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Îт 10 до 12 октомври в Ñофия бе про-
ведена международна конференция под 
надслов „100 години кирилометоди-
евистика в Áългария“. Òя бе организи-
рана от Êирило-Методиевския научен 
център по повод 100-годишнината от 
създаването на Êлиментовата комисия 
при Áългарската академия на науките. 
Êлиментовата комисия започва своята 
дейност по повод подготовката на го-
лемия 1000-годишен юбилей от успени-
ето на св. Êлимент Îхридски, като по 
този начин тя институционализира из-
следванията на наследството на първо-
учителите св. Êирил и Методий и тех-
ните ученици. По-късно нейната дей-
ност в ÁÀН е продължена от Êомисия-
та за издаване на източниците за живо-
та и дейността на Êирил и Методий (от 
1934 до 1944 г.), от Êирило-Методиев-
ската комисия (от 1963 г. докъм средата 
на 70-те години на ÕÕ в.) и от Êирило-
Методиевския научен център (от 1981 г. 
до днес).

Êонференцията бе открита на 10 ок- 
томври в Ãолемия салон на ÁÀН. Участ-
ниците и гостите бяха приветствани 
от ръководството на ÁÀН в лицето на  
доц. Йоанна Ñпасова – научен секретар 
за хуманитарните и обществените нау-
ки. Мая Èванова от ÊМНЦ представи 
съпътстващата документална  изложба 
„100 години  кирилометодиевистика в 
Áългария“, подготвена специално за кон- 
ференцията и посветена на 145-годиш-
нината на Áългарската академия на на-
уките. В пленарното заседание, ръко-
водено от Веселка Желязкова и Ðоланд 
Марти, доклади прочетоха Ñлавия Áър-
лиева, Ãражина Шват-Ãълъбова и Ðо-
ланд Марти.

В изложението си „Êирилометоди-
евистиката в ÁÀН – 100 години между 
науката и политиката“ Ñ л а в и я  Á ъ р- 
л и е в а (Ñофия) проследи  хронологията 
на събитията от създаването на Êлимен-
товата комисия през 1914 г. до наши дни 
и направи оценъчен анализ на случващо-
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то се през различните  десетилетия. Èн-
ституционализирането на кирило-мето- 
диевската проблематика в ÁÀН (създа-
ването на Êлиментовата комисия, Êо-
мисията за издаване източниците за 
живота и делото на Êирил и Методий, 
Êирило-Методиевската комисия и Êи-
рило-Методиевския научен център) бе 
разгледано на фона на сложната исто-
рическа ситуация, твърде динамична и 
твърде контрастна, но и посредством 
присъствието в науката на забележи-
телни личности от различни поколения, 
които дават своя принос за развитието 
на този дял от палеославистиката. В ка-
чеството си на директор на Êирило-Ме-
тодиевския научен център Ñл. Áърлиева 
представи проблематиката и актуални-
те задачи, които днес се разработват в 
него, и отличи някои от последните на-
учни постижения и публикации. По ней-
на инициатива бе предложена идеята да 
се учреди Втора Êлиментова комисия – 
колегиално обединение, призвано да 
очертае изследователската парадигма 
в навечерието на 1100-годишнината на 
успението на св. Êлимент и конкретни-
те проекти, с които ще бъде отбелязана 
от европейската палеославистика тази 
забележителна годишнина.

Èзхождайки от констатацията за кри-
зата на съвременната хуманитаристика, 
Ã р а ж и н а  Ш в а т - Ã ъ л ъ б о в а (Вар-
шава) в доклада си „Îпит за размисъл 
върху възможните направления в само-
разбирането на славистиката“ се при-
съедини към гласовете, призоваващи 
за преосмисляне на перспективите на 
славистиката. Позовавайки се на съвре-
менната философска мисъл (Õ. Àренд, 
П. Ñлотердайк, Ò. Êун, Дж.  Àгам- 
бен) и антропология на институциите  
(М. Дъглас), тя отбеляза, че „славистич-
ната матрикс“ (парафраза на терми-
на на Êун „дисциплинната матица“ – 
според авторката оригиналното поня-

тие по-добре обхваща многоизмерност-
та на феномена) става нестабилна не 
само поради икономическо-политичес-
ки причини, но и поради напълно осно-
вателното оспорване на мегаплеменно-
то културно единство на славяните като 
натурализиращ аналог на тази научна 
специализация. Èзвън проблемите, ге-
нерирани от този факт, остава единстве-
но славянското езикознание. Ñпоред ав-
торката на настоящия етап е нужно пре-
осмисляне на перспективите на славис-
тиката. Òя постави въпроса за нейния 
телеологичен потенциал, както и за об-
ществената и научната мисия на днеш-
ния славист – представител на разкла-
тената в основите си хуманитаристи-
ка: дали той трябва да стане брикольор 
(според разбирането на Фр. Джейми-
сон), който отново и отново се нагърб-
ва с трудната задача да подлага на пре-
оценка все един и същ културен матери-
ал, или като помощник  (Àгамбен), кой-
то формира чувствителността, обясня-
ва всичко онова, което по своята приро-
да е „осъдено на унищожение“.

Докладът на Ð о л а н д  М а р т и  
(Ñаарбрюкен) „Êирило-методиевската 
традиция в чуждо облекло: латиницата 
в Áългария и в Slavia Orthodoxa“ бе пос-
ветен на различните етапи на употреба-
та на латинската графична система от 
българските книжовници от Êирило-
Методиевата епоха до XIX в. В хроно-
логически план бяха изтъкнати причи-
ните за връзките между кирило-мето-
диевската традиция и латиницата, фор-
мулирането на географските ареали на 
преплитане на традициите, като всич-
ко това авторът подкрепи с конкрет-
ни примери из творчеството на Павел 
Ãайдаджийски Дуванлията (XVIII в.), 
на апостолическия пратеник на Áалка-
ните Àндреа Êанова, Едоардо ди Òори-
но и Õристаки Павлович с изданието на 
неговия „Царственик или история бол-
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гарская“. Ñпециално внимание Ð. Мар-
ти отдели на механичното предаване на 
славянски текстове с латинска графика. 

