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ПРИНОС КЪМ ЮЖНОСЛАВЯНСКАТА АГИОГРАФИЯ 

С л о б о д а н М и л е у с и и h. Свети срби. 

Тъй като авторът не е известен у нас, налага се 
да го представим с няколко думи. Милеуснич 
принадлежи към възрастовата категория на 
онези, които англичаните наричат с евфемизма 
young adults. Той е защитил магистърска 
дисертация за барока в сръбското изкуство 
през XVIII век и работи като уредник в Му
зея на Сръбската църква в Белград. Рецен-
зираната книга е първият му труд. Тя е пу-
бликувана от издателството на Шумадийската 
епархия (за разлика от България всеки цър-
ковен диоцез в Гърция, Югославия, Румъния 
поддържа широка издателска дейноет). Пе
чатана е в синодалната типография в Белград 
и трябва да се признае, че качеството на фото
набора и десетките цветни и чернобели фото
графии е великолепно. 

По характер и съдържание книгата пред-
ставлява сборник с популярно изложени жития 
на сръбските светци, за които историята е 
запазила сведения. Въпреки че Милеуснич 
не цитира заглавия под черта, той винаги се 
позовава в текста на многобройните използвани 
писмени източници, които понякога допълва 
с предания. Всяка биография се гради по 
постоянна схема: исторически вести за светеца, 
при което авторът се стреми да разреши честите 
противоречия между изворите; възникване и 
развитие на култа, житията и службите; 
някои (далеч не всички) икони и стенописи, 
посветени на светеца. В увода авторът изтъква, 
че след последната канонизация през 1973 г. 
общият брой на сръбските светци е 68 души, 
от които 62-ма са мъже и шест—жени. По 
социален състав 22-ма са владетели, 22-ма — 
монаси, 21 —архиереи и трима —мъченици. 
Съществуват и специални дни за тяхното 
почитане. На 11 септември (30 август стар 
стил) всяка година се чества съборът на сръб
ските светители, а на 28 (15) юни —сръбските 
мъченици. В увода се отбелязва, че Сръбската 
Църква признава и други праведници като 
Кирил и Методий, Седмочислениците, мъче-
ниците Ангел, Злата Мъгленска, Никита Све-
тогорец, Христо и др. Нито един от тези пер-

. Kparyjeeau, „Калении", 1989. 222 с. + ил. 

е сонажи' не е включен в книгата, което свиде-
ч телства за несръбската им народностна иден,-
а тичност, но в същото време се избягва нейното 
ia конкретизиране. 
а Авторът правилно подрежда сборника по 
ю хронологичен принцип. Първите сръбски светци 
.'- според него произхождат от края на X и на-
х- чалото на XI век. През XII век са живели 

двама, през XII—XIII век също двама, през 
а XIII век—седем, през XIII—XIV век — 

з- девет, през XIV век — осем, през XIV—XV 
я век — 15, през XV—XVI век —четирима, през 
е- XVI век—петима, през XVI—XVII век — 
1д трима, през XVIjj век—също трима, през 
з- XVIII век —двама и прёз XV.III—XIX век —■ 
э- двама. Списъкът започва с името на зетския 

княз (не крал) Иван Владимир, син на Петри-
I- слав и внук на Хвадимир, в когото някои 
я популяризатори у нас напразно виждат бъл-
е гарин. Той е зет и васал на Самуил и е убит 

[Ч от Иван Владислав през 1016 г. Прави чест 
:е на Милеуснич, че за _разлика от скопските 
и историци той не се колёбае да пише за „бу-
ia гарска" д ъ р ж а в а , „бугарски" цар и пр . 
го По-нататък обективността йзневерява на 
а, автора, защото той помества ж и т и я т а на Про-
ге хор Пчински, Гаврил Лесновски и Йоаким 
и Осоговски. И тримата са живели в Северна 
г; Македония през X I век . Те не са сърби, защото 
1, този ареал е владян от Сърбия само между 
а, 1282 г. и 60-те години на X I V столетие 1 . Не 
г. са и „македонци", защото този етноним е съз-
1, даден с политическа мотивировка едва след 
[о Втората световна война. Във връзка с Прохор 
— Пчински Милеуснич твърди, че е роден в 
{. областта Овче поле (с. 16). В най-старото ж и -
о тие, поместено в Норовия пролог ( X I I I век) , 
р обаче се з а я в я в а , че светецът произхожда от 
5- диоцеза на Вранейската митрополия 2 . Авторът 
е приема с пълно доверие версията за връзката 

1 М а т а н о в , X . Югозападните български 
земи през X I V век . С , 1986, с. 12, 94 . 

