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Гръцката славистична поредица Cyrillometho
dianum, която излиза от 1971 г. като издание 
на гръцката асоциация на славистите, се под-
готвя от авторитетна редколегия в състав: 
професорите Антониос-Емилиос Тахиаос 
(главен редактор), Стефанос Пападопулос, Ми
хаил Сетатос, Антониос Таворис, Мария Ниста-
зопулу-Пелекиду (от 1975 г.), Йоанис Тарна-
нидис и Федон Малингудис (от 1977 г.). През 
цел и я блкзо двадесетгодишен период на своя-
та работа редакционната колегия последова-
телно се придържа към програмата на изда-
нието, обявена в първия том — то се оформя 
като международен сборник от публикации в 
различии научни области (филология, езико-
знание, литературна история, политическа, 
културна и църковна история, история на из-
образителното изкуство), посветени на сла-
вяно-гръцките връзки, на кирило-методиев-
ските въпроси и на разпространението на гръц
ката култура в славянския свят. Безспорно, 
възможността да се оценяват славяно-гръцките 
взаимоотношения от позициите на различии 
науки е важно предимство на поредицата в 
сравнение със специализираните издания, тъй 
като дава възможност за изграждането на по-
пълна и по-точна обща картина на тези взаимо
отношения. Запазвайки непременен характе
ра на изданието, редакционната колегия въз-
приема едно по-свободно отношение към струк-
турата на всеки том: като публикува статии, 
студии, доклади от проведени в Гърция меж-
дународни симпозиуми, научни съобщения, 
рецензии, библиографски обзори, информации 
за научни срещи, тя представя в отделните 
томове само една или няколко от тези рубрики, 
което й позволява да се съобразява бързо с 
актуалните задачи и възможностите на слави-
стиката по време на подготовката на съответ-
ния том. Тук заслужава да се спомене и фак-
тът, че макар в хронологическо отношение да 
дава място на периода до XIX в. включително, 
Cyrillomethodianum насочва вниманието си 
преди всичко към проблемите на средновеко-
вието и сред тях главно към проблемите на 
южнославянското средновековие. Ще припом
ним също, че значителна част от досегашните 
публикации в поредицата са пряко или косвено 
свързани с въпросите на старобългаристиката, 

което предопредели постоянното внимание и 
интерес на българските специалиста към из
данието1. 

Съдържанието на седмия том на Cyrillo
methodianum отговаря напълно на установи-
лите се традиции. Той съдържа десет филоло
гически, исторически, изкуствоведски и лите-
ратуроведски статии на учени от Франция, 
Чехословакия, СССР, Гърция, Румъния и САЩ, 
посветени на славянското средновековие, се-
дем библиографски обзора за български, сръб-1 

ски и гръцки книги и едно интересно кратко 
съобщение за работата на проф. Тарнанидис 
със славянските ръкописи в манастира „Св. 
Екатерина" на Синай. 

Сборникът се открива с две важни статии, 
посветени на кирило-методиевски проблеми: 
на френския учен М а р и н Т а д е н „Ети-
мология и значение на пмьцн в Методиевото 
житие" (с. 1—22) и на чехословашкия историк 
Л ю б о м и р X а в л и к „Римската приви
легия Industriae tuae за Моравия (по случай 
1100-годишнината и)" (с. 23—37). 

Марин Таден посвещава своята работа на 
анализ на проблематиката, възникваща във 
връзка с разночетенията ПЬАЬЦН — гшьцн — 
гъвцы — пешы — пьр'цн — пъ<)(и,н в глава 
втора на издадените от О. Бодянски през 1865 г. 
осем преписа на Пространното Методиево 
житие. Като основателно свежда Еариантите 
до два — пь0ьи,н—гъвцы, авторът привежда· 
досегашните мнения относно наличието на 
една от ДЕете форми в оригинала на произведе-
нието и относно значението на пьаьцн В слу
чайте, когато изеледователите приемат, че 
именно тази форма е била употребена от ав
тора на житието. М. Таден изключва възмож
ността в творбата да е фигурирала първоначал-, 
но формата гърцы и отхвърля всички обясне-
ния на смисъла на ПЬАЬЦН, давани досега. 
Той предлага нова интерпретация на появата 

