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Îт 13 до 15 май 2014 г. във Филологи-
ческия факултет на Ëисабонския уни-
верситет беше проведена Îсмата меж-
дународна конференция по сравнител-
ни изследвания на иберийските и сла-
вянските езици и култури на тема „Îт 
мисия към месианство?“ (From Mission 
to Messianism?), организирана от Дру-
жеството за сравнителни изследвания 
на иберийските и славянските култури 
и техните контакти. Ñъздадено в Ëиса-
бон през 2007 г., дружеството провежда 
всяка година международни мултидис-
циплинарни конференции по различни 
теми, разглеждани в светлината на съв- 
ременната компаративистика (www.
iberian-slavonic.eu). Îрганизатори бяха 
също Центърът за лузофонски и евро-
пейски литератури и култури (CLEPUL) 
и Êомисията за иберо-славянски срав-
нителни изследвания при Международ-
ния комитет на славистите (ICS). 

Êонференцията беше открита от дека-
на на Филологическия факултет на Ëи-
сабонския университет Паулу Àлбер-
ту Фармхауз, директора на Центъра за 
лузофонски и европейски литератури и 
култури Жузе Едуарду Франку и пред-
седателката на CompaRes Áеата Чешин-
ска. Приветствия поднесоха посланици-

те на Ñловакия и Полша в Португалия, 
консулът при Áългарското посолство в 
Португалия г-жа Ðалица Димитрова и 
представители на посолствата на Че-
хия, Ñловения и Ðусия в Португалия. В 
конференцията участваха учени от Áра-
зилия, Áългария, Великобритания, Èс-
пания, Мексико, Полша, Португалия, 
Ðусия и Ñловакия. 

Ñлед официалните приветствия три 
пленарни доклада, посрещнати с голям  
интерес от участниците, отбелязаха на-
чалото на работната програма. 

Е н р и к е  Ñ а н т о с (Мадрид): „За-
връщането на краля: месиански очаква-
ния в иберийските и славянските кул-
тури“ (The Return of the King: Messianic 
Expectations in Iberian and Slavonic 
Cultures). Независимо от географска-
та отдалеченост иберийската и славян-
ската култура притежават много общи 
елементи, основаващи се най-вече на 
юдейско-християнската традиция. Àв-
торът анализира мисията на краля (на-
ративна фигура), който трябва да се по-
яви преди свършека на света, да обе-
дини всички християни и да победи не-
верниците мюсюлмани. Òози вид меси-
анско очакване се среща в някои апо-
крифни текстове от Ñредновековието 
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като например Îткровение на Псевдо-
Методий Патарски (ÕI в.), произведе-
ние, преведено и широко разпростране-
но на Èберийския полуостров и по зе-
мите, населявани от славяни. Òо е от ти-
па на апокалиптичните видения и пред-
сказания за края на света и има за ос-
нова повторното появяване на Õристос, 
предсказано от пророците. Е. Ñантос 
посочва и някои месиански очаквания, 
общи за споменатите култури и проявя-
ващи се в модерните времена през кри-
зисни периоди. В тези случаи фигурата 
на Месията има за прототип историчес-
ка личност, загинала трагично или из-
чезнала при необясними обстоятелства, 
което я превръща в легендарен герой, 
очакван като спасител. Òакива фигури 
са царевичът Дмитрий Èванович, най-
малкият син на цар Èван Ãрозни, пор-
тугалският крал Ñебастиан I, принц Õу-
ан, единствен син на испанските крале 
Фердинанд и Èзабела (Spanish Catholic 
Kings).

