памети от 
календара, могат да бъдат открити при-
същи и характерни само за X в. дати и 
празници. 

С доклада си „Ръкописната тради
ция на „Похвалата за Кирил" Джордже 
Д з и ф е р (Италия) подчерта, че групи-
ра преписите на Похвалата в разклоне-
ния на ръкописната традиция, определе-
ни от него като „сръбско" и „новгород-
ско". Авторът разгледа взаимоотноше-
нията между тях и спря вниманието си 
върху преписа на Срезневски, сравня-
вайки го със Севастияновия прение. 
Като анализира изеледванията на И. И. 
Срезневски, А. Коссова и Т. Лалева, Дзи-
фер отбеляза, че Севастияновият прение 
силно се огличава от преписа на Срез
невски и че представлява пьрва редак
ция на произведението. 

Татяна М о с т р о в а ( Б ъ л г а р и я ) го
вори за „Климентовите слова в славян-
ските сборници от Библиотеката на Ли-
товската академия на науките във Вил-
нюс". Тя преде шви резултати те от тек
стологически анализ на пет Климентови 
слова (Похвално слово за Михаил и Гав-
раил, Поучение за Пасха, Похвално сло
во за Цветни ца, Слово за Рождество на 
Иоан Кръстител, Похвално слово за 
Възкресение Лазарово), чиято цел е да 
се установи мястото на вилнюските пре-
писи в историята на текста на гези сло
ва. Авторката направи изводи за нредпо-
лагаемите източници при съетавянето 
на Вилнюските сборници № 329, 258 и 79 
от XVI в., както и за връзките на книжов-
ните средища на територията на Велико-
то Литовско княжество с южнославян-
ската ръкописна традиция. 

Светлана Д а в и д о в а (Русия) пред-
стави доклада си „Словата на Климент 
Охридски за дванадесетте празници в 
Пролога". Беше обърнато внимание на 
някои стилистични и композиционни 
особености на словата на Климент Ох
ридски за Господските и Богородичните 
празници, а именно: елементи на тър-
жествен стил и динамизъм при изложе-
нието на материала, сьчетание на еле

менти на похвала и поучение, водещи до 
колебание отноено жанрового определя-
не. Давидова се спря съшо и на принци-
пите на редактиране на словата от рус-
ките преписвачи при съетавянето на 
Пролога. 

Илия И л и е в (България) се спря на 
източници те, които дават сведения за св. 
Климент като цьрковен деец (Дюканжов 
списък, Пространного житие на Теофи-
лакт Охридски). Поставяйки вънроса за 
църковния сан на Климент, авторът об-
върза дейноетта му със засвидетелству-
ваната през Българското средновековие 
титла „екзарх". Позовавайки се на изка-
заните хипотези от К. Куев и X. Бек, той 
посочи, че функциите на тази длъжност 
подхождат най-вече на дейноетта, из-
пьлнявана от Климент в Охрид. 

Боряна В е л ч е в а (България) се 
спря на проблема „Св. Климент и глаго-
лицата", като направи доиьлнения и 
уточнения към статията си „Св. Кли
мент Охридски и глаголицата", публику-
вана в книгата „Климент Охридски. 
Сборник по случай 1050 г. от емьртга 
му"(С, БАН, 1966 г.). 

В доклада си „Св. Климент Охрид
ски и кирилицата" Андрей Б о я д ж и е в 
(България) разгледа сведенията за ран-
ното славянско писмо. Беше формули-
рана хипотеза, че в Краткою житие на 
св. Климент и в Първото гръцко житие 
на св. Наум се съдържат сведения, до-
пускащи интерпретация, че св. Климент 
е вероятният създател на кирилицата. 

