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Веселка Желязкова (София, България)

ÃÎËÈ ÑÀ ВÑÈЧÊÈ НÀÐÎДÈ ÁЕЗ ÊНÈÃÈ

На 28 февруари и 1 март 2019 г. в Пра-
га под патронажа на председателя на 
Чешката академия на науките проф. Ева 
Зажималова се проведе международ-
на палеославистична конференция на 
тема „Ãоли са всички народи без кни-
ги“, посветена на 1150-годишнината от 
успението на славянския първоучител 
Êонстантин-Êирил Философ и в памет 
на видната чешка палеославистка Зоя 
Õауптова. В научния форум, организи-
ран от Ñлавянския институт в Прага в 
сътрудничество с Чешкото общество за 
славянски, балкански и византийски из-
следвания и Áиблейската комисия при 
международния комитет на слависти-
те, взеха участие 29 изтъкнати специа-
листи, млади учени и докторанти от 17 
престижни славистични центъра от Àв-
стрия, Áългария, Èталия, Ñеверна Ма-
кедония, Полша, Ðусия, Ñловакия, Ñло-
вения, Õърватия, Чехия и Швейцария, а 
всички представени доклади се отлича-
ваха с висока научна стойност. Ñпециа-
лен гост на мероприятието беше посла-
никът на Õърватия в Чешката република 

Нейно Превъзходителство госпожа Ëи-
ляна Панчиров, която поздрави участ-
ниците в конференцията и им пожела 
успешна и ползотворна работа. Îсвен  
нея на откриването говориха директо-
рът на Ñлавянския институт д-р Вацлав 
Чермак, председателят на Áиблейската 
комисия при Международния комитет 
на славистите проф. Марчело Ãардза-
нити и д-р Щефан Пилат, завеждащ ка-
тедрата по палеославистика и византи-
нистика на Êарловия университет.

Èнтересен начин да бъде осмислено 
делото на Êирил и Методий, значение-
то му за народите в Европа и неговата 
актуалност в наши дни беше докладът 
на À н а  Ш и м и ч (Загреб) „Îще три 
парадокса на Êирило-Методиевата ми-
сия (периодът след мисията)“ (Three 
more paradoxes of the Cyrillo-Methodian 
mission (the post-mission period pers-
pective), с който започна деловата ра-
бота на конференцията. Õърватската 
изследователка припомни известната 
статия на Èгор Шевченко, в която някои 
основни факти от Êирило-Методие вата 
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мисия сред славяните се анализират 
под формата на парадокси1, и се спря 
на други три, които може да бъдат от-
кроени след края на мисията, т.е. след 
смъртта на Методий през 885 г. Пър-
вият от тях е, че много скоро глаголица-
та е заменена с нова писмена система, 
основана на гръцката азбука, която носи 
името на Êирил (кирилица), въпреки че 
той не е участвал в нейното създаване. 
Парадоксално е и това, че папа Àдриан ІІ 
(867–872) освещава славянската азбука 
и ръкополага Методий за архиепископ, 
но през средните векове в Западна Ев-
ропа паметта за св. Êирил и Методий 
избледнява, а за създател на глаголиче-
ското писмо и на църковнославянския 
език, използван тогава в римската ли-
тургия, е бил смятан св. Йероним. Òре-
тият парадокс е фактът, че в по- ново 
време Êирило-Методиевото наслед-
ство предизвиква съперничество меж-
ду славянските народи, а по този начин 
се забравят някои основни принципи на 
делото на славянските просветители, а 
именно уважението към достойнството 
на всеки народ, правото му на самооп-
ределение, отхвърлянето на всяко пре-
възходство над другите култури и пр.

На един от най-важните славянски из-
вори за живота и делото на славянските 
първоучители беше посветен докладът 
на Á о й к а  М и р ч е в а (Ñофия) „За 
източниците на Успение Êирилово“ (Îб 
источниках Успения Êирилла).  Въпреки 
че тази творба отдавна е привлякла вни-
манието на палеославистите, все още 
няма съгласие относно времето на въз-
никването Ј и източниците, използва-
ни при нейното създаване. Подробни-

1 Š e v č e n k o, I. Three Paradoxes of the 
Cyrillo-Methodian Mission. – Slavic Review, 
23, 1964, № 2, 220–236. 

