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НОВА КНИГА ЗА ПРАВОСЛАВНОТО СЛАВЯНСТВО 

Ι ω α ν ν η ς Τ α ρ ν α ν ί δ η ς . Πτύχες της 
Κυριακίδη. θεσσαλονίκη, 1991. 360 σ. 

Представяната от нас книга е обобщение 
на дългогодишния и многостранен труд 
на известния гръцки палеославист проф. 
Йоанис Тарнанидис. Същевременно тя 
допълва картината на появилите се през 
последните години съвременни обобщаващи 
изследвания, посветени на културните 
взаимоотношения между Византия и 
славяните в светлината на новооткритите 
материали и изградените нови концеп
ции. Целта на тази монография е форму-
лирана най-ясно в заглавието на послед-
ната, седма глава — „Реабилитация на 
византийската политика спрямо славяните". 
Както сам авторът отбелязва на същото 
място, с. 313, „ . . .искахме да покажем 
дълбокото влияние на Константинопол 
и нещо повече, реабилитацията на поли-
тическите му избори не само в началния 
стадий на запознаването му със славя
ните, но и през всичките години, конто 
преминават, до окончателното му завою-
ване от турците". 

За постигане на посочената цел съ-
държанието е разделено на седем глави, 
в конто има обособени и по-малки части 
със свое собствено заглавие. Те предста
вят най-важните аспекти на религиоз-
ните контакти между двете средновековни 
общности: 1. Искането на моравския вла-
детел Ростислав и отговора на византий-
ския император Михаил III. 2. Славян-
ската писменост — славянската право
славна книга през Средновековието: а) 
ръкописни книги, написани на глаголица; 
б) ръкописни книги, написани на кирилица. 
3. Кирило-методиевската църковна тра
диция в Моравия и Панония: а) новия 
откъс от славянския Синайски евхоло-
гий; б) новия откъс от славянския Си
найски псалтир. 4. Латинското противо
поставляв на светото апостолско дело на 
братята Кирил и Методий. 5. Корените 

σλαβικής ορ9οδοξίας. Εκ. Οίκος Αδελφών 

на православното славянско монашество. 
6. Автокефалията на славянските църкви: 
а) понятието автокефалия; б) фактори и 
предпоставки за провъзгласяването на 
една църква за автокефална; в) случаи на 
автокефалия на славянските църкви и 
факторите император—патриарх; г) слу
чая Михаил VIII Палеолог (1019—1020). 
За седмата глава вече споменахме. 

Първата глава представя подробен 
анализ и сравнение между пространните 
жития на св. Кирил и Методий, като се 
отчитат разликите във времето на съста-
вянето им и авторството — според автора 
едното е писано ведяага след смъртта на 
св. Кирил в Рим от гръцки монаси, дру-
гото — около 15—20 години по-късно на 
славянски. При направения задължителен 
в такива случаи преглед на историческата 
обстановка по това време за първи път е 
изтъкнато схващането на автора, че Кон
стантинопол толерирал разпространението 
на християнството и на други езици за 
разлика от Рим, който държал на превъз-
ходството и задължителността на латин-
ския език. За доказателство се цитира 
място от Пространното житие на св. Кирил, 
където се говори за съществуващ вече 
превод на Светото писание на други езици. 
Тази теза се повтаря многократно в съ-
чинението (с. 28, 46, 142, 307), но би могла 
да бъде сериозно критикувана1. Тук се 
обсъжда също и загадката около Житието 
на св. Кирил, че два.мата императори 

1 Вж. O b o l e n s k y , D. The Byzan
tine Commonwealth. Eastern Europe 500— 
1453. London, 1971. New ed. Crestward St. 
Vladimirs Seminary Press, 1982, p. 202; 
S i m e o n o v a , L. The Spiritual Kinship. 
Photious and Nicolas Mystikos on the Pattern 
Byzantino-Bulgarian Relation. Ed. Basilo-
poulos. Athens, in the press, etc. 
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преди Михаил ΙΪΙ „и много други" са се 
опитвали да съставят славянска азбука, 
но не са успявали. Според Тарнанидис 
вероятно и други императори са получа-
вали подобии предложения от славянскнте 
страни, но условията не са били подходя
щи. Голямо място е отделено и на ар-
гументите, конто защитават гръцкия 
произход на двамата свети братя, без 
обаче да се посочват и коментират никакви 
различии схващания, каквито съществу-
ват в науката. Авторът предполага, че в 
контактите си на пазара, в църквата и в ма-
настирите в околностите на Солун Кирил и 
Методий са изучили добре славянский 
език и че е възможно също тук да са се 
запознали със своите бъдещи ученици и 
да са правили опити да превеждат някои 
кратки християнски благословии, като 
„Господи помилуй" и др. 

