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Мая Иванова (София, България)

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАНИЦИ И ГРАНИЧНОСТ 
В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ: ГРАДСКОТО И БИБЛЕЙСКОТО“  

На 3 и 4 октомври 2019 г. в София бе про
ведена международна научна конферен
ция на тема „Граници и граничност в юж но 
славянските култури: градското и библей
ското“. Тя бе организирана от Кирило
Методиевския научен център при Българ
ската академия на науките (КМНЦ–БАН), 
Института за литература при БАН (ИЛ–
БАН) и Института по славистика на Пол
ската академия на науките (ИС–ПАН)1. 
Тези три научни институции са свързани 
с два междуакадемични проекта: „Гра
ници и граничност: библейски модели и 
тяхното влияние в южнославянските ли
тератури и култури от Средновековието  
до Новото време“ (2018–2020) между 
КМНЦ–БАН и ИС–ПАН, ръководен от 
проф. Славия Бърлиева и проф. Гражина 
ШватГълъбова2, и „Градът в динамика
та на културата“ (2018–2020) между ИЛ–
БАН и ИС–ПАН, ръководен от проф. Ана 
Стойкова и др Евелина Джевиецка3. Фо

1 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
2 „Granice i pogranicza. Modele biblijne i ich 

inspiracje w średniowiecznych i nowoczesnych 
literaturach i kulturach południowosłowiań 
s kich”, prof. dr hab. Slavia Barlieva, prof. dr hab. 
Grażyna SzwatGyłybowa, 2018–2020.

3 „Miasto wobec dynamiki kultury – refleksje i 
inspiracje południowosłowiańskich kultur i litera

румът, в който бяха изнесени 17 доклада, 
показа доброто сътрудничество и резул
татите от съвместната работа до момента 
на учените от България и Полша. Осъще
ствяването му бе частично финансирано 
от Министерството на образоването и на
уката по Националната научна програма 
„Културноисторическо наследство, на
ционална памет и обществено развитие“4 
и бе подкрепено от Института по етноло
гия и фолклористика с Етнографски му
зей към БАН в качеството му на домакин. 
Не на последно място трябва да се отбе
лежи, че форумът бе част от програмата 
на научните събития, с която през 2019 г. 
се отбеляза 150годишнината на БАН. 

Конференцията бе открита от С л а в и я 
Б ъ р л и е в а – директор на КМНЦ,  
А н а  С т о й к о в а  от ИЛ и Г р а ж и н а  
Ш в а т  Г ъ л ъ б о в а, ръководител на 
секцията по литературознание и култу
рология на ИС–ПАН. Участниците бяха 
приветствани от ръководството на БАН в 
лицето на проф. Й о а н а  С п а с о в а – се
кретар на направление „Културно наслед
ство и национална идентичност“. Спе

tur od Średniowiecza do ponowoczesności”, prof. 
dr hab. Ana Stoykova, dr Ewelina Drzewiecka, 
2018–2020.

4 Решение на МС № 577 от 17 август 2018 г. 

PALAEOBULGARICA / ÑÒÀÐÎÁÚËÃÀÐÈÑÒÈÊÀ, ÕLIV (2020), 1



144

циален гост на тържественото откриване 
на конференцията бе новият извънреден 
и пълномощен посланик на Република 
Полша в България, Негово Превъзходи
телство гн М а ч е й  Ш и м а н с к и, чий
то професионален път като филолог през 
годините е бил свързан и с ИС на ПАН.  

Седемнадесетте доклада бяха изнесени 
в рамките на общо 4 заседания, във всяко 
едно от които беше отделено време и за 
дискусия. В първото заседание, предсе
дателствано от Гражина ШватГълъбова, 
бяха изнесени 4 доклада. Единственият 
участник от Словения – Н е ж а  З а й ц  
(Любляна), изложи своя анализ, посве
тен на Максим Грек: „Св. Максим Грек 
(Михаил Триволис, Арта, ок. 1470 – преп. 
Максим Грек, Москва, 1556) и библей
ските пасажи за безкрайните простран
ства“ (Neža Zajc. “St. Maximos the Greek 
(Mihail Trivolis, Arta, c. 1470 – преп. Мак
сим Грек, Moscow, 1556) and the Biblical 
Passages of Spaces to Eternity”). Младата 
изследователка уточни понятието „прос
транство“ в творчеството на Максим Грек 
– преди всичко в неговия превод от гръц
ки на руски език на Тълковния псалтир 
(осъществен през 1521–1522 г.), както 
от лингвистична, така и от богословска 
гледна точка, като направи паралели меж
ду езика на Псалтира и езика на Мойсе-
евото петокнижие, книгите на пророци
те Исай и Йеремия. В заключение бе фор
мулиран изводът, че прочитът на Максим 
Грек на псалмите и съпровождащите ги 
текстове отваря възможността за интер
претация на ролята на свещения и поети
ческия език на Библията. 