В своя доклад „Òеории за себастиа-
низма“ (Teorias do Sebastianismo) М и- 
г е л  Ð е а л (Ëисабон) представя три 
теории за себастианизма: 1. Òеорията 
на Àнтониу Ñержиу (1883–1969), според 
която себастианизмът е тотална фал-
шификация. Мигел Ðеал отхвърля та-
зи теза, разглеждайки мита за дон Ñе-
бастиан като колективно творение, от-
говарящо на едно дълбоко чувство за 
неудовлетвореност, което няма рацио-
нално обяснение; 2. Òеорията на Еду-
арду Ëоренсу (род. 1923), според коя-
то митът за дон Ñебастиан отговаря на-
пълно на дълбоката същност на порту-
галеца, тъй като олицетворява съзна-
нието за национална слабост и реална 
празнота; 3. Òеорията на Àнтониу Êуа-
друш (1923–1993) за себастианизма ка-
то митически разказ, който според Ми-
гел Ðеал свидетелства за една от най-
дълбоките нишки, вплетени в португал-

ската психика. Ñебастианизмът е важно 
явление в португалската история, въз-
никнало при осмислянето на значение-
то на португалския крал дон Ñебасти-
ан (1557–1578), последен от династията 
Àвиш. През 1578, едва 24-годишен, за-
минава за Мароко. По време на битка-
та при Àлкасер-Êибир срещу войските 
на султан Àбд-ал-Малик загива цветът 
на португалската аристокрация, а сами-
ят дон Ñебастиан изчезва безследно и 
португалският трон остава без наслед-
ник. Ñмята се, че от този момент започ-
ва упадъкът на Португалия и се офор-
мя всеобщото чувство за историческа 
загуба и безизходност. В колективното 
въображение фигурата на дон Ñебасти-
ан се превръща в легендарен герой-спа-
сител и месия, който ще се върне и ще 
възстанови славата на Португалия. Òо-
ва поставя началото на мита за дон Ñе-
бастиан и на себастианизма като мити-
чески разказ с месиански елементи.

Ñ в е т л и н а  Н и к о л о в а (Ñофия) 
„Най-старият славянски превод на Ñта-
рия завет: от еврейски месианизъм към 
християнска мисия“ (The Oldest Slavonic 
Translation of the Old Testament: from 
Jewish Messianism to Christian Mission?). 
Ñлед като представи накратко времето, 
обстоятелствата и известните данни за 
най-стария превод на Ñтария завет меж-
ду 882 и 884 г., както и съдържанието 
на понятието „месианизъм“ в юдаизма, 
авторката посочи, че в християнство-
то това понятие се преосмисля и тек-
стът на Ñтария завет се тълкува винаги 
в перспективата на християнския спа-
сител – месията Õристос. Òова преос-
мисляне, основано на текста на Ñепту-
агинта, от която е направен най-стари-
ят славянски превод, постепенно се за-
силва и това води до появата на обрат- 
ния феномен – превръщането на юдей-
ския месианизъм в християнска мисия. 
За илюстрация бяха използвани приме-
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ри от славянските текстове на превода 
на Псалтира и от Пространното житие 
на Êонстантин-Êирил Философ. 

В рамките на Îсмата международна 
конференция по сравнителни изследва-
ния на иберо-славянските езици и кул-
тури Ñветлина Николова беше покане-
на и от Департамента по Îбщо и ро-
манско езикознание да изнесе лекция 
върху славянската писменост и кул-
тура пред студенти от всички специ-
алности на филологическия факултет. 
В лекцията на тема „Ñлавянската аз-
бука: концепция, характеристики и ев-
ропейски измерения“ (Slavonic Script: 
Conception, Characteristics and European 
Dimensions“) тя се спря на причините за 
създаването на славянската азбука, очер- 
та данните за времето, мястото и обсто-
ятелствата около нейното създаване в 
средата на IX в. Îбяснени бяха най-важ- 
ните черти на глаголическата и на ки-
рилската азбука и на най-стария славян-
ски книжовен език, оформен от Êирил и 
Методий, както и първоначалното раз-
витие на кирило-методиевските тради-
ции в Áългария след 885 г. 

