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Така както делото на св. св. Кирил и Ме-
тодий е всеобхватно в духовен и културен 
смисъл и с него се полага началото не само 
на нова и универсална религия, но и на 
различните дялове на хуманитарното зна
ние, така и еъвременните изследователски 
усилия са насочени към различии аспекти 
на осъщественото от двамата братя. Защото, 
знае се, че християнската култура, осо-
бено в Средновековието, е подчертано син
кретична по своя характер, но в този имен
но синкретизъм се съдържат кълновете 
и предметните области на множество пауч
ий дисциплини в съвременния смисъл на 
думата Затова и поредният том — книга 
пета на Кирило-Методиевските студии, е 
посветен на един несъмнено актуален днес 
научен проблем — този за философските 
възгледи на Константин-Кирил, за бого-
словско-философската основа на хумани
тарното дело на двата братя. както и за 
философията отцтакъв виден техен после-
довател като Йоан Екзарх Български. 
Тази пета книга от поредицата съдържа 
дванадесет самостоятелни научни изслед-
вания, конто от различии страни анализи-
рат кирило-мстодиевското наследство. Те-
зи дванадесет студии са подбрани и научно 
редактирани от Михаил Бъчваров, Петър 
Динеков (отговорен редактор), Екатерина 
Дограмаджиева и Светлина Николова (от
говорен секретар). 

Първата студия е на Михаил Бъчваров 
и Вилен Горски под наслов „Значение 
наследия Константина-Кирилла в фило
софской культуре древней Болгарии и 
Киевской Руси". В нея двамата автори 
определят три подхода — генетически, 
есенциален и функционален, — конто мо-
гат да бъдат прилагани към наследството 
на св. Кирил като основа на философските 
култури в България и Киевска Русия през 
Средновековието, използу.вайки в изслед-
ването си третия, функционалния подход. 

Това им е дало възможност да разгледат 
богословско-философското ядро на Кири
ловото наследство не толкова като произ-
ход и същност, а главно като функция, ка
то постоянно и оплождащо влияние върху 
цялото развитие на философията през сред-
новековния период и в България, и в 
Киевска Русия. По този начин се вижда 
не само пряката връзка между богослов-
ско-философската основа у св. Кирил и 
неговите следовници, но и функционира-
щото влияние, което тя има върху тях. 
В тази връзка М. Бъчваров и В. Горски 
анализират сходството в разбирането за 
мъдростта според Пространного житие на 
св. Кирил и според Симсоновия сборник. А 
мъдростта е едно от основните, ключовите 
понятия в християнската култура, и то 
особено в източнонравославния и вариант. 
Тук тя се разглежда като знание, като 
педенич на човешките и Божиите неща, 
като „блага" и „истинна" мъдрост, Този 
анализ на мъдростта е дал възможност на 
двамата автори да подходят по различен 
начин и към известната дефиниция на фило
софията на Константин-Кирил, а именно 
да видят връзката между разбирането на 
мъдростта и схващането на същността на 
философията. Това е, може да се каже, 
нов аспект на тълкуване на Кириловото 
определение на философията, който, без 
да отрича предишните, обогатява възмож-
ните анализи на това определение. 

Следващата студня е „Проблемът за 
философските възгледи на Константин-Ки
рил" от Светлина Николова. В нея се 
прави обстоен анализ на досегашните про-
учвания върху философските възгледи на 
Константин Философ. Св. Николова по-
казва, че различните автори по твърде 
различен начин схващат обема и съдър-
жанието на понятието „философски въз
гледи" — от пълно покриване по смисъл с 
понятието „богословие" до разбиране, спо-
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оед което няма нищо общо между филосо
фия и богословие в схващането на св. 
Кирил Според нея, и това несъмнено е та
ка е необходимо предварително уеднак-
ряване, избистряне на понятията не само 
за да бъде ясно за какво става дума, но и 
за да може теоретичната реконструкция в 
наше време да бъде адекватна на конкрет-
ноисторическата истина. Друг въпрос, на 
конто авторката се спира, е този за нзво-
ровата база, използувана при анализиране 
философските възгледи на Константин-Ки
рил. Нейното становище е, че освен най-
чест'о използуваните места от „Написание 
за правата вяра" и „Херсонската легенда", 
биха могли да се използуват като извори 
и отделяй преписи на „Пространно™ жи
тие", както и всички възможни други све
дения, имащи отношение към предмета на 
изследване. Мнението на Николова е, че 
при изследването на философските възгледи 
на св. Кирил те трябва да бъдат анализира-
ни в контекста на собствената си епоха 

IX в.. и да бъдат виждани като част 
именно от нея. 