Докладът на А н а  С т о й к о в а (Со
фия) „Неизвестен препис на славянската 
Книга Енох (2 Енох) (Предварителни бе
лежки)“ също беше посветен на средно
вековна творба, която засяга проблема за 
пространството, границата и преминава
нето на границата (между земното и не
бесното). В него изследователката въведе 

в научно обращение неизвестен препис 
на славянската Книга на Енох (2 Енох), 
който се намира в молдовски ръкопис от 
ХVI в. от Библиотеката на Румънската 
академия в Букурещ, № 552. Текстът на 
преписа бе разгледан на фона на досегаш
ната ръкописна история, като бе уточне
но, че той се отнася към т.нар. пространна 
редакция, от която до момента са извест
ни само четири преписа. Според първона
чалния анализ на А. Стойкова той е много 
близък на другия, отдавна известен в нау
ката молдовски препис J. Подробното из
следване на новооткрития препис и пуб
ликацията му предстоят.

Във „Велиславовата библия и еван
гелизаторските мисии в нея“ С л а в и я   
Б ъ р л и е в а (София) запозна аудитория
та с този латински пергаментен памет
ник, създаден в десетилетието до 1350 г., 
който днес се пази в Националната биб
лиотека на Чехия, в бившия йезуитски  
колегиум Клементинум, именуван на по
ръчителя си – пражкия каноник Велислав. 
По жанр Велиславовата библия принад
лежи към книгите с духовнодидакти
ческо съдържание, в които водеща роля 
имат илюстрациите, а краткият текст е 
само допълнение към тях. Поради тази 
причина редица изследователи я опреде
лят като Biblia pauperum, т.е. Библия на 
бедните, нещо като средновековнорене
сансов комикс. Специално внимание Сл. 
Бърлиева обърна на изображенията към 
цикъла за чешките покровители св. Люд
мила и св. Вацлав, поместен на л. 180r–
188r, където историята на покръстването 
в християнската вяра е включена в ма
щабния процес на човешкото спасение. 
Илюстрацията на л. 181r изобразява акта 
на покръстване на княз Борживой. Без да 
навлиза в подробности, Сл. Бърлиева на
прави паралел с подобни изобразителни 
практики, например със стенописа „По
кръстването на княз Борис I“ от Арапов
ския манастир. 
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В доклада си „Една редакция на служ
бата за св. Петка Търновска, с неизвес
тен канон за четвърти глас, в ръкописи от 
ХVІ–ХVІІ в. в Народната библиотека във 
Варшава“ Р а д о с л а в а  С т а н к о в а 
(София), проучвайки десет преписа, раз
гледа найпопулярната полска редакция 
на службата за св. Петка Търновска (Па
раскева Епиватска) с два кръстосани ка
нона за осми глас (известен от наречената 
от изследователката „видинска служба“) 
и за четвърти глас (неизвестен досега в 
други поранни преписи). Дискутирани 
бяха въпросите дали това е нова служба 
(поради поместените в нея множество 
нови химнографски компоненти, неиз
вестни в предходната писмена традиция) 
и по какви пътища тази редакция е дос
тигнала до средновековното Полско крал
ство. В заключение Р. Станкова изказа 
мнението, че службата вероятно е напи
сана по повод полагане на мощите на све
тицата в храм, посветен на нейното име, 
през ХV или ХVІ в. (може би в Констан
тинопол) и впоследствие преведена, най
вероятно в Румъния, във връзка с оконча
телното установяване на мощите.

