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КРЪГЛА МЛСА „ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНИТЕ СЛАВЯНИ" 

На 19 април 2008 г. в Института по руски 
език „В. В. Виноградов" към Руската ака-
демия на науките се проведе кръгла маса, 
посветена на контактите (преди всичко 
кпижовните) между България и Русия през 
Средновековието. Тсмата на кръглата ма-
са беше определена като „Западна Бъл-
гария и източните славяни" („Западная 
Болгария и восточнме славяне"), катоза-
мисьлът беше акцентът да падне върху 
връзките на Русия с Охридския книжовен 
център. В основата на така зададената 
тема стоеше идеята на някои от руските 
колеги, че славянската литургическа прак-
тика и Бьлгария в ранния период след 
пристигането на Кирило-Методиевите 
ученици е била по-развита в Охрид, а в 
Преслав дьлго време се е служело на 
гръцки. В научния форум взеха участиеиз-
следователи от Москва, Санкт Петербург 
и София. Доклади прочетоха А. А. Тури-
лов, К. Л. Максимович, А. Л. Пичхадзе, 
М. В. Рождественска, Д. Е. Афиногенов, 
Л. В. Прокопенко, О. М. Йоанисян, А. М. 
Пентковски, Т. И. Афанасиева, дякон М. 
Желтов, М. Димитрова, И. Христова-Шо-
мова, Р. Н. Кривко и Ф. Б. Усненски, а в 
дискусията участваха още С. А. Беляев, 
Е. М. Верешчапш, А. А. Гиппиус, И. Г. 
Добродомов, В. М. Живов, А. Н. Соболев, 
А. Ю. Никифорова, Т. В. Пентковска. 

В своя доклад на тема „Особености на 
формирането на западнобългарската кни-
жовна традиция до края на XV в." („Осо-

бенности формирования западно-болгар-
ской книжпо-письменной традиции до 
конца XV века") А н а т о л и й Т у р и-
л о в (Москва) посочи, че представите на 
съвременната наука за ранните българскн 
книжовни центрове и тяхната продукция 
все още не са достатъчно добре очертани 
и има още много неясни моменти относно 
книжовните процеси, относно времето и 
местата, където са създавани и където са 
редактирани много от преводните творби, 
особено свързаните с богослужението. 
Това се дължи на печалната история на 
старобългарското писмено наследство. 
Той отбеляза, че за съжаление през 
XIX в., особено през втората му половина, 
ръкописното наследство от западнобъл-
гарските книжовни средища, както и от 
Атон, е било разпиляно, голяма част от 
ръкописите са били унищожени, а друга 
значителна част са попаднали в различни 
колекции по цял свят, като в много случаи 
не се пазят сведения за произхода и исто-
рията на книгите. А. Турилов сс изказа 
скептично по отношение на теорията за 
пряко общуване между Охрид и Киев и 
за проникване на старобългарските бого-
служебни книги в Русия предимно от Ох-
ридския книжовен център, като посочи, 
че в ранната руска традиция не се пазят 
следи от охридските култове (към св. Кли-
мент Охридски, към св. Седмочисленици, 
към св. Струмишки мъченици, кьм св. 
Ахил Лариски). Тук трябва да се добави, 

126 



че все пак има едно изключение - служ-
бата за си. Еразъм Охридски, която се пази 
в два ранни новгородски минея. 

К и р и л М а к с и м о в и ч (Москва) 
прочете доклад на тема „Заповеди на све-
тите Отци" в Синайския евхологий и рус-
ката традиция на покайната дисциплина" 
(„Заповеди святмх Отцов" в версии Си-
найского свхология и русская традиция по-
каянной дисциплини"), посветен на ре-
цепцията в Русия на корпуса от църковни 
епитимии, преведен от латински, чийто 
най-ранен препис е в Синайския евхологий 
от Х-Х1 в. Беше посочено, че няма руски 
ръкопис, който да съдьржа пълния текст 
на епитимийния свод от Синайския евхо-
логнй, но части от него се съдържат в ня-
колко руски сборника: „От заповеди свя-
тих отец", „Написание митрополита 
Георгия Русскаго и Федоса", „Вопроше-
ние апостольское", „Правило Халкидон-
ского собора". К. Максимович отбеляза, 
че в руските сборници се пази старият 
превод от Синайския евхологий, но на 
места текстът е редактиран, като после-
дователно срокът на епитимийните нака-
зания се съкращава, често значително (на-
пример от три години на три дни). Той 
изказа мнспието, че руските епитимийни 
сборници отразяват влиянието на морав-
ската иокайна дисциплина, най-вероятно 
чрез посредничеството на западнобългар-
ската традиция, като не изключи възмож-
ността за директно проникване от запад-
нославянските земи. Участниците в дис-
кусията се отнесоха скептично към вто-
рата възможност, особено категорично тя 
беше отхвърлена от Е. Верешчагин. 