1 Още първият том на поредицата беше 
отбелязан с рецензия в българския научен 
печат (вж. К о d о v, H. Nouvelle revue sla-
vistique. — Palaeobulgarica, I, 1977, № 1, 
91—99). 
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на ПЬФЬЦН и съответно — ново тълкуване на 
смисъла на думата. Според него формата е 
произлязла от патрици (лат. patricii), като 
под влияние на средновековния романски език 
на южнославянска почва е било пропуснато t; 
чрез затваряне на сричката о и / са се транс-
формирали в ъ, ь, а през XII—XIII в. в Ру-
сия е настъпила вокализация на ь в е (гкрьцн). 
Що се отнася до смисъла, М. Таден счита, че 
думата означава не изобщо „знатни хора, бла-
городници", а само стратезите на Солун, кои-
то са носили титлата πατρίκιος. Множестве-
ното число той тълкува като означение на стра
тезите на Солун (назначавани от императора 
за срок от 3—4 години), сменили се за перио
да от детството на Методий до момента, когато 
той е бил годен да поеме управлението на об
лает. Авторът изтъква, че именно тези по-
високопоставени от Лъв лица са могли да оце
нят качествата на Методий и да осведомят 
императора, конто в резултат му поверява 
славянско княжество. 

Ако действително формата гъщы беше за-
свидетелствувана само в преписа на Иван Ми
лютин от средата на XVII в. (№ 4 у Бодянски), 
както твърди М. Таден, би трябвало да се съ-
гласим с френския изеледовател, че в ориги
нала сигурно не е била употребена формата 
гърцы, тъй като много малко вероятно е тъкмо 
в един толкова късен препис да е запазена 
първоначалната форма, заличена във всички 
останали текстове. Непосредственото запозна-
ване с текста на ръкописите обаче показва, че 
тази форма съвсем не е запазена само в посо-
чения от М. Таден препис на житието. Ние 
имахме възможност да проверим по фотокопия, 
съхранявани в Архива на Българската акаде
мия на науките, текста на четири от използу-
ваните от Бодянски преписи: № 3, 4, 6, 7. 
Оказа се, че в преписа от Волоколамския мана-
стир № 198, л. 39 а (сбирка V, № 1001 в Архи
ва на БАН; № 7 у Бодянски), вторият по ста-
ринност след Успенския препис — от края на 
XV—началото на XVI в., фигурира не формата 
пър'цн, както е напечатано у Бодянски, а 
гм'цн. Така че всыцност прави са всички оне-
зи изеледователи, конто твърдят, че и във Во
локоламския препис се намира формата гър-
ци, а Бодянски е допуснал грешка при печата-
нето, която за съжаление М. Таден поставя в 
основата на своята аргументация. Нещо по-
вече, Бодянски погрешно печата пь(>'ц,н и в 
ръкопис № 93 от сбирката на Московската ду
ховна академия от XVI в. (№ 6 в неговото из
дание). На фотокопието в Архива на БАН 
(сбирка V, № 1003) на л. 215 а ясно се чете 
гм'цн. Следователно трябва да се знае, че 

формата гъ«!ц,н е запазена най-малко в 3 от 
използуваните от Бодянски преписи, с един по-
вече, отколкото се считаше досега. При това 
положение въиросът, коя от двете форми — 
пь̂ ьцн или rbi'iLH, се е намирала в ориги
нала, не може да бъде решен така просто, 
както смята френският изеледовател. Оконча
телен отговор може да бъде даден само след 

пълно критическо изеледване на текста н 
таето по всички известии днес негови псепиТ" 
Но още отсега може да се каже, че възмож 
та авторът на творбата да е употребил гъ7и' 
съвсем не е изключена, както счита М Т 

Дори да приемем обаче, че о риги на тнят, 
форма е била пь(>ьцн, трудно може да се прием 
даденото от М. Таден обяснение за поява-^ 
на пьрьцн от патрици. Сложните трансформа3 