В доклада си „Нарах legomena" в ста-
робьлгарския Паренесис на Нфрем Си
рин в сравнение със словообразуването 
при Климент Охридски" Кристиан Ф о с 
(Германия) разгледа някои неологизми в 
славянския Паренесис и ги сравни с мо
дели на словообразуването при Климент 
Охридски. Авторът подчерта, че лекси-
калните единици като резултат от прево-
даческите похвати са един от най-специ-
фичните източници за филологически и 
лингвистична информация при изелед-
ването на славянското ръкописно нас
ледство. Според Кристиан Фос съпос-
тавката между големия преводачески 
проект на патристиката от времето на 
цар Симеон и творчеството на Климент 
Охридски е наложителна, тъй като и две-
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те явления спадат към ранния период на 
българския Златен век. Изследователят 
предложи класификация на похватите, 
използувани от преводача на славян-
ския Паренесис, и се сиря на hapax 
legomena, конто не са документирани в 
речниците на старобьлгарския език. Из-
ползувайки като база за съпоставка реч
ника на Словата на Климент Охридски 
от И. Христова, ученият доказа различи-
ето между неологизмите на Климент Ох
ридски и тези в Паренесиса и подчерта 
несигурността и колебанията на неговия 
преводач вследствие на преходния „кон
цептуален вакуум" и липсата на удовлет-
ворителни за тоганашните нужд и пасоки. 

Анна-Мария Т о т о м а н о в а (Бъл
гария) се спря на „Началото на Еванге-
лието от Лука във Ватиканский палимп
сест". Авторката обърна внимание на 
наличието на непреведена гръцка форма 
- εύλογίστε. Изказана бе хипотсзата, че 
Евангелието има гръцки източник, ма-
кар че подобна дума липсва в гръцката 
традиция. Разгледаният пасаж се намира 
в календара и заедно с една група чете-
ния показва езикови различия спрямо 
останалия текст. Според Тотоманова 
явно е, че е преписвано от друг източник, 
който предстой да бъде установен. 

На „Особености в правописа и езика 
на Похвално слово за Иоан Кръстител 
от Климент Охридски по Хлудовия пре-
пис" обърна внимание Красимира К о -
с т о в а (България). Според нея творба-
та показва рядко срещана нравописна 
особеност, която дава основание да се 
твърди, че глаголическият протограф на 
словото е възникнал вероятно в един и 
същ скрипториум с Асеманиевото еван
гелие. Авторката посочи, че в текста се 
откриват черти, конто могат да се свър-
жат както със североизточните старо-
български диалекти, така и с югозапад-
нобългарските рькониси. 

В последния за деня доклад Искра 
Х р и с т о в а (България) се спря на 
„Анафорична и деиктична употреба на 
показателните местоимения в творбите 
на св. Климент Охридски". Авторката 
подчерта широката употреба на показа-
телни местоимения в служба на грето-
лични както в номинатив, така и в косве-
ните падежи в конкуренция с анафорич-

ното местоимение. Сыцевременно тя 
изтъкна незначителного използупане на 
показа!елии и анафорични местоимения 
в химнографските творби на старобъл-
гарския писател. Бяха апализирани слу
чайте назадпоставена употреба на пока
зателните местоимения, като се посочи, 
че броят им не е достатьчен, за да се го
вори за наличие на определителей член в 
текстовете. 

Трегият ден от научния симпозиум 
сьдържаше тринадссет доклада. Лиляна 
М а в р о д и н о в а (България) говори за 
„Изображенията на тивериугюлскиге 
мъченици, открити неотданна в Струми-
ца". Тя припомни, че ирез 1473 г при 
разкопки в Струмица (Македония) н 
гробница, намираща се под основи ге на 
кръстовидна цьрква, са разкри ι и изоб
раженията на петнадесетимата Стру-
мишки (Тивериунолски) мьченици. Ав
торката отбеляза, че от написаною от 
Теофилакт Охридски гяхно житие е из
вестно, че те са пострадали за хрисгиян-
ска вяра по времето на Юлиан Отетьп-
ник. Княз Борис I издига в тяхна чест 
цьрква н Брегалнишката епископия, в 
която пренася мощите на грима ог мь-
ченициге, а по-кьсно по заиовед на пар 
Симеон там са пренесени мощите на 
още двама от тях. Мавродинова посочи, 
че светците са сноменати в Асеманиево
то евангелие и в Охридския апостол, а 
археолозите отнасят изображенията към 
края на IX и началото на X в. Обърнато 
беше внимание на констатацията на 
Цветан Грозданов, направена след под
робно разглеждане на книжонните изво-
ри за мъчениците, че изображенията 
следват реда и носят атрибу гите, еъот-
ветни на сана от Теофилактовото житие, 
като мощите на първите трима са прене-
сените от княз Борис в Брегалница. 