Второто заседание бе ръководено от 
Ана Стойкова и в него представиха до
кладите си трима участници. Един от го
лемите християнски празници, посветени 
на Св. Богородица, бе в центъра на ана
лиза на И с к р а  Х р и с т о в а  Ш о 
м о в а (София): „Празникът Въведение 
Богородично и пътят към храма“. Като 
привлече различни средновековни песен
ни и ораторски произведения, битували в 
старобългарската литургическа практи
ка (Старобългарският канон за Въведе-
ние Богородично; Словото за св. Миха-
ил Воин от Патриарх Евтимий; Първо и 
Второ слово за Въведение Богородично 
от Герман Константинополски; словата за 
този празник, написани от Тарасий Кон
стантинополски; Георги Никомидийски 
и Теофилакт Охридски), авторката про

дължи съпоставките с изображенията (от 
източната и западната средновековна жи
вопис до ренесансовите изображения и 
тези от ново време). Във всички посоче
ни творби И. ХристоваШомова просле
ди мотива за пътя към храма и граничната 
трансформация от земното към свещено
то – приемането на момичето, което ще се 
превърне в Богородица, в Светая Светих. 

На мотива за падането на столичен град 
в ръцете на чужденци друговерци бе пос
ветил доклада си „Завладяването на Тър
ново като митичен сюжет“ Н и к о л а й   
А р е т о в (София). Докладчикът пред
стави конкретното трагично събитие, кое
то през 1393 г. променя историята на бъл
гарската държава, чрез интерпретацията 
му в средновековните български тексто
ве, но разшири хронологичните граници, 
като включи и произведения от ХIX в. В 
търсенето на митологичен модел обаче  
Н. Аретов се върна назад във времето – той 
посочи като много сходно събитие завла
дяването на Константинопол през 1453 г.

На посъвременни социални феномени 
бе посветен докладът на Е в а  В р у б л е в 
с к а  Т р о х и м ю к (Варшава) „Изра
зяване на ценности. Градско граждан
ско движение в Белград и Загреб“ (Ewa 
WróblewskaTrochimiuk. “Performing va
lues. Urban citizenship in Belgrade and 
Zagreb”). Изследователката от години ра
боти върху проблемите на популярната 
градска култура и нейната роля в проце
са на оформяне на националната иден
тичност на Балканите, и поспециално в 
страните от бивша Югославия. И сега тя 
ни предложи анализ на две градски про
тестни движения: първото, формирано 
в Белград срещу инициативата „Beograd 
na vodi“ (2015 г.), и второто – в Загреб, 
срещу градоустройственото решение за 
застрояване на конкретна градска площ 
(2018 г.). Противопоставяйки едно на дру
го понятията urban citizenship („градско“ 
гражданство) и nation state citizenship (на

10 Палеобулгарика, кн. 1
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ционално гражданство), Е. Врублевска
Трохимюк формулира ценностите, с кои
то участниците в двете градски движения 
се идентифицират, и стигна до извода, че 
източниците на тези ценности може да 
бъдат открити в библейската традиция. 

Ръководеното от Николай Аретов тре
то заседание бе посветено на различни
те аспекти на понятието „граница“: гра
ницата като локализация, границата като 
норма и границата като психологическо 
състояние. В доклада си „Извън граници
те на средновековното общество“ Д е с и 
с л а в а  Н а й д е н о в а (София) насо
чи вниманието си към социалните групи 
и малцинства в средновековното обще
ство, характеризиращи се с определена 
степен на анормалност, маргиналност и 
изключеност. Тя подробно разгледа об
раза на „другия“, „изключения“ в кано
ничното право, каквито са еретиците и 
представителите на различните религи
озни общности – латини, арменци, евреи, 
мюсюлмани. Между тях и православни
те християни в славянските пенитенци
ални текстове са поставени ясни и регла
ментирани граници, които не е трябвало 
да бъдат нарушавани. Предлагайки свой 
новобългарски превод на тези текстове, 
изследователката формулира три групи 
правила в отношенията на православните 
християни с различните от тях: а) които 
се отнасят до приемащите православно
то християнство; б) които се отнасят до 
забрана на храни; в) които регламентират 
браковете с друговерци.