ции, конто авторът предполага в написание™ 
на думата очевидно под влияние на говорима^ 
реч, не са локализирани, не са определени 
хронологическо отношение, дори не са "привеВ 

дени каквито и да било примери от същите 
явления в други писмени паметници, поради 
което си остават само една неаргументирана 
негова догадка. А ако допуснем, че формата 
nbjibiiH се е появила наистина в резултат на 
промяната на патриции, съвсем не е ясно защо 
в случая тя трябва да означава единствено 
стратезите на Солун, а не изобщо „благород-
ници", след като е ясно, че императорът е мо-
гъл да научи за способностите на Методий не 
само от стратега на града. Така че изеледване-
то на М. Таден очевидно не е последната дума 
на науката по отношение на значението на 
ПЬ|>ЬЦН. 

На фона на анализа на един толкова частей 
въпрос странно впечатление правят обобще-
нията на автора, конто нямат никаква връзка 
с решението на поставения конкретен проблем. 
От израза по TOMOV же н пмьцн, МОБАЦК Н 
нз АНТЬСКЬ чьстьникч Бесъдъ! AHH^OU 
М. Таден заключава, че Конгтантин-Кирил и 
Методий са гърци както по бащина, така и по 
майчина линия. Тук няма да навлизаме в 
спорния и сложен въпрос за произхода на сла-
вянските първоучители. Ще отбележим само 
няколко момента във връзка с разглеждания 
пасаж на Методиевото житие. На първо място 
очевидно е, че ако в оригинала на житието е 
била засвидетелствувана формата гърцы, бих-
ме могли да свържем наличието й с решението 
на въпроса за наг-одностната принадлежност 
на солунските братя, тъй като не е изключено 
тя да противопоставя Методий и събеседниците 
му по народностей признак. Също така очевид
но е, че присъетвието на формата пмьцн няма 
никакво отношение към въпроса за народноетта 
на Методий. Което и от значенията, придавани 
и до днес, да възприемем (юристи, ипарси, пър-
венци, образовани хора, стратези), нито едно 
от тях не съдържа указания за принадлеж-
ноетта или непринадлежноетта на Методий към 
определена народност, а свидетелствува един
ствено за достъпа му до висшите управляващи 
кръгове, нещо съвсем естествено при положе
ние, че семейството му е принадлежало или е 
било близко до тях — факт, недвусмислено 
посочен непосредствено преди разглеждания 
израз, но също не съдържащ преки доказател-
ства за народноетта на Методий. Не случайно 
в последното значително изеледване върху 
проблема за произхода на Кирил и Методий, в 
което данните от втората глава на Методиевото 
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„„о житие се разглеждат като свидетел-
пространнпъцката народностна принадлежност 
с т в< 3 L r a авторът не включва в своята аргу-
"антаиия формата пь,ьцн*. От казаното до-

ясно че категоричният извод на М. Та-
т у К , е

я гоъи'ката народностна принадлежност на 
деН«ята братя не е убедителен. Още по-малко 
ДВ^оПяние има авторът да твърди: „Константин-
° с"°„, и Методий са служили толкова вярно и 

л, ка'сно на политическите и религиозните 
6 теоеси на Източната империя, че славяните 

мтг никакво действително право да ги поста-
«т сред великите хора на своята история" 

(7) Това негово становище е в противоречие 
г всички данни на изворите за дейността на 
Кирил и Методий, както и с изводите на хиля-
жите "изследвания по кирилометодиевистика, 
публикувани в продължение на повече от две 
столетия, в нито едно от конто те не се изключ-
ват'от великите личности на славянската исто
рия. Принадлежността на Кирило-Методиево-
то дело към историята на славяните, в която 
то внася коренни промени, е толкова очевидна, 
че тук е напълно излишно да обосноваваме защо 
солунските братя са едни от великите личности 
на славянството. Можем само да съжаляваме, 
че М. Таден е показал неразбиране на духа на 
Кирило-Методиевата дейност. 

