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ПРЕГЛЕД I ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ / SURVEY AND BOOK REVIEWS 

Мая Петрова-Танева (София, България) 

ПРОФЕСОР ФРАНСИС ТОМСЪН НА 65 ГОДИНИ 

На 24 ноември 2000 г. се навършват 65 
години от рождението на един от най-
изтъкнатите представители на съвремен-
ната славистична медиевистика - проф. 
Франсис Томсън. 

Подчертаното присъствие на Фр. Том
сън в научните дискусии е предопреде
лено от разностранните му интереси, от 
богатите му познания и свободното бо-
равене с множество живи и мъртви езици, 
от внушителната му ерудиция. Неговите 
изследвания са обобщени в две моногра
фии, посветени съответно на Григорий 
Цамблак (№ 60)' и на славянский превод 
на Стария завет (№ 61), един сборник с 
препечатани по-ранни трудове, допълне-
ни с нови наблюдения и актуализирана 
библиография (№ 64), близо 70 студии и 
статии, многобройни рецензии. Научната 
му продукция покрива широк диапазон 
(както в хронологически, така и в тема-
тичен аспект) от проблеми на среднове-
ковната славянска култура: от творчест-
вото на някои от най-ранните предста
вители на старобългарската литература 
като Константин Преславски (№ 21) и 
Йоан Екзарх (№ 14, 37), до фалшифика-
циите при изграждането на образа на та-
къв общеславянски деец като Григорий 

1 Номерата в скоби са според приложената 
избрана библиография. 

Цамблак (№ 56, 60) и живота на сръб-
ския архиепископ Данило II и написаните 
от него жития на сръбските крале (№ 40); 
от динамиката на навлизането и особе-
ностите при възприемането на превод-
ните съчинения в Киевска и Московска 
Русия (№ 64) до историята на славян-
ските манастири на Атон (№ 57); от тех-
никите на превода както през Средно-
вековието (№ 30, 31, 45), така и в наши 
дни (№ 39, 50) до основните принципы 
на научната работа и на научната етика 
(№ 52, 56). Не на последно място за по-
пулярноетта на Фр. Томсън допринасят 
неговите добре известии - както на по-
читателите му, така и на научните му опо-
ненти - полемичен талант и често гра-
ничещо съе сарказъм чувство за хумор. 
Неслучайно думата „мит" присъства 
толкова често в заглавията на неговите 
изследвания. Разобличаването на натруп-
ваните с годините в славистиката греш
ки, дължащи се на неправилното четене 
или на неразбирането на изворите, и най-
вече - на съзнателното преиначаване на 
историческата истина, къде поради кри-
воразбран патриотизъм, къде поради 
шовинизъм - се превръща за Фр. Томсън 
в първостепенна задача. Това научно кре
до той излага и чрез думите на измисле-
ния от него и въведен в трудовете му ие
гов едноименен двойник Слободан Фо
мич, известен с хапливите си латински 
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