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Издателство на БАН, 1985. 740 с. 

Излезе от печат първият том на едно дълго-
очаквано от български и чуждестранни спе
циалиста . издание — Кирило-Методиевска 
енциклопедия. Изданието е посветено на 
1300-годишнината от основаването на бъл-
гарската държава и стана достояние на 
читателите в навечерието на тържественото 
чествуване 1100-годишнината от смъртта на 
великия славянски първоучител Методий. 
Кирило-Методиевската енциклопедия е ре-
зултат от плодотворното развитие на бъл-
гарската медиевистика през последните две 
десетилетия. Отразявайки постиженията 
на съвременната научна мисъл в световен 
мащаб, в труда особено се откроява прино-
сът на българските изследоватеЛи в обла-
стта на историята, културата, литературо-
знанието и изкуствознанието за всестран-
ното осветляване на едно епохално дело в 
историята на човечеството. 

По. своя замисъл изданието представля-
ва уникална по своя характер специали-
зйрана отраслова енциклопедия. Съдър-
жанието и обхватът на включения мате
риал се определят от широтата и значение-
то на Кирило-Методиевото дело, на веков-
ните му традиции и на историята на него-
вото проучване. В предговора се отбеляз-
ва: „Кирило-Методиевото дело не може да 
бъде отделено от цялостното развитие на 
българската култура през IX и X в. За-
това в енциклопедията се засягат всички 
области на обществения и културния жи
вот: писмо, език, история, литература, ар
хеология, изобразително изкуство, архи
тектура, приложни изкуства, музика, исто
риография на Кирило-Методиевото дело, 
извори, кирило-методиевски традиции в 
България и в славянския свят от IX в. 
до днес, библиография." (с. 5). Осъществя-
ването на този внушителен по мащабите 
си проект е обединило усилията на 90-чле-
нен авторски колектив (само за т. I) от 
няколко научни института на Българска
та академия на науките (Институт за ли-

С, 

тература, Институт за български език, 
Институт за история, Археологически ин
ститут, Кирило-методиевски научен цен-
тър, Институт по балканистика, Институт 
по изкуствознание, Институт по музико-
знание), Софииския университет „Климент 
Охридски", Търновския университет „Ки-
рил и Методий", Археографската комисия 
при Народната библиотека „Кирил и Ме
тодий", Духовната академия, Църковния 
историко-археологически музей и др. Съ-
ответно на многообразието от научни фак
та и на необходимостта от ерудираното им 
представяне в състава на редколегията ли-
чат имената на най-изтъкнати български 
учени: Бонго Ангелов, Димитър Ангелов, 
Станчо Ваклинов, Велчо Велчев, Емил 
Георгиев, Лиляна Грашева, П. Динеков 
(гл. редактор) Екатерина Дограмаджиева, 
Иван Дуйчев, Климентина Иванова, Хри-
сто Кодов, Стефан Кожухаров, Куйо Куев, 
Иван Леков, Кирил Мирчев, Дора Мирче-
ва, Светлина Николова. 

В предговора към т. I се подчертава, 
че основната организационна, съставител-
ска и редакторска работа е извършена в 
Секцията за българска литература до Ос-
вобождението при Института за литерату
ра. След като още в края на 60-те години 
възниква идеята за написване на Кирило-
Методиевска енциклопедия, е изработен 
словник от Л. Грашева, Е. Дограмаджие
ва, Кл. Иванова, Ст. Кожухаров и Св. Ни
колова, който съдържа около хиляда за
главия заедно с препратките. В словника 
са взети предвид съществуващите кирило-
методиевски библиографии, всички основ-
ни съчинения в славистиката, както и го-
лям брой изследвания по отделни въпроси 
в тази облает. В процеса на работа слов-
никът се обогатява с последните завое
вания на съвременното изворознание и 
теоретическа мисъл, с имената на редица 
учени с реализиран принос в кириломето-
диевистиката през последните години. 
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Кирило-Методиевската енциклопедия е 
съставена от няколко основни типа статии, 
конто имат различен обем и структурна 
специфика. 