На „Св. Климентовите „Слова за св. 
Димигьр" и византийската книжовна 
традиция" се спря Василка Г ъ п к о в а -
3 а и м о в а (България). Изследователка-
та разгледа трите слова за св. Димигьр в 
контекста на византийската книжнина от 
периода преди времето на св. Климент и 
на съвременната му епоха. Тя наирави 
текстов анализ на Похвалното слово, 
като изтъкна какво е заето и преведено 
буквално от т.нар. Второ житие на сн. 
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Димитър. Беше подчертано, че заглавие, 
в което ce среща спитетът „мироточец", 
не може да бъде от св. Климент, зашото 
е анахронизъм. Посочени бяха и някои 
грешки в превода на AT. Болчев на Пох-
валното слово за св. Димитър. 

Надежда Д р а г о в а (България) 
представи „Пореден прочит на агиогра-
фията за св. Климент Охридски". Автор-
ката предложи нова интерпретация на 
някои от спорните места в Пространно-
то гръцко житие на Климент Охридски. 
Според нея заложената двойственост в 
този паметник предполага и двупластов 
прочит на текста. Вероятно редица исто
рически неточности произтичат от фак
та, че такава двойственост е съществува-
ла още в старобългарския извор, от кой-
то Теофилакт Охридски черпи дан ни за 
своята творба, и тя не е била добре раз-
брана от грьцкия житиеписец. След ана
лиз на отделимте глави от житието На
дежда Драгова даде нова трактовка на 
историческите събития, отразени в него. 

Лидия Д е н к о в а (България) гово
ри „За двете естества и образа на свете-
ца у Климент Охридски". Докладът раз-
гледа важния догмат за двете естества -
човешко и божествено, у Христос като 
основа, върху която се гради образът на 
светеца, човека в ангелски образ. Автор-
ката изтькна, че, изразявайки досегае-
мостта на божественото, „несмесеното 
единство" на двете природи всъщност 
сочи пътя в преодоляването на земното, 
просветляването на светците, т.е. и тях-
ната възможност за посредничество. 
Беше отбелязано, че въпросът за двете 
естества се превежда в базисного отно
шение на плътта към духа. Отношението 
към телесното обаче също има своя ие
рархия и според проведените наблюде
ния от поучителните, похвалните слова и 
химнографското творчество на Климент 
Охридски то показва устойчиви топоси в 
описанията на светеца. Според Лидия 
Денкова такъв топос е „слизанего" на 
онисанието от главата към нозете и об
ратного кръгово затваряне. Докладът се 
спря и на символиката на отделимте те-
лесни части. 

В своя доклад „Климент Римски, 
Климент Охридски и кирило-методиев-
ската традиция" Славия Б ъ р л и е в а 

(България) подчерта значението на аги-
ографските текстове за св. Климент 
Римски като кирило-методиевски изво-
ри. Що се отпася обаче до посветеното 
нему нохвално слово на Климент Охрид
ски тя показа, че пасажът, тълкуван като 
алюзия за откриването на мощите му в 
Херсон от Кирил и Методий, не може да 
бъде интерпретиран по този начин, тъй 
като е засвидетелствуван у много по-
ранни автори - архидякон Теодосий (VI 
в.), Григорий Турски (VI в.) и Беда Поч-
тени (VII—VIII в.). Авторката съобщи и 
за един стихотворен текст на латински 
език, съдържащ апологетична характе
ристика на Константин-Кирил Философ 
и свързан с известнага хроника от Каза 
Ауреа, но, за разлика от нея, досега неиз
вестен в кирилометодиевистиката. 

