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Нели Ганчева (София, България)

МЕЖДУНÀÐÎДНÀ НÀУЧНÀ ÊÎНФЕÐЕНЦÈЯ  
„ÐЕËÈÃÈÎЗЕН ÐÀЗЦВЕÒ. ÁÚËÃÀÐÈЯ XIII–XV ВЕÊ“

На 12–13 юли в Ñофия се състоя между-
народната научна конференция „Ðели-
гиозен разцвет. Áългария XIII–XV век“, 
организирана от Êирило-Методиевския 
научен център към Áългарската акаде-
мия на науките (ÊМНЦ–ÁÀН) и Нацио-
налния център за научни изследвания на 
Франция (Centre national de la recherche 
scientifique – CNRS), с подкрепата на 
Посолството на Франция и на Френския 
културен институт в Áългария и със  
съдействието на Èнститута за етноло-
гия и фолклористика с Етнографски му-
зей към ÁÀН (ÈЕФЕМ). Êонференцията 
бе част от програмата с научни съби-
тия, с която се отбелязва 150-годишни-
ната на ÁÀН. В научния форум участ-
ваха български, френски и италиански 
специалисти в областта на медиевисти-
ката и византинистиката, които обеди-
ниха усилията си в изследване на духов-
ния живот в Áългария и на Áалканите 
през XIII–XV в. Ñилно впечатление на-
правиха два факта от организацията на 
конференцията – грижливо подбраната 
тема, успяла да фокусира разнородни 
изследователски интереси, както и при-
съствието на млади учени, каквито бяха 
повечето от участниците. 

Êонференцията бе открита с привет-
ствия на Ñ л а в и я  Á ъ р л и е в а, 
директор на ÊМНЦ, М а р и - Е л е н   
Á л а н ш е, представител на CNRS, ла-
боратория „Èзтокът и Ñредиземномо-
рието. Византийският свят“ (Orient et 
Méditerranée. Monde byzantin), и П е т к о   
Õ р и с т о в, директор на ÈЕФЕМ.  
Ñл. Áърлиева изрази задоволството си 
от факта, че форумът дава възможност 
да се възроди българо-френското сът-
рудничество, което със забележител-
ните си примери оставя трайна следа 
в научния и културния живот на Áълга-
рия. Òя подчерта, че темата на конфе-
ренцията разширява изследователската 
парадигма на ÊМНЦ и очертава нови 
възможности за проучване на кирило-
методиевските традиции в политиче-
ския и религиозния живот на среднове-
ковна Áългария. В своето приветствие, 
произнесено на български език, М.-Е. 
Áланше сподели радостта си от факта, 
че няколкогодишните двустранни уси-
лия по изработване на концепция за 
българо-френско сътрудничество са 
увенчани с успех. Òя подчерта убеде-
ността си, че избраният подход за про-
учване на политическото и културното 
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развитие на Áалканите през XIII–XIV в.  
чрез изучаване на южнославянските 
извори (български и сръбски) е верен, 
защото византинистиката не трябва да 
пренебрегва изворите за историята на 
южните славяни. М.-Е. Áланше бла-
годари на ÊМНЦ, ÈЕФЕМ, на Посол-
ството на Франция и Френския културен 
институт в Ñофия, както и на CNRS за 
организирането на форума. Плановете 
за бъдещо сътрудничество включват 
съвместно българо-френско участие в 
поредния XXIV конгрес по византинис-
тика през 2021 г. в Èстанбул с кръгла 
маса на тема „Ðъкописни свидетелства 
за историята на исихазма през XIV в.“