На първо място това са обзорните ста
тии с" обобщителен характер, в конто са-
представени значителнй исторически, ези-
кови, литератур ни и културни проблеми 
и явления за Периода IX—X в. Те синте-
зират най-голямо количество факти, има-
Щи пряко или косвено отношение към де-
лото на славянските първоучители, пора-
ди което изложението им е най-простран-
но. В т. I статии от този тип например са: 
„Българската държава през IX—XI век" 
(Д. Ангелов), „Българската литература 
през IX—X век" (П. Динеков), „Българ-г 
ската църква през IX—X век" (Т. Събев), 
„Българското възраждане и делото на Ки-
рил и Методий" (Б. Ангелов), „Византия 
до началото на XIII в. (очерк на полити-
ческата история)" (Ив. Дуйчев), „Визан
тия и Рим (до края на IX век)" (Ив. Дуй
чев), „Византия и славяните (до началото 
на XIII век)" (Ив. Дуйчев), „Византий-
ската литература през IX век" (Хр. Ко
дов), „Византийскою изкуство през IX — 
X век" (К· Паскалева), „Живопис в Бъл-
гария през IX—X век" (Л. Мавродйнова), 
„Азбуки старобългарски" (П. Илчев), „Гла
голица" (П. Илчев), „Библия" (Сл. Вълча-
нов, Г. Царев), „Библиографии кирило-
методиевски" (Ив. Дуйчев), „Архитектура-
та в България през IX—XI. в." (Ст. Ва-
клинов), „Епиграфика старобългарска" 
(Ив. Добрев, К. Попконстантинов) и др. 
Всяка от обзорните статии, конто могат 
да се нарекат обстойни научни очерци по-
ради обхвата на отразените в тях култур» 
но-исторически феномени, е ориентирана 
преди всичко към дейността на Константин-
Кирил и Методий и нейните резултати — 
създаване на забележително по своята 
многостранност и художествени постиже
ния литературно и културно наследство. 
Авторите са обобщили извънредно обеми-
ста и разностранна според изследовател-
ските си насоки научна литература, изло
жили са една цялостна концепция за поли-
тическите и духовните процеси, в условията 
на конто първоапостолите творят своето 
дело. В редица случаи статиите съдържат 
оригинални приноси, плод на дългогодиш-
нн проучвания. Високата им стоиност се 
обуславя от стремежа не само изчерпател-
но да се изложат най-съществените обстоя-
телства, конто предопределят възниква-
нето, развоя и разцвета на старобългар-
ската писменост, нейните първоизточницн 
и историческата и съдба, но да сепокаже 
на широк фон общославянското и и общо-
европейско значение, мястото и в култур-
ния фонд на цивилизацията. 

Обособен дял от статиите представляв 
ват тези, конто са предназначени да раз-
гледат основните богослужебни книги, 

преведени от гръцки на старобългарски 
език през кир-ило-методиевската епоха.Пре-
водаческата дейност на Константин-Кир'ил, 
Методий и техните ученици и последо
ватели е една от първостепённите им за
слуги . като създатели на нов книжовен 
език. В т. I са включени статиите „ЕваН' 
гелие" (К: Мирчев, Ив.- Добрев) и „Апо
стол" (П. Пенев), в конто наред с история-
та на богослужебните текстовё преоблада-
ващо място е отделено на забеЛежител'ното 
майсторство, проявено при първите пре
води. Анализирани са творческите прин-
ципи, следвани ;при предаването:на текста, 
влиянието на българската народна рёч, 
взаимодействията с лексиката "и синтак
сиса на гръцките оригинали, механизмите 
на словотворчество, богатството на стили-
стичните похвати и т. н. Изтъкнати с а· не-
съмнените достоинства на Кирило-Мето-
диевия превод, който преди всичко се от-
личава със самостоятелно, неробуващо на 
буквализма отношение към текста. За ха-
рактеристиката на преводните текстовё 
допринасят още статиите „Балканизми в 
старобългарски език" (А. Минчева), „Гер-
манизми в старобългарски език" (Ив. До
брев), „Гръцко' влияние върху старобъл
гарски език" (П. Пенкова), написани -с ви
сок професионализъм. 

