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В края на септември 1996 г. Институ
т ы по славистика на Виенския универ
ситет и Балканската комисия на Авст-
рийскач а академия на науките проведоха 
международен симпозиум в памет на 
видните слависти Ватрослав Облак 
(1864-1896 ) и Бернд фон Арним (1899-
1946). Под ръководството на Радослав 
Катичич и Хайнц Миклас и със съдейст-
вието на множество институции, между 
коиго Минисчерството на науката и из-
куствочо и Минисчерството на външните 
работи на Австрия, Игалианският култу-
рен инстичут, българският Дом „Витген-
щайн", банка „Креди чанщалт" и др., беше 
организирана една значителна научна 
проява, в коию взеха участие учени от Ав
стрия, България, Германия, Италия, 
Словакия, Холандия, Хърватско и Чехия. 

Естествено първият и най-широко 
дискутиран въпрос на конфренцията 
беше вьпросът за произхода на глаголи-
ческото писмо. На гази тема говори 
Войтех Т к а д л ч и к (Чехия) (Über den 
Ursprung der Glagolica), представяйки 
най-напред онези предпоставки за реша-
ване на проблема, конто му се сгруват 
достатъчно обосновани и приемани от 
повечето учени; създаването на славян-
ското писмо от Констанчин-Кирил, пър-
венството на глаголицага, съставена 
през 862/863 г. Според докладчика на-
пълно сигурно е и това, че апологията на 
Черноризец Храбър е насочена срещу 
книжоваиците от цар Симеоновия крьг, 
конто желаят замяната на глаголицага с 

') 

гръцко писмо; постигнатото от тях ло-
пълване на гръцката азбука с 14 славяне 
ки букви има като резултат създавансто 
на кирилицата, в чиего название живее 
сиоменьт за създателя на първото ела 
вянско писмо - глаголицата. Ткадлчик 
застъпи тезата за гръцката основа на 
глаюлицата, иодчерчавайки творческа-
та инвенция на нейния създател, прсра-
ботил своя образец в съответствис с 
нуждите на славянския език. Той подпер
та несъетоятелноетта на схващането за 
връзка между глаголицача и визанчийс-
кото минускулно писмо и нотърси пч.р-
вообразана глаголицача, предназначена 
най-напред за написването на свангелс-
ки текстове, в унциала на IX столетие -
писмото на великолепните византийски 
литургични кодекси и отчасти на лагин-
ските и някои еаиграфски форми. 

Произходьт на глаголицача беше 
тема и на доклада на Радослав К а т и 
чич (Австрия), който разви своите мис 
ли главно в методологичен аспект (Zur 
gegenwärtigen Argumentationslage bei der 
Beantwrtung der Fage nach dem Ursprung 
der Glagolica). Между примерите, които 
той приведе относно методологическите 
иохвати при аргуменч ацията на мнение-
то за първенството на една от двете сла
вянски азбуки, бяха известният пасаж на 
Черноризец Храбър за буквите (част от 
които са като гръцките, а част - според 
славянската реч), епизодът с намерените 
от Константин-Кирил в Херсон „роски 
писмена" и писмото на папа Йоан X до 
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сплитския архиепископ Йоан, свързващо 
хърватския глаголизъм директив и ед-
нозначно с Методий. 

Между участниците в конференцията 
беше разпространен и доклады на Хо-
рас Л ъ н т (САЩ), в кой го неприсьству-
ващият персонално автор изказва свои i e 
мисли за най-старото славянско писмо 
(Thoughts, Suggestions and Questions 
about the Earliest Slavic Writing Systems). 
Разглеждайки първага, Кириловата сла-
вянска азбука, Лънг задава интересни 
въпроси, конто могат да ни разколебаят 
в категоричността на отговора - напри
мер защо Iлаголицата е имала „VJKHUA" 
и каква е била функцията на „геркь , защо 
украсата на най-старите глаголически 
ръкописи въздействува като реминис
ценция по-скоро от итало гръцки, от-
колкото от византийски ръкописи; защо 
личното местоимение, което е и име на 
пьрвата буква на славянската азбука, 
има източнобългарската форма „АСА". 
Той беше изпратил и някои корекции па 
своята класификация на нисачите в Си-
найския псалтир, предоставена някога 
на Македонската академия на науките, 
но останала досега непубликувана. 