Êакто всяка година в продължение на 
три дни научни работници и преподава-
тели от испански, португалски, бразил-
ски, полски, руски, хърватски, сръбски 
и български университети обсъждаха в 
съпоставителен план проблеми, свър-
зани с темата на конференцията. Ще 
представим по-важните доклади, кои-
то предлагат методологически елемен-
ти или информация, интересна за из-
следователите в областта на съпоста-
вителното изучаване на културите, спо-
ред обединяването им в различни сек-
ции, три специални сесии и една кръгла 
маса. Ще се спрем също на честването 
на Деня на българската култура и сла-
вянската писменост, традиционно ор-
ганизирано в Ëисабонския университет 
през май.

Мисия и месианство в изкуствата и 
културата 
В рамките на тази секция проблемати-
ката на конференцията беше разгледа-
на в областта на музикалното изкуство 
(Малгожата Ëисецка, Òорун), на съвре-
менната и модерна скулптура (Îлга Ðу-
синова, Петербург) и на полското изку-
ство от втората половина на ÕÕ в. (Йо-
ана Áиелска-Êравчик, Òорун). 

Екзистенциални измерения на мисио-
нерството и месианството
Й о а н н а  Ã о ш ч и н с к а (Варша-
ва) „Между идеология и религия. Ми-
сия и месианство в словашката литера-
тура от ÕIÕ век“ (Between Ideology and 
Religion. Mission and Messianism in the 
Slovak Literature of the 19th Century). 
Àвторката разглежда идеите за „ми-
сия“ на Ñловакия, които се появяват 
около 1830 г., както в национален, така 
и в общославянски аспект. Òе произти-
чат от мита за словаците като най-ста-
рата славянска нация и за Òатрите ка-
то най-старата територия на славяните. 
Ñъвременните трансформации на те-
зи идеи отразяват процеса на самооп-
ределение на словаците, както и нара-
стващото значение на религиозния ас-
пект, най-вече в историко-философски-
те изследвания на Ñ. Á. Õробон и М. М. 
Õодза. 

Ã а б р и е л  Á о р о в с к и (Êраков)  
„Îт месианство към мисия: прочитът 
на Валтер Áенямин от Õаролду де Êам-
пуш“ (Do messianismo � missão: Haroldo 
de Campos, leitor de Walter Benjamin). В 
своите критически текстове бразилски-
ят филолог Õаролду де Êампуш пред-
лага една нова връзка на идеите на Вал-
тер Áенямин за „чистия език“ с теори-
ята на Ðоман Якобсон и вижданията на 
бразилския модернизъм. Ãабриел Áо-
ровски разглежда процеса на премина-
ване от месианската функция на наука-
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та за превода при Áенямин към прево-
да като мисия според Êампуш.

Ж у з е  Е д у а р д у  Ф р а н к у (Ëиса-
бон) в „Месианската идея на Португа-
лия“ (A ideia messânica de Portugal) ана-
лизира присъствието на един въобра-
жаем комплекс от месианско провиден-
чески елементи, които определят порту-
галската идентичност. Àвторът базира 
своя анализ на произведенията на Фер-
нанду Îливейра (1507–1582) и Àнтониу 
Виейра (1608–1697). 

Ð у и  Ã о н с а л у  М а й а   Ð е г у 
(Ëисабон) разглежда идеята за свобода-
та като месианистичен проект в твор-
чеството на Àгуштину да Ñилва (1906–
1994) в доклада си „Португалия като ми-
сия“ (Portugal como missão).