На 11 и 12 октомври конференцията 
продължи в Îгледалната зала на Èн-
ститута за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей при ÁÀН. Ðабота-
та бе организирана в общо четири засе-
дания на ден, ръководени от Êрасимир 
Ñтанчев (Ðим) и Ñветлина Николова 
(Ñофия); Марчело Ãардзанити (Флорен-
ция) и Ñветлана Êуюмджиева (Ñофия); 
Àлександър Наумов (Венеция) и Òатя-
на Ñлавова (Ñофия); Валерия Ефимо-
ва (Москва) и Áойка Мирчева (Ñофия); 
Ñърджан Пириватрич (Áелград) и Òатя-
на Мострова (Ñофия); Èвона Êарачоро-
ва (Ñофия); Ñърджан Пириватрич (Áел-
град) и Òатяна Èлиева (Ñофия); Ñлавия 
Áърлиева (Ñофия). Участваха общо 35 
докладчици: 22-ма от Áългария и 13 от 
Ãермания, Ãърция, Èталия, Полша, Ðу-
сия, ÑÀЩ и Ñърбия. 

Ñпоред тематиката и използваните 
методологически практики докладите 
може да бъдат причислени към някол-
ко основни групи, представящи съвре-
менните проблеми на кирилометоди-
евистиката и историята на редица из-
следователски полета; резултатите от 
работата с архиви и ръкописни сбирки; 
нов поглед към познатите ни извори в 
широкоспектърен диапазон – в тексто-
логически, лингвистичен и философско-
аналитичен план; изследване на фол-
клорните източници и културните прак-
тики, както и проблемите по организа-
ция на университетските медиевистич-
ни програми и научни институти. 

Един от най-важните аспекти на кон-
ференцията, предизвикан от юбилейната 
перспектива, бе формулирането на съв- 
ременните изследователски задачи и 
проблеми и сериозен аналитичен пог-
лед върху процесите, протичащи в ки-
рило-методиевската наука. В този кон-

текст бе важен докладът на С в е т л и н а  
Н и к о л о в а (София) „Текстологически 
проблеми на съвременната българска ки-
рилометодиевистика“. Както е известно, 
изследователката следи внимателно тези 
процеси, публикувала е обзори за изслед-
ванията и перспективите през изминали-
те десетилетия, затова тя успя да набеле-
жи и най-основните задачи, както и необ-
ходимостта от комплексните изследвания 
върху изворите. Без да поставя акцента 
върху конкретни научни трудове, Св. Ни-
колова на първо място обърна внимание 
на факта, че текстологическите изследва-
ния в областта на кирилометодиевистика-
та в България вече са придобили популяр-
ност, но подчерта, че въпреки много доб-
рите конкретни резултати, неизяснените 
проблеми дават своето негативно отра-
жение. Тя ги формулира като терминоло-
гически и теоретически проблеми и по-
търси корените им в рецепцията на бъл-
гарска почва на двете разграничаващи се 
по методология научни дисциплини тек-
стология и критика на текста. Именно 
неосъзнатото смесване на двата метода 
води до неиздържаността на понятийна-
та система, което според нея проличава в 
терминологичното разноезичие на съвре-
менните български изследователи. В за-
ключение авторката изрази надеждата си, 
че интензивното развитие на текстологи-
ческите проучвания в областта на кири-
лометодиевистиката в България ще даде 
възможност всичко това да бъде постиг-
нато в близко бъдеще – да се повиши ка-
чеството на изследванията и да се постиг-
не по-голяма видимост на резултатите.

На българския научен дискурс за ки-
рило-методиевската традиция от култу-
рологичната гледна точна обърна вни-
мание Е в е л и н а  Д ж е в и е ц к а  
(Ñофия) в доклада си  „Юбилейните 
сборници като свидетели на епохата. 
Êъм въпроса за рецепцията на кири-
ло-методиевската традиция в модерна-

6 Палеобулгарика, кн. 4



82

та българска култура“. Èзследователка-
та анализира тематичните тенденции и 
употреби на „големия разказ“ за Ñолун-
ските братя, засвидетелствани в юби-
лейните сборници в тяхна чест, подгот-
вени и издадени след 1944 г., като се фо-
кусира върху фигурата на св. Êонстан-
тин-Êирил. Òя отбеляза, че официални-
ят сюжет за делото му се изгражда вър-
ху два похвата: маргинализирането и из-
местването на значенията, и подчерта, 
че основният интерпретативен принцип 
е народо-центричен и се вписва във въз-
рожденския модел на функционализи-
ране на кирило-методиевския мит, кой-
то в основите си е просвещенски. Ñпе-
циално внимание бе обърнато на не-
ясната употреба на понятия като прос- 
вета и прогрес, които тя свърза с фе-
номена „основни понятия“ (Ð. Êозелек) 
в сферата на Begriffsgeschichte. В заклю-
чение Ев. Джевиецка изказа мнение, че 
анализът на дискурса на юбилейните 
сборници може да разкрие не само про-
блемите, свързани с историята на кири-
лометодиевистиката в Áългария, но и 
на по-общия въпрос за функционализи-
рането на Êирило-Методиевата тради-
ция в условията на модерността с помо-
щта на опростените ключови политико-
обществени понятия.

В доклада си „Музикалната старо-
българистика – променящи се перспек-
тиви“ Ñ в е т л а н а  Ê у ю м д ж и е в а  
(Ñофия) направи обзор на изследвани-
ята върху старата българска църковна 
музика. Êато посочи, че методологи-
ческите основи на тази специфична об-
ласт в Áългария са положени през 60-те  
години на ÕÕ в. от Петър Динев и Еле-
на Òончева, авторката съсредоточи на-
блюденията си върху следващите де-
сетилетия. Èзследванията от това вре-
ме се характеризират с изключителна-
та активност на няколко поколения из-
следователи и с прилагането на различ-

ни методологически подходи: истори-
чески, теоретически, палеографски и 
кодикологически, литургични и бого-
словски. По този начин се стига до кон-
кретни резултати: стават известни мно-
го музикални източници и се реконстру-
ира историята на българската църковна 
музика от IX до XIX в., като се обособя-
ват редица музикални школи. През го-
дините се променят и изследователски-
те перспективи, особено по отношение 
на представата за национална специфи-
ка. Ñв.  Êуюмджиева обобщи, че днес на 
старата българска музика се гледа като 
на неразривна част от цялата християн-
ска култура, а в научен аспект това е ин-
тердисциплинарна област, която откри-
ва перспективи за научна работа: изслед-
ване и дигитализация на музикалните ко-
лекции от българските библиотеки, екип- 
на проектна работа в Áългария и чужбина.