Два от докладите бяха посветени на 
чествуваните на симпозиума слависти 
Ватрослав Облак и Бернд фон Арним. 
На базата на трудовете на тези двама 
видни учени, допьлнени и уточнени с 
нови научни изследвания, беше очертано 
разпространението на глаголицата в 
един обширен регион от Североизточна 
България до Северна Италия - от Боря-
на Велчева и Серджо Бонаца. Серджо 
Б о н а ц а (Италия) (Vatroslav Oblak und 
die westliche Ausdehnung der Glagolica) 
изложи резултатите от провежданото от 
него систематично издирване на глаго
лически паметници в югозанадната част 
на словенския езиков ареал. Освен мно
жество глаголически надписи по проте-
жението на словенско-хърватската ези-
кова граница в Истрия той е проследил 
наличието на глаголически ръкописи в 
енорията на Дорлиго на изток от Триест 
и доказа отместването на западната гра
ница на разпространение на глаголичес-
ката традиция в епохата на Контраре-
формацията в областите под юрисдик-

цията на Аквилейския патриархат, г, е 
до Чивидале. Тогава хьрватски ι лагола-
ши заменят местните словенски свеще-
ници, приели протестантизма. Ьоряиа 
В е л ч е в а (България) (Bernd von Arnim 
und die Glagolica) припомни гезата на Б. 
фон Арним за два слоя в етаробъл! арс-
ката глаголическа традиция - един „па-
нонски" и един попов, харакгеризиращ 
се със североизточнобьлгарски особе-
ности - „кирияизми". Авторката иод-
черта, че още преди сьобщенията за от-
криване на глаголица в преславската 
епиграфика фон Арним реконструира в 
правописа на Синайския псалтир глаго
лица, която свързва глаголицага па Зог-
рафското евангелие с дейността на 
Преславския книжовен кры. Спорсд 
Велчева в Североизточна Бьлгария гла-
голическата нисменост през IX -X ц. 
преживява време на разцвет и развитие. 
Белези на раннага „панонска нисме-
ност" тя открива в акростиховете на 
Константин Преславски и в глаголичес-
кия надпис от с. Черноишвци при Шу
мен, чиито правопис показва забележи-
ма прилика с Киевските листове и Си
найския псалтир. По-младата, описана 
от Б. фон Арним, преславска глаголица е 
запазена пай-добре в Зофафското еван
гелие (с паралели в Супрасълския сбор
ник и в преславската кирилска епиграфи
ка) и в глаголическия пранопис, който 
Велчевареконструира по часпа на глав-
ния преписвач на Изборника от 1073 г. 

Акростишните творби и абецедарите 
бяха многократно интерпретирани като 
надежден източник на сведения за пър-
воначалната глаголица. Зое X а у н т о в а 
(Чехия) се спря вьрху Азбучната молит
ва на Константин Преславски1, на ак
ростиха от Ярославския евхологий от 
XII в., Abecedarium bulgaricum, Мюнхен-
ския абецедар и „За буквите" на Черно-

