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ОСЕМДЕСЕТГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА БОЛАНДИСТА ПОЛ ДЕВОС 

През юли 1955 г. в полската поредица 
„Teki Historyczne"1 се появява кратко съ-
общение за едно откритие от изключител-
но голямо значение — намерен е вторият 
препис на т. нар. „Италианска легенда", 
пространното латипско житие на св. Ки-
рил и Методнй с разказ за пренасянето 
на мощите на св. Климент Римски. Ст,-
общението е последвапо от редича об-
ширни изследвания, конто превръщат един 
от авторитс им — белгийския иезуит 
Пол Девос, в един от пай-забележителните 
изследователи на латинските кирило-ме-
тодиевски извори, а откритието — в 
едно от най-важните в тази облает през 
последното столетие. 

Интсресът на отец Дсвос към агио-
графските източници за славянските апо-
столи не е случаен — той с член на Об
щество™ на боландистите (Société des 
Bollandistcs), чиято главна задача е съ-
бирането и критическото издакане на 
житийните извори за християнските свет-
пи. Именно боландистите са автори на 
първото научно изелсдване от съвремснен 
тип на изворитс за св. Кирил и Методнй2, 
публикувано през 1668 г. в поредицата 
Acta Sanctorum8 — най-голямата сбирка 
от жития на светците, подредени по ка-
лендарния ред на техните празннци4. 

1 Teki Historyczne. T. 6. Warszawa, 
1954, 204—205. Срв. Analecta Bollan-
diana, 73, p. 410. 

2 Срв. Н и к о л о в а , Св. Първото 
научно изеледване за живота и делото 
на Кирил и Методнй. Доклад на Кирило-
Методиевските четения, организирани от 
Катедрата по кирилометодиевистика на 
СУ „Св. Климент Охридски". София, 
11 май 1989 г. (непубл.). 

3 De sanctis episcopis Slavorum apos-
tolis Cyrillo et Methodio. Olomucii in 
Moravia. — In: Acta Sanctorum. Martii 
II. Antverpiae, 1668, 13—26. 

4 Оригиналното издание, започнато в 
Антверпен през 1643 г. и продължено в 
Брюксел до 1894 г., е в 67 тома (in folio) 
и еъдържа жития и коментарии към тях 

В Общество™ па боландистите обикио-
вено работят петима или шестима учени5, 
всекн от конто се е посветил на едва от 
областите на агиографията: латинска, келт-
ска, визаитийска, ориеиталска. Техните 
изследвания се публикуват в списаннето 
„Analecta Bollandiana", излизащо вече 
111 години, и са незаменимо помагало 
за всеки изеледовател на агиографската 
проблематика. Понастоящем доайен на 
боландистите е отец Пол Девос, роден 
на 1. V. 1913 г. в гр. Плухстерт в Бслгия 
(Западна Фландрия)6. 

Отец Девос активно се занимава с 
източна агиография от началото на пет-
десеттс години и особено след смъртта на 
своя предшественик П. Пеерс (1870— 
1950). В продълженяе на почти половин 
столетие той публикува десетки статии, 
конто са значителен принос в изеледва-
нията за исторнята на източното мона
шество, в текстологическите проучвания 
на сирийски, коптски, етиопски, армей
ски, гръцки и славянски житийни тек-
стове и на творбите на Отците на църк-
вата. 

Славянската житийна литература зае-
ма значителна част от научните интереси 
на отец Девос. Той започва с едно критич
но представяне на съвременни научни 
изследвания върху чешката и руската 
агиография', а по-късно се обръща и 
към изеледване на житията на някои 
славянски светци — например на св. Вац-

за светците от 1 януари до 10 ноември, 
към конто се добавят Commentarius in 
Martyrologium Hieronimianum (1931) като 
том 11/2 за ноември и Propyleum ad Acta 
Sanctorum Decembris: Martyrologium Ro-
manum (1940). 

6 В момента те са четирима. 
6 Д у й ч е в, И. Пол Девос. — В: 

Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. 
С , 1985, 580—581. 