2 Стара българска литература. Т. 4. Жи-
тиеписни творби. С , 1986, с. 166. 
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между Прохор и бъдещия византийски импе
ратор Роман IV Диоген (1067—1071) и за 
ктиторството на владетеля към Пчинския 
манастир. Този разказ се среща в къеното 
Народко житие и може да се цитира с големи 
резерви. Повече внимание заслужава сведе-
нието на Белградския и Пчинския прение 
па същото житие, че светецът е българин3. 
Службата на Прохор Пчински е печатана в 
Белград не през 1878, а през 1879 г. 

За родно място на Гаврил Лесновски в 
рецензираното издание се приема Осичкото 
поле (Осичи), но този топоним се сочи от къс
ното житие и легендите. По-вероятно светецът 
е роден в околностите на Крива паланка, 
недалеч от Кюстендил. Без да провери, Ми-
леуснич повтаря данните за пренасянето на 
мощите на Гаврил в Търновград по време на 
Косовската битка (1389). Той дори смята, 
че те все още се намират в старата българска 
столица (с. 20)! Но тъй като това известие е 
поместено в Проложното житие на Станислав 
Лесновски от 1330 г., явно се сблъекваме с 
типичен анахронизъм, дължащ се па интер-
полация. 

Не е известно къде е роден Йоаким Осо-
говски, но общото мнение е, че е дошъл „от 
запад", за да се подвизава в Осоговската пла-
нина през XI век. Според житието духът на 
Йоаким се явил в съновидение на игумена 
Теофан и му показал мястото с мощите 8 или 
50 години „след големи я мрак", при царува-
нето на Мануил Комнин (1143—1180). Ми-
леуснич правилно подчертава, че е изтекъл 
50-годишен срок след смъртта на праведника. 
Тази теза принадлежи на Йордан Иванов и е 
допълнена от Елка Дроснева4. За да измре 
родът на почитателите на светеца, очевидно 
са изтекли повече от осем години. На това 
място Милеуснич повтаря архиепископ Фи
ларет Черниговски, според когото под „голям 
мрак" трябва да се разбнра слънчевото затъм-
нение, отбелязано в руските летописи на 
19 март 1105 г. (с. 24). Не е много сигурно 
дали същото затъмнение е било наблюдавано 
в пълна фаза от жителите на Балканите, за да 
бъде фиксирано като „голям мрак". 

Друг подвижник, който принадлежи ед-
накво на българската и сръбската история, 
е патриарх Ефрем. Житието повествува, че е 
роден през 1312 г. в „Тирската" страна на 
България. Епископ Партений предполага, че 
става въпрос за Търновската или Трънската 
облает5, а Милеуснич направо заявява, че 
героят е роден „в околностите на Търново" 
(с. 117). В книгата не се взема отношение 
към твърде вероятното предположение на 

3 Пак там, с. 566. 
4 Д р о с н е в а , Е. Житието на Йоаким 

Осоговски като извор за българската история. 
— В: Студентски проучвания, 3, 1975, 179— 
180; срв. Д р о с н е в а , Э. Житие Иоакима 
Осоговского как исторический источник. — 
Советское славяноведение, 1982, № 4, 61—70. 

5 Жития на българските светци. Т. I. С , 
1974, с. 135. 

Д. Богданович, че патриарх Ефрем е тъж-
дествен с кнкжовника Ефрем, написал „Канон 
молебен за царя" през XIV век6. Точнат'а дата 
на кончината на Ефрем е 15 юни 1400, а не 
1399 г., както смята епископ Партений7. 

Слободан Милеуснич отделя място и за 
житието на Ромил Бдински, наречен тук 
„Раванички". Според него житието е съетавено 
през 1376—1377 г. от Григорий, който не е 
знаел, че Ромил е починал до манастира р а -
ваница. Това мнение не отговаря на действи-
телноетта. Житието включва категорични данни 
за п подвижничествою и смъртта на Ромил. 
Тъй като Раваница е основана през 1382 г. 
а Ромил е живял там малко преди смъртта си| 
юй е нздъхнал около 1385 г.8 Милеуснич 
изнася подробности за слабо проучения от 
нашата наука преп. Григорий Мълчалник 
или Синаит — ученик на Ромил и автор на 
житието му. В подкрепа на твърдението си, 
че Григорий е „сърбин", авторът сочи „свето-
горското предание, както и много славянски 
и сръбски синаксари" (с. 143). Не се обяснява 
защо този „сърбин" избягва да пише на родния 
си език, а се изразява на отличен гръцки, 
който му е роден, както доказаха Пол Девос 
и Франсоа Алкен преди 30 години. Едва ли 
можем да се съгласим, че житието на Ромил е 
било преведено от раванички монах около 
1390 г. Обилните сведения за българските 
земи и честите езикови българизми в превода 
подсказват, че преводачът е бил българин, 
пай-вероятно монах на Атои. Ако се вярва 
на преданията, Григорий Мълчалник е основал 
атонския манастир Григориу (преди 1347) 
и сръбскня манастир Горняк (преди 1379). 
Починал е през 1406 г. 