ят анализ на текста и сравняването му 
с други извори позволи на Á. Мирчева 
да потвърди мнението, че Успението е 
било създадено в Òърново след 1235 г. 
във връзка с възстановяването на Áъл-
гарската патриаршия. В същото време 
извършеният анализ не подкрепя хи-
потезата за връзката на разглеждана-
та творба с Пространното житие на 
Методий. Îтделя се обаче необикно-
вената текстова близост между Успе
нието на Кирил и един текст, създаден 
в  същия книжовен център и в също-
то време – Успението на Методий. Ñ 
друг основен кирило-методиевски из-
вор беше свързан докладът на М а р ч е- 
л о  Ã а р д з а н и т и (Флоренция) „Ме-
тодий между Ðим и Êонстантинопол: 
завръщането на Моравския архиепис-
коп в столицата на Византия (Житие на 
Методий, гл. ÕІІІ“ (Methodius between 
Rome and Constantinople: The return of 
the Moravian archbishop to the Byzantine 
capital (Vita Metodii, ch. XIII). Ãлава ÕІІІ 
от Пространното житие на Мето
дий, в която се разказва за пътуването 
на Методий до Êонстантинопол и сре-
щата му с Василий І и патриарх Фотий, 
нееднократно е привличала вниманието 
на учените в опита им да разберат защо 
византийският император би могъл да 
се гневи на Методий и защо немските 
духовници биха разпространявали по-
добни слухове. Някои изследователи 
(Фр. Дворник, Á. Флоря2) виждат в този 

2 D v o r n i k, Fr. The Patriarch Photius in 
the Light of Recent Research. – In: Berichte 
zum XI. Internationalen Byzantinisten Kon-
gress. Vol. III.2. München, 1958, p. 53; D v o r- 
n i k, Fr. Byzantine Missions among the Slavs: 
SS. Constantine-Cyril and Methodius (= Rut-
gers Byzantine Series). New Brunswick, 1970, 
p. 171; Ф л о р я, Á. Ñказания о начале 
славянской письменности. Москва, 1981,  
с. 165.
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мотив художествен похват на автора на 
житието, но М. Ãардзанити предложи 
друга интерпретация на мотива, според 
която в анализирания откъс става дума 
за реално историческо събитие, инициа-
тор на което е бил самият император. 

В доклада „Нап¸сан¸е о правэ¸ вэрэ: как-
во ни говорят лексиката и  синтаксисът за 
неговия автор“ (Нап¸сан¸е о правэ¸ вэрэ: 
что нам говорят лексика и синтаксис о 
его авторе) Й о х а н е с  Ð а й н х а р т  
(Виена) насочи вниманието на аудито-
рията към едно от най-старите произ-
ведения на славянската писменост, смя-
тано за дело на Êонстантин-Êирил. Òо е 
засвидетелствано само в два преписа –  
един среднобългарски в Лаврентиевия 
сборник от 1348 г. (ÐНÁ, F.I.376) и един 
руски от ÕVІ в. (ÃÈМ, Áарсов 1498), но 
възхождащ към среднобългарски анти-
граф. През 1986 г. Àндрей Юрченко3 
открива, че Написанието представля-
ва преведен от гръцки език откъс от 
едно противоиконоборско съчинение 
на патриарх Никифор І Êонстантино-
полски (806–815), факт, който дава нова 
насока на изследванията. В представе-
ния доклад беше анализиран езикът на 
творбата в съпоставка с нейния гръцки 
оригинал и беше изказано мнението, че 
не е изключено Êонстантин-Êирил да е 
автор (преводач) на съчинението, но та-
къв може да бъде и някой от учениците на 
Êирил и Методий. Áезспорно е обаче, че 
преводът е направен още през ІÕ в., тъй 
като цитати от Написанието се срещат 
в Службата за св. Кирил и Методий.

3 Ю р ч е н к о, À. Ê проблеме идентифика-
ции одного из древнейших памятников сла-
вянской письменности, прежде известного 
как „Написание о правой вере“ святого Êон-
стантина-Êирилла, просветителя славян. 
Ñанкт-Петербург, 1990, textology.ru/urch/pv/
pv1.pdf. [Посетен на 22.05.2019].