Между мисия и месианство: в търсе-
не на идентичност
Îсновният доклад в тази секция беше 
изнесен от Н и к о л а с  Ф р а н ц и с к о   
Ë о р и (Êоимбра) и  Î с к а р  Ã о н- 
с а л в е ш (Áостън) – „Пророчески-
ят разказ в отношението на неврон-
ните динамики към джендър кон-
фликтите в Шекспировото „уравне-
ние“ (Prophetic Narrative in Neuronal 
Dynamics’ Relation to Gender Conflicts 
in Shakespeare’s “Equation“). Èзполз-
вайки новите постижения на неврона-
уките, авторите сравняват мъжките и 
женските идеали при Шекспир и при 
Àнтониу Виейра (1608–1697), свързани 
с биологичната обусловеност на двете 
начала. Ñпоред последните изследва-
ния невронната дейност се влияе много 
по-силно от околната среда, отколко-
то от вътрешни стимули. Àвторите се 
позовават също и на труда на Òед Õюз 
„Шекспир и богинята на завършеното 
същество“ (Shakespeare and the Goddess 
of Complete Being), където е анализира-
но „трагическото уравнение“ у Шек-
спир. 

Мисия и месианство в Новия свят 
À л и с и я  М а й е р (Мексико) „Áо-
жественият план за приобщаване на 
американските индианци. Месианство-
то у Õуан де Òоркемада“ (El plan divino 
para incorporar a los Índios de América. 
El Mesianismo en Juan de Torquemada). 
Àвторката представя месианските идеи 
на Õуан де Òоркемада за покръстването 
на индианците в Мексико. Францискан-
ският монах Õуан де Òоркемада (1562–
1624) е един от най-известните хронис-
ти и мисионери в Мексико. В своя мо-
нументален труд, известен като „Мо-
нархията на индианците“ (Monarquía 
Indiana) той развива идеята за покръст-
ването на индианците в Õристовата вя-
ра като божествена воля. Ñпоред Òорке-
мада Èспания е избрана да доведе до-
край тази мисия в момент, в който в Ев-
ропа протестантската ерес подлага на 
изпитание християнската вяра.

Ф е р н а н д а  Ñ а н т у ш (Ëиса-
бон) – „Pax Christiana и визията на йе-
зуитите в португалска Àмерика за Пе-
тата империя“ (A pax Christiana e a 
visão quinto-imperialista dos Jesuítas na 
America Portuguesa). Ф. Ñантуш пред-
ставя мисията на йезуитите в Порту-
галска Àмерика (Áразилия), основава-
ща се на утопията за универсалния ха-
рактер на християнството и идеята за 
Pax Christiana. Òази мисия е свързана с 
установяване на Петата империя, която 
трябва да обедини всички хора по света 
чрез вярата в християнските принципи. 
Универсалната империя трябва да бъде 
управлявана от монарха на Португалия 
и от папата. 

Мисия и месианство: различни прояви
Ð и к а р д у  Н у н у  д е  Ж е з у ш   
В е н т у р а (Ëисабон) „Ñлавянски из-
вори и теми в творчеството на Феликс 
да Êоща“ (Fontes e temas eslavоs na obra 
profética de Félix da Costa). Въз осно-
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ва на труда с пророческо съдържание 
на Феликс да Êоща Месен (1639–1712) 
(Tesouro Descuberto e Liber Unicus)  
Ð. Нуну де Жезуш Вентура извежда ня-
кои допирни точки и разминавания 
между иберийските месиански идеи и 
славянските по време на отоманското 
владичество в Югоизточна Европа. В 
посочения труд Феликс да Êоща Месен 
цитира славянски текстове, автори, ис-
торически и пророчески теми, свърза-
ни най-вече с османската експанзия в 
Югоизточна Европа и с надеждата за 
разрушаване на Îтоманската империя. 
Èзхождайки от себастианизма, Феликс 
да Êоща развива идеята за кръстоно-
сен поход срещу османските нашест-
веници, предвождан от самия дон Ñе-
бастиан, който би сложил край на Îто-
манската империя. Àвторът извеж-
да месианската роля на португалско-
то кралство и обезсмисля победата на 
Ян III Ñобиевски през 1683 г. в битка-
та срещу османските войски при Виена. 
Òази позиция на Феликс да Êоща отго-
варя на напрегнатите отношения меж-
ду християнските кралства в онази епо-
ха. 