В друга група статии се разглеждат 
главните жанрове и поджанрове на средно-
вековната книжнина — напр-. „Житийна: 

литература" (Кл. Иванова) — обобщава-
щи най-характерните особености на жанра 
и изобразителните му принципи, като "се 
очертава неговото развитие от времето на 
първите преводи до края на средновеко-
вието. Тук могат да се отнесат и някои-
статии за дялове от старобългарската ли
тература, конто съдържат жанрово раз
нообразии произведения, обединени по 
идейната си насоченост — „Апокрифи" 
(Д. Петканова) и „Богомилска книжнина" 
(Д. Ангелов). Те допълват картината на 
преводното и оригинално книжовно твор
чество до края на X и началото на XI в., 
когато след съзидателиия дух на Златния 
век, изпълнен с оптимизма на един култу-
рен преврат, закономерно започва да зрее 
дух на социален протест и полемика с оф№ 
циалната църковна догма. 

Особено важно място в съдържанието 
на Кирило-Методиевската енц-иклопедия 
заемат статиите,'посветени на старобългар--
ските книжовни паметници. Както е извест
но, от същинската Кирило-Методиева епо~-
ха до нас не са достигнали ръкописи. Най-
старите паметницн, от края на X и от 
XI в., представляват преписи от изчезна-
ли протографи, за конто се приема, че отра-
зяват'добре особеностите на Кирило-Ме-
тодиевите преводи. Върху тях'съгдест'вува 
обширна научна литература, тъй като са 
основен извор за изучаване на старобъл-
гарския книжовен език. Схващането за 
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Ьбема и Датировката йа най-старите памет-
ници е съобразено със становищата на най-
изявените съвременни наши и чуждесхран-
ни учени, а също така и с практиката, уста-
новена при изработването на Старобългар-
ски речник в Секцията за история на бъл-
гарския език (Институт за български език). 
В т. I от енциклопедията са включени след-
ните глаголически и кирилски паметници: 
„Зографско евангелие" (Ив. Добрев), „Асе-
маниево евангелие" (Д. Минев), „Боянскн 
палимпсест" (Ив. Добрев), „Енински апо
стол" (Е. Дограмаджиева). Наред с кла-
сическите старобългарски ръкописи в ен
циклопедията са представени паметници в 
староруска, старосръбска и хърватска ези-
кова редакция, конто по произход се свърз-
ват с Кирило-Методиевата еноха: „Архан-
гелско евангелие" (М. Деянова), „Виенски 
листове" (Р. Златанова), „Вълканово еван
гелие" (М. Деянова) и др. Трябва да се 
отбележи, че статиите за старобългарските 
паметници показват значителните пости
жения на българскнте изследователи. До-
статъчно е да се спомене, че Енннският 
апостол — най-старият запазен препис на 
апостолски текст в славянската писме-
ност — е издаден от К. Мирчев и Хр. Ко
дов, еъпроводен от образцово палеограф-
ско и езиково проучване, а Боянският па
лимпсест и част от Зографското еванге
лие — Зографският палимпсест, са разче-
тени, проучени и издадени от Ив. Добрев. 

Една от първостепенните задачи на 
Кирило-Методиевската енциклопедия е да 
представн най-пълно съдържанието, зна-
чението и историята на проучванията на 
изворите за делото на Кирил и Методий. 
Тук се включват обзорни статии за Кирило-
Методиевските мисии (напр. „Брегалнишка 
мисия" (Л. Грашева), голяма част от конто 
ще бъдат поместени в следващите томове. 
а също така очерци за отделяй паметни
ци — кирилски и латински. В т. I са по
местени: „Beatus Cyrillus" (Г. Сотиров), 
„Бандуриева легенда" (Ив. Дуйчев), „Залц-
бургски меморандум" (Б. Иванчев), „Ду-
клянска хроника" (А. Данчева) и др. 