В доклада на В е с е л к а  Ж е л я з- 
к о в а (Ñофия) „Въпросът за съдбата 
на Êирило-Методиевия превод на Па-
римейника (върху материал от Êнига 
Èзход)“ (Вопрос о судьбе Êирилло-Ме-
фодиевского перевода Паримейника (на 
материале Êниги Èсход) бяха поставе-
ни някои въпроси, свързани с рецепци-
ята на най-ранния превод на староза-
ветните четива в по-късната славянска 
писменост. Áеше посочено, че при не-
богослужебния превод на Книга Изход, 
осъществен в Áългария по времето на 
цар Ñимеон, отново са били преведе-
ни и паримeйните части. Впоследствие 
обаче чети-преводът е бил заменян с 
паримейния, така че в някои от запа-
зените пълни преписи на Книга Изход 
може да се намерят по-големи или по-
малки части от Êирило-Методиевия 
превод (например всички паримии в Ла
върското петокнижие от края на ÕІІІ –  
началото на ÕІV в., паримията за по-
неделник в южнославянските преписи 
от ÕV–ÕVІ в. и др.). Êирило-Методи-
евият паримеен превод се съдържа и в 
староизводните триоди и минеи, макар 
че в някои случаи в тези паметници се 
забелязва и влияние от страна на не-
богослужебния превод. Новоизводните 
триоди и минеи съдържат най-стария 
превод на паримейните четива в много 
по-малка степен – в тях текстът на едни 
паримии е редактиран, а други паримии 
са преведени отново. Ñъщата тема, но 
върху материал от други старозаветни 
книги – Първа и Втора книга Царства 
(3-та и 4-та в Ñептуагинта), постави и À л е- 
с а н д р о  М а р и я  Á р у н и (Вене ция) 
в доклада си „Ñтарославянският превод 
на Êниги Царства: бележки върху па-
римейните четения и тяхната по-късна 
текстова традиция“ (The Book of Kings 
in Old Church Slavonic: some remarks 
on the prophetologium readings and the 
later textual tradition). Áеше подчертано, 

7 Палеобулгарика, кн. 2
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че изследваните литургически перико-
пи несъмнено представят най-ранния 
(Êирило-Методиев) слой в славянска-
та традиция на тези библейски книги. Òе 
са оцелели в редица кирилски ръкописи 
на славянския Паримейник, най-стари-
ят от които е Григоровичевият. À. М. 
Áру ни съсредоточи вниманието си вър-
ху въпроса за тяхното отношение към 
гръцкия оригинал, лежащ в основата 
им, както и върху проблема за текстова-
та близост и различията с оглед на по-
късния небогослужебен превод на тези 
библейски книги.

Ñ интерес беше посрещнат и докла-
дът на È с к р а  Õ р и с т о в а - Ш о- 
м о в а (Ñофия) „Драготиният апостол 
и неговото място в традицията на Êи-
рило-Методиевия превод на Àпостола“. 
Àвторката сподели, че се подготвя из-
дание на този ценен среднобългарски 
ръкопис от края на ÕІІ – началото на 
ÕІІІ в., който се пази в Национална-
та библиотека „Ñв. св. Êирил и Мето-
дий“ в Ñофия под № 880. В съпоставка 
с най-старите запазени славянски апос-
толи бяха анализирани палеографските 
особености и украсата на Драготиния 
апостол, неговите правописни и езико-
ви черти, както и съставът на ръкописа, 
който показва несъмнена връзка между 
него, Охридския апостол и НÁÊМ 882. 
Áеше направена кратка характеристика 
на текста на този ръкопис и отношение-
то му към първоначалния Êирило-Ме-
тодиев превод на Апостола. Ñъщо така 
беше анализиран календарът на ръко-
писа и беше посочена връзката му с 
най-ранния календар, преведен от пър-
воучителите. 