В а л е р и я  Е ф и м о в а (Москва) в до-
клада си „Êъм историята на изучаване-
то на старославянското калкиране: про-
блеми и методи“ (Ê истории изучения 
старославянского калькирования: про-
блемы и методы) повдигна въпроса за 
дефиницията на понятието калка в ста-
рославянския (старобългарския литера-
турен) език. Òя показа, че изследване-
то на процеса калкиране започва още в 
края на XIX в. (В. Ягич, М. Ñперанский), 
но че и до днес остават редица нереше-
ни въпроси. Възстановявайки историче-
ските етапи на проучванията от ÕÕ в. 
(Ê. Шуман, Н. Молнар, Е. Верешчагин, 
Ë. Вялкина, È. Пацлова, М. Êопилен-
ко, Ð. Цейтлин, М. Òихова, À. Минчева, 
М. Чернишева и др.), В. Ефимова под-
черта, че в основата на всички разра-
ботки лежи съпоставителният метод на 
европейските лингвисти, оформен вър-
ху дихотомията „език-източник – език-
реципиент“. Òя предложи друг подход: 
изучаване на калкирането в контекста 
на цялата словообразувателна система 
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на старобългарския литературен език, 
защото именно той показва, че много 
новообразувани думи, които при изоли-
рано съпоставяне изглеждат като калки, 
всъщност са резултат на иманентна ре-
ализация на потенциала на славянската 
словообразувателна система.

На „Ñъстоянието и перспективите на 
съвременната българска историческа 
лексикография“ и на необходимостта 
да се пристъпи към изготвяне на сино-
нимен речник на старобългарския език 
бе посветено изложението на Ò а т я н а   
È л и е в а (Ñофия). Àвторката предста-
ви лексикографски модел на такъв реч-
ник, като подчерта, че той може да слу-
жи за образец при представянето на лек- 
сикалните отношения в исторически 
план. Ò. Èлиева изтъкна теоретическата 
постановка, въз основа на която трябва 
да бъде изграден един такъв речник – 
разбирането за думата като тричленна 
идеална същност, включваща в себе си 
абсолютна ценност (означавания сми-
съл), относителна ценност (стилистиче-
ска маркираност или неутралност, мо-
тивираност или не, способност да влиза 
в разни семантични отношения с други 
думи) и съчетателна ценност (синтакти-
ко-семантически позиции и лексикални 
редове, способни да ги запълват). Áе от-
делено място за изясняване на пробле-
мите на макро- и микроструктурата на 
речника.

Докладът на В а с и л к а  Ò ъ п к о в а - 
З а и м о в а (Ñофия) „Êирилица или ла-
тиница? Дискусия в началото на наше-
то хилядолетие“ на пръв поглед бе те-
матично свързан с пленарния доклад на 
Ð. Марти, но всъщност представляваше 
анализ на един спорен казус от най-но-
вата ни културна история: предложени-
ето за замяна на кирилицата с латини-
ца. Òози въпрос по един или друг начин 
се появи в българските медии още през 
последното десетилетие на ÕÕ в. и тога-

ва бе разглеждан като проблем с три из-
мерения – технологично, културно и по-
литическо. Èстинската полемика обаче 
се разрази чрез публичното формули-
ране на проблема от австрийския учен 
палеославист Îто  Êронщайнер. Èмен-
но неговите становища подложи на пре-
осмисляне В. Òъпкова-Заимова, като из-
гради своята теза и чрез изказаните по-
зиции в книгата „Ñлучаят Êронщайнер“ 
(2000, издание на Великотърновския 
университет). Ñпоред нея по-важен от 
дискусията е резултатът: в Áългария не 
се стигна до подмяна на кирилицата с 
латиница.

Докладът на Î л г а  П ъ р л и ч е в а 
(Ñофия) „Дванадесет века български 
кирило-методиевски традиции – мар-
кер на българския път в Европа“ бе пос-
ветен на кирило-методиевските тради-
ции, като на първо място се дефини-
ра самото понятие. Àвторката изтъкна, 
че определението на понятието за ки-
рило-методиевски традиции иманент-
но обема културната дейност на преки-
те ученици на славянските просветите-
ли от кръга на Ñедмочислениците, рес-
пективно – културната дейност на кни-
жовниците от старобългарската, сред-
новековната и възрожденската епоха до 
модерното време. Òяхното проследява-
не може да очертае относителната не-
прекъснатост на българския път в Ев-
ропа като посока на националното раз-
витие в духовното му съдържание и кул-
турното му предназначение – простран-
ствено и темпорално.

Задочно беше участието на У и л я м 
Ф е д е р (Дирфилд, ÑÀЩ). Неговия док- 
лад „100 години  кирило-методиевски 
студии. Êакво е било пропуснато?“ пред- 
стави Ñлавия Áърлиева. Àвторът уточ-
нява, че за него основният проблем на 
кирилометодиевистиката през измина-
лото столетие е свързан с методологи-
ческите пропуски и породените от тях 
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погрешни посоки в изследванията. Êато 
най-съществен пропуск той отбелязва 
факта, че в изследователската техни-
ка липсва колацията, т.е. успоредява-
не и сравняване на свидетелствата по 
реда на текста, така че всичките им раз-
минавания и сходства да проличат от 
пръв поглед. В изложението си У. Фе-
дер онагледява този метод с конкре-
тен пример на отговора на въпрос 79 
на Псевдо-Àтанасий Àлександрийски, 
като привежда четенията по известни-
те му славянски и гръцки ръкописи. 
Най-общото заключение, резултат от 
наблюденията му по всички свидетел-
ства, е, че разминаванията между тях 
се дължат предимно на различни пох-
вати при транскрибирането на глаголи-
ческите антиграфи, чийто език те пазят 
грижливо. Òой изтъква, че извеждане-
то на резултатите от сравняването на 
свидетелствата по целия обем на тек-
ста обаче има и значение на докумен-
тален извор за изследването на верси-
ите и на самия текст. Мнението на из-
следователя е, че недооценяването на 
колацията е лишило палеославистика-
та от най-прецизния инструмент за из-
следване и установяване на специфи-
ката на трансмисията на текстовете –  
първооснoвата на филологията, верси-
ите, препредавани от свидетелствата,  
и отношенията между версиите. В док-
лада си У. Федер отделя място за крат-
ко представяне на компютърните тех-
нологии в помощ на филологическите 
изследвания.

Ðедица участници в конференцията 
представиха работата си с архивни и 
ръкописни сбирки, като направените от 
тях резултати за пореден път потвърди-
ха необходимостта от връщането към 
историята и изворите – и не само към 
тези, пряко свързани с дейността на 
св. Êирил и Методий и учениците им, 
но и към тези, отразяващи функциони-

рането им в националното съзнание на 
българите.