Г р а ж и н а  Ш в а т  Г ъ л ъ б о в а  
(Grażyna SzwatGyłybowa) (Варшава) бе 
озаглавила доклада си „Мостове и кана
ли. Границите в практиките на български
те хаджии. Случаят Михаил Маджаров“. 
Публицистичната книга на българския 
политик и интелектуалец „На Божи гроб 
преди шестдесет години и днес. Споме
ни, пътни бележки и впечатления“ (изда
дена 1929 г.) беше в основата на предста

веното изследване. Макар творбата на М. 
Маджаров да е доста различна от кано
ничните образци на поклонническите пъте 
писи, тя беше разгледана в контекста на 
други запазени свидетелства на българ
ски хаджии от ХIХ в. Проблемът, който 
вълнува Гр. ШватГълъбова при съпос
тавката, е какви стратегии може да бъдат 
откроени за преодоляването на границите 
в рамките на разнородното в културно от
ношение пространство между български
те земи, Цариград, Александрия, Кайро, 
Йерусалим и обратно. За да ги формули
ра и подреди в система, тя използва мета
форите за моста и канала, чрез които се 
осъществява идеята за контакта между 
различните географски и културни прос
транства; за преобразуването на прос
транството и организацията му в съответ
ствие с човешките нужди; като на тях се 
гледа и като на средство за преодоляване 
на различията. 

На градската сакрална топография в 
средновековния Пловдив бе посветен до
кладът на К а м е н  С т а н е в (София) 
„За локализацията на една средновеков
на църква във Филипопол (Пловдив) по 
данни на френския пътешественик Льо
февр“. След направен преглед на налич
ните писмени данни за църкви от Средно
вековието и ранния османски период ав
торът се спря на сведението на Льофевр, 
минал през града през 1611 г. Френският 
пътешественик се е движил по главната 
градска улица и е оставил кратко, но мно
го точно описание. В него споменава за 
малка църква в западното подножие на 
Тексим тепе, която била превърната от 
турците на джамия. Точно в този район 
през 2014 г. е проучен част от некропол, 
функционирал през XIV–XVII в. Това 
дава основание на К. Станев да изкаже 
хипотезата, че некрополът и църквата са 
били свързани.

В рамките на това заседание Т а т я н а  
И л и е в а (София) направи презентация 
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на интерактивната карта „Св. Седмочис
леници в паметта на българските сели
ща“, изработена с помощта на демовер
сията на програмата “Google my maps” 
и снабдена с богат справочен и илюстра
тивен материал. На картата може да бъде 
открито точното разположение на повече 
от 1000 обекта, свързани с паметта на све
тите братя Кирил и Методий или техни
те ученици и приемници: църкви, образо
вателни и културни институции, улици и 
площади, паметници у нас и сред българ
ската диаспора в чужбина. По този начин 
може да се види нагледно как се съхра
нява и пренася паметта на светите братя 
и тяхното дело времево и пространствено 
(териториално).

На четвъртото заседание, водено от Мая 
Иванова, бяха прочетени четири доклада. 
В „До коньчины свѣть съ тьмоѭ: Грани
ци и граничност в Книга Йов“ А н д р е й 
Б о б е в (София) набеляза част от образ
ните средства (граница, предел, черта, 
мяра, край и др.), използвани в библей
ската книга за очертаването на ограниче
ността на човешкото спрямо безгранич
ността на Божественото. Докладчикът 
направи опит да изясни сериозните пре
дизвикателства, които старобългарските 
преводачи е трябвало да преодолеят, за да 
предадат правилно заложения в Книга на 
Йов богословски потенциал. Съпоставка 
на човешкия мащаб (с неговата наглед
на обозримост и ясна очертаност) спря
мо Божествения (с неговата необятност) е 
само едно от средствата за реализация на 
този потенциал. Задачата на преводачите 
допълнително е била усложнена от мре
жата от християнски конотативни връзки, 
с които текстът е обгърнат през вековете 
– богословски, литургически, иконограф
ски и дори фолклорни. 

В своето проучване „Мною царие цар
ствуют...“ (Пр. 8:15): владетелската пре
мъдрост в Житието на св. Симеон Сръб-
ски от св. Сава“ Н и н а  Г а г о в а (София) 

анализира семантиката на образа на агио
графския герой и посланието на текста 
въз основа на библейските и литератур
ните цитати и връзки, развиващи темата 
за Премъдростта. Житието бе поставено 
в контекста на ранната православна сла
вянска традиция, свързана с утвърждава
нето на собствените християнски инсти
туции на властта и пантеона на собстве
ните светци. Изводите си Н. Гагова под
крепи и обогати с нагледни примери от 
иконографската художествена програма, 
засвидетелствана в църквите от мана
стирския комплекс Студеница.

