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К о н с т а н т и н о с Н и х о р и т и с . Атонската книжовна традиция в разпро-
странението на кирило-методиевските извори. Кирило-Методиевски студии Кн. 7. 
С , Издателство на БАН, 1990. 276 с. 

Книгата на младия гръцки славист Кон
стантинос Нихоритис е забележително съ-
битие в славистичната книжнина у нас. 
Нужно е да се отбележи, че колегата Ни
хоритис е представител на новото поколе
ние специалиста, конто успешно подновя-
ват достойните редици на гръцките славис
та. Книгата му е особено важна за бъл-
гарската славистика, тъй като разширява 
и задълбочава погледа ни към книгохра-
нилищата на Света гора — географски, 
исторически и културно близка нам, но 
административно все тъй труднодостъпна. 

Започнал връзките си с Атон в юно-
шеска възраст като ученик в Атонската 
семинария, Нихоритис бе първият грък, 
получил богословско образование в Бъл
гария (завърши Духовната академия през 
1981 г.). Веднага след това начена спе-
циализацията си в Кирило-Методиевския 
научен нентър при БАН. Като студент и 
аспирант той не прекъсна „пъпната връв" 
на научните си интереси — връзките с 
Атон. Познава лично стотици населници 
на това рядко селище на православното 
монашество и десетки хранилища на тази 
богата съкровищница на писмени и други 
културни паметници от последното хиля-
долетие. Гръцкото му гражданство го 
улеснява в тези дирения и го спасява от 
нелепи подозрения и спъваща мнителност. 
При това вродената му прямота и научна-
та му честност го подпомагат в избора да 
сподели всички свои резултати с българ-
ските си учители и колеги, да ги направи 
най-напред достояние на българските сла
виста. 

Всичко, което Нихоритис е открил, 
описал, сравнил, оценил, превел, всички 

заключения, до конто е стигнал, той из
ложи и защити в кандидатската си дисер-
тация (1987 г.). Съобразил се с бележките 
на своите рецензента (проф. д-р Иван 
Добрев и ст. н. с. Светлина Николова), 
както и с допълнителните указания на 
научния си ръководител (акад. Петър 
Динеков), Нихоритис отпечата труда си 
в авторитетната славнстична поредица „Ки
рило-Методиевски студии" като нейна сед-
ма книга под горното обобщаващо заглавие. 

Преди да започне своята работа по 
същество, авторът издирва и проучва в 
атонските книгохранилища редица кири-
ло-методиевски извори, конто могат да се 
разделят на две групи: 1) славянски па
метници и 2) гръцки паметници. Към сла-
вянските той отбелязва: 

1. Нов препис от Службата за св. 
Константин -Кирил Философ в служеоен 
миней за февруари от втората половина на 
XIV в. (ръкопис Z 53 на Великата лавра), 
съдържащ нова, съкратена редакция с 
компилативен характер, както отбелязва 
Нихоритис; 

2. Препис от Службата за св. Петка 
Епиватска-Търновска, съхраняван в ръ
копис Z 55 на Великата лавра (служебен 
миней за септември—октомври от средата 
на XV в.); 

3. Препис от Службата за св. Арсе
ний Сръбски (също в ръкопис Z 55); 

4. Две приписки от ръкопис Z 55 на 
Великата лавра, съдържащи нови данни 
за присъствието на славянски книжовни-
ци във Великата лавра през XV в.; 

5. Непознат досега ръкопис в килията 
„Св. Антоний" в местността Керася — 
— праксапостол от края на XV в. 
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Към гръцките паметници Нихоритис е 
отбелязал: 

1. Два неизвестни преписа на гръцко-
то житие на св. Козма Зографски (българ-
ски подвижник от XIV в.) във Великата 
лавра; 

2. Два интересни гръцки текста за 
св. Климент Охридски от XJV—XV в. 
в ръкопис 1134 на Ватопедския манастир— 
нов препис от Пространното му житие и 
неизвестен препис от гръцката му служба; 

3. Неизследвано късно гръцко житие 
на славянските първоучители св. Кирил и 
Методий в ръкопис 717 на Ватопед. 