Друг българин, включен сред сръбските 
светци, е мъченикът Георги Нови Софийски 
(тук назован „Кратовец"). Основание за включ-
ването Милеуснич намира в седалния след 
полиелея от службата му, където се казва: 
„Прозебаль есц отъ корене ерьбекаго"9. Той 
твърди, че софийският епископ (правилно: 
митрополит) Панкратий бил заменил „ерьб
екаго" с „болгарскаго"10. Сърбин ли е св. Геор
ги? Петър Динеков, на когото дължим най-

6 К р ъ с т е в , А. Българинът Ефрем и 
избирането му за патриарх на Сръбската 
православна църква. — Известия на Църковно-
историческия и архивен ИНСТИТУТ. Т. 3. 1985, 
165—166. 

7 Жития . . . , с. 137. 
8 Cf. B a r t u s i s, М., К. В е n N a s-

s e r , A. L a i о u. Days and deeds of a hesy-
chast saint. A translation of the Greek life of 
St. Romylos. — Byzantine studies, 1982, No 1, 
24—47. 

9 А н г е л о в, Б. Ст. Из старата българ
ска, руска и сръбска литература. Т. 3. С , 
1978, с. 145. 

10 Срв. Служба с житием и страданием 
светаго великомученика Георгиа Новаго (Са-
моков, 1865). Фототипно изд. С , 1978, с. 19· 
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пълното изследване за Георги Софийски, при-
вежда доказателства в полза на българското 
потекло на мъченика: 1) Кратово е български 
град и през 1708 г. местният книжовник Велко 
Попович потвърждава това; 2) Георги се пре-
селва в София, защото се смята за българин; 
3)" софийскою население се отнася към него 
Като към сънародник11. Всички тези аргу-
менти са убедителни (особено първият), но 
те не обясняват причината, поради която поп 
Пейо приписва на Георги сръбско родословие. 
СпореД нас разрешението се крие в народната 
етимология, приложена от химнографа. Има 
данни, че в Етрополе—стар рударски и ме-
талургичен център —е съществувала „сръб-
ска махала"12. Тя е назована така по дошлите 
от Македония през XV—XVI век рудари 
сакси. Следвайки същата аналогия, поп Пейо 
прокарва субективната си идея за „сръбски" 
произход на златаря Георги, родом от Кра
тово — тогава селище със силно развито ме-
талодобиване и металообработване. По-късно, 
през XVII—XVIII век, преселниците от Ма
кедония в останалите български земи са на-
ричани не „сърби", а „арнаути". 

Авторът споменава, че единствената църк-
ва, издигната в чест на Георги Нови Софийски, 

11 Д и н е к о в, П. Софийски книжовници 
през XVI век. I. Поп Пейо. С , 1939, 98—99. 

1 2 М у т а ф ч и е в, П. Избрани произведе
ния. Т. 2. С , 1973, с. 305. 

етази в Кратово (1.925). Напоследък ние имахме 
щастието да попаднем на лапидарен надпис, 
според който в Орхание (днес Ботевград) 
на 22 август 1865 г. е открит параклис „Св. 
муч. Георгий Средческий". Този храм е един-
ственият, посветен преди Освобождението на 
убит от турците новомъченик в България, 
а вероятно и на Балканите13. 

Плюс на книгата са множеството бележки 
под черта, в конто се разясняват чужди или 
неизвестни думи. Не всички български фи-
лолози например знаят, че терминът „скит" 
произхожда от гр. „скитос" — щавена кожа, 
от която са правени палатките на древните 
отшелници. Сборникъг завършва с послеслов, 
в който са изнесени основните извори (всъщ-
ност мястото им е в предговора), както и с 
два списъка на разгледаните светци по аз-
бучен ред и календарни дати. Като цяло този 
труд заслужава положителна оценка. Авторът 
е работил щателно и добросъвестно, за да 
подготви популярно изложение за по-широка 
публика, а не строго научно изследване. Убе-
дени сме, че книгата ще изиълни това свое 
предназначение. Ще си позволим да изразим 
само едно пожелание към Милеуснич: в бъ-
деще да се придържа по-последователно към 
историческите факти. 

13 С т е ф а н о в, П. Църква, посветена на 
св. Георги Нови Софийски. — Църковен вест
ник, № 13, 12 май 1989. 

8 Палеобулгарика, кв. 3 113 