Следващата част от книгата е посве-
тена на самото славянско писмо, на него-
вите създатсли и разпространители. От
цово основният доказателствеи материал 
се черни от пространните жития на св. 
Кирил и Методий. Разгледани са също 
големи пасажи от Пространното житие на 
св. Климент Охридски и някои места 
от „О пнсмене)(ъ" на Черноризец Хра-
бър. Обръща се внимание на факта, че 
преди съставянето на славянската 
азбука славянскнте народи са използу-
вали преди всичко гръцката азбука за 
своите нужди, и то в ограничени сфери на 
своя живот. Според автора подаръкът, 
получен от Византия с помощта на ней-
ните представители Кирил и Методий, дава 
възможност на славянскнте народи да 
развият своята култура, да обработят 
своя език и да се приобщят към християн-
ския свят. Богато илюстрнрани със сним
ков материал са кратките описания на 
онези славянски ръкописи, за конто уче-
ният смята, че стоят най-близо до първите 
преводи на Кирил и Методий и техните 
помощници. Тук сред паметниците, напи-
сани на глаголица, са посочени: Зограф-
ското, Мариинското, Асеманиевото и 
Охридското евангелие, Синайският псал-
тир, Синайският евхологий, Псалтирът на 
Димитър Олтарник, Синайският миней, 
Синайският мисал, Клоцовият сборник, 
Рилските листове, Киевският мисал. Па
метниците на кирилица са представени 
от Савината книга, Супрасълския сбор
ник, Уидолските, Хилендарските и Зог-
рафските листове, Остромировото еван
гелие, Изборника от 1073 г., Изборника 
от 1076 г., Архангелското изборно еван
гелие и трите минея от 1095, 1096 и 1097 г. 
Както се вижда, това са преведени от 
гръцки богослужебни и учебни текстове. 
Не са споменати никакви оригинални сла
вянски съчинения, каквито вече са съ-
ществували през разглеждания период. 

При това положение се стига до логич-
ния извод на с. 94, че всички славянски 
книги без изключение продължават да 
следват гръцките от тази епоха във всяко 
едно отношение, което в голямата си част 
е вярно, но, разбира се, що се отнася до 
съдържанието, има и изключения. 

Като се спира на онзи момент от Жи-
тието на Методий, когато славянският про-
светител обещава да помогие на кпяз Рости
слав с наближаването на празника насв.Пе-
тър, Тарнанидис опонира на схващанията, 
че тук става дума за една редовна литургия, 
която се изпълнява всяка неделя и е ха
рактерна за Западната църква. Според 
него пасажът се отнася за извънредно 
изпълнение на литургията на св. Петър. 
Така започва привеждането на новооткри-
тите от него доказателства за разпростра-
нението на византийската религиозна 
традиция от Методий в Моравия. Детайл-
но са разгледани новооткритите откъси 
от Синайския евхологий, Синайския псал-
тир и Синайския миней. Анализирано е 
преди всичко тяхното съдържание, тъй 
като то е показателно за връзката на пре-
водаческото дело на Кирил и Методий с 
религиозната практика на Константино-
полската църква по това време (палеограф-
ските и кодикологическите особености на 
ръкописите са предмет на по-ранен труд 
па Тарнанидис)2. В подкрепа на тази теза 
са цитирани и откъсите от Житието на св. 
Методий, където се посочва противопоста-
вянето на латините на апостолското дело 
на св. Кирил и Методий. На борбата за 
надделяване на византийското духовно 
влияние в Моравия и Панония е посветена 
и цялата следваща глава от книгата. 

Пета и шеста глава също са взаимно-
свързани, защото, както отбелязва авто
рът на с. 167, развитието на славянского 
монашество в основни линии следва съд-
бата на славпнските църкви. Корените му 
отново са свързани с братята Кирил и 
Методий, чието дело не би могло да се 
осъществи без помощта на някои славян
ски монаси, конто са знаели добре гръцки 
език. Създаването на славянската пис-
меност и преводът на свещените книги на 
езика на славяпите са главното им дело, 
а може би за мнозина от тях и главната 
причина за оттеглянето им от света. Тар
нанидис отбелязва, че през IX — X в. 
славяните пазят общите си обичаи, че 
разликите в езика им са много малки и 
че Византия ги възприема като един етнос. 
В това той вижда причините за обособя-
ване на славянскнте монаси в общности 
със своя физиономия на основата също 

2 Т а г n a n i d i s, I. The Slavonic Ma
nuscripts Discovered in 1975 at St. Catheri
ne's Monastery on Mount Sinai. Thessalo-
niki, 1988. 
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на общата църковна книга, църковен език 
и църковна традиция, произтичаща и 
подпечатана от Константинопол и след 
падането на Балканския полуостров под 
турска власт. Изтъкната е ролята на ви-
зантийските манастири — Студийски, 
Евергетски, на гръцките синайски мана
стири. Не на последно мястоса представени 
съжителството на източните монаси на 
Света гора и строежът на манастири от 
българските, сръбските и руските владе
тели в пределите на техните държави. 