Всички изброени паметници според 
К. Нихоритис свидетелствуват за кни-
жовното и културното присъствие на 
славяните на Атон. Същевременно те 
дават основание на автора да постави за 
цел на своето изследване разширяването 
на представата за славянско-византий-
ските и в частност за българо-византий-
ските духовни, книжовни и културни взаи
моотношения, както и изясняването на 
ролята на Атон с неговите книжовни цен-
трове за възникването и развитието на 
тези отношения. 

След добре осведомяващия за целите и 
съдържанието на труда увод (с. 5—7) 
авторът разглежда в първа глава (с. 
9—38) въпроса „Старобългарската книж-
нина в Атонските книгохранилища — до-
сегашни проучвания и нови материали". 
Най-напред прави кратък географско-ис-
торически преглед, т. е. дава необходими-
те основни сведения за Атон. После пре-
минава към основния предмет на интере-
сите си — атонското ръкописно наслед
ство и неговата съдба, като се спира на 
атонските библиотеки (тяхното възник-
ване, поддържане, попълване, както и 
изнасяне на ръкописи от изследователи и 
колекционери). В тази връзка прави по
лезен обзор на посетилите Атон от XVI в. 
до днес пътешественици и изследователи 
слависти. Обосновано говори за българ-
ското книжовно присъствие на Атон (на-
чалото на IX—XI в.); за произведения 
от епохата на византийского владичество 
в България; за отношенията между Атон 
и Втората българска държава (XII— 
XIV в.). Спира се на грамотите, издавани 
от българските царе за атонските мана-
стири, и на грамоти, съхранени на Атон. 
Интерес буди и съпоставянето между 
Атон и Търновския агиографско-химно-
графски и летописен цикъл от XIII в. 

По-нататък разглежда въпросите за 
исихазма в България и Света гора, за 
предтечите на Търновската книжовна шко
ла, както и за ролята на Атон в съхраня-
ването на творби на книжовници от Тър
новската книжовна школа. Естествено 
продължава с въпросите за Атон и старо
българската книжовна традиция след па-
дането на България под турско иго, отда-

вайки дължимото на два подвъпроса: за 
отношението между Атон и Рилския ма
настир през XV—XVI в. и за разпрост-
ранението на книжовното наследство на 
Софийската книжовна школа в Атон. 

Както се вижда, целта на тази глава е 
да се обобщят данните за историческите 
връзки на Атон със старобългарските 
книжовни центрове от времето на Първата 
българска държава, като се изтъква роля
та на Атон като приемник и разпростра-
нител на старобългарската книжнина по 
времето на Втората българска държава. 
И понеже „множество старобългарски ръ
кописи, носители на старобългарския език 
и литература, са възникнали и са били 
съхранявани в атонските библиотеки" (с. 
7), авторът въвежда и защищава във всич
ки глави на труда си термина „атонска 
книжовна традиция". Разбира се, той сам 
признава, че няма сигурни данни за про-
изхода на всички тези ръкописи от Атон, 
тъй като поначало става дума за преписи, 
намерени в ръкописи, конто се пазят на 
Атон. Затова отрежда известна условност 
на термина „атонска книжовна традиция". 

Втората глава (с. 39—108) е посветена 
на нов атонски препис от Службата за 
св. Константин-Кирил Философ, съхра-
няван във Великата лавра. Заглавието е 
обещаващо: „Атонската книжовна тради
ция в разлространепието на Службата за 
Кирил Философ . Предмет на разглежда-
не всъщност е преписът от Службата за 
славянския първоучител в ръкопис Z 53 
от Великата лавра. К· Нихоритис 
начева разработката си отдалеч, като най-
напред се занимава по принцип с въпроса 
за канонизацията, спира се и на канониза-
цията на св. Константин-Кирил Философ. 
След това зясяга друг основен въпрос — 
за появата и развитието на химнограф-
ската композиция „служба", като отделя 
внимание и на старобългарската поезия 
през IX—X в. Едва тогава стига до същ-
ността на проблема за времето и мястото 
на възникване на службата, засяга и 
интересния въпрос за авторството на твор-
бата. 