За „Виенските листове" говори Ели-
савета М у с а к о в а (България), раз-
глеждайки графичното оформяне на 
един от най-интересните глаголически 
паметници, ценен не само при изследва-
нето на ранната славянска книжнина, но 
и при проследяването на цялостното 
развитие на палеографските и кодиколо-
гичните белези на славянските ръкопи-
си. Като подчерта необходимостта от 
функционален подход при подобно нро-
учване, съобразен с връзката между тек
ста и графиката, авторката се спря под
робно на украсата. След анализ на осо-
беностите на големите инициали в ръко-
писа тя изтъкна, че те маркират части от 
текста, конто са водещи в йерархията на 
богослужението. Стиловото оформяне 
се свързва вероятно със западната тра
диция и остава изолирано в славянската 
практика. Обратно на тях малките ини
циали следват много разпространена 
както византийска, така и латинска прак
тика, в резултат на което не носят съ-
ществена информация за локализацията 
на ръкописа. Единствено яркият кино-
вар, изнолзуван от славянските книжов-
ници, насочва към латинския тип коло
рит. В заключение Елисавета Мусакова 
обобщи, че цялостното графично офор
мяне на Виенските листове дава основа
ние те да бъдат свързани със средище с 
непредставителна продукция. Характе-
рът на писмото, украсата и службата 
свидетелствуват за възникването на па-
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метника в хърватски земи, а влиянието 
на южнославянската традиция дава ос
нование за локализиране в близост до 
западните български краища. 

ДокладынаДимо Ч е ш м е д ж и е в 
(България) „Моравия и Велика Моравия 
в старобългарската традиция" бе посве-
тен на един от най-спорните в слависти-
ката въпроси - за локализацията на Ме-
тодиевата епископия и архиепископия. 
Авторът проследи основните домашни 
и чужди извори за този период от дей-
ността на славянский пьрвоучител,като 
съсредоточи своего внимание върху наз-
ванията Горна Морава, Долна Морава и 
Велика Морава. Първият топоним се по-
явява в български паметници (Асемани-
евото евангелие, Общото проложив жи
тие на Кирил и Методий, вероятно от X 
в.), името Панонска Морава е иознато от 
гръкоезични източници (Пространного 
житие на Климент Охридски и Дюкан-
жовия списък), а Велика Морава се сре-
ща у Константин Багренородни, Сино
дика на цар Борил от XIII в., Успение 
Кирилове и Методиевото кратко житие, 
където Методий е наречен архиепископ. 
Особено важно е обаче при локализаци
ята на тези области да се отчита гледна-
та точка на летописците (т.е. мястото, 
където летописът или паметникът е вьз-
никнал). Вьз основа на анализираните 
данни авторът заключи, че все още две-
те области Панония и Моравия не се 
различават ясно и в българските памет
ници от X в., долавя се стремеж за пре-
небрегване на Панония. Относно 
Горна Морава бе предположено, че е 
идентична с Велика Морава или още с 
Панонска Морава, а Долна Морава е об-
ластта около река Морава, най-големия 
приток на Дунав, където може би е била 
разположена Климентовата епископия. 

Ангелина M и н ч е в а (България) 
изказа „Някои съображения за времето и 
мястото на създаването на най-ранния 
славянски превод на Римския патерик". 
Според авторката преводът на Диалози-
те на Григорий Велики трябва да се 
свърже с култа към св. Бенедикт и необ-
ходимостта от славянска версия на него-
вото житие. Комплексы от езикови осо-
бености на първия превод на Римския 
патерик - версия А по Мареш - включва 

тип съотношение на преславизми и Ки-
рило-Методиева лексика, коею е харак
терно и за сьчиненията на Климент Ох
ридски. Единствено на този превод е 
присъща трупа прабългарски думи в сь-
четание със заети и преведени „варва-
ризми" (латински заемки в грьцкия 
текст), коего свидетелствува но-скоро за 
югозападните райони (Македония, а не 
Преслав), където също е имало прабьл-
гарско присьствие. Беше изтъкнато, че 
като се имат предвид данните за ночи та
не на св. Бенедикт в тази част на Балкан-
ския полуостров и някои западни влия
ния в книжовната дейиосг на Климент 
Охридски, има основание допусканего 
относно неговата заслуга за пай ранния 
превод на Римския патерик. 

В доклада си „Климент Охридски и 
проблемы за старобьлгарския театър" 
Стефан К о ж у х а р о н (България) под
ложи на критика ненаучните твьрдения 
за съществуването на театър през Бьл-
гарското средновековие. Авторы под-
черта, че именно подобии форуми еа 
мястото, където трябва да бьдат пред-
ставени не само новите постижения, но и 
да бъдат посочени заблужденията на ня
кои изследователи. Беше изтъкнато, че 
явление „старобългарски теаг-ьр" не е 
съществувало и лансиранего на подобна 
теза нротиворечи на научните факти. 