Известният чехословашки учен Любомир 
Хавлик разглежда подробно съдържанието на 
писмото на папа Йоан VIII до Светополк от 
юни 880 г. и достига до убедителното заключе
ние, че то представлява свидетелство за по-
кровителството, с което папата удостоява Ве
лика Моравия. Според него папското писмо е 
отговор на молбата на Светополк за покрови-
телство от страна на папата, молба, която е 
била представена в Рим от архиепископ Ме
тодий, съпроводен от Земижизна, светския 
лидер на пратеничеството, верен на княза мо-
равски аристократ. Аргументите на Л. Хавлик 
се основават главно на тълкуването на първата 
част на писмото и преди всичко — на анализ 
на различните начини, по конто папата назо-
вава Светополк и поданиците на неговата дър-
жава, като същевременно се привеждат много-
бройни примери, в конто тези названия се 
употребяват спрямо други владетели в Европа 
през IX в. Специално внимание е обърнато на 
означаването на Светополк като единствен син 
(unicus filius) на папата, титла, давана според 
някои изследователи на претендентите за вис-
ша власт в Римската империя и неизползувана 
спрямо никой друг славянски владетел от рим-
ския църковен глава през периода IX—XI в. 
Авторът посочва, че това означение не произ-
тича от амбициите на Светополк да стане импе
ратор на Западната римска империя, а разкри-
ва политическите цели на папството по отно
шение ролята на каролингите в Западната рим
ска империя. Римското покровителство — 
изтъква Хавлик — санкционира независимост-

2 Вж. Т а с h i а о s, A.-E. L'origine de 
Cyrille et Methode. Verite et legendes dans les 
sources slaves. — Cyrillomethodianum, II, 
1972-1973, 114-118. 

та на Светополк и Велика Моравия в рамките 
на римския свят и им дава еднакви права с 
Римската империя. То не само не намалява 
силата и позициите на моравския владетел, 
но напротив, още повече, че му е гарантирано 
директно, без всякакво посредничество заедно 
с папската помощ в светските дела срещу про-
тивниците на Моравия. Изследвайки втората 
част на писмото. която засяга въпроси на цър-
ковното устройство на Велика Моравия (ста
тута на архиепископ Методий и устройството 
на неговата църковна облает'), на културата 
и богослужението, чехословашкият учен при-
вежда накратко данни за епископиите, подчи-
нени на Методий, за архиепископското му се
далище, за мястото на славянския език и 
писменост в страната и изказва мнение, че ней-
ното значение за моравската църква е същото, 
както значението на първата част за морав
ската държава. В заключение той прави ня-
колко извода за стойноетта на папското покро
вителство през разглежданата епоха и за поли-
тическата ситуация в Европа по това време: 
папското покровителство е означавало не само 
идеологическа протекция на славянските стра-
ни, но също — тяхното политическо и между
народно стабилизиране пред заплахата от мо-
гъщите им съееди; то е играело роля главно 
що се отнася до онези страни, конто, комбини-
райки интересите си с политиката на папст
вото, сазнаели как да извлекат полза от връз-
ките си с него и са били достатъчно силни, за 
да защитават независимоетта си; амбициите 
на Източната франкска империя да поеме функ-
циите на Западната Римска империя спрямо 
Моравия след 843 г. не се увенчават с успех; 
след неуспешния опит на Ростислав да се свър-
же пряко с папството през първите години на 
управлението на Николай I и краткотрайната 
връзка с Византия по времето на Ростислав, 
която не може да гарантира сигурността на 
Моравия, с помощта на Константин и Методий 
Велика Моравия успява да получи от папство
то потвърждение на своята независимост в 
рамките на римския свят наравно съе Западна
та римска империя, при което успехите на пап
ската политика в Моравия се дължат както 
на стремежа на младите славянски държави да 
си осигурят външнополитическа самостоятел-
ност, така и на усилията на Рим да придобие 
опора срещу каролингските владетели на За
пад и Византия на Изток. Задълбоченото про-
учване на Л. Хавлик върху един от най-важ-
ните документални латински извори за живота 
и делото на Кир ил и Методий е поредното по
твърждение за голямото значение на Кирило-
Методиевото дело в борбата за съхраняване 
на независимоетта на Велика Моравия. 