А н н а П и ч х а д з е (Москва) прочете 
доклад на тема „Към въпроса за маке-
донската преводаческа традиция в Русия" 
(„К вопросу о македонской переводческой 
традиции на Руси"), като терминът маке-
донска бсше употребен в географско зна-
чение за означаване на западнобългар-
ските книжовни центрове. В доклада беше 
предложен лингвистичен анализ на някои 
текстове и паметници (произведения на 
св. Климент Охридски, Миней на Дубров-
ски, Путятин миней, Илина книга, новго-
родските минеи за септември, октомври 

и ноември от 1096-1097 г., издадени от 
Ягич, декемврийските минеи, триоди, 
Хрониката на Георги Амартол, Повест за 
Варлаам и Йоасаф) от гледна точка на 
употребата в тях на някои особености, въз 
основа на които те биха могли да бъдат 
определеии като преславски или запад-
нобългарски по произход. Бяха подбрани 
следните характеристики: употрсба на 
асигматичен аорист, удължаване с -тл във 
2 и 3 л. аорист, окончание -мм в творителен 
падеж множествено число на имена от 
-о/-/о-склонение, образуване на сегашни 
иричастия от префигирани глаголи от 
свършен вид, продуктивност на настав-
ката -окл-/-скл-, употребата на някои лек-
семи, сред които прмжнтио, отпо̂ ст-л, нл^одъ, 
^лстжп7., отлжгъ, тожтъ, мскрь, том-ждь, 
р-кснотл, гйрннль(стковлтм), слльстко. А. Пич-
хадзе посочи, че в новгородскитс минеи, 
за разлика отхрониката на Георги Амар-
тол, не се откриват русизми, затова може 
би техните преводи са изготвени в Русия, 
но от български книжовници. Татяна 
Пентковска зададе въпрос защо авторката 
смята, че преводите трябва да са правепи 
в Русия, на което А. Пичхадзе посочи, че 
новгородските минеи са били съставени 
в Русия, защото те съответстват на сту-
дийската богослужебна практика, а в Русия 
е бил преведен Студийско-Алексеевският 
типик. В хода на последвалата дискусия 
беше обърнато внимание на това, че пре-
водите на студийски по тип служби не 
трябва да се обвързват автоматично с пре-
вода на книгата Типик. Е. Уханова посочи, 
че синаксарната част на Студийския типик 
се съдържа и в други богослужебни книги, 
например свангелия и апостоли. Р. Кривко 
отбеляза, че последиите изследвания по-
казват, че във Византия е имало служебен 
миней в началото на X в., така че и пър-
вите старобългарски преводи на цели слу-
жебни минеи или на служби от тях може 
да са направени още тогава. 