Към изворовото писмено градиво за 
Кирило-Методиевия език се отнасят и ня-
кои епиграфски материали, най-важните 
от конто освен в статията „Епиграфика 
старобългарска" (Ив. Добрев, К. Попкон-
стантинов) са разгледани в отделни статии. 
Между тях от т. I могат да се посочат: 
„Битолски надпис на Иван Владислав" 
(Ив. Божилов), „Добруджански надписи" 
(Ив. Добрев) и др. 

Всеки раздел от първия том, подреден 
по азбучен ред, започва със статия за съ-
ответната глаголическа и кирилска буква, 
в която се дават исторически и палеограф-
ски сведения за развоя на двете славянски 
азбуки. Статиите са изпълнени на високо 
професионално равнище от П. Илчев и 
Б. Велчева. 

Най-много на брой са статиите, конто 
могат да се определят като „терминологич-
ни" и като „персоналии". Първите отгова-
рят на необходимостта да се изтълкуват 
научно редица специфични термини, конто 
се срещат в изворите за личностите и дей-
ността на солунските братя, а също така 
в научните коментари към тях. Такива са: 
названия на средновековни творби или на 
съставящите ги звена („Акатист", „Анти
фон", „Акростих" и др.); титулатура, при-
съща на средновековните паметници („Ало-
багатур", „Друнгарий", „Бори таркан", 
„Боил" и др.); приети в научно обращение 
понятия за означаване ръкописни сборни-
ци („Златоструй", „Златоуст", „Еклога", 
„Бревиар", „Евхологий" и др.; археологи
чески термини („Графити"); сведения за 
важни събития от църковната история 
(„Вселенски събори", „Арианство") и т. н. 
Подчертан е стремежът на съставителите 
на словника и на авторите да дадат точни 
и проверени определения, да направят 
терминологията, с която боравят кирило-
методиевистиката и медиевистиката като 
цяло, достъпна за широка културна, ауди
тория. 

В отделна група се обособяват статии
те, конто разглеждат географски назва
ния. В тях се дават изчерпателни сведения 
за държавно-политически обединения, гео
графски области, места и селища, свърза
ни с отделни момента от дейността на Ки
рил и Методий: „Венеция" (Ив. Дуйчев), 
„Витания" (Т. Събев), „Залцбургска архие-
пископия" (Хр. Кодов), „Елванген" (Б. Иван
чев) и др.; с Моравската мисия на славян-
ските първоучители: „Блатненско княже
ство" (Хр. Коларов), „Блатноград" (П. Ко-
ледаров), „Велика Моравия" (Г. Сотиров), 
„Вислянско княжество" (Г. Сотиров), „Ве-
леград" (М. Деянова) и др.; с делото на 
Кирило-Методиевите ученици, намерили 
радушен прием в българската държава: 
„Епархията на Климент Охридски" (П. Ко-
ледаров), „Велика" (П. Коледаров), „Де-
вол" (П. Коледаров) и др. Включени са 
също така статии за селища, църкви и ма-
настири, в конто са запазени археологи
чески паметници от IX—X в. („Водоча") 
или са свързани с кирило-методиевските 
традиции („Емаузюи манастир", „Атон", 
„Зографски манастир" и др.). 