Á е а т а  Ч е ш и н с к а (Ëисабон) 
„Ñебастианизъм и сарматизъм меж-
ду мисия и месианство“ (Sebastianism 
and Sarmatism between Mission and 
Messianism). Àвторката анализира исто-
рико-философските интерпретации на 
месианските компоненти на себастиа-
низма и сарматизма като културни те-
чения с теологическо измерение. Целта 
на доклада е да съпостави някои основ-
ни исторически, политически, социални 
и културни фактори, които дефинират 
португалската и полската гледна точка. 
Êато методологическа основа е изпол- 
звана идеята на Николай Áердяев, че 
разликата между мисия и месианство е 
в религиозния характер на месианството. 

Mисия и месианство в литературата 
(две секции)
М а р г а р е т  Ò е х е р и c о (Ãлаз-
гоу) в „Месианските мисии на „Де-
вицата-кавалерист“ и на „Монахиня-
та-лейтенант“: от факт към фикция“ 
(The Messianic Missions of the “Cavalry 
Maiden” and the “Lieutenant-Nun“: from 
Facts to Fictions) сравнява автобиогра-
фичните произведения на Надежда Ду-
рова „Девицата-кавалерист“ (1783–
1866) и на Êаталина де Еросо „Монахи-
нята-лейтенант“ (1592–1650) – две нео-
бикновени жени, които, преоблечени ка-
то мъже, се изправят срещу установе-
ните порядки, за да служат на каузата 
на своите страни и, в по-общ план, на 
борбата за правата на жените. Надеж-
да Дурова скрива своята идентичност и 
участва във войната срещу Наполеоно-
вите нашествия. Êаталина де Еросо ус-
пява да избяга от един женски манас-
тир в Èспания, където преминава го-
ляма част от живота Ј, и облечена като 
мъж води живот, изпълнен с авантюри 
и пътешествия. В своя доклад М. Òехе-
риcо изказва хипотезата, според която 
от автобиографичните произведения на 
двете известни жени може да се съди за 
тяхната мисионерска роля. В наши дни 
въпросните животоописания служат за 
основа на една опера, поставена в Õо-
ландия, и на една пиеса, играна в Èспа-
ния, и двете през 2013 г.

М а р и я  Ò е р е з а  Ñ в я т к е в и ч 
(Ëисабон) „Ñледвоенната мисия на пол-
ските поети: „да се пише поезия след 
Àушвиц“ (A missão dos poetas polacos 
dо pós-guerra: „escrever poesia depois 
de Auschwitz“). В историята на полска-
та литература Втората световна война 
определя безспорно посоката на разви-
тие на прозата и поезията през втора-
та половина на XX в. Полските поети, 
преживели катастрофата и разочарова- 
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нието, поемат мисията да „пишат след 
Àушвиц“ (Ò. Àдорно). Àвторката се спи-
ра на Чеслав Милош, Òадеуш Ðужевич, 
Збигнев Õерберт и Вислава Шимборска, 
които се заемат да възстановят полска-
та поезия. Мисията им има когнитивен, 
етически и естетически характер.

À р и а н а  М е д в е д и ч (Ëисабон) 
„Îстрови на утопията: каква е мисия-
та?“ (Ilhas de utopia: que missão?). Îс-
тровът заема специално място в запад-
ната литература и култура поради своя-
та символична функция и възможността 
за създаване на нови отношения между 
реално и въображаемо. Ãеографското 
пространство се превръща в геополити-
ческо и придобива социална мисия. Àв-
торката предлага прочит на „Дневник 
извън борда 1977–1990“ (Izvanbrodski 
dnevnik) на хърватския писател Ñлобо-
дан Новак (род. 1924).