Няколко доклада бяха посветени на 
различни мотиви и образи в старата 
славянска оригинална и преводна ли-
тература. М и л е н а  Ð о ж д е с т- 
в е н с к а (Ñанкт-Петербург) говори за 

„Ëитературните функции на старите 
славянски библейски апокрифи“ (Ëите-
ратурные функции древнеславянских 
библейских апокрифов). Òези превод-
ни апокрифи, жанровото разнообразие 
на които се обяснява както с писмена-
та, така и с устната традиция, бяха раз-
гледани в съпоставка с библейския ка-
нон. В зависимост от начина на тяхното 
възприемане и от контекста в руските 
ръко писни сборници бяха формулирани 
три функции на библейските апокрифи –  
познавателна, дидактическа (тълкyва-
телна) и историческа. Áяха разгледани 
и някои основни мотиви в апокрифната 
славянска литература, например тези за 
чудото, за вярата, смъртта и възкресе-
нието, пътуването към Ðая или в зад-
гробния свят. Докладът на М а р т и н  
Á р а к с а т о р и с (Áратислава) беше 
посветен на „Мотива за Áогородица 
като жезъл от Йесеевия корен в избра-
ни химнографски паметници на кири-
ло-методиевската литературна школа“ 
(Motív Bohorodičky ako ratolesti z Jesseho 
koreňa vo vybraných hymnografických 
pamiatkach cyrilo-metodskej literárnej ško-
ly). Àвторът разгледа различни форми 
на реализация на този мотив в Методи-
евия Канон за св. Димитър Солунски, в 
Канона за полагане ризата и пояса на 
Богородица от Êлимент Îхридски, в Ка
нона за Рождество Христово и в Кано
на за архангел Михаил от Êонстантин 
Преславски. Áяха потърсени библейски 
и патрологически материали, послужи-
ли като основа за химнографската обра-
ботка на мотива, както и възможни ви-
зантийски образци. Й и т к а   Ê о м е н- 
д о в а (Îломоуц) се фокусира върху 
въп роса защо в средновековна Ðусия 
животът и делото на Êонстантин-Êирил 
получават малък отзвук. В доклада „Êи-
рило-методиевското наследство в сред-
новековна Ðусия: традиция на Житието 
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на Êирил или на Черноризец Õрабър?“ 
(Cyrilometodĕjské dĕdictví ve středovĕké 
Rusi: tradice Života Konstantinova, nebo 
mnicha Chrabra?) тя анализира образа 
на славянския първоучител и различни 
варианти на повествованието за нача-
лото на славянската писменост в някои 
произведения на староруската литера-
тура – Повест на изминалите години, 
Сказание за руската писменост, Жи
тие на Стефан Пермски и др.

Докладът на Ñ и м е о н  Д е к е р 
(Áерн) беше посветен на „Ãръцките диа-
логични стратегии в средновековните 
славянски извори на Êирило-Методи-
евото литературно наследство“ (Greek 
dialogical strategies in medieval Slavic 
sources of the Cyrillo-Methodian literary 
heritage). Един от най-младите участ-
ници в конференцията анализира ри-
торичната употреба на (първоначално 
гръцки) диалогични стратегии в някои 
хомилии на Йоан Златоуст и просле-
ди тяхното по-нататъшно използване 
както в преводни, така и в оригинални 
славянски средновековни текстове, пре-
димно с източнославянски произход. В 
тези творби превключването на внима-
нието на читателя към различните мне-
ния е можело да бъде изразено експли-
цитно с помощта на различни езикови 
средства или пък да остане имплицитно 
и зависещо от контекста. В последния 
случай аудиторията е била в състояние 
да интерпретира беседите благодаре-
ние на навиците на устното общуване.

Важен въпрос в изучаването на кул-
турното наследство на славянските пър-
воучители – установяването на фраг-
менти от византийската традиция, по 
образеца на която са се създавали най-
старите текстове на славянска химнич-
на поезия – постави Ð о м а н  Ê р и в к о  
(Виена). В доклада си „Àкростихът и 
богородичните в каноните на Êлимент 