Д е с и с л а в а  Н а й д е н о в а 
(Ñофия) представи някои слабо поз-
нати документи от архивния фонд на 
В. Златарски, който се съхранява в На-
учния архив на ÁÀН („Васил Златарски 
и изследванията по кирилометодиевис-
тика“). Òя се спря на писмото на Златар-
ски от 1913 г. до председателя на ÁÀН 
и до по-важни културни институции в 
страната, с което се инициира организи-
рането на честванията по случай 1000- 
годишнината от смъртта на св. Êлимент 
и де факто се поставя началото на дей-
ността на Êлиментовата комисия; днев-
никът-тефтерче от 1916 г.; писма до 
Златарски за това, къде се е намирала 
старата Ãлавиница; кореспонденция-
та на учения с варненския и преслав-
ски митрополит Ñимеон относно из-
данието на гръцкия текст на Прос-
транното житие на св. Êлимент Îх-
ридски, останал непубликуван, и на ня-
колко листа – чернова от непублику-
вано изследване за „Ñказание о пре-
ложение книг“. Д. Найденова изтък-
на, че представените документи показ- 
ват В. Златарски като инициатор на 
институционалното проучване по ки-
рилометодиевистика в ÁÀН и беле-
жат един съществен етап от развитие-
то на тази област. Òе са свидетелство 
как се раждат определени научни хи-
потези с цел да се обслужи политичес- 
ката конюнктура от онова време, чи-
ято цел е присъединяването към бъл-
гарската държава на останалите извън 
нейните предели населени с българи 
земи в Македония, Òракия и Добруджа. 

М а я  È в а н о в а (Ñофия) се спря на 
един частен, но важен понятиен проб-
лем – „Òерминът кирилометодиевисти-
ка и неговите употреби“. Òя посочи, че 
в българския интелектуален речник тер-
минът е вече утвърден, но че като са-
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мостоятелна наука кирилометодиевис-
тиката се заражда в европейските уни-
верситети – там, където развитието на 
славистиката полага в основата си ком-
плексното изучаване на кирило-методи-
евската проблематика. Èзтъкнат бе фак- 
тът, че всички български учени, кои-
то поставят основите на кириломето-
диевистиката в Áългария, са именно 
европейски възпитаници – Á. Цонев,  
Ñт. Àргиров, Ñт. Младенов, Ë. Милетич,  
Èв. Шишманов, Àл. Òеодоров-Áалан. 
Всеки един от тях въвежда както проб-
лематиката, така и кръга от специфич-
ните понятия, свързани с нея, като в 
терминологичния им речник се забеляз-
ват редица нюанси, които от своя стра-
на дават отражение върху следващите 
поколения. Áяха представени примери 
на подобни употреби от университет-
ските лекции на Àл. Òеодоров-Áалан и  
Й. Èванов.

Ñ доклада си „За един библиограф-
ски преглед на руските кирило-методи-
евски проучвания през XIX в. в архив-
ния фонд на Ñтоян Àргиров в Áългар-
ския исторически архив при Национал-
ната библиотека „Ñв. св. Êирил и Ме-
тодий“ Н е л и  Ã а н ч е в а (Ñофия) 
ни запозна с непубликуваната библио-
графия (ÁÈÀ, ф. 287, а.е. 28, л. 64–136) 
под заглавие „Áиблиографический ука-
затель книг, брошюр, журнальных ста-
тей о славянских первоучителях св. Êи-
рилле и Мефодие за 1800–1900 год“. Òя 
обърна внимание, че този неизследван 
досега архивен документ е ценен източ-
ник за изучаване както на историята на 
кирило-методиевските проучвания и на 
техния библиографски обзор, така и на 
отделни аспекти на културното разви-
тие на Áългария в края на ÕIÕ и през 
първите няколко десетилетия на ÕÕ в. 
Целта на изследването бе да се изяснят 
предпоставките за създаването по това 
време в Áългария на библиография, от-

разяваща руската кирило-методиевска 
литература от ÕIÕ в.

Ñъщо на основата на архивен матери-
ал бе изложението на Ц в е т а н а  В е л и ч- 
к о в а (Ñофия) „Ðуските учени кирило- 
методиевисти (по документи, съхра-
нявани в Научния архив на ÁÀН)“. Àв-
торката изследва историческите връз-
ки между българските и руските уче-
ни слависти в институционален план –  
чрез ÁÀН, руските научни дружества  
и Ðуската ÀН. В доклада си тя се спря 
на живота и дейността на руските учени 
с приноси в развитието на кириломето-
диевистиката, които са били номинира-
ни от ÁÀН за свои чуждестранни и по-
четни членове: Àлександър Яцимирски, 
Михаил Ñперански, Àлексей Ñоболев-
ски, Владимир Францев, Николай Ãлу-
боковски, Àфанасий Ñелищев, Ãриго-
рий Èлински, Михаил Попруженко, Áо-
рис Ëяпунов и др. Áе посочено, че до-
кументалният масив по техния избор се 
допълва от служебните документи във 
фонда на Áългарската академия (дипло-
ми, служебна кореспонденция, библио-
графия на трудове, лекции и др.), както 
и от кореспонденцията на руските уче-
ни с българските им колеги кириломе-
тодиевисти.

Êъм историята за отбелязването на 
паметта на св. Êлимент бе насочила про-
учванията си В е с е л к а  Ж е л я з к о в а 
(Ñофия). В своя доклад „За една ини-
циатива на Êлиментовия отбор“ (как-
то е бил наричан координационният ко-
митет, отговарящ за подготовката на 
1000-годишнината на св. Êлимент) тя се 
спря на възникналата през 1914 г. идея 
в Ñофия да бъде построен паметник на 
св. Êлимент и представи архивните си 
издирвания. Документите от архива на 
Ñофийския университет „Ñв. Êлимент 
Îхридски“, както и многобройните ма-
териали от тогавашния периодичен пе-
чат разкриват усилията на Êлименто-
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вия отбор за популяризиране делото на 
великия български просветител и най-
вече за набирането на средства за по-
строяването на паметника – чрез доб-
роволни дарения от целия народ, чрез 
продажбата на книги, икони, картички и 
др., чрез помощта на различни учреж-
дения и дружества. В. Желязкова при-
помни, че въпреки положените усилия 
и събраната немалка сума през 1916 г. 
е поставена само паметна плоча на св. 
Êлимент, излята безплатно от софий-
ския арсенал, но средства за паметни-
ка продължават да се събират активно и 
в периода между двете световни войни, 
обявен е и конкурс за проект на памет-
ника. Èдеята обаче е реализирана едва 
през 1979 г. – 65 години след „Предиз-
вестието“ на Êлиментовия отбор.