Mисия и месианство по време на криза 
Ñ у з а н а  П о л а ч к о в а (Áратислава), 
П е т е р  в а н  Д у и н (Àмстердам) – 
„Êатастрофа и спасение: Ян Àмос Êо-
менски (1592–1670), Àнтонио Виейра 
(1608–1697) и значенията на месианизма 
през XVII в.“ (Disaster and Salvation: Jan 
Amos Komenský (1592–1670), Antуnio 
Vieira (1608–1697), and the Meanings of 
the 17th Century Messianism). Àвтори-
те анализират мисионерската дейност и 
месианските идеи и трудове през XVII в.  
в Португалия и в славянските страни от 
Централна Европа, сравнявайки учени-
ето и дейността на двама известни ме-
сиански мислители: À. Виейра, според 
когото Португалия би преодоляла своя-
та маргиналност и светът като цяло би 
се спасил от разрушителността на вой-
ните и безверието чрез осъществяване 
на специалната историческа, религиоз-
на и политическа мисия на „Петата им-
перия“; и Ян Àмос Kоменски – педа-

гог, теолог и философ, който изповяд-
ва вярата, че чешкият народ и протес-
тантската група „Чешки братя“ (Jednota 
bratrská)  биха могли да изиграят основ-
на роля за обединяването на всички ис-
тински християни и за поставяне нача-
лото на една нова ера в образованието, 
социалната справедливост и човешкия 
прогрес. È двамата мислители пости-
гат равновесие между своите религиоз-
но-политически практики и разбиране-
то за човешката слабост (отношението 
между човешките възможности и Áожи-
ята воля) чрез изграждането на месиан-
ската вяра като екстраполация на миси-
онерската дейност.

М а р т и н ю  Ñ у а р е ш (Ëиса-
бон) „Èзграждането на месианския ге-
рой в „Проповед за Áлажений Ñта-
нислав Êостка“ от Àнтонио Виейра“ 
(A construção do herói messiânico no 
„Sermão do Beato Estanislau Kostka“, 
do Padre António Vieira). „Проповед за 
Áлажений Ñтанислав Êостка“ от Àнто-
нио Виейра е пример за постигане на 
религиозни и националистически це-
ли чрез месианска екзалтация и мисти-
фикация на една историческа фигура.  
Ñтанислав Êостка (канонизиран през 
1762 г.), полски йезуит и покровител 
на Полша, е представен от Виейра като 
месиански защитник на цялото христи-
янство, наречен „спасител и освободи-
тел на своя народ“. Ñт. Êостка пости-
га този статут благодарение на неверо-
ятната победа на малобройната пол-
ска армия срещу огромната по числе-
ност войска на Полумесеца през 1621 г. 
По време на битката образът на Êост-
ка се появява на небето до Дева Мария 
с младенеца. М. Ñуареш си поставя за 
цел да анализира литературната струк-
тура и историческата амплификация в 
контекста на проповедта и в цялостно-
то творчество на Виейра и да обясни 
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месианската мистификация на живота 
на Ñт. Êостка.

В рамките на конференцията бяха 
организирани и две специални сесии.  
Първата бе Словенска поезия и сре-
ща с поета Миклавж Комел. В свое-
то слово словенският поет М и к л а в ж   
Ê о м е л (Ëюбляна) направи оригинал-
на съпоставка между революционно-
то изкуство на партизаните през Втора-
та световна война и играта на идентич-
ности в творчеството на Фернанду Пе-
соа. Îснованието за такава съпостав-
ка се съдържа в съществуването на ди-
ректна конфронтация с невъзможното и 
в двата случая и на спецификата на ре-
волюционната ситуация, която предпо-
лага мултиплициране на субекта. 

Ñпециалната сесия „Дневниците и 
тяхната културна и историческа 
мисия“ и съпътстващата изложба „Àн 
Франк: история в служба на съвремен-
ността“ поставиха по интересен начин 
въпроса за мисията на човешкия жи-
вот чрез дневниците на Àн Франк, Етти 
Õиллесум, Злата Филипович, Мелани 
Чаленжер и Нина Ëуговская.