Сред статиите, посветени на лица 
(т. нар. персоналии), на първо място тряб
ва да се отбележат тези, конто съдържат 
данни за живота и делото на Кирило-Мето
диевите ученици и последователи („Ангела-
рнй", „Горазд") и на редица политически 
и църковни дейци, пряко свързани с ми-
сиите на двамата братя („Адалвин", „Ад
риан П", „Анастасий Библиотекар", „Бо
рис I", „Варда", „Вацлав", „Вихинг" и др.). 
В енциклопедията са поместени статни за 
християнски мислители и проповедници,. 
за патристични автори и за византийски 
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писатели, конто биват преведепи от гръц-
ки на старобългарски език през IX — 
X в., а също така за най-видиите предста
вители на средновековната българска ли
тература до края на X и началото на XI в. 
(„Ефрем Сирин", „Евсевий Кесарийски", 
„Дионисий Ареопагит", „Григорий Бого
слов", „Георги Амартол", „Георги Хиро-
воск", „Григорий Презвитер" и др.). Ста-
тиите обхващат обширен изворов и библио-
графски материал и дават добра представа 
за богатая книжовен фонд на старобъл-
гарската литература, за жанровото и разно
образие и за високия и интелектуален ръст. 

Ж>1вотът и дейността на Константин-
Кирил и на Методий са предмет на изу-
чаване от огромен брой учени от всички 
славянски и европейски страни в продъл-
жение на няколко века. В Кирило-Мето-
диевската енциклопедия се дава широко 
място на статии за учени, работали в об-
ластта на кирилометодиевистиката. Както 
се подчертава в предговора, усилията на 
съставителите са били съсредоточени да се 
обхванат онези имена на изследователи, 
конто са посветили по-специално усилия
та си на тази проблематика, а в статиите 
се разглеждат по-подробно трудовете с ки-
рило-методиевска тематика. Без да изброя-
ваме отделяй заглавия на статии и на тех-
ните автори поради големия им брой, иска-
ме да подчертаем, че колектнвът с успех е 
преодолял многобройните трудности, свър-
зани с издирване на биографични и на би-
блиографски данни. Статиите дават пъл-
на и достатъчно прецизирана представа за 
историята на проучванията и за съвремен-
ното равнище на кирилометодиевистиката. 

Един от най-съществените научни при
носи, реализиран в еициклопедията, е по-
сочената към всяка статия изчерпателна 
библиография — общо над 4000 заглавия. 
Библиографските посочвания биват три 
вида: библиографски бележки в текста на 
статията,. конто се дават в опростей вид, 
без пълни данни; библиография върху про-

блемите на статията с пълно посочване на 
всички данни и на оригиналния език.. на 
публикациите; библиография върху дел ото 
на отделни учени, разделена на две части— 
съчинения на изследователя и литература 
за него. Библиографията е подредена спо-
ред хронологическия принцип. Въведени са 
съкращения на паметници, на книги и пе
риодика, конто са посочени в специално 
изработен списък в началото на изданието, 
По отношение на пълнота и точност на би
блиографията Кирило-Методиевската ен
циклопедия представлява единствен по 
рода си справочник, който ще бъде поле
зен и необходим за широк кръг специа-
листи. 

Тук трябва да се отбележи, че в библио
графията, а също така понякога и в съдър-
жанието на отделни статии, липсват пуб
ликациите от 1981 —1984 г. Това очевидно 
се дължи на продължителното забавяне 
на отпечатването, което възпрепятствува 
актуализацията на научния материал. Към 
това може да се добави, че предвид големия 
интерес у нас и в чужбина към пробдеми.те 
на кирилометодиевистиката тиражът на 
изданието — 5000 — е недостаточен. Не
зависимо от тези пожелания Издателство-
то на БАН е представило пред читателите 
книга, оформена много добре в' полйгра-
фическо отношение, с богат и сполучливо 
подбран илюстративен материал. Специал
но заслужава да се подчертае добрата из-
работка на картите, таблиците и факсими-
летата, както и на цветните снимки от ста
робългарски ръкописи. 

В резултат на всичко това пред специа-
листите и пред културната общественост-е 
едно високо постижение на българската 
наука, което обобщава зрелия опит на най-
изтъкнатите изследователи. Кирило-Мето
диевската енциклопедия е свидетелство' за 
безспориия напредък, осъществен в обла-
стта на кирилометодиевистиката през по-
следните години, залог за нови творчески 
успехи. 

9 Палеобудгарика, кн. 4 1-29 