1 3. Хауптова говори за 38 чреииса на 
творбата, но, както е известно, вече поэнава-
ме иовече от 40 такива - нж. К у е в, К. Азбуч-
на молитва,- В: Кирило-Методиевска енцик-
лопедия.Т.1. С, 1985, 49-54. 
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ризец Храбър2. Анализирайки първите 
две творби относно азбучната им струк
тура и сравнявайки ги с абецедарите и 
Храбровата апология, авторката опреде
ли Азбучната молитва като най-древно 
свидетелство за характера на оригинал-
ната Кирилова азбука, съхранила всички 
първоначални гласни и съгласни, вклю-
чително изчезналите по-късно (напри
мер паяковидното χ, „πι>" и др.) Върху 
сравнението на азбучните акростихове и 
абецедарите беше основано и изследва-
нето на Роланд M a р т и (Германия) за 
предаването на гласните и техните зву-
кови особености в глаголицата (Die 
Bezeichnung der Vokale in der Glagolica). 
Отчитайки фонологичното, фафичното 
и систематичното мислене като факто-
ри за възникването и развитието на една 
азбука, писмо и писмена система, той 
представи своето виждане за Кирилова-
та глаголица като азбука от монографе-
мен тип, която в процеса на своею раз
витие, а донякъде и под влияние на ки-
рилицата е придобила „диграфемен" 
вид. Като такава тя е засвидетелствувана 
и в достигналите до нас ръкописи. Аз
бучната молитва беше в основата и на 
доклада на Уилям Ф е д е р (Холандия) 
(The Transmission of the Azbucna molitva), 
който проследи грешките при трансли-
терацията на глаголическия текст в ки-
рилски. Той направи заключението, че 
глаголическият архетип на Азбучната 
молитва може да бъде цялостно реконс-
труиран по запазените кирилски препи-
си, но като се съблюдава правилото 
utrum in alterum abiturum erat. Кирилска-
та транскрипция на творбата показва 
контаминация само в ръкописите Пог. 
1025 от РНБ в С. Петербург и Уваров 

2 Авторката спомена само за 73 познати 
преписа, докато в поновите изследвания 
нече става дума за иовече от 95 преписа. Срв. 
Z i Г f е г, G. La tradizione délia Letteratura 
cyrillomethodiana. - Richerche slavistiche, 39-
40, 1992-1993 (Contributi italiani all' XI 
Congresso Internationale degli Slavisti), 284-
285. На настоящий симпозиум M. Капалдо 
предсгави сиисък от 103 преписа на трактата 
„За буквите". 

3Вж. бел. 2. 

Q 778 от ГИМ - Москва. Голяма диску-
сия предизвика неговото четене на стиха 
„Λ·6Τ·& тн во нъш-ь...". 

Отново към трактата „За буквите" се 
обърна и Марио К а п а л д о (Италия), 
но неговата разработка беше развита 
главно в текстологичен план и се осио-
ваваше на заключитедната фраза, пояс-
няваща времето, за което Черноризец 
Храбър пише: ·ΒΛ вр-вмснА ΜΗ^ΜΙΛΛ ,..,Η 
Коцел'в кмАзл Кллтьнскм&ж·. Авторът 
проследи вариантите на тази фраза в 
богатата ръкописна традиция на текста3 

и се спря на разночетенето Кецм-ь кнлзл 
вллтеньскА Кчмствлл, което му дава повод 
да проследи употребата на думага косте-
Л4 -ль в 4 независими една от друга ези-
кови традиции - „в моравско-панонс-
кия, българския, чешкия и словашкия и 
сръбския ареал", да потърси имею на 
резиденцията на Блатненския княз в раз
личии средновековни извори и въз ос
нова на изследването си да стигне до из
вода за оригиналносгта на четенето Ко-
цел-в кнд^зь Бллтьнскм'ын. 