Следваща е студията на Лидия Ден-
кова „Опит за проследяване на теодииеята 
у Йоан Екзарх и нейният „славянски" ва
риант у Константин-Кирил Философ". Те-
мата за теодицеята, за Божията справед-
ливост и оттук за оправдание на съществу-
ващото в света и в човека зло, е от основ-
ните в християнството още от зараждането 
му (независимо дали терминологично е би
ла поставяна така) до наши дни. В този 
смисъл тя е една типично теологическа 
тема, чието разглеждане, а и разрешаване-
е повече от важно за християнството като 
религия и философия в конкретните му 
превъплащения през вековете. Авторката 
търси паралели между Кирил и Йоан 
Екзарх при анализите им на Божието 
всемогъщество и доброта и по този начин 
вижда връзката на теодицеята като проб
лематика от времето на светите отци на 
църквата през IX в. в България до XIII 
и XIV в. 

Студията на Йордан Ватев е посветена 
на „Идеята за елементите в „Шестоднев" 
на Йоан Екзарх". Авторът разглежда еле
ментите, от конто е сътворен светът, спо
ред „Шестоднева", във връзка с тяхното 
класическо елинско разбиране. Той се спи
ра на петте елемента, отразени от Йоан 
Екзарх — земя, вода, огън, въздух, ефир. 
Според автора докато първите четири еле
мента на света — земята, водата, огънят 
и въздухът, имат очевидни библейски ана
логии, то ефира като елемент, чрез който 
се обяснява строежът на света, Йоан Ек
зарх заема от традицията на древногръц-
ките мислители. 

„Традиционно и рационално в „Шесто
днев" на Иоан Екзарх" е озаглавена сту
дията на Иван Христов, в която той търси 
отраженията на традиционното (в смисъл 

„библейското") и научно-рационалното в 
такава настолна книга за славянского 
Средновековие като „Шестоднев". Според 
автора рационалното в „Шестоднева" се 
наблюдава там, където в контурите на 
библейския космогоничен мит е вместен 
платоническият диалектически метод в 
развития си вид, който той придобива в 
края на античността. Този метод според 
Христов не е възприет в цялата му дъл-
бочина и е разгърнат несистемно поради 
жанра на произведението („Шестоднев"), 
следващо със структурата си библейския 
текст. Така авторът оценява положително 
ролята и значението на Йоан-Екзарховия 
„Шестоднев" благодарение на рационалната 
струя в него. 

Студията на Николай Кочев е посве
тена на „Хазарската мисия на Константин 
Философ-Кирил в светлината на Кем-
бриджкия аноним и известията на Иехуда 
Алеви". Като използува сведенията на т. 
нар. Кембриджки аноним от X в. и на 
еврейския учен Иехуда Алеви от XII в., 
авторът предлага допълнителни аргумента 
за ролята на хазарската мисия на св. 
Кирил. Освен че е опит за утвърждаване 
на християнската проповед сред хазарите, 
според автора тя е подновяване на външно-
политическите отношения на Византия с 
Хазарския хаганат, като така се утвърж-
дава позицията на империята срещу Араб-
ския халифат. По-нататък хазарската ми
сия на Константин Философ намира отра
жение и в съчинения на еврейски език, 
конто потвърждават сведенията на старо-
българските писатели. Изводът на Кочев 
е, че дейността на славянските просветите
ли може да бъде разкрита напълно при 
използуването не само на Прострапните 
жития, но и на всички ио-късни текстове, 
свързани с имената на славянските про
светители . 