Първата научна сесия започна с до-
клада на Д и м о  Ч е ш м е д ж и е в (Ñо-
фия–Пловдив) „Цар Йоан Àлександър 
– разцвет преди катастрофата!?“, пос-
ветен на управлението на българския 
цар Йоан Àлександър (1331–1371). Àв-
торът издигна тезата за необходимост-
та от различен историографски подход 
при интерпретирането на известните 
факти от периода на царуване на Йоан 
Àлександър, при който оценката за тях 
невинаги е еднозначна. Áезспорно е, че 
първият период от неговото управление 
е успешен – умело използва византий-
ските междуособни борби за територи-
ално разширение на Áългария и урежда 
отношенията със Ñърбия, вследствие 
на което успява да стабилизира българ-
ската държава. Ñъщо така бе изтъкната 
ролята му за културното и духовното 
издигане на Áългария, засвидетелства-
на в изворите. Д. Чешмеджиев под-
черта, че той е владетелят с най-много 
сведения в домашните извори: надписи, 
ръкописи, богат изобразителен матери-
ал (миниатюри и стенописи). Èмето на 
Йоан Àлександър е записано в бележки 
и приписки в много ръкописи, което 
показва приноса му за културния и за 
религиозния разцвет в Áългария. Значи-

телна част от изворите съдържат пох-
вали за неговата дейност като ктитор 
на български църкви и манастири. За 
пиетета му към книгата свидетелстват 
запазените изключително ценни ръко-
писи от владетелската библиотека. Áо-
гатият изворов материал очертава об-
раза на цар Йоан Àлександър като ме-
ценат с отношение към книжовността, 
изкуството и религията, съпричастен 
към идеите на исихазма. В същото вре-
ме обаче в края на неговото царуване 
Áългария е разпокъсана, голяма част от 
българските земи попадат под осман-
ска власт, а скоро след това българска-
та държава е унищожена от османците. 
Поставеният от Д. Чешмеджиев въпрос 
дали това е парадокс или закономер-
ност породи оживена дискусия. Участ-
ниците в нея подчертаха, че приносът 
на цар Èван Àлександър за развитието 
на книжовността и изкуствата трябва да 
заема важно място в цялостната оценка 
за управлението му. Не е случаен фак-
тът, че трите най-богато илюстрирани 
български ръкописа са изработени по 
негово време: Манасиевата хроника 
(1335–1345); Четириевангелието на 
цар Иван Александър (1355–1356) и То-
мичовият псалтир (1360). Прозвуча и 
идеята за връзката между исихазма и 
любовта към книгата през XIV в., на 
която става изразител самият владетел.

В „Понятието „Църква-майка“ през 
XIII–XIV век: Йерусалим, Ðим, Êон-
стантинопол, Òърново“ (Marie-Hélène 
Blanchet. “La notion ďEglise-m˜re aux 
XIII ͤ–XIV ͤ siècles: Jé rusalem, Rome, Con-
stantinople, Tar no vo”) М а р и - Е л е н   
Á л а н ш е (Париж) поясни, че двойната 
метафора „Църква-майка“ и „Църква-
дъщеря“ започва да се използва през ве-
ковете, за да се характеризират отноше-
нията между православните автокефал-
ни църкви и да се обозначи йерархич-
ната връзка между тях. В исторически 
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аспект определението „Църква-майка“ 
се прилага последователно към Йеруса-
лимската, Ðимската и Êонстантинопол-
ската църква, за да се подчертае превъз-
ходството им над всички други църкви, 
първенството им като положение и 
влияние. По отношение на славянския 
свят това определение е приложено към 
църквата в Òърново. През XIII–XIV в. 
средновековна Áългария и нейната сто-
лица Òърново се превръщат в един от 
стожерите на Èзточното православие. 
Патриаршеската катедрала „Възнесе-
ние Õристово“ на хълма Царевец става 
„майка“ на църквите във Второто бъл-
гарското царство, а Òърново – средо-
точие на монашеството от Áалканския 
полуостров. В подкрепа на изнесените 
факти М.-Е. Áланше приведе богат из-
воров материал: откъси от библейски 
и богослужебни книги, Разказа за въз-
становяването на Българската пат-
риаршия през 1235 г. (Борилов сино-
дик), Писмото на папа Инокентий III 
до византийския император Алексий 
III от 1198 г., Писмото от името на 
патриарх Георги II Ксифилин до папа 
Целестин III от края на XII в., Писмо-
то на българския цар Калоян до папа 
Инокентий III от 1202 г.