Централен за конференцията, която се 
проведе на Лазарова събота, беше докла-
дът н а М и л е н а Р о ж д е с т в е н -
с к а (Санкт Петербург) на тема „Възкре-
сението на Лазар: Климент Охридски и 
староруската литературна традиция" 
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(„Воскресение Лазаря: Климент Охрид-
ский и древнерусская литературная тра-
диция"). В него бяха посочени произве-
денията, посветени на Лазарова събота, 
които са известни от руските сборници. 
Най-много внимание беше отделено на 
двете слова на св. Климент Охридски и 
на славянското анонимно (понякога то се 
нарича апокрифно) слово, посветено на 
този празник. Въз основа на анализ на 
двете Климентови слова руската изсле-
дователка посочи, че св. Климент ясно е 
обозначил смисловата и символичната ве-
рига Лазар - Христос - Адам, чийто цен-
тър е Христос, който е едновременно вто-
ри Лазар и втори Адам. Тя отбеляза, че 
източниците на двете Климентови слова 
освен евангелския текст включват хоми-
лиите на св. Йоан Златоуст, апокрифното 
Никодимово евангелие, в тази негова част, 
която е посветена на разказа за ада преди 
слизането на Христос, но най-непосред-
ствено е влиянието на две византийски 
творби: Словото на Евсевий Александ-
рийски за слизането на Йоан Предтеча в 
ада и Словото на Епифаний Кипърски за 
слизането на Христос в ада. Въз основа 
на анализ на съдържанието и текста на 
анонимното славянско слово М. Рождест-
венска изрази убеждение, че то е възник-
нало в Русия под влияние на двете Кли-
ментови слова. Тя отбеляза, че според Кл. 
Иванова е обратното - това слово пред-
шества двете Климентови и старобългар-
ският автор го е познавал. Руската изсле-
дователка отхвърли тази възможност, като 
обоснова мнението си както с лингвистич-
ни факти, така и с обкръжението на сло-
вото в руските сборници: в постоянния му 
литературен конвой влизат словата на св. 
Климент, на св. Иоан Златоуст, на пат-
риарх Фотий, на Евсевий Александрийски 
и Епифаний Кипърски, а също и търже-
ствените слова на Кирил Туровски. 

В доклада си „Корпусът на Кирил Ски-
тополски в Киево-Печорската лавра: от 
кого са направени преводите?" („Корпус 
Кирилла Скифопольского в Киево-Пе-
черской Лавре: кем вьшолненм перево-
дн?") Д м и т р и й А ф и н о г е н о в 
(Москва) отбеляза, че житията на св. Ев-

тимий Велики и на св. Сава Освещени от 
Кирил Скитополски са били известни в 
Русия още в края на XI в. В Русия е било 
известно и общо похвално слово за два-
мата светци от същия автор, така че ве-
роятно тези три текста са влизали в общ 
корпус. Анализът на текстовете показва, 
че преводът на Житието на св. Сава Ос-
вещени имахарактерни български особе-
ности, а преводът на Житието на св. Ев-
тимий по-скоро, изглежда, е руски. Въз 
основа на тези изводи изследователят из-
каза предположението, че е възможно пре-
водът на корпуса да е осъществен от бъл-
гаро-руски колектив, а не да е бил събран 
в Киев от различни преводи, правени по 
различно време и на различни места. Това 
беше вторият докладчик (след А. Пичхад-
зе), който предположи, че е възможно 
българи да са работили заедно с руските 
книжовници в Русия. 

Л а р и с а П р о к о п е н к о ( М о с к в а ) 
прочете доклад на тема „Съчиненията на 
Климент Охридски в състава на старорус-
кия Пролог" („Сочинения Климента Ох-
ридского в составе древнерусского Про-
лога"). Тя разгледа Климентовите и пред-
полагаемо Климентови поучения за Гос-
подските и Богородичните празници и 
предпразненства, които са намерили мяс-
то в Пролога (общо 17 поучения), като ги 
съпостави с Климентовите общи поучения 
- „Наставления за празници" и „Поуче-
ние за апостол или мъченик". Беше обър-
нато внимание на някои словесни обрати, 
които са характерни за общите поучения, 
а се повтарят дословно и в разглежданите 
поучения, намерили място в Пролозите. 
Това дава основание да се заключи, че 
този корпус от поучения действително 
принадлежи на старобългарския писател. 
Въз основа на същия анализ Л. Проко-
пенко причислява към Климентовите 
творби „Слово за светите отци" (включено 
в Пролога на 19 декември) и „Поучение 
за пречистите тайни" (дава се в Пролога 
на 25 декември), а изключва от Климен-
товите творби „Похвала на тримата от-
роци" (дава се в Пролога на 17 или 19 
декември). 