7 D e v о s, P. Chronique d'hagiogra
phie slave. — Analecta Bollandiana, 
72, 1954, 427—438; 73, 1955, 214—236. 
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лав8, на св. Решил Видински9. Несъмнено 
обаче най-големият му принос в тази 
облает са изеледванията на латинските 
жития на св. Кирил и Методий и на някон 
свързани с тях текстове от житийния кръг 
за св. Людмила. Съв.местно с бенеднкти-
неца Пол Мейвер той публикува през 
1955 г. статия за Италнанската легенда10. 
Едновре.менно с хърватския славист Ма
рин Таден, но независимо от него Пол 
Девос открива в ръкопис 9868 на Ва-
тиканската апостолическа библиотека пре-
пис на тазн творба, датиран съе сигур-
иост в XII в. По същото време двамата 
откриват в Пражката митрополитска биб
лиотека (днес в Архива на Пражкия 
храд) ръкопис N XXIII и втория средно-
вековен прение на наметника, благодаре
ние на което се решават няколко основни 
проблема около изворите за славянските 
апостоли. Находката слага край на съм-
неншгта за късния произход на Италнан
ската легенда и отхвърля тезата за епи-
скопското достоинство на Кирил — до-
казва се, че тексты, вьз основата на конто 
се твърди, че Кирил е бил епископ, всъщ-
ност гласи „consecraveruiit fratrem eius 
in sacerdotem"11. Италнанската легенда 
съобщава само за ръкополагането на 
Методий за епископ. Прологът към праж
кия прение потвърждава и мнението, 
изказано от Е. Георгиев12 две десетилетнн 
по-рано, че паметннкът е възникнал между 
876 и 882 г. и че Простанното житие на 
св. Кирил, написано между 871) и 880 г., 
е сред източниците чу. 

s D e v o s , P. S. Wenceslas était-il 
marié?—Analecta Bollandiana, 81, 1963, 368— 
370; D e v о s, P. Le dossier de S. Wen
ceslas dans un manuscrit du XIII e s. 
— Пак там, 82, 1964, 87—131. 

9 D e v о s, P. La version slave de 
la Vie de Saint Romylos. — Byzantion, 
31, 1961, 149—188. На това изеледваие 
дължим критнчната съпоставка между 
гръпкия и славянский текст на житието. 

" M e y v a e r t. P., P. D e v о s . 
Trois énigmes cyrillo-méthodiennes de la 
„Légende Italique" résolues grâce à un 
document inédit. — Analecta Bollandiana, 
73, 1955, 375—461. 

11 Тъй като Ватиканският препис, по 
който е направен преписът за издапието 
на боланднетите, е повреден на това място, 
погрешно е било разчетено „consecra-
verunt ipsum et Methodium in sacerdotem". 
След публикацинте на Девос и Мейвер 
отново се правит опити да се докаже този 
факт: срв. напр. S a с а с. S. Novissima 
de „Legenda Italica". — Orientalia Chris
tiana periodica, 22, 1956, 198—213. 

12 G e о r g i e v, E. Die Italienische 
Legende (Studia historico-philologica Ser-
diciensia. Supplementi vol. IV). Sofia, 
1939. 90 p. 

На основата на прецизен текстологи
чески анализ П. Девос и П. Мейвер опре
делят Йоан Химонид и Гаудерик Веле-
трийски като автори на Италнанската 
легенда. Те доказват, че Лъв Остийски 
е компилирал редакцията от XII в. и 
е написал пролога, засвидетелствуван в 
ръкописа от Прага1?. Важен момент в 
тяхното изеледване е идентифицирането 
на сломенатите в пролога на Лъв „sla-
vorum litterae" с Пространното Кирило-
во житие, което го отнася към осемде-
сетте годи ни на IX в. По-късно отец 
Девос многократно се връща към пробле-
мите около Италнанската легенда14 и 
към нейната рецепции в други латински 
агиографски творби от крьга на изворите 
за живота и делото на славянските апо
столи15. Този изключително ценен при
нос в съвременната кирнлометодиевисти-
ка той обогатява с иякои статии, конто 
го представят безспорно като най-големия 
познавач на латинските агиографски твор
би за св. Кирил и Методий. 