Сходни проблеми поставя Д. Н а с т а с е 
(Гърция) в статията си „Покровителството над 
Атон през XIII в." (с. 71—87). Основната за
дача, която авторът си поставя, е да обясни 
стойноетта на патронажа над атонските мана-
стири от страна на балканските владетели през 
XIII в. За целта отначало той привежда из-
вестните в това отношение факти, обръщайки 
внимание главно на бързината, с която след 
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1204 г. те се надпреварват да се утвърдят като 
покровители на монашеския център — даре-
нията на Иван Асен II след битката при Кло-
котница през 1230 г., на никейския император 
Йоан VIII Ватаци след окупирането на Солун 
през 1246 г., предложението на латинския им
ператор Анри Фландърски да покровителст-
ствува Атон. Д. Настасе припомня, че преди 
1204 г. Атон винаги е зависел директно от 
византийските императори, а не от църквата. 
Според него това се дължи не на моралния ав
торитет на атонските монаси, а на факта, че 
като многонационален православен център 
той е бил символ на „християнската империя", 
поради което патронажът над него от страна 
на византийския император е бил всеобщо прие-
то право, признато далеч извън пределите на 
държавата и съдържащо символ на световна 
власт. Оттук произтича обстоятелството, че 
владеенето на Атон е било един от атрибутите 
на върховна политическа власт. Именно по
ради това всички претенденти за мястото на 
византийския император през XIII в. са се 
стремели да придобият качеството на покрови
тели на атонските манастири, и то колкото е 
възможно по-бързо и по-сигурно. В тази свет
лина авторът разглежда стремежа на папа 
Инокентий II да постави Атон под своя про
текция, а също така борбите за власт през 
средата на века по времето на Михаил VIII 
Палеолог, както и отгласите от това схващане 
за значението на покровителството над Атон 
по-късно — в действията на сръбския цар Ду-
шан и на деспот Углеша през XIV в., на ара-
гонския и сицилийски крал Алфонс V и на 
турските султани Мурад II и Мохамед II 
през XV в. Д. Настасе подчертава, че след за-
владяването на Византия от кръстоносците ви
зантийските императори никога не успяват 
да възстановят дотогавашното си положение 
по отношение на патронажа над атонските ма
настири и само византийската патриаршия от 
своето заточение в Никея запазва някакви 
възможности да се бори срещу различните пре-
тенции, обект на конто става Света гора. Тази 
историческа еволюция довежда до поставянето 
на атонските манастири под властта на визан
тийския патриарх през 1312 г. от император 
Андроник II. В заключение авторът отбелязва, 
че резултатите от неговото изследване откри-
ват перспектива за по-добро разбиране на ръ-
ководните мотиви при основаването на Великата 
лавра „Св. Атанасий" и коренните промени, 
конто това събитие предизвиква, превръщай-
ки скромните обители в центрове на източното 
монашество. 

В седмия том на Cyrillomethodianum e от
делено значително място на византийско-сла-
вянските културни взаимоотношения през 
XIV в. Това е напълно оправдано, тъй като 
през XIV в. общуването на славяните и по-
специално на България с Византия е извън-
редно интензивно и плодотворно. Безспорно 
най-голям интерес сред статиите, посветени 
на тази тема, представлява работата на А н-
т о н и о с - Е м и л и о с Т а х и а о с „На
следство™ на Григорий Синаит сред славя

ните: предварителни бележки" (с H3-_ic 
Особено ценен е приложеният към нея гп ^ 
на славянските ръкописи от XIV до Χιγ Ък 

в конто се съдържат преписи от славяне В ' ' 
преводи на съчиненията на Григорий Син ИТе 

Списъкът обхваща повече от 200 ръкопи 
представлява солидна основа за работа въп И 

подготвянето на вече крайно необходим 
пълно издание на славянските преводи на твп™ 
бите на Григорий Синаит. Р" 