„Социални функции на старобългарския 
език" е озаглавено изследването на Вяра 
Николова. Идеята на авторката е породе-
на от „Изследване на историята" на Ар-
нолд Тойнби, в което видният английски 
историк и философ поставя въпроса, за-
що княз Борис и след него цар Симеон 
дават предимство на старобългарския език, 
и освен това инспирирана от типологията 
на функциите на езика, която предлага 
Тойнби в своето многотомно изследване. 
Причините, обусловили полифункционал-
ността на старобългарския език, Николо
ва вижда в няколко посоки. На първо мяс-
то са т. нар. екстралингвистически фак-
тори — социално-икономическо развитие 
на средновековното общество, тъй като съ-
ществува тясна връзка между политичес-
ката и икономическата концентрация и про-
цеса на развитие на общ език. В средновё! 
ковното българско общество тази линия се 
определя от княз Борис с узаконяването 
на старобългарския език в деловите и ли-
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тургичните му функции. На второ място 
са т. нар. ингралингвистически факто-
рИ — езиковото богатство и гъвкавост и 
абстрактно-теоретичните характеристики 
на старобългарския език. Тук се отнасят 
просветнтелското дело (казано най-общо) 
преводите, съчиненията с религиозен и 
светски характер, философските творби. 
Условие за тяхното съществуване е нали-
чието на определен абстрактно-теоретичен 
език, способността да се изразяват аб
страктен мисли и идеи. 

„Об одном фрагменте из болгарской ру
кописи XI — XII вв." е заглавието на сту-
дията на Мая Момина. Изследването е 
посветено на един палимпсест, намиращ се 
в Народната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий" в София. Според авторката 
той е фрагмент от Триод от XII в., писан 
в Югозападна България, а изтритият текст, 
също кирилски, може да се отнесе към XII 
в. Това е паметник, писан на т. нар. на
родна или битова кирилица, и това го 
свързва с такъв паметник като Доброми-
ровото Евангелие. 

На отделяй текстологически въпроси 
на Вилненския препис на Симеоновия сбор
ник е посветила студията си Цветана Ра-
лева. Този руски препис от XVI в., па-
зен в Литовската академия на науките във 
Вилнюс, дава възможност на авторката да 
проследи стратиграфията на преписите на 
Симеоновия сборник. Тя показва, че Вил
ненския препис е почти пълно копие на 
Изборника от 1073 г., и може пълноценно 
да бъде включен в съпоставително-тек-
стологическите изследвания върху Симео
новия сборник. 

„За кратката редакция на Италианската 
легенда и за един неин неизвестен препис" 
е тема на студията на Славия Бърлиева, 
в която авторката разкрива житието на св. 

Климент Римски в средновековните л е . 
гендарии като свидетелство за историята 
на текста и ръкописната традиция на ос-
новния латински легендарен извор за жи
вота и делото на св. св. Кирил и Методий 
Италианската легенда. Това дава нови 
възможности за проследяването на кирило-
методиевската традиция като общоевро-
пейско културно явление. 

„Кшвська Русь серед европейських 
культур" е студията на Василий Пуцко. 
В нея авторът на основата главно на из-
куствоведчески материал прави анализ 
на културата на Киевска Русия на фона 
на общокултурните пронеси в ранноевро-
пейското Средновековие. Той анализира 
връзките и влиянията и с Византия, със 
западния свят, както и с България, и 
заедцо с това отчита специфичните отлики, 
характерни за домоноголска Русия. 

Последната студия в тома е на Светлана 
Долгова на тема: „Неизвестное русское 
сообщение XVIII в. о Кирилле и Мефодии 
в книге Ф. М. Каржавина и Е. Н. Кар-
жавина „Заметки о русском языке и его 
алфавите". Авторката хвърля светлина вър
ху едно сравнително ранно (за руската 
книжнина) историографско свидетелство 
за създателите на славянското писмено 
слово. 

Така завършва поредната книга пета на 
Кирило-Методиевските студии. Както бе-
ше отбелязано в началото на тези бележки, 
студиите в тома имат самостоятелен и в този 
смисъл приносен за кирилометодиевисти-
ката характер. Средтях изпъкват студиите 
с философска тематика, посветени на раз
личии аспекти и проблеми на философ-
ската култура в славянското Средновеко
вие. Те са и повече като брой, и като обем, 
което може да ни даде основание да оп
ределим тома като „философски". 
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