Освен паметниците на старобългар-
ската литература, които бяха интерпре-
тирани като извори за историята на сла
вянскою писмо, предмет на обсьж-
дане в такъв аспект станаха и конкретни 
ръкописи.Рудолф К р а й ч о в и ч (Сло
вакия) се спря на един от най-старите от 
достигналите до нас славянски писмени 
паметници - Киевските листове. При 
изясняване на въпроса за реализацията 
на глаголическата графема 0° като аргу
мент за локализацията и хронологията 
на Киевските листове Крайчович потър
си западнославянската езикова основа 
на този глаголически паметник. Краси-
мир С т а н ч е в (Италия) се обърна към 
Асеманиевото евангелие, за да раз1 леда 
билингвизма и особено диграфията в 
най-стария период на славянската пис-
меност. Авторът проследи кирилските 
приписки на писача на този знаменит 
глаголически паметник, стигайки до из
вода, че обичайното делово писмо за 
този книжовник е била кирилицата, и 
предложи идеята приписките да се из-
ползуват и при един опит за прецизира-
не на датировката на ръкописа чрез съ-
поставяне с кирилски ръкописи и епиг-
рафски паметници от същата епоха. По-
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късните приписки са докаэателство за 
това, че и през льрвиге два века след 
създаването си преводы на Евашелие-
то е измолзувам от хора, за които кири 
лицата е основного делово ннсмо, макар 
те да четат глаголица и лори да иишат 
на нея, и кои го са носители на един „би
тов" славяно-гръцки билингвизьм. Ав 
торът подчерта значение го на Асемани-
евото евангелие като важен извор за ис-
торията на кирилнцата, а сьщо така за 
проучванего на слаиино-J ръцките езико-
ви врьзки ирез Средновековието. Ьлиса-
вета М у с а к о в а (Бьлгарии) преде гави 
своите бележкн m.pxy един дру| глаю-
лически мамегник, изиграл твьрде зна-
чителна родя в проучванията на най-
раннага славянска азбука - Клоцония 
сборник (üiagoiita Clo/ianus ■ Additions 
to Its Archcography). Основавайки се на 
непосредст вената си работа с диете час
ти на фрагмента в Трснто и Инсбрук, из-
следоватедката нанрави ньрвию под
робно кодикодогическо ироучване на 
ръкониса и го ст.нос1ави с други памег-
ници от старобьдгарекага еноха. Муса
кова изказа интересно предположение 
отпоено съдбата на двата листа от Инс
брук преди понадането им в музея Фер 
динандеум. 

Особен интерес беше проявен кьм 
новооткритата част на Синайския псал-
тир. На вниманието на участвуващите в 
симпозиума Петра Ф с г к о в а (Чехии) 
представ« едно прецизно проучване на 
почерците и нея (The Scribes of the Newly 
found Part of Psaltrium Sinaiticum), бази-
рано до голяма степен вьрху изеледва-
нето на Петър Илчев на първага част на 
паметника*. Феткова идентифицира оп
ределения от Илчев писач Д на пьрвата 
част като оснонен в HOBOOIкритага. Той 
е писал изцяло листовете 1 а—316 с из-
ключение на някои малки корекции и 
глоси. В е л и з а р С а в ч о в - С а д о в с к и 
(България) разгледа лексиката на новата 
част на Синайския требник като извор 
за славянского сдоаообразуване (Die 

' И л ч е в, П. Синайским! исалгир и не-
гоои re нисачи. - В: Сланннска иалсш рафия и 
диплома 1ика. С, 1988, 89-94. 

'Гл. XVII. 7. 

Nominalkomposition im neuen Teil ckt 
Euchologium Sinaiticum). Иоанне Т а р . 
и а н и /ι и с (Гьрция), който при работа 
та си вьрху описа на сланянскиге рько-
писи в синайския манаетир „Си. Ека1ери-
на" откри през 1975 i. HOBHIL' фрагмент 
на Синайския исалтир. Синайския евхоло 
гий и т. нар. Синайски мисал, снодсли 
някои свои наблюдения опшено сьдьр 
жаниею на носледния (Из новонастале 
проблематике 1дагодичкога рукописи 
Sin.slav. 5/N после издан>а Описа Си· 
HajCKHX рукоииса /1988 т.) и по-специал 
но вьрху заснидетедствуванаи в нею 
Лигургия на св. Пет т.р каю боюсдуже-
бен текст, обединянащ южнославянски 
езикоьи характеристики и чср!и на за-
палиага jiHiypi ична фадиция. Анюры 
изрази предположение 10 си, че Jlmypi и 
яга на ев. I lei ι.ρ е иреиедеиа οι славяне 
ките апоеюди за нуждиге на моранска 
та цьрква и каго известен реверанс кт.м 
Рим - според него именно тя е JiHiypi и-
яга, отслужена на славянски език и бла-
I ословена от папа Адриан, за коя ι о рал-
казва Пространною Кирилоно жщие\ 