Петко П е т к о в (България) говори 
за „Лексиката на Климент Охридски и 
лексиката на старобългарските патери-
ци". Авторът посочи, че Климент Ох
ридски не може да бъде определяй сред 
вероятните преводачи па Скитския и на 
Синайския патерик. Като главно основа
ние за своето становище изеледователя г 
изтъкна минималното припокриваме на 
лексикалните типове, срещани в Кли-
ментовото творчество и в старобългар
ските патерици. 

За „Синайския евхологий и ciapo-
бьлгарските скриптории през X-XI в." 
говори Георги M и н ч е в (Полша). Той 
се спря главно на новооткритите през 
1973 г. двадесет и осем листа от Синай
ския евхологий. Авторът постави οιново 
проблема за скриптория, от койго е из-
лязъл глаголическият кодекс, и сподели 
свои наблюдения, свьрзани с битуването 
на Синайския евхологий в конкретна 
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литургична среда. Изследователят под-
черта, че неговата цел е да отговори на 
въпроса за кого е бил предназначен ко-
дексът и кой го е използувал в ежеднев-
ното богослужение. Георги Минчев из-
каза хипотезата, че езиковите особенос-
ти на Синайския евхологий може би са 
следствие от факта, че в скриптория на 
манастира „Св. Екатерина" са присъст-
вували славяни от различии области на 
Бьлгария. 

В доклада си „Още веднъж за второ-
то слово за Благовещение от Супрасъл
ския сборник" Елка M и р ч е в а (Бълга-
рия) посочи, че сравнение™ на текста на 
второго Слово за Благовещение (№ 21 
от Супрасълския сборник) и неговият 
вариант от Германовия сборник от 1359 
г. с гръцкия оригинал доказва голямата 
архаичност на преписа от Германовия 
сборник и заедно с това поставя вьпроса 
за текста на това слово в Супрасълския. 
На него трябва да се гледа като на един 
от вариантите, използувани от пресланс-
ките книжовници при адаптирането на 
архаични по тип Кирило-Методиеви 
преводи на хомилетични произведения 
при включването им в сборници, сьста-
вени в Преслав. 

Мариана Ц и б р а н с к а (България) 
се спря на „Аспекти на разпространени-
ето на старобългарската изповедна мо
литва (Сант-Емерамската) в южносла-
вянската писменост". Авторката под-
черта, че ако в качеството си на молит
вен образец Сант-Емерамската молитва 
показва низходяща фреквентност в пис-
мената практика от периода XIV-XVII 
в., то като езиково градиво запазените 
източници възпроизвеждат книжовни и 
старобългарски образци и регистрират 
възприемането и като процес в отстоя-
ването на традицията. 

Последният ден от работата на сим
позиума бе открит с доклада на Георге 
М и х а и л а (Румъния) „Съчиненията на 
Климент Охридски в славяно-румънска-
га традиция". Авторът се спря на славя-
но-румънските преписи на съчиненията 
на Климент Охридски, както и на тези, 
конто му се приписват. Той обърна вни
мание на най-древния славяно-румънски 
ръкопис, съдържащ едно от произведе-
нията на Климент Охридски, „Тържест-

веник" от 1457 г., който се съхранява 
днес в Москва. Авторы изтъкна, че про-
учването на подобен род паметници по 
мага на румьнските слависти но точно и 
по-дълбоко да очертаят културния крь-
гозор на предците си, конто са използу-
вали старобългарския като църковен и 
културен език до поивата на румънскии 
писмен език презXVI в. и по-кьсно пара-
лелно с него през XVII в. 

Климентина И в а н о в а (България) 
разшири прегледа на разпространението 
на словага на Климент Охридски извъп 
българските земи с доклада си „Словага 
на св. Климент в балканската книжовна 
традиция". Тя насочи вниманието кьм 
проблемите, свьрзани с пьрвоначалната 
структура на сборници те, със слова и 
поучения на Климент Охридски. Поста-
вени бяха вьпроси, дали тези сборници 
са съществували като цели сьстаии, 
защо така категорично изчезват or pe-
пертоара на българската книжнина, как 
се появяват в руската писмена традиция 
и дали са влезли в нея едновременно, 
или нроникванего им е било продължи-
телен процес, довел до наличието на две 
и повече редакции при никои от тнорби-
те. Беше формулирана и хипотезата, че 
първоначално словага и поученията ве
роятно са сьсгавяли приложение кьм 
текста на Триода. 