В доклад на тема „Покръстването на 
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Русия и началото на монументалното 
строителство. Към въпроса за изворите: 
Константинопол или Балканите?" („Кре-
щение Руси и начало монументального 
строительства. К вопросу об истоках: Кон-
сташинополь или Балканм?"), придружен 
с ро\уег ро!п1 прсзентация, О л е г И о а-
н и с я н (Санкт Петербург) запозна при-
състващнте с резултатите от последните 
разконки на Десетинната църква в Киев. 
8 началото той посочи, че строежът на 
монументална църква предполага при-
съствието на опитни майстори, с каквито 
Киевска Русия не е разполагала, и постави 
въпроса откъде биха могли да дойдат тези 
майстори. След това той обясни и показа 
нагледно, че последните разкопки свиде-
телстват, че Десстинната църква не е била 
кръстокуполна, както се смяташс досега, 
а е била базиликална. По-нататък изсле-
дователят посочи, че по това време във 
Византия вечс нс са се строили базили-
кални църкви, но в България ранните църк-
ви са именно такива. В презентацията бяха 
дадени паралели между ранни български 
църкви и Десетинната църква в Киев, като 
беше показана близостта в архитектурните 
им схеми. В заключение изследователят 
предположи, че първите майстори-строи-
тели в Русия са идвали най-вероятно не 
от Византия, а от България. 

След тези доклади Е в г е н и В е р е -
ш ч а г и н (Москва) обърна внимание на 
лсксемите, които обикновено се наричат 
преславизми, и на синонимните двойки, 
13 които те участва г. Той постави въпроса 
дали тсхните синоними от двойките може 
да се считат за характерни за Охридския 
книжовен център и дали тяхяата употреба 
можс да служи като индикатор за създа-
ването на даден текст в Охрид. И. Хрис-
това-Шомова отговори, чс поне според 
глсдната точка, застъпвана в българската 
наука, при тези синонимни двойки не 
става дума за охридски и преславски 
лексеми, а първите синоними от двойките 
са кирило-методиевски. Вторите са пре-
славски, или по-общо български, и са ха-
рактерни за втория етап от развитието на 
славянската книжнина, осъществен в Бъл-
гария. Още Иван Гълъбов посочи преди 
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години, че голяма част от тези прсславскк 
лексеми се срещат в словата на св. Кли-
мент, тези наблюдения се потвърждават 
и от по-новите изследвания. Особено ха-
рактерен е примерът с термина с-стьстко. 
смятан за типичен преславизъм, и съще-
временно характерен преди всичко за 
творбите на св. Климент. 

А л е к с е й П е н т к о в с к и й 
(Москва-Абрамцево) прочете доклад на 
тема „Литургичното наследство на Запад-
на България в староруската традиция" 
(„Литургическое наследие Западной Бол-
гарии в древнерусской традиции"), в който 
запозна слушателите със своята теза, че 
първите преводи на книш, необходими за 
студийския тип богослужение (Минеи, 
Триоди, Октоих), са правени в Охрид. То-
ва негово предположение се основава на 
наблюденията му над някои ръкописи. 
Според него е имало два комплекта ста-
робългарски книги за студийско богослу-
жение: първи охридски и втори охридски 
комплект. И. Христова му зададе въпрос 
дали смята, че в Преслав не са се пре-
веждали богослужсбни текстове и не са 
се изготвяли богослужебни книги и какво 
мисли за евангелията и апостолите - пъ-
лен апракос, които са основните източ-
ници за преславската редакция. А. Пент-
ковски отговори, че според него паистина 
в Преслав отначало са се превсждали 
главно или дори само текстове за четене, 
че пълният апракос всроятно е изготвен 
късно, но в хода на дискусията той каза, 
че все пак не отхвърля възможността в 
Преслав през X в. също да са били създа-
дени и използвани богослужебпи книги. 