Макар от пръв поглед всички тези 
въпроси да изглеждат встрани от основ-
ната тема на главата, те обаче дават до
статочно богат материал за осведомяване 
по общата тема „канонизация и служба", 
представляваща интерес за голям кръг 
читатели. 

Иататък Нихоритис навлиза в теыата 
и проследява ръкописната традиция в 
разиространението на службата, спира се 
на преписи и изследвания на това съчине-
ние. Така стига до атонската ръкописна 
традиция на Службата за св. Кирил и 
дава описание на ръкописа (достатъчно 
подробно и с богат илюстративен материал). 
Посвещава подобаващо място на необхо-
димата и твърде интересна съпоставка на 
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текста и структурите на атонските пре-
писи. След това съпоставя по текст и струк
тура атонските преписи на службата с 
неатонските, разпростира съпоставянето и 
с други паметници: с византийски химно
графски творби и — което е твърде инте
ресно и ценно — със старобългарски хим
нографски творби. Прави и необходимия 
анализ на творбата по език и стил, дава 
тълкуване на някои моменти от произве-
дението. Подробните и прецизни съпостав-
ки дават на автора основание да направи 
и съответните изводи за авторството на 
Службата за св. Кирил Философ. 

Твърде интересен е изводът, че раз-
глежданата творба (Службата за св. Ки
рил) е излязла изпод перото на св. Мето-
дий. Разбира се, тази хипотеза, която има 
своите поддръжници, но и своите против-
ници, се нуждае и от по-широка и обосно
вана подкрепа. Поначало заслужават вни
мание заключенията на Нихоритис за 
ранното проникване на това съчинение от 
България в атонските книжовни центрове 
(в началото на X в.). 

Третата глава (с. 109—139) е озагла-
вена „Атонската книжовна традиция и 
разпространението на Пространното жи
тие на Климент Охридски". Разработена 
е в подробен план, като най-напред се 
говори за канонизацията на св. Климент, 
охридски архиепископ, и за възникналите 
в негова чест художествени произведения. 
Следва уточняване на ръкописната тра
диция на Пространното житие (преписи 
— фрагментарни и пълни), посочват се 
изследванията на житието (издания и 
преводи). Въпроса за възникването на 
творбата Нихоритис начева с уточняване 
на нейното авторство. След като убедител-
но подкрепя хипотезата, че автор на Про
странното житие на св. Климент е охрид-
ският архиепископ Теофилакт Български, 
Нихоритис нататък поставя в зависимост 
от този свой извод и другите подточки на 
главата, а именно: 1) биографичен очерк 
за Теофилакт Охридски и 2) време и място 
на написване. Разглежда въпроса за Про
странното житие на св. Климент Охрид
ски като исторически извор и съпоставя 
Българската легенда с ранни старобъл
гарски паметници, като пространните жи
тия на св. Кирил и Методий и Първото 
българско житие на св. Наум Охридски. 
След това говори за атонската традиция 
на Климентовото житие и сравнява атон
ската ръкописна традиция с другите, неа-
тонски преписи, като разглежда три 
проблема: 1) отношението на пълните атон-
ски преписи към московския и ватикан-
ския препис; 2) особеностите на трите пъл
ни преписа в сравнение с останалите; 
3) текстовото съотношение на светогор-
ските фрагменти с неатонските преписи. 
<ж В тази глава отново виждаме убедител-
но представена картината на генеалогич-

ните отношения между отделните препи
си, както и аргументацията на съществу-
ването на обособена атонска традиция. 
Присъединяваме се към констатацията, 
че „с издирването на още нови преписи на 
Пространното житие ще се създаде въз-
можност за осъществяване на едно бъдещо 
критическо издание на творбата" (с. 7), 
и оставаме с надеждата, че заявеното от 
автора намерение в тази насока скоро ще 
стане действителност. 