В кратко съобщение Трендафил К р ъ-
с т а н о в (Бьлгария) говори за „Неиз
вестен препис от Службата за св. Кирил 
Философ от XVi в. в празничен миней 
№113 от Цьрковния исшрико-археоло-
гически институт в София". Авторы се 
върна кьм старата хипо теза на Д. Кос-
тич за наличие на акростих CÄ.KÄ ΠΙΑΛ в 
Службата за св. Кирил, коего сноред 
него би спомогнало за атрибуция[а на 
текста. 

Ана С т о й к о в а (Бьлгария) нредс-
тави „Бележки вьрху историята и счрук-
турата на ранните служби на св. Кирил 
(по повод на един новооткрит молдав
ски прение)". Авторката се спря на 
т.нар. Стара служба на Кирил Философ, 
а също и на друга ранна служба, сьдьр-
жаща се в сръбски празничен миней от 
началото на XV в. от сбирката на Бъл
гарската академия на науките № 23, из-
дадена от Б. Ст. Ангелов преди четири 
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десегилетия, като носочи, че паметникьт 
не е бил предмет на специално изследва-
не. Беше обьрнато внимание и на ново-
открития от Кл. Иванова прение на съ-
щата служба в бьлгарския Синайски 
празничен миней от XIV в. (№ 25), който 
е идентичен с прениса от БАН № 23. 
Особено ценно е, че той е по-пълен, на-
И'ышо заназен и е български по произ-
ход. Стойкова разгледа и открития от 
нея в Библиогеката на Румънската ака
демия на науките нов препис от служба-
га на Кирил Философ в празничен мимей 
от XVII в. (№ 717). Според изеледова-
телката този текст е интересен по съетав 
и пази мною архаични черти. Преписът 
е молдовски, какъвто няма сред извест-
ните досе!а, с двуеров, двуюсов право-
пис. Беше изтъкнато, че новооткритият 
препис съдържа служба на Кирил Фило
соф, съетавена чрез обединяване на ка
нона и седалния от първата служба с ве-
черните стихири от втората. 

На „Някои езикови особености на 
Службата на св. Кирил Философ" се 
спря Бойка M и р ч е в а (България). Тя 
посочи, че изеледването и се базира на 
21 преписа на Службата за Кирил - рус
ки, български и ерьбеки по произход, 
датирани от XII до XVII в. Авторката 
обърна внимание, че езиковите особе
ности показват голямата архаичност на 
произведен ието, като старинни черти се 
откриват дори в най-късните преписи. 

Освен това присъствунат и фонетични 
особености, конто говорят, че и най-ста-
рите руски текстове са премисвани от 
ранна среднобългарска подложка. Бойка 
Мирчева направи извода, че е вьзможно 
службата да е възникнала много рано, 
като неин автор вероятно е Климент Ох-
ридски или тя е още едно произведение, 
резултат от съвместната работа на Ки-
рило Методиевите ученици. 

След всяко от проведените заседа
ния имаше обширни дискусии, които по-
могнаха за доизясняване и доуточняване 
на научните позиции. 

Обобщение на рабогата на междуна-
родния научен симпозиум при закрина-
нето му беше направено от Светлина 
Николова и Роланд Марти. 

Международният научен симпозиум 
„Св. Климент Охридски - живот и дело" 
даде трибуна на предетавигели на раз
личии научни дисциплини, в центьра на 
чийто интерес засгаваг асиекги от исто-
рическото присьсгвие и книжовнага 
дейност на изтькнатия български прос-
ветител. Предегавените доклади и съоб-
щения, а също и оживените дискусии 
очертаха нивото на сьвременното науч
но познание, евьрзано с Климент Охрид
ски и иегова!а еноха. С рабогата си меж 
дународнияг форум безспорно доприне-
се за но-задьлбоченото проучване на 
живота и делого на учителя Климент. 
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