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НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ИЗВОРИТЕ ЗА ИСТОРИЯТА НА ВЕЛИКА МОРАВИЯ 

Н a v I ί k, L. Е. Kronika о Velke Morale. 

Публикацията „Хроника за Велика Моравия" 
на Л. Е. Хавлик представя по нетрадиционен 
начин свидетелствата на историческите из
вори, известии на съвременната наука и свър-
зани с фактите от историята на Велика Мо-
равия, с историята и ролята на Кирило-Ме-
тодиевата мисия в нейния културен живот. 
Както сам авторът подчертава в увода на 
своята книга, тя е плод на необходимостта 
съвременната историография да представи пред 
обществеността историческите факти, които 
според него напоследък са останали на 
заден план, изтласкани от внушителните раз-
крития на археологията през последните десе-
тилетия. Освен това новите постижения в 
методологията за изучаване на изворите не 
винаги достигат до широките слоеве на об
ществеността. Новото издание на преводите 
на историческите извори има благородната 
амбиция да запълни тази празнина. За разлика 
от повечето досегашни издания, те не са гру-
пирани според жанра им, според езика, на 
който са били написани, или според времето 
на написването им, а са ориентирани според 
хронологията на събитията, които съдържат. 
По такъв начин, както личи и от самото за
главие, авторът се стреми да представи „хро-
никата за Велика Моравия", написана по 
различно време и от различии средновековни 
автори. Според него броят и значението на 
писмените сведения за Велика Моравия до-
сега са останали недооценени, тъй като от 
известните неколкостотин паметника обикно-
вено се работи едва с няколко десетки. По 
отношение на стремежа към по-пълното им 
представяне новата книга е продължение на 
работата върху публикацията „Magnae Mo-
raviae Fontes Historici" (Т. 1—4, Brno, 1966— 
—1977), където паметниците са публикувани 
в оригинал и в чешки превод, и в много от
ношения изхожда именно от нея. Изцяло 
ново е главно подреждането на сведенията 
според хронологията на събитията, а тъй 
като новото издание е предназначено за широк 
кръг читатели, публикуват се само чешките 
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преводи на изворите. Този начин на пред
ставяне на материалите има предимството, 
че създава по-пълна представа за общата 
последователност на събитията, което е пре-
димство от гледна точка на читателската ауди
тория, за която е предназначена. Но за сметка 
на това историческите сведения на обширните 
исторически извори се разкъсват в множество 
части, тъй като съобщенията им се отнасят 
до по-широк период от време. Поради това 
представата за отделните извори сама по 
себе си остава фрагментарна. Но целта на 
изданието е именно да се изгради единна, 
макар и мозаична, хронологически стройна 
представа за сведенията, които дават за Ве
лика Моравия известните днес исторически 
извори. 