Îхридски: проблемът за византийски-
те образци“ (Àкростих и богородичны 
в канонах Êлимента Îхридского: про-
блема византийских образцов) той по-
сочи, че важна особеност на каноните 
на Êлимент е или пълното отсъствие 
на богородични тропари в акростиха, 
или наличието им в осмата и деветата 
песен. Първото може да бъде обяснено 
с ориентация към най-старите канони 
от палестинската школа – съчинения-
та на Йоан Дамаскин и Êозма Маюм-
ски. Второто намира паралели в си-
найските химнографски ръкописи: бо-
городичните тропари стават устойчив 
структурен елемент на канона преди 
всичко в осмата и деветата песен. Òака 
особеностите на акростиха с името на 
автора и употребата на богородичните 
тропари в състава на химнографските 
канони на Êлимент Îхридски показват, 
че той е познавал и активно е използ-
вал константинополските образци на 
акростихове, но при употребата на бо-
городичните тропари неговите канони 
отразяват архаични регионални моде-
ли, известни в синайските гръцки ръко-
писи. Êъм традициите на славянската 
песенна поезия се обърна и В и к т о р и я   
Ë ь о г к и х (Виена). В доклада „Êъм 
въпроса за най-старите канони за успе-
нието на св. Николай Мирликийски“ (Ê 
вопросу о древнейших канонах на прес-
тавление свт. Николая Мирликийско-
го) изследователката направи преглед 
на ка ноните, посветени на един от най-
почи таните светци във византийската и 
в славянската традиция. Îсобено внима-
ние беше отделено на един новооткрит 
канон на първи глас, запазен в Драгано
вия празничен миней – среднобългар-
ски ръкопис от края на ÕІІІ в., съхраня-
ван в библиотеката на Зографския мана-
стир (Зогр. 54). Преводният характер на 
канона не подлежи на съмнение, макар 
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че на този етап неговият гръцки ориги-
нал не е установен. Êанонът е уникален 
с това, че в състава му присъства втора 
песен – една от най-старите, рано изчез-
нали части на канона. Езиковият анализ 
също насочва към древен произход на 
канона.

Êъм по-късен етап от развоя на сла-
вянската писменост се обърна Й е ж и   
Î с т а п ч у к (Варшава). В доклада 
„Ñписъкът на главите на Евангелието 
от Матей в старопечатните кирилски 
богослужебни четириевангелия“ (Ñпи-
сок глав Евангелия от Матфея в ста-
ропечатных кириллических богослу-
жебных четвероевангелиях) той посо-
чи, че разделянето на текста на Свеще
ното писание на части е известно от 
 ранни времена. В частност названията 
на всички евангелски глави под форма-
та на списъци се поместват в началото 
на Евангелието – практика, засвиде-
телствана още в славянските ръкописни 
книги. Òекстологическото изследване 
на списъка с главите на Евангелието 
от Матей в 90 (от общо 100) старопе-
чатни кирилски богослужебни еванге-
лия, отпечатани на различни места и в 
различни църковнославянски редакции 
от ÕVІ до края на ÕVІІІ в., показва, че 
местните издатели са редактирали от-
делни части на Евангелието, което поз-
волява старопечатните кирилски бого-
служебни четириевангелия да се разде-
лят на групи и подгрупи. 

Докладът на Ò о м а ш  М и к у л к а  
(Прага) „За една славянска разреши-
телна молитва“ (K jedné slovanské rozh-
řešovaci modlitbĕ) бе посветен на една 
кратка молитва с начало вьсемог¥¸ прэ
вэчьн¥¸ боже, запазена в обреда на по-
каянието в редица източнославянски 
ръкописи. Àвторът анализира ръкопис-
ната традиция на молитвата и посочи, 
че на източнославянска почва текстът Ј 

многократно е бил изменян и редакти-
ран. Ñравнението с редица преводни 
молитви от западен произход показва, 
че най-близките паралели на изучава-
ния текст може да бъдат намерени в ла-
тинската молитва с начало Omnipotens 
sempiterne Deus. Àнализ на текста на 
славянската и латинската версия на 
друга молитва беше направен от М и- 
р о с л а в  В е п р ж е к (Îломоуц) в 
доклада „Êъм хипотезата за великомо-
равски (Êирило-Методиев) произход на 
молитвата на св. Ãригорий“ (K hypotéze 
o velkomoravském (cyrilometodĕjském) 
pů vodu Modlitby sv. Řehoře). Àвторът 
подробно изследва текста на молитвата 
в светлината на новооткритата версия 
в Псалтира на Димитрий Îлтарник, 
както и на други непубликувани руски и 
сръбски версии, и изрази съмнение от-
носно западнославянския Ј произход. 
Нерешен на този етап остава и въпро-
сът за датировката на превода. 