По повод нзеледването на Италнан
ската легенда Пол Девос насочва внима
ние™ си и към латинските житийни творби, 
възникнали едновремепно с култа към 
св. Кирил и Методий в Чехия и Моравия. 
Ученият прави приносил археографски и 
текстологически нроучвания върхуМорав-
ската легенда, Кристиаповата легенда, ле
гендата Quemadmodum и легендата Beatus 

12 D e v о s, P., P. M e y v a e r t. 
Autour de Léon d'Ostie et de sa „Translatio 
S. démentis". — Analecta Bollandiana, 
74, 1956, 189-240. 

14 D e v о s, P. Les saints Cyrille 
et Méthode. Récents progrès critiques au 
service de l'Union. — Nouvelle revue 
théologique, 79, 1957, 62—74; D e v о s, P. 
Anastase le Bibliothécaire. Sa contribu
tion à la correspondance pontiiicale. La 
date de sa mort. — Byzantion, 32, 1962, 
97-115; D e v о s, P., P. M e y v a e r t. 
La date de la première rédaction de la 
„Légende Italique". — In: Cyrillo-Metho-
diana. Köln, Graz, 1964, 57—71 [в съ-
авторство с П. Мейвер]; D e v о s, P. 
„Ayant ajouté la lumière". Une expression 
de la Vie de Constantin-Cyrille. — In: 
Byzance et Slaves. Mélanges Ivan Dujcev. 
Paris, 1979, 121 — 128; D e v о s, P. Pour
quoi l'Occident a-t-il si longtemps consi
déré Saint Constantin-Cyrille comme un 
évêque? — В: Кирило-Методиевски сту
дии. Кн. 4. С , 1987, 96-102 . 

16 Освен в статиите за Моравската 
легенда и легендата на Кристиан той 
се снира специално на този вънрос в 
статиите: D e v о s, P. Textes dérivés 
de la „Légende Italique". — Analecta 
Bollandiana, 93, 1975, 261—268; D e-
v о s, P. „Légende Italique" et „Légende 
Dalmate". — Пак там, 95, 1977, 133—143. 
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Cyrillus16. Широкият ыу поглед върхусред-
новековните житийни текстове му по-
мага да ситуира тези творби в систе.мата 
на западната агиографска традиция и 
да изясни много от неяснотпте във взаим-
ните им влияния. II през последните го
дили, когато неговите научни задачи 
и пнтересп го задържат в един ио-ранен 
период на христнянството, отец Девос 
отнопо се връща към Кирило-Методис-
пата епоха. Неговото ппследно съчннение, 

l s D о v о s, P. La „Légende morave" 
des SS. Cyrille et Méthode et ses sources. 
— Analecta Bollandiana, 74, 195«, 441 — 
469; D e v о s, P. Une mosaïque: La Lé
gende morave des saints Cyrille et Mé
thode. — Пак там, 81, 1963, 229-250; 
D e v υ s, P. La „Legenda Christiani" 
est-elle tributaire de la vie „Beatus Cv-
rillus"? — Пак там, 81, 1963, 351—367; 
D e v о s, P. La passion de S. Liévin 
de Gand, source principale inattendue 
de „Beatus Cyrillus". — Пак там, 89, 1971, 
371—385; D e v о s, P. Sur la légende 
„Beatus Cvrillus''.—Пак там, 99, 1981, p. 64. 

свързано с тази тема, е иосветено на хро
нологического уточннване на официал-
ната среща на византийската мисия с 
папа Адриан II в Рим през 868 г.17 

Когато говорим за научната дейност 
на юбиляра, трябва непременно да от-
бележим неуморната му работа пи ре-
цензирането на нови научни трудове в 
списанието „Analecta Bollandiana". Пол 
Девос представя с компетентни и пре-
цизни бележки множество книги и ста-
тии, вк.тючително и български, свързани 
с кирило-методиевската проблематика или 
изобщо съе славянската агиография, и 
така ги прави достояние на европейската 
медиевистика. 

Нека поздравим отец Пол Девос 
с юбилеи и му пожелаем да е все гака 
силна творческата му инвенция, да са 
все така плодоносии научимте му дире-
ния. За много години! 

17 D e v о s, P. Le dîner au Latraji 
d'Hadrien II avec les Grecs en 868. — Ana
lecta Bollandiana, 108, 1990, 183—191. 
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