В доклада на Ë ю б а  È л и е в а (Ñо-
фия) „Áългарското паство между Îх-
рид и Òърново в началото на ÕIII век“ 
бе разгледана ролята на Îхридската 
архиепископия като приемник на Áъл-
гарската църква в земите с българско 
население, останали извън обхвата на 
Áългарското царство през ÕIII в., в 
контекста на историческите събития в 
Югоизточна Европа в началото на пе-
риода и политическите промени, довели 
до съответните изменения в църковната 
организация на Áалканите. Ñпециално 
внимание бе отделено на дейността на 
Димитър Õоматиан, който е охридски 
архиепископ в периода 1216–1234 г. Áе 

изтъкната неговата роля за отстояване 
на независимостта на Îхридската архи-
епископия пред Êонстантинополската 
патриаршия, както и толерантността му 
към българските поданици. Êнижовно-
то наследство на Димитър Õоматиан, 
което е важен изворов материал, свиде-
телства за благоговейното му и покро-
вителствено отношение към българска-
та книжовност и нейните представители 
– той признава каноничността на бъл-
гарските църковни книги, пише Крат-
ко житие на св. Климент Охридски и 
канони в негова чест.

На манастирите Парория, Êефала-
рево (Êилифарево) и „Ñв. Òроица“ и 
тяхното значение за религиозното и 
кул турното развитие на Áългария през 
XIV в. бе посветен докладът на М а р к о   
Ñ к а р п а (Ñофия) „Манастири Паро-
рия, Êефаларево (Êилифарево), „Ñв. 
Òроица“: религиозен и културен раз-
цвет“. Áезспорно основополагаща роля 
в процеса на духовно съзряване на бъл-
гарските свещеници и книжовни дейци 
през XIV в. има Ãригорий Ñинаит (ок. 
1265–1346), който основава манастир-
ския комплекс в Парория, намиращ се 
вероятно на границата между Áълга-
рия и Византия. Парория става духовен 
център на гръкоезични, българоезич-
ни и сръбскоезични монаси, които под 
ръководството на Ãригорий усвояват 
учението на исихазма, и по-специално 
методиката на молитва и безмълвие. 
Неговият ученик Òеодосий Òърновски 
(ок. 1300–1362/1363) основава манасти-
ра в Êефаларево (Êилифарево), до Òър-
ново, в който също като своя учител 
обединява голямо духовно братство от 
съмишленици и последователи. Про-
цесът на религиозен и културен раз-
цвет в българските земи намира своето 
продължение в дейността на Евтимий 
Òърновски (ок. 1320/1330 – ок. 1402), в 
чиято езиково-правописна реформа се 
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отразява стремежът към преосмисляне 
на традиционните езикови и риторич-
ни средства и към превръщането им в 
средства на исихасткия изказ.

Докладът на Й о н е л  Õ е д ж а н 
(Париж) „Áългарските монаси в Ñърбия 
през XIV в.“ (Jonel Hedjan. “Les moines 
bulgares en Serbie au XIVe siècle”) насо-
чи вниманието на аудиторията към дей-
ността на българските монаси исихас-
ти, които поради османското настъп-
ление на Áалканския полуостров през 
втората половина на XIV в. са били 
принудени да се преместят в Ñърбия. 
Въз основа на анализ на биографията на 
Ефрем Печки, тясно свързана с преби-
ваването му като монах в Õилендарския 
манастир, където се сближава с видни 
исихасти, той проследи връзките му с 
исихазма, на който е отдаден до края 
на живота си след оттеглянето от пат-
риаршеския престол. Áеше представено 
и Житието на Ðомил Видински, който е 
друг известен представител на българи-
те исихасти в Ñърбия. Монашеската му 
дейност в Áългария и Ñърбия е пример 
за последователно следване на учение-
то на Ãригорий Ñинаит. Îсновавайки 
се на изворите за живота на български-
те монаси исихасти, чиято отличителна 
характеристика е голямата мобилност, 
Й. Õеджан акцентира върху мнението 
за развитието на исихазма като всепра-
вославно надетническо движение, което 
обединява славянските балкански страни.  