Аудитория ta показа оправдай ище-
рес към пред ста цен иге oi Хайпц M и к -
л а с (Австрия) материал и вьрху подго
товка га на изданиею на сыция синайс
ки рькопис (Zur editorischcii Vorbereitung 
des sog. Missale Sinailieum - Sin. slav. 
5/N). Проекты за товаиздание, заноч-
нал още нрез 198U г. от И. Тарнанидис и 
покойния Ф. Mapeui, намира смосго про-
дьлжение в едно посещение па Синайс-
ката обит ел през май 19% г., по времето 
на коего Миклас и Тарнанидис успяваг 
наново да фидмират рькописа и да изяс 
нят някои кодикологически и надет раф-
ски детайли. След откриванею му, ксиа-
то рькоиисы е иредставдявал едно 
книжно тяло, чиито начални и крайни 
листовс са слеисни от влага, той е бил 
разделен на 5 части or ресгавраюр на 
Атииската национална библиотека, кое-
то, от една страна, е довело до разпада 
не на някои от единичнитс листовс, а от 
друга, е нарушило иоследовагелноегга 
на листонос и араницигс гака, че IH 
много трудно може да бьде ньзетанове 
на.Относно динирансто еустановено, че 
неювата основна схема сьответсгвува 
на тази в рькописи каю Киевскитс лис-
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тове, Синайский евхологий, Ягичевия 
Златоуст, Берлинский сборник. Миклас 
потвьрди наблюдението на Тарнанидис, 
че рьконисът е дело на грима иисачи, 
уточнявайки атрибуцията на почерните, 
палеографскич е характеристики и фафе-
матикача им. Той подчерга сьвиадения 
та на основния »очерк с чози на Синайс-
кия евхологий, виждайки тук на този 
етап на нроучване не толкова идентич-
ност, колкото принадлежчюст кьм една и 
съща школа. Говорейки за украсата на 
ръкописа, авторът иэтъкна сравнително 
простата стилистика, с която той е 
оформен, и паралелите в украсата на 
Синайский евхологий, Асемапиевого и 
Зотрафскоч о евангелие и Еиинския апос
тол. Вяха преде тавени и някои нови де-
тайли по тсксюяия материал в ръкопи
са, сьдържащ четива за подвижните и 
неподвижните празници, служби, молит-
ви с някои паралели в Нюйоркския ми-
сал,айв Григоровичовия паримейник. В 
заключение Миклас оцени т. нар. Си
найски мисал като органична част от 
корпуса на синайските славянски ръко-
писи, възникнала според него в края на 
X - началото на XI в. на Синайския по
луостров или в итало-грьцкия юг. 

Значителна чао' от работата па кон-
ферснцията беше поеветена на хървач-
скоглаголическите иаметници. Милан 
М и х а л е в и ч (Хърватия) проследи 
представянето на старобългарските 
ерове в най-ранниге глаголически фраг
мент« (Die Jer-Zeichen in den ältesten 
kroatisch-glagolitischen Fragmenten). Ha 
базача на 24 фрагмента от периода X I -
XIV в. авторы изясни присьствието на 
4-те ерови знака в хърватската глаголи
ца с цел израбоч ваието на схема за гях-
ната упочреба в различии функции, коя
то да служи за локализиранс и датира-
не на рькописи. Матео Ж а г а р (Хър
ватия) (Neke grafematske i grafeticke 
osebuinosü najstarijih hrvalsko-glagolskih 
lekstova), изяснявайки разликиге в два га 
термина „графемагика" и „графетика" 
като две нива на иравописа, показа пло-
дотворността на филологичпите проуч-
вания на хьраагските глаголически па 
метници в тази насока. Ягода К а п е л 
(Австрия) (Becki glagoljski psaltir -