Ñъвсем естествено, немалка част от 
докладите, прозвучали на конференция-
та, беше свързана с хърватско-глаголи-
ческата писменост. В а ц л а в  Ч е р- 
м а к (Прага) в доклада си „Îбредът 
за освещаване на вода в глаголичес-
кия откъслек 1Dc½ (Áиблиотека на 
Националния музей в Прага) и него-
вото отношение към хърватскоглаго-
лическия ритуал“ (Obřad svĕceni vody 
v Hlaholském zlomku 1Dc½ (Knihovna 
Národního muzea v Praze) a jeho vztah 
k charvátskohlaholskému rituálu) разгле-
да един от ритуалните текстове в хър-
ватскоглаголическата писменост. Под-
робното описание на фрагмента, тек-
стологическият анализ и паралелите с 
други обредни текстове и неславянски 
образци показват, че изучаваният текст 
следва стара източна традиция. М и с- 
л а в  Ê о в а ч и ч  и  Й о з о  В е л а 
(Загреб) обърнаха внимание на „Àрхаи-
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чен текстов слой в хърватския църков-
нославянски бревиар“ (Archaic Textual 
Layer of the Croatian Church Slavonic 
Breviary). Õърватският пълен бревиар 
е бил формиран през ÕІІІ в., но е дос-
тигнал до нас в литургически книги от 
ÕІV до ÕVІ в. Фактът, че още преди 
това обаче хърватите са употребявали 
бревиар от по-стара редакция, е посо-
чен в по-ранни публикации на М. Пан-
телич и П. Ñтанковска, но в настоящата 
презентация М. Êовачич и Й. Вела по-
казаха, че значителна част от по-стария 
бревиарен текст е била инкорпорирана 
в пълния бревиар от ÕІІІ в. Въпреки че 
тези архаични текстове са разпръснати 
сред съществуващите хърватски глаго-
лически бревиари, те са разпознаваеми 
с употребата на името Spasь (Ñпасител) 
вместо Isusь за Áожия син. Áяха посо-
чени езикови, литургични и вътрешно-
текстови аргументи в защита на зас-
тъпваната теза. Áезспорен принос към 
изучаването на хърватската писменост 
беше и докладът на П е т р а  Ñ т а н- 
к о в с к а (Ëюбляна) „В каква редак-
ция на старославянския превод са до-
кументирани текстовете на избрани 
биб лейски книги в запазените памет-
ници на хърватскоглаголическата тра-
диция?“ (V jaké redakci staroslovĕnského 
překladu jsou doloženy texty vybraných 
biblických knih v dochоvaných památkáсh 
chorvatskohlaholské tradice?), в който 
беше анализиран един въпрос, вълну-
ващ палеославистите още от началото 
на ÕÕ в., а именно, в каква степен хър-
ватскоглаголическите мисали и бреви-
ари са запазили части от Êирило-Ме-
тодиевия превод на Библията, в част-
ност на някои книги от Ñтария завет. 
В търсене на отговора на поставения 
въпрос П. Ñтанковска направи важни 
текстологически и лексикални наблю-
дения.

Èнтерес и оживени разисквания пре-
дизвика докладът на младия изследо-
вател Е л и а з  Á у н а т и р у (Áерн) 
„Ðегионалните разновидности на цър-
ковния славянски език: „рецензията“ 
като противоречиво понятие“ (Regional 
varieties of Church Slavic: ‘recension’ as 
a problematic notion). Ñпоред него не-
зависимо от дългата традиция на упо-
треба в палеославистиката терминът 
„редакция/рецензия“ е проблемати-
чен в редица отношения, поради което 
все още не може да се каже точно кол-
ко редакции на този език съществуват.  
Îсновната трудност е свързана с факта, 
че като правило отделните редакции се 
определят чрез противопоставянето им 
на понятието „старославянски текстов 
корпус“, но на ранен етап от развитието 
на славянската писменост това проти-
вопоставяне е много условно. Напри-
мер източнославянското Остромирово 
евангелие, отнасяно към руската редак-
ция, отразява не по-зле най-стария етап 
от развитието на евангелския текст, 
отколкото ръкописите от класическия 
корпус. Îпределянето на редакцията 
допълнително се усложнява и от неяс-
ната граница между този език и мест-
ните славянски разговорни/народни 
езици. Показвайки противоречивостта 
на понятието „редакция“ обаче, Е. Áу- 
натиру не предложи друг начин за кла-
сификация на различните текстови раз-
новидности през Ñлавянското средно-
вековие.