Проблемът за „Позицията на бъл-
гарската държава към Ëионската уния 
(1274 г.): извори и политически пред-
поставки“ бе предмет на доклада на  
Ê и р и л  Ã о с п о д и н о в (Ñофия). 
Àвторът се постара да отговори на въп-
роса доколко международната обста-
новка е оказала влияние върху българ-
ската позиция. Òой припомни, че през 
последните години в научно обрaщение 
са въведени нови извори, засягащи този 

проблем. Òова са две писма на папа 
Николай IV (1288–1292), от които става 
ясно, че правителството в Òърново се е 
отнесло благосклонно към обединение-
то на църквите. Òези сведения влизат в 
противоречие не толкова с известните 
към момента исторически извори, кол-
кото с отдавна установилото се в исто-
риографията убеждение, че търновската 
дипломация открито се е противопос-
тавила на съюза между Ðим и Êонстан-
тинопол. Îсновният проблем произти-
ча от обстоятелството, че сключената 
в Ëион уния обединява две сили, които 
са враждебно настроени. Òози акт зна-
чително усложнява междудържавните 
отношения в Централна и Югоизточна 
Европа и довежда до коренна промяна в 
политическата ориентация на някои от 
европейските сили. Заставени от съю за 
между Ðим и Êонстантинопол, те за-
почват да водят двойствена политика, 
търсеща баланса между собствените 
им интереси и даденостите на междуна-
родната обстановка. Под натиска на об-
стоятелствата се оформя и българската 
позиция към Ëионската уния в нейна 
подкрепа, така както това е засвидетел-
ствано в документите на ватиканската 
папска канцелария.

Îбект на изследване в доклада на  
Ñ т и л я н а  Á а т а л о в а (Ñофия) „Меж-
ду Ñтария и Новия Ðим: 12 гръко-ла-
тински схизми според св. Àнтонин Фло-
рентински (1389–1459)“ бе Хрониката 
на св. Антонин, съдържаща свидетел-
ства за българите и българските земи. 
Èзследователският интерес на авторка-
та обаче бе провокиран от любопитен 
фрагмент от третата част на писаната 
между 1456 и 1459 г. хроника, който е 
посветен на гръко-латинските схизми. 
По своя обем и характеристики този от-
къс прилича на своеобразен антигръцки 
трактат, чиито източници до момента 
са неясни. Ñт. Áаталова предложи хипо-
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тезата, че би трябвало да отнесем тази 
част от Хрониката на св. Антонин към 
оригиналните части в произведението 
и че е възможно авторът свободно да 
е използвал мотиви от византийски из-
точници, които обаче не е упоменал. В 
доклада бе отделено внимание на фи-
лологическите му умения, както и на 
използването на вътрешни препратки в 
текста. Êрайната цел на Ñт. Áаталова бе 
да покаже, че макар св. Àнтонин да се 
причислява към средновековните хро-
нисти и да не се отличава според някои 
изследователи с писателски дар, все пак 
той не е и обикновен компилатор. Áяха 
очертани перспективите за работа вър-
ху фрагмента, включващи подготовката 
на критическо издание и изследване на 
текста с цел установяване на източни-
ците, които е използвал св. Àнтонин.

В „Áиблейски преводи, образи и мо-
тиви: Èлия и Енох в текста на Àпока-
липсиса“ È в а  Ò р и ф о н о в а (Ñофия) 
представи образите на Енох и Èлия в 
славянския тълковен превод на Откро-
вение на св. Йоан Богослов с цел да се 
установи как те навлизат в ръкописна-
та традиция на тази библейска книга. 
Îбект на изследване бе Ãлава 11:3–11, 
в която двама Áожи свидетели са изпра-
тени на земята, за да пророкуват, както 
и коментарите на св. Àндрей Êесарий-
ски към Апокалипсиса, писани на гръц-
ки език през VI в. и свързаната с тях из-
точноправославна християнска писме-
на традиция. Àнализираният материал 
е ексцерпиран въз основа на работа с 
оригинални славянски ръкописни сви-
детелства от периода XIII–XVIII в., 
разпространени сред южните и източ-
ните славяни. Най-ранният съхранен 
препис на Апокалипсиса с тълкувания е 
от XIII в. и съдържа съкратена версия 
на коментарите. През XIV–XV в. кни-
гата Откровение е редактирана и до-
пълнена с пълния текст на коментарите, 

добавени са и илюстрации. Òя получава 
широко разпространение основно в рус-
ките земи (т.нар. „лицевые апокалип-
сисы“. 