Frasèic/Vindobonense 1463) разгдела Ви-
енскня глаголически псалгир от 1463 г. 
на фона, на най-стариге хърватекоглаго-
лически псал1ирни тскстовс. Сраини-
вайкн ги с множество други псалтири -
българсхи, срьбски и руски, на нсички 
нива на филолог ическия анализ, изсле 
доаателката показа дьлбокача сньрза-
IIOCT на хьрватските i Jiai олически аре-
писи с най-сгария, Кирило-Методиевия 
превод на Псалтири. Тя обьрна внима
ние и на някои особеносги на ръкописа 
от Виена, кои го ю очлмчават от иначе 
текстологичио единна!а група на хьр-
ватските псалтири. 

Не беше осчавен без внимание и ι ре-
тият период на глашлнзма - няколко 
доклада бяха посвсгени на чешка!а гла
гол и ческа традиция. Лудмила I I а и н е 
р о в а (Чехия) (Die tschechische Variants: 
der kroatischen eckigen Glagolica - Die 
dritte Periode des Glagolismus in B' hmen) 
разгледа фрагментиге or niai олически 
ръкопиеи, сьздадени в Емауз в края на 
XIV - началото на XV в. и зана.зени гам 
до началото на XV11 н., каго проследи 
функциониракето на глаголически re 
графем и в правописа на ιοι шкнпиин 
чешки език. Ева I I а л а с о в а (Чехия) 
пренесе този проблем в облаетта на фоно· 
логияга (Graphische Darstellung des 
tschechischen phonologischen Systems in 
den glagolitischen Denkmälern der Zeit 
Karls IV). Тя представи начина, но кой-
то хърватските графеми са мригодеии 
да отразяяат спецификага на чешкага 
фонолог ичпа сисгема, и окачеемви чет
кий глаюлизъм в Емаузкия маиастир 
каго временен опит за замяпа на лаоте 
кала графична сисгема, каго се о т и ч а 
целияг иинентар на чешкага фонетика. 
Доклады па Йоханес Р а й н х а р д (Ав
стрия) (Jan Hus in der kroausch-
glagolitischen Literatur) засегна пробле-
мите на обратного влияние - поточно, 
преаедению от сгарочешки гворби на 
хърватската глаголическа литература, 
възникнали като резултач от престоя на 
хърватските монаси в Емаузкия манас-
гир и запазени в рькописи от края на 
XIV, началото на XV в. до края на XVI а. 
Значително мясго в тези рькописи зас-
мат творбитс на Ян Хус - с доказано не-
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гово авторство или приписвани нему. 
Райнхард се сиря на новоткрития превод 
на Хусовото „Изложение на Десетте 
Божи заповеди" в глаголический фраг
мент 108 от Архива на Хърватската ака
демия на науките в Загреб. Идентифици-
рането на творбата води до предатиране 
и на фрагмента - от XIV в. в първата по
ловина на XV в., и до заключението за 
отвореността на хърватската глаголи-
ческа литература от Късното среднове-
ковие към влияния не само от старобъл-
гарски, латински и италиански творби, 
но и към произведения на чешки език. 

Симпозиумьт завьрши с посещение 
в ръкописния отдел на Авсгрийската на-
ционална библиотека, кьдего участни-
ците имаха възможност да се заиознаят 
с 6oi агата сбирка глаголически рькопи-
си, представени от завеждащия огдела 
Емил Г а м и л ш е к (Австрия), а сыцо 
и от Я. Капел, Й. Райнхард, М. Михале-
вич. Бяха показани и пай старите глаго
лически паметници, сьхранявапи тук -
фрагментът от Мариинското евангелие 
от края на X в. и Виенските листове от 
XII в. 
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