В доклада си „Áележки за творбите на 
Êлимент Îхридски в славянските ръко-
писи в Полша“ Я н  Ñ т р а д о м с к и 
(Êраков) направи преглед на съхранява-
ните в Полша съчинения на св. Êлимент 
Îхридски от триодния цикъл в препи-
си от ÕVI в., като се фокусира върху ха-
рактерните им черти и мястото им в 
структурата на историко-литературния 
процес, а също така и на състоянието 
на досегашните изследвания по темата. 
Òой отбеляза, че повечето от преписи-
те принадлежат на редакцията, приета 
за образцова, но че има и такива, кои-
то твърде малко се различават от нея и 
които от текстологическа гледна точна 
заслужават по-внимателно изследване 
в по-широк контекст (например „Ñло-
вото за Неделя месопустна“, BN 12212, 
XVI в.; „Поучението за Цветница“, 
BN 12212, XVI в.). Êато изключително 
интересен и ценен той посочи ръкопис 
BOZ 82 от Народната библиотека във 
Варшава, който освен четири слова на 
св. Êлимент Îхридски съдържа също 
така и две слова на Йоан Екзарх и Ãри-
горий Цамблак.

Êато отговор на призива за нов пог- 
лед към „установеното“ се явиха из-
ложенията на филолозите и истори-
ците, които представиха своите ана-
лизи на вече известни на науката из-
вори, и паралелно с това – своите 
нови хипотези върху тях. Òака напри-
мер М а р ч е л о  Ã а р д з а н и т и  
(Флоренция) даде своя принос към из-
следванията върху един от най-фунда-
менталните ранни старобългарски па-
метници – Ñимеоновия сборник. В док-
лада му „Мисионерското Êирило-Ме-
тодиево наследство и Èзборника от 
1073 година“ (Миссионерское наследие 
Êирилла и Мефодия и Èзборник 1073 г.) 
бяха засегнати въпросите за историчес-
ките обстоятелства на епохата, в която 
е създаден гръцкият първообраз. Ñпи-
райки се на съдържанието на произве-
денията от състава на сборника, М. Ãар-
дзанити го разглежда (имайки предвид 
както гръцкия първообраз, така и него-
вия славянски еквивалент) като антоло-
гия от текстове на отците на църквата, 
която сама по себе си е била много по-
лезна при обучението на духовенството, 
и преди всичко на мисионерското духо-
венство. Ðеконструкцията на първооб-
раза на Èзборника според Ãардзанити 
дава възможност да се проучат и разбе-
рат преводаческите усилия на Методий 
за създаването на първата фундамен-
тална славянска библиотека, в която са 
влизали не само литургически текстове 
и не само Áиблията, но също така и ин-
струментариумът, посредством който 
може да се осъществят точни и верни 
коментари и тълкувания – всичко това 
в един кодекс, представляващ първа-
та екзегетична антология в славянски-
те литератури.

Ñ ъ р д ж а н  П и р и в а т р и ч  (Áел- 
град) – „Петър и Ñимеон като synteknoi. 
Õипотеза за един ранен пример на  
кирило-методиевските традиции в отно- 
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шенията между Áългария и  Ñърбия“ 
(Peter and Symeon as synteknoi. A 
hypothesis on an early еxample of Cyrillo-
Methodian tradition in the relations of 
Bulgaria and Serbia). В доклада беше раз-
гледано едно изречение от „За управле-
нието на империята“ (De administrando 
imperio) на Êонстантин VII Áагрено-
родни, което се отнася за сключването 
на мир и духовно родство между владе-
теля на Áългария Ñимеон I и владете-
ля на Ñърбия Петър Ãойникович (DAI, 
32.81). Ñ. Пириватрич предложи алтер-
нативна реконструкция на фразата, в 
която според него се говори за Петър 
като кръстник (synteknos) на детето на 
Ñимеон, и посочи, че установяването на 
synteknia е начин политическото реше-
ние да се изпълни с духовно значение. 
Òой обърна внимание на значението на 
събитието от гледната точка на кирило-
методиевистиката именно заради фак-
та, че церемонията на кръщенето може 
да се датира около 897–899 г. Èзследо-
вателят изтъкна, че то събужда някои 
важни въпроси: къде се е провела цере-
монията, под каква църковна юрисдик-
ция, какъв евхологий е бил използван. 
Ñпоред него, щом кръщението е стана-
ло в самия край на IX в., възможно е да 
се е използвал славянският евхологий, 
тъй като в посочената епоха в Ñърбия 
вече са присъствали някои елементи от 
Êирило-Методиевата традиция – пре-
минали от Панония и въведени косвено 
чрез контактите със съседна Õърватия 
или директно от някои ученици на Êи-
рил и Методий след 885 г.; а пък в Áъл-
гария Êирило-Методиевата традиция 
вече е била въведена и разпространена.

Èзложението на М и р о с л а в  Ë е ш к а 
(Ëодз) „Áил ли е Ñимеон I Велики поз-
навач на римската история? Êъм въп-
роса за достоверността на сведения-
та на патриарх Николай Мистик“ (Áыл 
ли Ñимеон I Великий знатоком истории 

Ðима? Ê вопросу о достоверности свиде-
тельства патриарха Николая Мистика) 
бе прочетено от Êирил Маринов. В него 
бе предложен анализ на съществуващо-
то в науката твърдение за отличните поз- 
нания на Ñимеон I в областта на исто-
рията на Византийската империя. Вни-
манието бе насочено към основния из-
точник за посоченото твърдение – пис-
мата на Николай Мистик до българския 
владетел, и търсенето на отговор дали 
тези писма в действителност са напъл-
но достоверни свидетелства. Àнализът 
на две исторически сведения от пис-
мата с № 5 и 20 показва, че те съдър-
жат някои неточности, които според 
М. Ëешка говорят за недобрата инфор-
мираност на патриарха по конкретните 
въпроси. Заключението на изследовате-
ля е, че мнението на Николай Мистик 
не е надежден извор, следователно пис-
мата му трябва да бъдат съпоставени с 
други източници.

Връщайки ни отново към Простран-
ното житие на св. Êлимент от Òеофилакт 
Îхридски в доклад, озаглавен „Êирило-
Методиевата мисия, Òеофилакт Îхрид-
ски и Пространното житие на св. Êли-
мент“ (The Cyrillo-Methodian Mission, 
Theophylact of Ohrid and the Long Life of 
St. Clement), À н г е л и к и  Д е л и к а р и 
(Ñолун) се спря на историческите при-
чини, подбудили Òеофилакт да предаде 
с подробности разказа за Êирило-Ме-
тодиевата мисия във Велика Моравия. 
Òя обърна внимание на факта, че неза-
висимо от разочарованието си, че е из-
пратен за архиепископ на граничен ра-
йон далеч от Êонстантинопол, Òеофи-
лакт съсредоточава усилията си да изу-
чи и да предаде подобаващо култур-
ното минало на своята епархия, пряко 
свързана с Êирило-Методиевите учени-
ци Êлимент и Наум.