Най-голяма част от монографията е 
посветена на противоречивия прочее на 
създаване на независимы славянски църк-
ви. Авторът смята, че главната привиле
гия на архиепископа на автокефалната 
църква е освобождаването му от митро
полита на околноетта и директното му 
отнасяне към константинополския пат
риарх. Факторите и предпоставките за 
получаване на църковна независимост са: 
1. Степента на политическа независимост 
на съответната държава. 2. Липсата на 
строги правила, фиксирани в църковните 
канони — на практика в началните пе-
риоди управлението на църквата и разде-
лянето й на епархии и епископии, а после 
и на митрополии е изцяло вътрешен въп-
рос. 3. Решаваща роля в такива случаи 
играят императорите. 4. Духовната зря-
лост на въпросната църква и значението 
на града, в който се създава църковният 
център. 

Следва подробно описание на случай
те на удостояването с автокефалия на 
българската, сръбската и руската църква 
и движещите сили на този процес — импе
ратор — патриарх. Първа се насочва по 
този път българската църква веднага след 
покръстването на българите при цар 
Борис I, но умелата политика на патриарх 
Фотий според Тарнанидис е предпоставка 
нашата църква да остане подчинена на 
византииската по това време. Автономия тя 
получава при сина на Борис — Симеон 
(913 г. и следващите), отново е подчинена 
на вселенския патриарх при покоряването 
на българската държава от Византия и 
пак става автономна при възстановяването 
й от Асен и Петър (1185). Урежда се в 
съответствие съе закона успоредно с из-
дигането и в патриаршество на събора в 
Лампсак (1253). 

Сръбската църква става автокефална 
през 1219 г. До 1346 г., когато се провъз-
гласява за патриаршество, живее в пълно 
съгласие с Константинопол и отново се 
обръща към него за закрила пред запла-
хата от турците. 

До XV в. руската църква е митропо
лия на Вселенския трон. Стремежът й 
към самостоятелност е пробуден на събора 
във Ферара—Флоренция (1439), но ус-
пява да се провъзгласи за патриаршество 
едва в 1593 г. Създадени са условия Мо

сква да бъде обявена за Трети Рим (една 
идея, която води началото си от Второто 
българско царство с неговата столица 
Търново). 

Специално внимание е отделено на 
политиката на Михаил VIII Палеолог 
(1261—1282). Ученият оспорва схваща-
нията на миозина историци, че императо-
рът е бил добър дипломат, поради това, 
че и двата му опита да подчини българ
ската и сръбската църква на Охридската 
архиепископия претърпяват неуспех. 

Като вижда в арабите и мюсюлман-
ската религиозна нетърпимост основна 
причина за загубата на политическо и 
духовно влияние на Изток и определя 
опитите за влияние на Запад като „един 
губещ се път", който завършва през VIII 
Е., изеледователят подчертава, че в този 
период присъетвието на славяните, макар 
и опасно във военно отношение, е спасе
ние за Византия от политическа гледна 
точка, защото позволява на империята 
да прави „износ на идеи", да се прехвърли 
политически в славянското пространство 
и Византия да стане пак държава съе све-
товно значение. Предаността на новоуч-
редените славянски държави към визан-
тийския идеал е такава, че на два пъти, 
когато те стават толкова силни, че могат 
да унищожат империята, те предпочитат 
да я възстановят като напълно подобна 
на нея славянска империя — България 
при цар Симеон (913) и няколко века 
по-късно Сърбия при крал Душан. „Ат-
мосферата, която се създава с времето и 
особено в годините на исихазма, конто са 
и последните на византийското господ
ство в този ареал, сближава много право-
славните народи и показва истинските 
възможности на един духовен и полити
чески наднационален подход под ръко-
водството на християнското учение" 
(с. 319). Византия успява чрез християн-
ството да наложи на славяните своята 
политика и в гол яма степен да ги покори. 
Бихме казали, че това е същото покор-
ство, което завоевателят Рим изпитвал 
пред завоюваната Елада. Гърция отново 
дава на своите съееди и съперници едно 
духовно богатство, което те развиват, 
като го пречупват през своите традиции 
и светоглед и го разпространяват сред 
други народи. Това изтъква и Тарнанидис, 
наричайки славянските светци, приети 
от цялата православна общност, „ . . . 
най-ценните свидетели за реабилитацията 
на Константинополската църква" (с. 317). 

Голямо достоинство на разглежданата 
монография са приведените многобройни 
текстове. От тях в цялост са отпечатани 
Църковното послание на Василий II 
(1019—1020), както и житията на св. 
Иван Рилски, св. Климент Охридски, 
св. Наум, св. Иван Владимир (по изданието 
на Никодим Агиорит от 1868 г.), на св. 
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Козма Зографски (по изданието на Нико-
дим Агиорит от 1974 г.) и две жития на 
св. Сава и Симеон Сръбски (по изданието 
на Йоанис Тарнанидис от 1983 г.). 

Книгата завършва с азбучен показа-
лец на имената, а библиографията е по-

сочвана диференцирано след всяка глава. 
„Аспекта на славянското православие" 

заеыа достойно място в съвременната 
научна литература и сложната пробле
матика, която третира, и занапред ще 
предизвиква интереса на изследователите. 
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