В доклад на тема „За западнобългар-
ските литургични и езикови особености в 
староруските служебници от ХШ-Х1У в." 
(„О западноболгарских литургических и 
язмковмх особенностях в древнерусских 
служебниках 13-14 вв.") Т а т я н а Афа-
н а с и е в а (Санкт Петербург) разгледа 
някои молитви с източен (йерусалимски 
или по-общо - палестински) произход в 
състава на Златоустовата литургия и на 
Великия водосвет на Богоявление в сла-
вянската и във византийската традиция. Те 
са характерни за гръцките евхологии от 
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Южна Италия и не се срещат в констан-
тинополските евхологии. Тя открива тези 
молитви в служебник № 526 от Софий-
ската сбирка на Руската национална биб-
лиотека в Санкт Петербург. Славянските 
им преводи имат някои архаични езикови 
черти, според изследователката харак-
терни за Охридския книжовен център, за-
това тя предполага, че преводите им са 
направени в този център в епохата на Пър-
вото българско царство. Присъствието им 
в руски служебници според Т. Афанасиева 
показва, че в Русия са били известни за-
паднобългарските преводи на Златоусто-
вата литургия и на чина на Великия водо-
свет на Богоявление. 

Темата за служебниците беше продъл-
жена и в следващите два доклада. Дякон 
М и х а и л Ж е л т о в (Москва) прочете 
доклад на тема „Особености на чина на 
Божествената литургия в староруските 
служебници: проблемът за произхода, кла-
сификацията и битуването му в ръкопис-
ната традиция на XIII и следващите ве-
кове" („Особенности чина Божественной 
литургии в древнерусских Служебниках: 
проблема происхождения, классификации, 
бнтование в рукописной традиции XIII и 
последующих веков"). В него беше даден 
пълен списък на известните досега руски 
служебници от ХШ-Х1У в., който съдър-
жа 37 ръкописа. Беше предложена систе-
матизация на типовете състави на литур-
гията на св. Йоан Златоуст в славянската 
и във византийската традиция, като бяха 
отбелязани някои редки молитви, 
характерни само за отделни служебници. 

М а р г а р е т Д и м и т р о в а ( С о ф и я ) 
прочете доклад на тема „Архаичните мо-
литви пред кръщение в южнославянските 
(рилските) и източнославянските ръкопи-
си" („Архаичние молитвм перед Креще-
нием в южнославянских (Рьшьских) и вос-
точнославянскихрукописях"). Бяха разгле-
дани различните текстови варианти на мо-
литвите в чина за Оглашение, на молит-
вата за подпечатване (назнаменаване) и 
наричане на християнско име на новоро-
дено на осмия ден и на молитвите за 
40-ия ден след раждането. Беше посочено, 
че се отделя един ранен превод, съхранен 

в ограничен брой късни ръкописи от из-
точнославянски и южнославянски про-
изход като РГАДА Син. Тип. 188, 830; 
РГАДА Син. Тип. 381,412, Зайковски треб-
ник, НБКМ 612 и др.; един по-късен ва-
риант, характерен за Софийския препис 
на Евтимиевия служебник, НБКМ 605 и 
616, и два по-късни варианта, но не по-
късно от втората половина на XIV в.: един 
в източнославянски ръкописи, смятани, че 
пазят Киприановия служебник с требник, 
и един в южнославянски ресавски ръ-
кописи и печатни книги. Влахомолдов-
ските ръкописи с двуюсов правопис по-
падат в различни групи: едни съдържат 
архаичните варианти, други съдържат по-
нови, близки до Евтимиевия вариант, тре-
ти съдържат текстовата версия на ресав-
ските ръкописи. 