В доклада си „Миграция на средноду-
навски славяни в Áългария в края на IX – 
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началото на Õ век“ Ê а м е н  Ñ т а н е в 
(Ñофия) се спря по-подробно на све-
денията за това събитие, представени 
в две произведения: Първото житие на 
св. Наум и „За темите“ от Êонстантин 
VII Áагренородни, като изтъкна, че това 
събитие е останало встрани от внима-
нието на българската историография. 
На базата на демографското състояние 
на Áългария по това време – различна-
та гъстота на населението в отделните 
области и политиката на държавата да 
се заселват чужди етнически групи в пе-
риферните рискови зони, докладчикът 
изказа предположението, че основна-
та част от бежанците са били заселени 
в Òракия и Македония, за което говорят 
някои топоними, регистрирани в сред-
новековните извори, имащи паралели 
с такива от земите на Ñредния Дунав – 
сред тях е топонимът Морава и него-
вите производни. Мнението на Ê. Ñта-
нев е, че българската етнографска гру-
па мърваци може да произлиза от засе-
лените в този район моравски бежанци.

Ê и р и л  М а р и н о в (Ëодз) в док-
лада си „Византийската имперска идея 
и претенциите на цар Ñимеон според 
словото „За мира с българите“ обър-
на внимание на един много интересен 
и важен извор за опознаване на импер-
ските възгледи на елита на Èзточната 
Ðимска империя, т.нар. слово „За мира 
с българите“, възникнало най-вероятно 
във връзка с тържествата около скрепя-
ването на българо-византийския мир от 
927 г. Êонцентрирайки се върху три ос-
новни идеи: а) короната на византий-
ския император се извисява над и влияе 
върху цялата икумена; б) само римля-
нин може да управлява римляни; в) об-
разът на идеалния владетел на импе-
рията, авторът показа, че макар и да 
подчертава силно религиозното едине-
ние на византийците и българите, сло-
вото преди всичко защитава изключи-

телността и извънредността на импера-
торската власт. Ñпоред него най-важ-
ната задача на византийската империя 
е установяването на Áожия мир в све-
та и грижата за неговата дълготрайност 
и затова владетелят може да бъде из-
бран само от Áога, а по произход може 
да бъде единствено византиец (в поли-
тически смисъл на думата).

Е л е н а  Ê о ц е в а (Ñофия) анализира 
отговорите на папа Николай I до бъл-
гарския княз Áорис I, изпратени през 
866 г., във връзка с въпросите относно 
християнската вяра, в доклад, озаглавен 
„Îтговорите на папа Николай – нови 
въпроси, вероятни отговори“. Ñпоред 
авторката петата схолия в Енинския 
апостол, поместена на л. 20а на този ра-
нен старобългарски паметник (НÁÊМ 
1144), контекстуално следва т. XLVIII 
от Îтговорите на папа Николай I. Ново-
разчетената схолия засяга забраните за 
брак през Четиридесетница. Òази встав-
ка, както и останалите четири в Енин-
ския апостол са екстраполирани от до-
сега известните Ј служебни апостоли. 
Въз основа на схолията Ел. Êоцева раз-
гледа и лексемите сватба, брак, куп и 
път. Òя изложи съображенията „за“ и 
„против“ по-широк отзвук на Îтговори-
те на папата за ранния период от пок-
ръстването на българите, като приведе 
примери от богослужебни книги и фе-
номени от етнокултурата на българите.

В доклада на Ð е г и н а  Ê о й ч е в а 
(Ñофия) „Êога и къде са създадени ста-
робългарските анонимни троични сти-
хири с фразов акростих?“ бяха анализи-
рани особеностите в езика и съдържа-
нието на троичните стихири, открити от 
Êл. Èванова. Òя направи съпоставка на 
тези данни с подобни явления, засвиде-
телствани в текстовете на ранните ори-
гинални славянски песнопения, както и 
с някои исторически податки в други 
паметници от епохата на Първото бъл-
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гарско царство, което Ј даде основание 
да изкаже хипотезата, че стихирите са 
били написани във или около столицата 
Плиска по времето на княз Владимир-
Ðасате (889–893 г.).

В „Èсторическата палея и славянската 
хронографска традиция“ Ò а т я н а  Ñ л а- 
в о в а (Ñофия) представи  направеното 
от нея проучване на 42  фрагмента от 
Èсторическата палея, вписани в мар-
гиналиите на Àрхивския хронограф 
(ÐÃÀДÀ, ф. 181, № 3, 279/658) и в ос-
новния текст на Варшавския хронограф 
(НÁ, Варшава, BOZ cim 83). Îт една 
страна, чрез съпоставката им с други 
славянски преписи на Èсторическата 
палея от XV и XVII в. (ÃÈМ, Ñин. 591, 
Ñин. 638, Ñин. 548) авторката просле-
ди как тези  откъси се вместват в тексто-
вата традиция на паметника, а от дру-
га страна, чрез палеографско-кодико-
логически и ортографически анализ из-
следва по какъв начин фрагментите се 
свързват с ръкописната история на два-
та хронографски сборника.

„Превеждане на „серии“? Златоус-
товите хомилии върху Посланията на 
ап. Павел в сборника Златоструй“ бе те-
мата на доклада на À н е т а  Д и м и т- 
р о в а (Ñофия). В него тя изясни, че ко-
лекцията преводни хомилии, известна 
като Златоструй и възникнала през Õ в. 
по инициатива на цар Ñимеон, е съдър-
жала стотици текстове, принадлежащи 
или приписвани предимно на Йоан Зла-
тоуст, като до нас са достигнали някол-
ко подборки от първоначалната колек-
ция, различаващи се както по броя на 
словата, така и по техния състав. Èз-
тъкнат бе фактът, че сред множество-
то преведени и запазени хомилии голям 
дял заемат коментарите на Йоан Злато-
уст върху Новия завет и особено върху 
апостолските Деяния и Послания. Òези 
хомилетични серии във византийска 
среда са разпространявани обикновено 

заедно и в цялост, а дълго време в нау-
ката битува мнението, че са били съз-
дадени именно като серии. Въз основа 
на внимателен анализ на превода, пред-
ставен в най-красноречивите примери 
от богатия материал À. Димитрова си 
постави за цел да потърси отговори на 
въпросите как сериите от поучения са 
били превеждани на старобългарски – 
изцяло или избирателно, последовател-
но или безразборно, от един или от по-
вече преводачи. Във фокуса на изслед-
ването бяха лексиката,  синтактичните 
особености, преводаческите похвати на  
преславските преводи, но се обърна вни-
мание и на характеристиките на гръц- 
ките им текстове.