Уводната студия на изданието дава кратък 
преглед на изворите, групирани според жан^ 
ровата им принадлежност, като главно вни
мание се отделя на историята на съответните 
ръкописи и съдържанието на всеки от тях 
като самостоятелно произведение. Включени 
са сведения, обхващащи период от време, 
значително по-продължителен от съществува-
нето на великоморавската държава (IX — 
началото на X в.). Започва се всъщност с 
най-старите сведения изобщо за славяните, 
още от периода на родовата им организация — 
Йордан, Прокопий Кесарийски, Псевдо-Мав
рикий, обхванати са относително пълно све
денията за държавата на Само и за Велика 
Моравия — Фредегар Схоластик, Константин 
Багренородни, Аналите на Франкското крал-
ство, Фулденските анали, особено място се 
отделя на духовния живот на Великоморав-
ското княжество във връзка с Кирило-Ме-
тодиевата мисия — кореспонденцията на пап-
ската курия, житията на Кирил и Методий —■ 
както старобългарските, така и латинските, 
за да се стигне до хрониката на Козма Пражки 
и Храдищките летописи, чиито сведения за-
сягат събития от X—XI в. Разбира се, това 
бегло изброяване не може да обхване всички 
използувани извори, при чийто подбор ав-
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Торът се е стреМиЛ къМ максимално възможна 
пълнота. При хрониките, конто показват зна-
чйтелна Т5лизост или текстологична зависимост 
една от друга (напр. Ксантенски анали, Бер-
тиниански "анали, Стари Залцбургски анали, 
Баварски анали и др.), сведенията не се дубли-
рат, но в коментара на избрания откъс от една 
от тях подробно се посочват останалите из-
вори, потвърждаващи изтъкнатото. Самите ко-
ментари подробно анализират не само уста-
новените с относителна сигурност сведения, 
конто имат за цел да улеснят читателя неспе
циалист, както например посочването на съв-
ременните географски названия на спомена-
ваните селища и други географски обекти, 
но и подробно се спират на сложните и нена
мерили досега решение в изворознанието про
блему Специално внимание се обръща на 
случайте, когато се наблюдава деиствително 
или мнимо противоречие между сведенията 
на различните източници или между интер-
претациите на дадено сведение от различии 
учени. Предлагат се спределени съвременни 
методи за интерпретиране на текста, без обаче 
да се натрапват прибързани решения на про-
блемите, по които няма достатъчно данни. 
В това отношение са допуснати само единични 
неточности, които са неизбежни при толкова 
широк диапазон и голям брой на използу-
ваните източници (става дума по-специално 
за посочването на голяма част от най-старите 
старобългарски паметници, т. нар. „канонични 
паметници", както и на правните, като източ-
ник на косвени сведения за живота във Ве
лика Моравия — с. 32—37 и 21—22 — и като 
„възникнали във Велика Моравия", а в част 
от случайте съдбата на паметниците и мястото 
на първоначалното възникване на текстовете 
им не е изяснена). Тъй като тези неизяснени 
въпроси не засягат основните за изданието 
извори, те не са от решаващо значение, още 
повече, че групата на литургичните памет
ници не се използува пряко, а служи само като 
най-обща информация за вида и жанра на 
разпространената във Велика Моравия книж-
нина и се коментира само в уводната студия 
като общ контекст, спомагащ за пълнота в 
интерпретацията на основните исторически све
дения. 

Голямо достоинство на изданието е съпо-
ставката с известните в наше време археоло
гически находки, като на съответните места, 
където изворите споменават определени мо-
равски селища или други географски обекти, 

авторът анализйра названията („град Мора
ва", „древният град на Ростислав" и т. и.) 
и известните досега археологически находища, 
като предлага свои решения (например отъж-
дествява „град Морава" и архиепископското 
седалище на Методий с находището от Ми-
кулчице), или в случайте с недостатъчни по 
количество данни привежда повече съвременни 
селища, които могат да се съотнесат със све
денията на историческите извори (например 
в случайте с посочваното в изворите селище 
или крепост Довина, Блатенград и др.). Това 
компенсира известна съществуваща едно-
странчивост на досегашните публикации, тъй 
като подобен род анализи и съпоставки са 
правени преди всичко от археолозите, проуч-
вали съответните находища, а в този случай 
не може да се разчита на пълнота в привеж-
дането и интерпретацията на историческня 
материал. От друга страна, сравнително пъл-
ното обхващане на писмените и археологи-
ческите данни представя по-цялостна обща 
картина на епохата, каквато тясно специа-
лизираните проучвания обикновено не дават. 

Широкого участие в подготовката на из
данието на многоброен екип от специалисту 
подготвили преводите от съответните езици, 
както и дългогодишните занимания на автора 
с изворите за разглеждания период осигурява 
високото качество на преводите с оглед на 
търсената максимална адекватност от гледище 
на терминологията на епохата и страната, 
където са възникнали изворите. При особено 
трудните за превод термини, особено на тези, 
които с времето са променили значението си 
в чешкия език и в друтите славянски езици 
(напр. КЪНАЗЬ, калль и др.) се прибягва 
до двойни обозначения и специални пояснения 
в коментара. Това позволява да се постигне 
точна представа, доколкото сведенията дават 
възможност, особено в случая с титлата на 
моравските владетели, която е била в пряко 
отношение с независимостта на страната от 
империята на Каролингите. 

В резултат като цяло изданието въпреки 
първоначалния замисъл да бъде предназначено 
за широк читателски кръг от неспециалиста 
представлява интерес и за специалистите в 
областта на кирилометодиевистиката и на 
историята на Средна Европа през VI — XI 
век с пълнотата на представяне на изворите 
и със стремежа към максимална обективност 
и точност при превода и интерпретацията им. 
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