И с к р а Х р и с т о в а - Ш о м о в а 
(София) прочете доклад на тема „Миней 
№ 122 от НБКМ и Зографският миней 
№ 53 в сравнение с новгородските слу-
жебни минеи" („Минея № 122 НБКМ и 
Зографская минея № 53 в сравнении с нов-
городскими служебньши минеями"). 
Беше показано, че Зографският миней, 
който е служебен миней за септември, ок-
томври и ноември със съкратен състав на 
службите, съвпада по всичко с новгород-
ските минеи, публикувани от В. Ягич - по 
календарен репертоар, служби, преводи 
на службите и дори по вмъкнатите тро-
пари от други служби. Бяха посочени и 
някои места, в които в новгородските ми-
неи има грешки (при това тиражирани в 
серия от ръкописи чак до XV в.), а в Зог-
рафския миней стои правилният текст. 
Това показва, че Зографският миней и нов-
городските минеи имат общ източник. 
Беше отбелязано, че най-вероятно е този 
общ източник да е старобългарски, без 
да се отхвърля възможността Зографският 
миней да е съставен въз основа на руски 
минеи. Беше посочено също, че в служ-
бата за св. Климент Римски в празничния 
миней Илина книга има песнопения от 
службата за св. Петър Александрийски, 
което показва, че тя е извлечена от слу-
жебен миней. По-нататък беше изтъкнато, 
че празничният миней № 122 от НБКМ, 
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който в частта си за март-юли отразява 
старинна традиция, свързана с Охрид, сс 
различава напълно от новгородските ми-
нси - в него се пазят различни канони, 
или, ако са дадени същите канони, те са в 
друг превод. В резултат от тази съпоставка 
беше разгледан въпросът, който често се 
повдига в последно време - за мястото, 
къдсто са превеждани-литургичнитс клига 
в България, дали тези преводи трябва да 
се свържат с Преслав или с Охрид. Съпо-
ставката на различните източници налага 
извода, чс не би трябвало тези преводи 
да се локализират само на едно място, а 
те са правени в различни центрове, което 
се доказва и от различните преводи на ед-
ни и същи служби. В дискусията Е. Всре-
шчагин изказа мнението, че Илина книга 
отразява твърде ранен български извод. 
Той не допуска, че в основата й може да 
стоят служебни минеи. На това И. Хрис-
това отговори, четози ръкопис е създаден 
най-малко 200 години след началото на 
славянското богослужение в България, а 
б ългарският му протограф сигурно е поне 
със 100 години по-късен от това начало и 
най-вероятно е съставен по време, когато 
славянското богослужсние от студийски 
тип има солидна традиция в България. Р. 
Кривко обърна вниманис на в ьзможността 
общият източник на Зографския и на нов-
городските минеи да е създаден на Атон, 
а В. Живов отбеляза, чс би трябвало да се 
проследят по-подробно грешките и 
тяхната повторяемост по преписите. Като 
цяло беше отбелязано, че е необходимо 
по-обстойно да се съпоставят руските и 
южнославянските минеи. 

Темата за служебните минеи беше 
продължена в доклада н а Р о м а н Кри-
в к о (Москва) „Текстологични особености 
на старобългарските служсбни минеи от 
архаичната редакция" („Текстологические 
приметь1 древнеболгарских служебньк 
миней архаической редакции"). Докладът 
се основаваше на наблюденията на изсле-
дователя върху славянски минеи и върху 
гръцки минеи в сбирката на Синайския 
манастир, с която той неотдавна беше 
имал възможност да работи на място. Въз 
основа на анализ на текста на някои от 

най-ранните минеи беше изказано мне-
нието, че преводните служби в езиково 
отношение трябва да сс отнесат към гла-
голическата традиция, свързана с Охрид-
ския книжовен център, но в тях има и прс-
славско влиянис. Като особености на най-
ранните преводи изследователят посочи 
стремежа да се запази ритмичната струк-
тура на текста и употрсбата на непреве-
дени гръцки термини. Важна особеност 
на най-ранните славянски минси е лип-
сата на кондаци в службите, което отра-
зява палестинско-синайската традиция. 
Друга характерна особеност с вмъквансто 
на втори песни в каноните, липсата на тро-
пар за празника (отпустителен), наличието 
на архаични блажени. Беше обърнато вни-
мание също и на архаичната термино-
логия - употребата на думата канон в зна-
чение на 'служба'. Р. Н. Кривко отбеляза, 
че гръцките образци на св. Климент Ох-
ридски вероятно принадлежат на констан-
тинополските автори, като се съгласи с 
мнението на Д. Е. Афиногенов, че формата 
КЛНМ в акростих вероятно имитира фор-
мата ШХНФ (която в действителност не 
е съкратена, а е родителен падеж от нсск-
лоняемо съществитслно) от името на св. 
Йосиф Песнописец. Според руския изслс-
довател иървите славянски празнични 
преводни минеи са се появили по времето, 
когато са създадени византийските слу-
жебни минеи, най-ранните преписи от 
които се датират към началото на X в., 
приблизително към края на живота на св. 
Климент Охридски или малко слсд 
смъртта му. По негово мнение най-ран-
ният старобългарски празничен миней от-
разява византийска традиция, която пазн 
старинни особсности, характерни в част-
ност за синайската практика. 