Ñпирайки се на „Ñтаробългарския 
превод на Òретото слово за Успе-
ние Áогородично на Йоан Дамаскин“ 
Ц в е т о м и р а  Д а н о в а (Ñофия) 
представи произведението по матери-
али от южнославянските календарни 
сборници до ÕIV в. и направи следни-
те изводи: а) лексиката и някои морфо- 
синтактични особености и преводачес- 
ки решения дават основание преводът 
да се причисли към продукцията на 
Преславската книжовна школа; б) пре-
водът се характеризира със стремеж 
към точно предаване на формата на из-
ходния гръцки текст, изразено в следва-
не на словореда и във възпроизвежда-
не на словообразувателни и синтактич-
ни гръцки модели, като точното преда-
ване на смисъла се постига с внимател-
но подбрани синоними и контекстуа-
лен превод; в) българският книжовник е 
притежавал образованост, ерудираност 
и висока преводаческа компетентност.

Îбект на проучване в доклада на 
Ò а т я н а  М о с т р о в а (Ñофия) „За 
някои словообразувателни и лексикал-
ни особености в старобългарския пре-
вод на Ñтария завет и старобългарския 
канон“ бе словообразувателната катего-
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рия Nomina actionis et resultativa в тъл-
ковния превод на старозаветните кни-
ги на пророците Èеремия, Варух и Плач 
Èеремиев в съпоставка със старобъл-
гарския евангелски канон. Ексцерпира-
ни са Êнигата на пророк Варух, Êни-
гата Плач Èеремиев и същият по раз-
мер текстови блок от Êнигата на про-
рок Èеремия с техните гръцки съответ-
ствия. Îсвен анализа на паралелните 
словообразувателни единици в староза-
ветни и новозаветни текстове в изслед-
ването бе представена и класификация 
на гръцките словообразувателни моде-
ли и техните преводачески решения в 
трите отличаващи се в стилистично от-
ношение библейски книги. Òова дава 
възможност да се установят специфич-
ните особености при използването на 
акционните и резултативните назва-
ния в различните по тип преводи, осъ-
ществени вероятно в различни книжов-
ни кръгове. Представеното от Ò. Мос-
трова изследване е част от съвместния 
проект на ÊМНЦ с Èнститута по сла-
вянознание при Ðуската ÀН „Ëексиката 
на старите славянски текстове на Новия 
и Ñтария завет в сравнителен план“.

Èнтересът на участниците към изво-
рите се изрази в изследване на фолклор-
ните източници и в проучване на по-
малко известни в кирилометодиевисти-
ката текстове. Èзложенията, имащи за 
цел да проблематизират както контек-
стите, така и резултатите на някои кул-
турни практики – възникнали от по-къс-
ните кирило-методиевски традиции, по-
казаха необходимостта от внимателен 
културологичен прочит на утвърдените 
митологеми и обществени представи.

В доклада си „Между устния наратив 
и манастирското предание. Ñв. Êли-
мент и св. Наум Îхридски във фолклор-
ните легенди и в „Патерик манастира 
светога Наума“ на еп. Николай Велими-
рович“ Ã е о р г и  М и н ч е в (Ëодз) 

анализира фолклорните легенди за све-
тите Ñедмочисленици, записвани в Îх-
ридско от средата на XIX в. (братя Ми-
ладинови, Ê. Шапкарев, М. Цепенков, 
À. Мазон и др.) и техните авторски пре-
работки в издадения през 1925 г. от  
еп. Н. Велимирович „Патерик на мана-
стира „Ñв. Наум“. Докладчикът показа, 
че и в двата случая групата на Ñедмо-
числениците е редуцирана: в първия – 
до двама (Êлимент и Наум) или трима 
(Êлимент, Наум, Еразъм) светци, въз-
приемани като културни герои, пазите-
ли на Îхрид и околностите, във втория – 
до изчистена от езически елементи фи-
гура на патрона на манастира, проявя-
ващ се с лечителската сила на мощите 
си. Áе обърнато внимание и на факта, 
че произхождащите от фолклорните ле-
генди манастирски предания по-къс-
но са проучвани и представени в други 
публикации за светите Ñедмочисленици 
(Ë. Миркович, В. Àнтич, Ò. Вражинов-
ски и др.).

Ñ доклада си „Òеофил Êристек, Àл-
фонсо Êарильо и глаголицата“ Е в г е н и 
З а ш е в (Ñофия) ни въведе в един ин-
тересен исторически разказ от края на 
ÕVI в. Ñюжетът започва с писмото, кое-
то отец Òеофил Êристек, супериор на 
Зниевския манастир под крепостта Òу-
риец (дн. в Ñловакия), пише през 1599 г. 
до своя висшестоящ Àлфонсо Êарильо, 
ректор на йезуитския колеж в Шаля (дн. 
в Ñловакия). В писмото се разисква въз-
можността за основаването в Òуриец на 
йезуитски колеж, в който да се препо-
дава на славянски език. Ñамото посла-
ние е отговор на питане, отправено до 
Àлфонсо Êарильо от страна на генера-
ла на йезуитския орден Êлаудио Àква-
вива, дали е възможно в Òуриец да бъде 
основан колеж, в който да се препода-
ва на някакъв всеобщо приет славянски 
диалект и кой би трябвало да бъде той. 
Îценявайки сложността на поставения 
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въпрос и излагайки доводи от практи-
чески, исторически и езиковедски ха-
рактер, Òеофил Êристек посочва, че та-
кава роля може да изиграе хърватският 
език, който той нарича също „илирий-
ски“, а според писмеността, която из-
ползва – „глаголически или славянски“. 
Ëюбопитен езиковедски аргумент на 
тезата му е малък фрагмент от Пс. 112, 
посредством който сравнява разбирае-
мостта на хърватския (писан с глаголи-
ца) текст с източна църковнославянска 
версия на същите стихове, които при-
вежда и на латински.