Четвъртата глава (с. 140—181) с на-
слов „Византийски химнографски цикъл 
в чест на Климент Охридски" започва с 
разглеждане на химнографската прослава 
на св. Климент Охридски. Авторът се 
спира на старобългарската служба за 
светеца, а после и на византийските твор
би в негова чест. Така установява поня-
тието „византийски химнографски цикъл" 
в чест на св. Климент. Нататък разглежда 
ръкописната традиция и изследвания на 
цикъла (преписи, издания, изследвания). 
Относно възникването и развитието на ци
къла Нихоритис говори за авторите му 
(охридските архиепископи Теофилакт Бъл
гарски, Димитър Хоматиан, Константин 
Кавасила, Григорий Драчки, Козма Драч
ки и Атанасий Пароски), както и за вре-
мето и мястото на създаване на отделните 
творби. След това се спира на старобъл-
гарския превод на гръцката служба в 
чест на св. Климент Охридски. В подраз
дела „Анализ на цикъла" авторът раз
глежда първичната Теофилактова служба 
за св. Климент, каноните в негова чест на 
Димитър Хоматиан и Константин Кава
сила, стихирите от архиепископ Григорий 
и величанията от митрополит Козма Драч
ки. Нататък той съпоставя този византий
ски химнографски цикъл с други творби и 
говори за цикъла като културно-истори-
чески извор, за неговата атонска ръкопис
на традиция. Нихоритис прави сравнение 
между атонските преписи по отношение 
на текстовите им особености, както и съ-
поставка на атонските преписи с неатон-
ски. 

В тази глава прави впечатление обосно-
ваният извод на автора, че не трябва да 
се говори просто за „гръцка служба", 
понеже съществува цял химнографски ци
къл в чест на св. Климент Охридски, 
оформян от XI до XVIII в. Авторитетът 
на славянския просветител св. Климент 
е бил толкова голям през вековете, че 
всеки просветен охридски архиепископ 
(приемник на светеца) се е чувствувал 
задължен да го възпее и прослави. 

Книгата на К· Нихоритис е обогатена 
накрая и с поредица от приложения 
(с. 185—272), която включва: 

1. Служба за св. Константин-Кирил 
Философ по ръкописа Z 53 от Великата 
лавра (на старобългарски); 

2. Пространно житие на св. Климент 
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Охридски по ръкопис № 1134 от Ватопед 
(на гръцки); 

3. Византийски химнографски цикъл 
(в превод на новобългарски): Теофилактов 
канон, Хоматианови творби — Молебен ка
нон, Служба с канони на IV и VIII глас, 
Канон на I глас по Бодлевия препис и 
Стружкия ръкопис, Канон на Константин 
Кавасила. Тези преводи дават възмож-
ност на по-широк кръг читатели да се 
запознаят със съдържанието и поетическа-
та красота на византийските църковни 
песнопения; 

4. Схеми на структурата и състава на 
преписите на византийския химнографски 
цикъл; 

5. 32 факсимилета на различии пре-

писи на Пространното житие на св. Кли
мент, конто с доброто си качество дават 
възможност за сравнителна работа на 
всеки интересуващ се. 

Много са достойнствата на книгата на 
Константинос Нихоритис. Има и опреде-
лени слабости — в структурата, в обоснов-
ката на някои изводи, в извънконтексто-
вия превод на някои цитати от изворите. 
Но тези слабости не са в състояние да 
променят впечатлението, че този труд е 
наистина явление в славистичната ни 
книжнина. Оставаме с надеждата, че К. 
Нихоритис ще продължи със същото усър-
дие своите изследвания в тази насока, за 
да има нови и още по-богати плодове. 
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