Една кръгла маса беше посветена на 
миналите и бъдещите измерения на фе-
номените мисия и месианство. В нея 
участваха Àлисия Майер, Марио Верга-
ра, Àлдинда Медейруш Ñоуза, Îлга Ðу-
синова, Ðикарду Вентура и Златка Òиме-
нова. 

М а р и о  В е р г а р а (Мексико) на-
прави интересно разграничение от пси-
хологическа гледна точка между меси-
анството като политически проект и ме-
сианството като утопия, отговаряща на 
дълбокото човешко желание за щастие 
и спасение. 

З л а т к а  Ò и м е н о в а (Ëисабон) 
представи визиите за мисията на Áълга-
рия и българите през вековете. Мисията 
на св. Êирил и Методий и първите тех-

ни преводи на религиозна литература е 
с огромно културно, социално и поли-
тическо значение за Европа през сред-
ните векове. Между визиите в новото 
време беше спомената идеята на Пен-
чо Ñлавейков за мисията на Áългария 
като мост между Èзтока и Запада. По 
време на тоталитарния режим с опре-
делена мисия (създаване на нов свят) 
е натоварена една избрана по партиен 
принцип върхушка, която се заема със 
смяна на всички традиционни стойно-
сти, индивидуални и колективни, кул-
турни и морални, по един груб и при-
митивен начин. През посткомунистиче-
ския период и в условията на глобали-
зация организирането на демократично 
общество се възприема като мисия от 
някои интелектуални кръгове. З. Òиме-
нова заключи, че по отношение на Áъл-
гария можем да говорим за елементи на 
културна или политическа мисия, но не 
и за месианство – поради липсата на ре-
лигиозен фанатизъм, от една страна, и, 
от друга, поради слабото или потискано 
много пъти религиозно чувство.

Ñлед тази кръгла маса студенти изпя-
ха на различни славянски езици, както 
и на испански и португалски, химна на 
панславистите „Õей, славяни“. По то-
зи начин беше внушено несъответствие-
то между някогашните идеи за мисия на 
славяните и съвременните процеси на 
обединение и глобализация. 
Ñлед края на конференцията и в нейна 
подкрепа Центърът по славянски езици 
и култури към Департамента по общо и 
романско езикознание организира Ден 
на българската култура и славянската 
писменост. В честването взеха участие 
всички лектори и преподаватели: Ãеор- 
ги Õристовски, директор на Центъра, 
Златка Òименова – лекторка по бъл-
гарски език, Àнна Àлмейда – лекторка 
по чешки език, Ëидия Зиомек, лектор-
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ка по полски език, Матея Ðозман – лек-
торка по словенски език, и лекторките 
по руски език Àна Êарина, Наилиа Áал-
де и Жайанти Дута. Áяха дошли и много 
българи, живеещи в Португалия, както 
и студенти от Ëисабонския университет.

Честването беше открито от дека-
на на филологическия факултет на Ëи-
сабонския университет Паулу Àлберту 
Фармхауз. Приветствия поднесоха по-
сланикът на Ðепублика Áългария Òодор 
Ñтоянов, директорката по научната об-
ласт към Департамента по общо и ро-
манско езикознание Èнеш Дуарте, ди-
ректорката на Департамента Ешперан-
са Êардейра и от директора на Центъ-
ра по славянски езици и култури Ãеор-
ги Õристовски. 
Ñлед официалните слова бяха изнесени 
три доклада:

З л а т к а  Ò и м е н о в а „Мисии-
те на светите братя Êирил и Методий 
и техните ученици: политически и кул-
турни параметри“ (As missхes dos dois 
santos irmãos Cirilo e Metódio e dos seus 
adeptos: parâmetros politicos e culturais). 
Ñлед кратък преглед на основни момен-
ти от историята на Áългария през Ñред-
новековието бяха проследени трите ми-
сии на св. Êирил и Методий: Àрабска-
та, Õазарската и мисията във Велика 
Моравия. Àвторката се спря по-под-
робно на дейността на техните учени-
ци на територията на Първото българ-
ско царство като на най-успешната, ма-
кар и посмъртна, мисия на двамата бра-
тя. Áеше подчертано значението на та-
зи мисия за българската култура и за 
утвърждаването на славянското писмо.  
З. Òименова наблегна и на връзка-
та между политическа далновидност и 
културна среда, която е необходима, за 
да бъде успешна една мисия. 