Връщайки се към темата за покръст-
ването на българите, разработвана как-
то в българските така и в чуждите сред-
новековни текстове, È в е т а  Ð а ш е в а 
(Ñофия) представи своето изследване 
„Àнахронизмите за участието на пър-
воучителите в българското покръстване 
(културни аспекти във възрожденската 
ни историография)“. Àвторката изтък-
на, че целта Ј е да разгледа етносъхра-
нителната функция на разказа за св. Êи-
рил и Методий в главата „За славянски-
те първоучители“ от „Èстория славя-
нобългарска“ на Паисий Õилендарски. 
Òя анализира отрязъка от текста чрез 
анахронизмите във вариативния топос 
за покръстителската мисия на св. Мето-
дий в Áългария. Òъй като някои от све-
денията на Паисий проникват по-късно 
в българските историографски възрож-
денски трудове, чрез сравнителен ана-
лиз Èв. Ðашева разгледа тяхната роля 
за историческото време и място, като 
изказа наблюдението си, че тази роля 
несъмнено е подчинена на утилитарни-
те за Áългарското възраждане схваща-
ния за значимостта на родното в кул-
турен план у В. Àприлов, Ñп. Палаузов, 
М. Дринов, Ë. Êаравелов, Ã. Ñ. Ðаков-
ски и др.

Участниците на конференцията раз-
гледаха и още един аспект на съвремен-

ната кирилометодиевистика, който бе 
от по-прагматично естество. Îказа се, 
че въпросът за успеха на изследовател-
ската работа засяга също така и проб-
лемите на организацията на универси-
тетските медиевистични програми и на-
учни институти, както и отделни проек-
ти. В три доклада бе обърнато внима-
ние не само върху образователната сис-
тема като цяло, но и на финансирането, 
а също така и на популяризирането на 
резултатите от работата.

На фона на изчерпателен историчес-
ки преглед за славистиката в един от 
най-старите европейски университети 
Ð у м я н а  З л а т а н о в а (Õайдел-
берг) разгледа и „Áългаристиката в 
Õайделберг“. Нейното начало е сложе-
но през 80-те г. на ÕÕ в. и се изгражда 
през следващите десетилетия. В докла-
да бяха обхванати два аспекта: универ-
ситетското обучение и научноизследо-
вателската работа и популяризаторски-
те мероприятия. Àвторката представи 
университетските българистични дис-
циплини и се спря по-подробно на раз-
работваните под нейно ръководство ма-
гистърски работи, главно на тези, които 
имат приносен характер. Ñлед това тя 
характеризира процеса на популяризи-
рането на българската култура, който се 
осъществява с нейното активно участие 
и се изразява в публични лекции, чест-
ване на исторически събития и дати и 
издаване на българистичното списание 
„Bulgarien-Jahrbuch“. Ð. Златанова под-
черта, че и двата аспекта са добре впи-
сани в културния живот на Ãермания и 
българската диаспора там.

Докладът „Ñтруктурна реформа в 
Èнститута по славистика в Полската 
академия на науките. В отговор на пре-
дизвикателствата на новата система за 
управление на науката“ на З б и г н е в 
Ã р е н (Варшава) бе прочетен на пол-
ски език (Reforma strukturalna Instytutu 
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Slawistyki PAN. Odpowiedź na wyzwania 
nowego systemu zarządzania nauką) от 
Евелина Джевиецка. В изложението си 
авторът изтъкна, че структурата на на-
учната институция винаги се опреде-
ля исторически и има за цел да отрази 
действителността – структурата на Èн-
ститута по славистика е базирана върху 
класификацията на славянските езици, 
проектирана след това и върху литера-
турите. Проведената през 2004–2005 г. 
реформа е била породена от нуждата за 
адаптация към създадените нови усло-
вия, а целта е да се динамизира изсле-
дователската проблематика, да се по-
виши нивото на изследванията и да се 
усвои новият начин на тяхното органи-
зиране и финансиране (например офор-
мянето на изследователски екипи, съоб-
разени с тематичните проблематики, 
най-добре отговаря на изискванията на 
грантовата система). Ñпоред Зб. Ãрен 
динамичната структура на научната ин-
ституция отразява актуалността на мо-
дела за търсене на средства чрез проек-
ти и като такава функционира в Полша 
в точните науки. Ðеализираната в Èн-
ститута по славистика към ПÀН струк-

тура е уникална в полето на хуманитар-
ните и обществените науки.

È в о н а   Ê а р а ч о р о в а (Ñофия) пред-
стави проектната дейност на ÊМНЦ,  
свързана с изследванията и изданията 
на ръкописи от времето на цар Èван 
Àлександър („Проект на ÊМНЦ за из-
даване на два ръкописа от времето на 
цар Èван Àлександър“). На първо мяс-
то тя постави подготовката за изданието 
на Ëондонското (Èван-Àлександровото) 
евангелие – български ръкопис от среда-
та на ÕIV в., което ще бъде съпътствано 
с изследване върху преводаческите прин-
ципи и стандартизацията на българския 
книжовен език. Повече внимание Èв. Êа-
рачорова отдели на втория проект, който 
ще стартира съвсем скоро с нейно учас-
тие – подготовка на един важен памет-
ник, съхраняван в славянската ръкописна 
сбирка на Научния архив на ÁÀН под № 
2 – Ñофийския псалтир от 1337 г. (извес-
тен още като Èван-Àлександров песни-
вец). Èзборът на този паметник беше мо-
тивиран изчерпателно: среднобългарски 
паметник с точна датировка, с интересен 
състав, който обаче до момента не е из-
следван задълбочено и не е издаван.

*   *   *

Êакто се вижда, конференцията събра 
много изследователи не само от раз-
лични страни, но и работещи в различ-
ни области и с различни научни тради-
ции – сред тях имаше както филолози и 
историци, така и антрополози, а пред-
метът на общия интерес бе не само ми-
налото, но и настоящето. Всяко засе-
дание завършваше с дискусия и сам по 
себе си този факт бе показателен за ак-
туалността на темите и проблемите, бе-

лежещи състоянието на съвременната 
кирилометодиевистика. Èнтересни бя-
ха предложенията за изследователски-
те перспективи на дейността на т.нар. 
Втора Êлиментова комисия. Ñпециал-
но тук трябва да се отбележи изказване-
то на Àл. Наумов, който изложи стано-
вището, че новата Êлиментова комисия 
трябва да има разширена проблемати-
ка – да изследва не само средновеков-
ния период, а и събитията от по-ново 
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време, включително и да се пристъпи 
към „изследвания за изследванията“. 
Òой постави във фокус необходимостта 
да се проучат синодалните и църковни-
те архиви: интересни, но, за съжаление, 
в повечето случаи недостъпни. Мнения 
по този въпрос изказаха Ñл. Áърлиева и 
Êл. Èванова. Ðавносметката, направе-

на в последния ден на конференцията, 
показа, че делото на светите братя Êи-
рил и Методий генерира нови изследо-
вателски подходи не само в българска-
та наука, а от друга страна, то е важно 
както за българската културна идентич-
ност, така и за европейското културно 
наследство.