Важни наблюдения върху преводаче-
ската техника в най-старите славянски 
писмени паметници бяха направени от 
Ю р г е н  Ф у х с б а у е р (Èнсбрук) 
в доклада „Употребата на относител-
ното местоимение ¸же за гръцки чле-
нувани конструкции като индикатор на 
ранно славянско граматическо мисле-
не“ (The article-like usage of the relative 
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pronoun iže as an indicator of early Sla-
vonic grammatical thinking). Ученият 
посочи, че още Êонстанстин-Êирил 
Философ чрез превода на евангелския 
текст въвежда употребата на относи-
телното местоимение ¸же като съответ-
ствие на гръцки членувани конструкции 
с }. Употребата на ¸же-конструкции-
те в тази роля нараства в по-късните 
среднобългарски преводи, среща се и в 
оригинални славянски творби. Фухсбау-
ер изтъкна, че изкуственото въвеждане 
на конструкция, чужда на славянския, 
нейната по-нататъшна употреба, както 
и разсъжденията за нея в компилация-
та За осемте части на речта хвърлят 
светлина върху начина, по който първи-
те славянски книжовници са мислили за 
създадения от тях език. Êато цяло по-
добно разбиране се опира по-скоро на 
традиционното гръцко граматическо 
мис лене, което невинаги съответства на 
съвременните разбирания, а това тряб-
ва да се има предвид при анализа на 
средновековните славянски текстове.

В няколко доклада бяха разгледани 
различни въпроси на славянската исто-
рическа лексикология. В доклада „За 
един псевдо hapax legomenon в старо-
славянски“ (On a quasi-hapax legomenon 
in Old Church Slavonic) В и т о р и о   
Ò о м е л е р и (Мачерата) се спря на 
някои филологически и лингвистични 
проблеми, отнасящи се до различни 
опити да бъде обяснен един термин с 
предполагаем западнославянски про-
изход – рован¸¬. Ëексемата е регистри-
рана единствено в Службата за св. 
Венцислав, вероятно съставена в Мора-
вия през Õ в., но известна по три източ-
нославянски ръкописа – един от края 
на ÕІ и два от края на ÕІІ в. Êонтекс-
тът, в който се среща думата, предпо-
лага алюзия към Първото послание 
към коринтяните на апостол Павел, 

така че значението на рован¸¬ може да 
бъде определено като ‘подарък’. В и т   
Á о ч е к (Áърно) се спря на „Най-стари-
те романски заемки в старославянски. 
Върху материал от етимологичния реч-
ник на старославянския език“ (Nejstarší 
románské výpůjčky ve staroslovĕnštinĕ. 
Na materiálu Etymologického slovníku 
jazyka staroslovĕnského). Àнализирани-
те лексеми бяха разгледани от различ-
ни аспекти, беше поставен и въпросът 
за възможно старославянско влияние 
върху старочешкия език в рамките на 
тази група думи. Докладът на È л о н а   
Я н и ш к о в а (Áърно) беше принос 
„Êъм семантиката на думата позоръ“ 
(K sémantice stsl. pozorъ). В търсене на 
причините за интересното семантично 
развитие на думата в някои славянски 
езици (напр. руски) изследователката 
се обърна към съществуването на сред-
новековната реалия „позорен стълб“ и 
предложи следното развитие: ‘зрелище’ 
– ‘зрелище, унижаващо човека’ – ‘позор, 
срам’. В същото време беше подчерта-
но, че в развитието на семантиката на 
разглежданата лексема не може да се 
изключи и възможно влияние на гръц-
кия образец. Е м и л и я  Ц ъ р в е н- 
к о в с к а (Ñкопие) говори „За някои 
лексикални особености на източници-
те на Ðечника на църковнославянския 
език от македонска редакция“ (За не-
кои лексички собености на изворите за 
Ðечникот на црковнословенскиот jазик 
од македонска редакциjа). Àкцентът на 
доклада беше върху редките думи, глав-
но литургически термини, от славянски 
и неславянски произход, както и вър-
ху лексемите, образувани със суфикс 
тельн, често разглеждани като харак-
терни само за хърватските текстове. В 
доклада „Êъм въпроса за синонимията 
в старобългарския език (с оглед на тер-
минологичната лексика в Йоан-Екзар-
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ховия превод на De fide orthodoxa“ Ò а- 
т я н а  È л и е в а (Ñофия) разгледа при-
чините за вариативността при термино-
логичната лексика в исторически план 
и разкри как кирило-методиевските тра-
диции с оглед на специфичната бого-
словска лексика се унаследяват и пре-
творяват в произведенията на преслав-
ските книжовници, в частност у Йоан 
Екзарх в превода му Небеса. Èзследо-
вателката описа развоя на синонимните 
редове при думите със специално зна-
чение в сравнение с данните от класиче-
ските старобългарски паметници и про-
следи тенденциите в други паметници 
от Преславското книжовно средище, 
в чийто текст присъстват съответни-
те синоними (макроравнище на езика). 
Áяха посочени следните възможности: 
употреба на едни синоними при пълно 
отсъствие на други; съсъществуване и  
взаимозамяна; преобладаваща употреба. 
Òака, за разлика от досегашните ана-
лизи, в които подходът към пробле-
ма е текстологически и се разглеждат 
двойки думи, традиционно противо-
поставяни една на друга като хроно-
логично или ареално маркирани, в из-
следването се преразглежда въпросът 
за т.нар. преславизми и кириломето-
диевизми като част от една езикова 
система.