Ã е о р г и  Õ р и с т о в с к и – „Но-
ви данни за произхода на глаголицата“ 

(Novos dados sobre a origem do alfabeto 
glagolítico). В своето съобщение Ã. Õрис- 
товски представи най-напред някои по-
известни виждания за произхода на гла-
голицата, като се позова на автори от 
XIX в. и 50-те години на XX в.: È. Òей-
лър, В. Ягич, В. Вондрак, Ð. Нахтигал, 
Ã. Чернохвостов. Îткриването и описа-
нието на скито-сарматските руни през 
XXI в. позволява на някои учени да на-
мерят много прилики между тези ру-
ни и глаголицата. Ã. Õристовски изло-
жи по-подробно тезата на Павел Ñера-
фимов за подобието между 33 знака от 
линеарно писмо À (20 по форма и звук и 
13 само по форма) и линеарно писмо Á 
(23 по форма и звук и 9 само по форма) 
със знаци от глаголицата. Ñпоред Ñера-
фимов това подобие не е случайно – то 
допълва изследванията, които показват 
присъствието на славянски народи в 
Югоизточна Европа още в Àнтичност-
та. Èмайки предвид това, „създаване-
то“ на глаголицата през Ñредновекови-
ето, заключава Ñерафимов, е по-скоро 
пренаписване или „възраждане“ на една 
вече съществувала система на писане.  

À н н а   À л м е й д а – „Êултурно-
то значение на мисията на Êирил и Ме-
тодий във Велика Моравия“ (A missгo 
do Cirilo e Metódio na Grande Moravia: 
impacto cultural). Êултурното значение 
на мисията на св. Êирил и Методий във 
Велика Моравия според À. Àлмейда се 
състои в: ненасилствена християниза-
ция на славянското население за разли-
ка от грубото насаждане на Õристовата 
вяра от германските мисионери, пре-
следващи по-скоро политически и им-
перски цели; внасяне на хуманистични 
елементи в средновековното мислене, 
идващи от византийската култура; връ-
щане към хуманистичното начало на 
ранното християнство; изграждане на 
писмена културна и религиозна тради-
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ция, която поставя основите на средно-
вековната култура на всички славяни. 
Îсвен религиозна литература мисионе-
рите завещават и юридически тексто-
ве и технически указания, свързани със 
строителството и архитектурата.

Ñтуденти рецитираха стихове на бъл-
гарски език. Áеше прожектиран и филм 
за културните и историческите памет-
ници в Áългария. Õор „Ñлава“ изпълни 
химна „Върви, народе възродени“.

Êакто всяка година в рамките на кон-
ференцията беше организирана и из-
ложба от фотоси, представящи природ-
ните, културните и историческите забе-
лежителности на славянските страни. 

В заключение можем да отбележим 
нарасналия интерес, в сравнение с дру-

гите години, на португалските препо-
даватели към иберо-славянските из-
следвания.

Ñъпоставителните изследвания върху 
иберийските и славянските езици и кул-
тури скъсяват все повече разстоянието 
между най-отдалечените точки на Евро-
па и спомагат за взаимното разбиране 
на основата на познаването на прили-
ките и разликите в преживяването, ми-
сленето и изговарянето на реалността. 
Îсмата конференция на иберо-славян-
ската асоциация позволи да бъдат съ-
поставени много характерни особено-
сти на славянските и иберийските кул-
тури на основата на две многозначни 
антропологически понятия: мисия и ме-
сианство.

Златка Тименова, Георги Христовски, 
Лисабонски университет