Заключитслният доклад на Ф ь о д о р 
У с п е н с к и и А н н а Л и т в и н а 
(Москва) „Кирило-Методисвска следа в 
ръкополагането на Климент Смолятич" 
(„Кирилло-мефодиевский след в постав-
лении Климента Смолятича") повдигна 
въпроса за зръзката на руската църковна 
традиция с България. Беше разгледано в 
нова светлина ръкополагането на Климент 
Смолятич за Киевски митрополит, ста-
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нало на 27 юли 1147 г. Авторите изказаха 
предположение, че това събитие е свър-
зано с актуализацията на кирило-мето-
диевските традиции в Русия, която отра-
зява руско-византийските отношения от 
края на XI - началото на XII в. Според 
тях е много вероятно руският митрополит 
Климент да е познавал гръцкото Прост-
ранно житие на св. Климент Охридски от 
Теофилакт Български или поне да е знаел 
датата на неговата смърт, посочена в жи-
тието. Не е изключено изборът на ден за 
нсговото ръкополагане да е бил свързан 
не само с паметта на св. Пантелеймон, 
който е бил патрои на княз Изяслав Мсти-
славович, инициатора на ръкополагането, 
но и с паметта на св. Климент Охридски. 

Кръглата маса, проведена в Москва на 
19 април 2008 г., Лазарова събота (от време 
на време под съпровода на камбанния 
звън от храма „Христос Спасител", който 
сс намира точно срещу Института за рус-
ки език на ул. Волхонка), беше замислена 
като руски научен форум, който да обе-
дини медиевистите от Москва и Санкт 
Петербург, за да бъдат поставени някои 
от най-актуалните въпроси на изучаването 
на славянското книжовно наследство. По 
щастлива случайност в него можаха да 
вземат участие и две български изследо-
вателки от Софийския университет „Св. 
Климепт Охридски". Срещата беше под-
чертано делова, с акцент върху научния 
диалог, а не върху официалните церемо-
нии. В докладите и по време на разиск-
ванилта бяха съобщени резултатите от 
най-новите изследвания на различни 
учени, бяха представени различни гледни 
точки, имаше разгорещени разисквания и 
дори остри спорове, в резултат от които 
се избистриха редица постановки, открои-
ха се нови проблеми и се родиха нови 

идеи. Въпреки зададената тема, в хода на 
дискусията стана ясно, че за нреводите на 
богослужебни текстове, направени в Бъл-
гария по времето на цар Симеон и цар 
Петър, е трудно да се обвържат с опре-
делен книжовен център (Охридския или 
Преславския). Това беше една от най-пло-
дотворните конференции, на които пише-
щата тези редове е имала възможност да 
присъства - с множество нови съобщения 
и истинска неформална дискусия, продъл-
жила след това още по-неформално до 
късно през нощта в близък московски рес-
торант. Общият извод от проведените раз-
говори беше, че ири изследването на сла-
вянското книжовно наследство с необхо-
димо тясното обвързване на южните и из-
точните славяни, на Балканите и Русия -
както в системното общо изследване на 
южнославянските и руските източници, 
което за съжаление понякога се пренеб-
регва, така и при съвместната работа на 
учените от различните страни, в частност 
от България и Русия. Може би това, че 
руските изследователи на тази кръгла ма-
са бяха мнозинство, беше причина бъл-
гарските участници особено ясно да усетят 
отношението на руските им колеги към 
България: голямата любов към старобъл-
гарското културно наследство, към св. 
Климент Охридски и другите старобъл-
гарски книжовници, както и дълбокото 
уважение към българската наука и бъл-
гарските изследователи. Това е най-сил-
ното виечатление, с което си тръгнахме 
от Русия. Несъмнено българските доклади 
на свой ред са показали големия респект 
пред необятното руско книжовно наслед-
ство и към руската филологическа мисъл, 
която днес, както и през XIX, и през 
XX в., продължава да ражда големи уче-
ни. 

Искра Христова-Шомова 
Софийски университст „Св. Климспт 

Охридски" 
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