И в а  Т р и ф о н о в а (София) предста
ви разработката си на тема „Есхатологи
чески топоси в каноничния библейски на
ратив и техните реминисценции“, в който 
разгледа географските топоними, засви
детелствани в Апокалипсиса, и тяхното 
предаване в славянските преписи от ХIII 
до XVII в. в сравнение със съвременните 
им съответствия. Обект на историкокул
турологичен и лингвистичен анализ бяха 
имената на седемте раннохристиянски 
църкви в Асия: Ефес, Смирна, Пергам, 
Тиатир, Сарди, Филаделфия и Лаодикия 
(Ап. 1:11), както и Патмос, Сион, Ефрат, 
Гога и Магога, Содом и Египет, не на по
следно място Новият Йерусалим – „сли
защ от Бога, от небето, стъкмен като не
веста, пременена за своя мъж“ (Ап. 21:2), 
а и Вавилон, „майка на блудниците и на 
земните гнусотии“ (Ап. 17:5).

Съвременна литературна тема бе застъпе
на в доклада на Р у м е н  Ш и в а ч е в (Со
фия) „Град Йерихон в поетиката на Ни
колай Тончев“. Докладчикът концентри
ра вниманието си върху образа на биб
лейския град в творчеството на българ
ския поет Николай Тончев. В своя анализ 
той изясни, че мотивацията за търсене на 
теми и образи от страна на поета, както 
и оригиналните художествени трактовки 
идват от неговата религиозна житейска и 
творческа нагласа. 
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Темата за библейските мотиви в най
новата българска литература бе продъл
жена и в петото заседание, ръководено 
от Славия Бърлиева. В разработката си 
„Граници и граничност: за богословското 
и естетическото новаторство в два романа 
на Теодора Димова“ (Ewelina Drzewiecka. 
“Boundaries and Frontiers: About the 
theological and aesthetical novelty in two 
novels by Theodora Dimova”) Е в е л и н а  
Д ж е в и е ц к а (София) направи съпос
тавителен анализ на два от новите романи 
на българската писателка Теодора Димо
ва – „Марма, Мариам“ (2010) и „Първи
ят рожден ден“ (2016). Изследователката 
беше на мнение, че и двете произведения 
може да бъдат разгледани като съвремен
ни апокрифи, защото в тях библейският 
разказ за Исус е използван, за да предло
жи в еднаква мяра естетическата и теоло
гически вярната визия за него. Според Е. 
Джевиецка търсенето на такова равнове
сие от страна на авторката Т. Димова няма 
за цел да бъде създадена пародия или бо
гохулство, каквито могат да се очакват 
от постмодерната деконтекстуализация 
и преценка на традицията. Спирайки се 
на редица примери от двата анализирани 
романа, Е. Джевиецка потърси отговор на 
два важни въпроса: как да бъде перифра
зирана библейската история, така че тя да 
остане непокътната от богословска глед
на точка, и как да се актуализира екзис

тенциалният потенциал на Библията и 
едновременно с това да се постигне ори
гинално художествено послание.

Изследването на М а я  Г о р ч е в а 
(Пловдив) „От другата страна на браз
дата: първите срещи на беглеца оттатък 
границата“ борави с множество събра
ни наративи, поделяйки ги на две: кога
то се разказва от позицията на беглеца 
(прекрачващия границата) и когато се го
вори от позицията на наблюдателя (като 
са разграничени персоналните и институ
ционалните гледни точки). Изследовател
ката въведе още една подялба: фактоло
гични (свидетелски) и фикционални (ли
тературни) разкази, като основната ѝ цел 
беше да достигне до парадигматизация на 
изследвания материал. 

Трябва да се каже, че участниците в 
конференцията успяха да изложат своите 
тези, но и да дискутират върху тях – не 
само в рамките на конферентните секции, 
но и извън техните граници. В заключи
телните си думи проф. Гражина Шват
Гълъбова посочи като постигнат резул
тат разработването на разнообразна про
блематика, породена от тематичността на 
двата проекта; обединяване на различни 
по хронология и методология научни за
дачи; създаване на диалогичност между 
утвърдени в хуманитарните науки спе
циалисти и представителите на помла
дото поколение.

Мая Иванова, 
Кирило-Методиевски научен център – БАН