Предложеният от Д е с и с л а в а  Н а й- 
д е н о в а (Ñофия) доклад „Пандекти-
те на Никон Черногорец и монашески-
те сборници от XIV в.“ се основава на 
проучване на текстовата история на 
т.нар. Псевдозонар (Номоканон на Ко-
телерий) – славянски каноничноправен 
сборник, чието възникване се отнася 
към началото на XIV в. и се свързва с 
книжовните центрове на Второто бъл-
гарско царство. При групирането на 
преписите се установява, че в част от 
ръкописната традиция към основния 
корпус от правила са добавени извадки 
от 57 глава от втория превод на Пан-
дектите на Никон Черногорец. Про-
учванията показват, че включването на 
57-а глава от Пандектите в различни 
по състав сборници от XIV столетие е 
често срещано явление. Òака например 
главата е включена в Ряповия сборник, в 
Кичевския сборник с Българския апок-
рифен летопис и в Деч. 75 (сборник от 
1370 г. от Áиблиотеката на манастира 
Високи Дечани, понастоящем съхраня-
ван в Народната библиотека на Ñърбия 
в Áелград). Òези наблюдения дават нова 
посока в изследването на Пандектите 
на Никон Черногорец като част от ръко-
писната традиция на разнообразните по 
състав монашески сборници – едно от 
най-характерните литературни явления 
на XIV в. 

За превода на основните тринитар-
ни понятия според южнославянската 
версия на Догматиката на св. Йоан 
Дамаскин от XIV в. говори Ò а т я н а   
È л и е в а (Ñофия) в „Òринитарната тер-
минология в южнославянския превод на 
„Догматиката“ на св. Йоан Дамаскин от 
XIV век“. Áеше представена концепту-
алната и езиковата страна на термини-
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те от тази подсистема на богословската 
терминология и бяха направени изводи 
за развоя на пласта специални бого-
словски наименования в историята на 
българския език. За целите на изследва-
нето е изготвен речник на тринитарните 
термини в южнославянския превод от 
XIV в. на Догматиката по изданието 
на Екхард Вайер от 1987 г. (Monumenta 
linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et 
dissertationеs. Bd. 25. Freiburg i. Br.). Дан-
ните от него са съпоставени с тези от 
излезлия през 2013 г. терминологичен 
речник на Йоан Екзарх към моногра-
фията на Ò. Èлиева „Òерминологичната 
лексика в Йоан-Екзарховия превод на 
De fide orthodoxa“.

Е к а т е р и н а  Д и к о в а (Ñофия) 
в „Adnominatio в търновския превод на 
синаксарните стихове за лятното полу-
годие“ поясни, че прилагането на рито-
рични фигури от групата adnominatio 
към собствени имена с цел подчер-
таване на тяхното буквално значение 
или на съзвучието им с други думи е 
характерен похват в гръцките синак-
сарни стихове, чийто автор е Õристо-
фор Митиленски. Àвторката предложи 
систематизация на случаите с употреба 
на adnominatio в търновския превод от 
XIV в. на синаксарните стихове за лят-
ното полугодие, като обърна внимание, 
че тези фигури са били трудни за пре-
вод, а понякога такъв е бил невъзможен. 