Проблеми на българо-византийските 
тературни връзки през XIV в. са поставени » 
статията на Г е о р г е М и х а и л а (ρ ν 
мъния) „Похвалното слово за Константин 
Елена от Евтимий Търновски и мястото MV 
във византийско-славянско-румънските ттИ 
тературни отношения" (с. 89—98). Подробно 
изложение на резултатите от проучването на 
изтъкнатия румънски учен по тази тема заедно 
с ново издание на текста на творбата и на румън-
ския й превод читателят може да намери в 
голямата му студия, публикувана преди ня-
колко години на румънски език3. В публика-
цията си в Cyrillomethodianum той се спира 
съвсем накратко върху източниците на твор
бата, съдържанието и структурата и, като под
чертава творческия момент в работата на Ев
тимий, променял изворите си в зависимой· от 
своите цели и задачи и изтъква значението на 
Евтимиевото слово за старата румънска ли
тература, в която то е било добре познато както 
чрез заемките от него, така и чрез превода му 
на румънски език, познат по препис от 1704 г. 
Авторът поддържа мнението, обосновано в 
предишната му работа, че основен извор на 
Евтимий е житието на император Константин 
от Евсевий Кесарийски, използувано най-
често не непосредствено, а чрез Църковната 
история на Никифор Калист Ксантопул (1256— 
1317). Тук бихме желали да отбележим, че в 
една публикация, отпечатана след студията 
на Г. Михаила, бе оспорена възможността 
Евтимий да е черпил непосредствено от текста 
на византийския писател от XIII—XIV в. 
и бе аргументирано схващането за Метафрасто-
вото житие на Константин Велики като осно
вен източник на Похвалното слово за Констан
тин и Елена4. Вероятно тази публикация не 
е била достъпна за румънския славист, когато 
е подготвял своя текст за гръцката поредица, 
и затова той не е взел отношение към нея, за 
което трябва да съжаляваме. 

Езиковите аспекти на ранните византийско-
славянски отношения са основа на интересната 
статия на Ф е д о н М а л и н г у д и с „То
понимия и история. Наблюдения върху сла-
вянската топонимия в Пелопонес" (с. 99—111), 

3 Вж. Mi h a i l a, G. Cultura ?i lite
rature romana veche in context european. Bu-
cure?ti, 1979, 217—379. 

4 И в а н о в а,: К'л. Византийските източ-
ници на Похвалата за Константин и Елена от 
Евтимий Търновски. ■— Старобългарска лите
ратура, 10, 1981, 3—15. 
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, изкуствоведчески проблеми на византийско-
а а„гкитевръзкиотХ1—ХП, XIV и XVI в. 
СЛаппеямет на работите на В а с и л и й П у ц-
С3 (СССР) „Надписите върху свитъците на 
к°Л<ите в куполните стенописи на „Св. Со-
117 "Новгород" (с. 47-70) , на И. Д ж о р-

ж е в и ч - Е. К и р и а к у д и с „Фрески-
на параклиса „Св. Никола" в манастира 

ТГв Йоан Продром" близо до Сяр" (с. 167— 
оч41 и на П е т р е Н а с т у р е л (Франция) 
2&tn"tae variae" (с. 39-45) . 
"' Последната статия в тома е от американ-
ската "славистка Джулия Алисандратос и е 
озагтавена „Нов подход към проблема за иден-
тифицирането на жанра на житието на Юлиана 
Лазаревская" (с. 235—244). Основната задача 
на авторката при анализа на това интересно 
произвадение на старата руска литература от 

първата половина на XVII в. е да докаже при-
надлежността му към житийния жанр от типа 
на енкомиона. За целта тя разглежда подробно 
композиционните елементи на творбата и тях-
ното конкретно съдържание, обкръжението, в 
което се помества съчинението в ръкописните 
сборници, въпроса за канонизацията на Уля-
ния Осоргина. В заключение Ю. Алисандратос 
посочва, че произведението е преходно — от 
една страна, то следва традицията, от друга ·— 
представлява първа крачка към секулариза-
цията на „свещените" жанрови формй. 

Богатото съдържание на седмия том на 
CyriUomethodianum, както и интересните ре
шения на някои важни въпроси дават основа
ния да считаме, че той представлява нов ус
пех на гръцката славистика в проучването на 
славянското средновековие. 
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