На общото индоевропейско митоло-
гично и ритуално наследство за чест-
ването на пролетта беше посветен 
докладът на М а р т и н  Ã о л е м а 
(Áанска Áистрица) „Îт книжния графо-
лект към устното присъствие: бележки 
за възможни византийски литургиче-
ски ко рени на великопостните пролетни 
девически обреди и игри сред запад-
ните славяни“ (Od knižného grafolektu 
k orálnemu predvedeniu: poznámky k 
možným byzantským liturgickým koreňom 
vel’kopȏstnych jarných dievčenských 

obradov a hier u západných Slovanov)4. 
В центъра на изследването беше при-
съствието на архаични конфигурации и 
елементи в два текста на византийската 
и славянската великопостна литургия, 
свързани с пролетните ритуали – Вели
кия канон на св. Андрей Критски и ви-
зантийската легенда Житието на Ма
рия Египетска. Áеше обърнато внима-
ние на различни варианти на името на 
главния участник в пролетните ритуа-
ли, най-често срещаното от които – Õе-
лушка, Õеличка – беше обяснено като 
фонетична и семантична адаптация на 
гръцкия литургически термин eleison 
‘милостив’ или славянското allilúia. Ñ 
интерес беше посрещната и разработ-
ката на Ò а т я н а  Ð о ж д е с т в е н с к а 
(Ñанкт Петербург) „Áиблейски и литур-
гически надписи върху стените на църк-
вите в стара Ðусия“ (On the biblical and 
liturgical wall-inscriptions in the Churches 
of Old Rus’), посветена на езиковия ас-
пект в изучаването на библейските и ли-
тургическите цитати, включени в ком-
позицията на фреските в църкви от ÕІІ 
до ÕV в. Палеографските и правописни-
те черти, както и особеностите на текста 
на проучваните надписи ги характери-
зират като литургически текстове, отра-
зяващи нормите на езика, употребяван 
в средновековна Ðусия. В същото време 
те съдържат редица регионални особе-
ности и могат да допринесат за уточ-
няването на датировката на фреските.

В заключение с голямо задоволство 
ще отбележа, че проведената между-
народна научна конференция „Ãоли са 
всички народи без книги“ остави впе-
чатление за един от най-авторитетните 

4 Целия текст на изследването виж на адрес: 
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/15/SMS-2012-08_
golema.pdf
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научни форуми през последните годи-
ни. Îтличната организация, високото 
равнище на изнесените доклади, оживе-
ните дискусии и творческата атмосфе-
ра, която съпътстваше работните засе-

дания, участието на голям брой млади 
учени свидетелстват, че кирило-мето-
диевската проблематика е важна част 
от съвременната европейска хуманита-
ристика. 

Веселка Желязкова,
Кирило-Методиевски научен център – БАН