Наблюдението на Ò о т к а  Ã р и г о- 
р о в а (Ñофия), че във Второто българ-
ско царство култът към безплътните 
небесни сили е целенасочено възобно-
вен, бе подкрепено с множество приме-
ри в доклада Ј „Àрхангелският култ в 
иконографията от времето на Второто 
българско царство“. През разглежда-
ния период редица църкви и манастири 
се посвещават на архангелите и биват 
богато дарявани от българските царе. 
В стенописите архангелските образи 

присъстват във военни и император-
ски одежди. Òенденцията, характерна 
за източноправославната иконография, 
двойката архистратези на небесните 
сили Михаил и Ãавриил да бъде изо-
бразявана и почитана като пазител на 
входа към сакралното пространство на 
храма, навлиза и в Áългария, подчерта-
вайки апотропейната функция на анге-
лите. Òе присъстват и в композициите, 
представящи символични изображения, 
свързани с личността на Õристос и 
християнската есхатология. В изобрази-
телната традиция навлизат старозавет-
ни и новозаветни сцени от архангелския 
цикъл, появява се и разгърнат архангел-
ски цикъл. Умножаването на функциите 
на безплътните сили представя естест-
веното развитие на култа, изразено във 
все по-богатите иконографски програ-
ми на храмовете от периода.

Докладът на Д а н  Й о а н  М у р е- 
ш а н (Ðуан) „Ñпасяване на наследство-
то на Евтимий Òърновски. Вселенският 
патриарх Йосиф II, Молдова и Зограф“ 
(Dan Ioan Mureşan. “Sauver l’héritage 
d’Euthyme de Tărnovo. Le patriarche 
œcuménique Joseph II, la Moldavie et 
Zo g raphou”) очерта връзката между 
три средища, които имат пряко или 
косвено отношение към опазването на 
Евтимиевото дело след падането на 
Áългария под османска власт, а имен-
но – Молдова, Зограф и Êонстантино-
пол. Ñъществена част от книжовното 
наследство на Евтимий Òърновски и на 
Òърновската книжовна школа като цяло 
е пренесена от български духовници в 
северните княжества Молдова и Влахия, 
което представлява значителен принос 
към културното и духовното развитие 
по тези земи. Îт своя страна румън-
ските князе и воеводи от благодарност 
започват да помагат на българския 
Зо графски манастир. В доклада бяха 
подчертани и усилията на Вселенския 
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патриарх от български произход Йосиф 
II (1416–1439) за ограничаване на ос-
манското нашествие на Áалканите. Па-
триархът води активна дипломатическа 
кампания, която цели изграждането на 
общоевропейски съюз срещу набира-
щата сили османска държава. Убеден 
е, че единственият шанс за спасение на 
Áалканите е подобряване на отношени-
ята със Западна Европа и обединява-
не на Êатолическата и Православната 
църква. 

È р и н а  М а р к е з и н и (Áолоня) в 
„Плетение словес вчера и днес. Îт него-
вите български корени до съвременна-
та руска литература“ (Irina Marchesini. 
„Плетение словес вчера и сегодня. Îт 
его болгарских корней до современной 
русской литературы“) илюстрира при-
емствеността в литературата посред-
ством пример за взаимоотношенията 
между старорус ката и съвременната 
руска литература при използването на 
езикови и стилистични средства. Òакава 
приемственост се открива в романа на 
Ñаша Ñоколов „Училище за глупаци“ 
(1976), чийто езиков строеж според из-

следвалите го лингвисти е повлиян от 
стилистиката на староруската литера-
тура и преди всичко от стила „плете-
ние словес“. È. Маркезини припомни, 
че този стил, използван в староруската 
литература в края на XIV – началото 
на XV в. от Епифаний Премъдри, е съз-
даден в Òърновската книжовна школа 
по инициатива на Евтимий Òърновски. 
Посредством езиков анализ на откъс 
от романа авторката показа, че той 
представлява опит да се възстанови 
връзката с миналото, със староруска-
та литературна традиция, а чрез нея и 
с литературното наследство на Второто 
българско царство.

В словата си при закриване на конфе-
ренцията Мари-Елен Áланше и Марко 
Ñкарпа оцениха постигнатите резултати 
и благодариха на участниците в нея.

В заключение може да се обобщи, че 
разнообразието от гледни точки към из-
следваната проблематика и атмосфера-
та на сътрудничество и съзидателност 
по време на двудневния научен форум 
поставиха добра основа за бъдещи съв-
местни проекти.

Нели Ганчева,
Кирило-Методиевски научен център – БАН


