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Вече почти столетне и половина службите 
за славяпсккте първоучители не губят 
своята актуалпост като обект на научен 
интерес. Тазп дълга традиция, довела до 
натруппането на богата и обемна литера
тура, отедна страна, предоставя солидна 
основа от проучвапия на изтъкпати учени 
и интерпретации от различии ракурс», на 
конто може да се осланя вески изеле-
довател, изкушен да работи върху химно-
графията за Кирил и Методий. От друга 
страна, подобен изключптелно голям 
брой публикации, разпопосочноетта на из-
казапите в тях мнения и най-вече немал
кою повдигпати, но неизяснени ироблсми, 
пораждат впечатлението за изчерпаност 
па фактологический материал и на въз-
можностите да се осветлят дискусионнитс 
и до днес вытроен. Въпрскн утежненоетта 
от подобна предисторня темата за моно-
графията па Б. Мирчева е избрана спо-
лучливо, защото отговаря на нуждата да 
бъдат обобщепи и систематизирани нат-
рупаните заесга знания, да се въведат и 
осмислятдапниге от откритите напосле
док източннци, да се актуализира проб-
лематиката, свързана с историята на тези 
важнн за кирилометодиевистиката извори. 

Книгата включпаувод, четирп глави, по-
евстсни на Службата за Константин-Ки-
рил Философ (по-нататтък СККФ) и Ка
нона за Кирил и Методий (ио-нататък 
ККМ), изводи и приложения. 

Като необходимо въведение в началото 
на увода са поставени проблемите около 
канонизацията на св. Кирил и Методий. 
Те имат първостепенно значение, за да 
бъде осветлен въпросът за времето и мяс-
тото на зараждането на химнографската 
прослава в чест на славянските първоучи
тели. Подчертано е шклгочително важ-
ното, но често пренебрегвано обстоятел-
ство, че в ранния етап на формирането си 
почитта към двамата братя е обвързана с 
култа към мощите на св. Климент папа 
Римски. Чрез обобщаване на свидстелст-
вата за честването на Констанин-Кирил 
авторката извежда аргумента, че той пър-
воначално е бил причислен към лика на 
блажените според традицията на Римска-
та църква, а едва по-късно култът му е 
пренесен от неговите ученици в България 
и адаптиран към изискванията на източ-
ноиравославната богослужебна практика. 
Набляга и на разликите в атрибуцията към 
имената: Кирил много по-често е титу-
луван като блажен, отколкото Методий. 
Редом с други съображения този факт 
подсказва, че най-вероятно Методий не е 
канонизиран в Моравия и следователно с 
голяма доза сигурност може да се приеме, 
че химнографията за нсговото честване се 
заражда в българските средища. 

Въведен е и термипологичният апарат, 
който дава необходимата основа за работа 
с химнографски паметници. Тук се излагат 
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необходимите кратки данни за уставите, 
конто играят изключително важна роля 
за промените на композиционно равнище, 
а и на конкретната структура на материала. 
Очертани са двата основни редакционни 
типа за славянската литургическа прак
тика: Студийско-Алексеевският (за руските 
преписи) и Иерусалимският. Би могло са
мо да се добави, че немалко влияние за 
южнославянската литургическа книжнина 
е оказал и още един устав от студийски 
тип - Евергетидският, чиито следи се на-
мират в някои кодекси, съдържащи Служ
бата за Константин-Кирил Философ1. 

I. Първата глава от монографията съ-
държа библиографски обзор, организиран 
около няколко проблема, конто са възлови 
за историята на двете славянски произве
дения. В началото авторката се спира на 
постигнатото в изследванията върху 
СККФ. Проследена е дискусията около 
времето и мястото на зараждането на 
химнографията за Кирил. Поради недо-
статъчната доказателствсна база Б. Мир-
чева представя мненията с оправдана 
предпазливост и дори с необходимата сте
пей на критичност. 

И. Във втората глава - „Новооткрити 
преписи на Канона за Кирил и Методий 
и Службата за Кирил. Преписи на Служ-
бата за Кирил. Структурни особености на 
Службата за Кирил", Б. Мирчева въвежда 
конкретния обект на изследването. Тук тя 
изброява с кратки характеристики извест-
ните досега преписи и очертава изворо-
вата база на проучването - ръкописи, пок-
риващи твърде обширна хронологическа 
рамка (от XI до XVI в.), от която са изк-
лючени само късни преработки. Автор
ката внася и много съществени уточнения 
- идентифицира според съвременното им 
място на съхранение някои ръкописи, въ-
ведени с други сигнатури в публикациите 
на руските учени от XIX и XX в., конто в 

1 Й о в ч е в а, М. Проблемы текстологиче
ского изучения древнейших памятников ори
гинальной славянской гимнографии. - В: La 
poesia liturgica slava antica. XIII congresso In-
ternazionalc degli Slavïsti. Blocco tematico 14. 
Relazioni. Roma-Sofia, 2003, 64-70. 

съвременната наука ce третират като два 
различии преииса. Тук би трябвало сдин-
ствено да се допълни важното уточнение 
на Г. Попов, че издаденият от К. Радченко 
т. нар. Скопски прспис, за чийто източник 
в много публикации погрешно се приема 
Скопският миней от XIII в. (кодекс № 522 
от НБКМ), се съдържа в друг ръкопис с 
неизвестно днес местонахождение2. 

Очертани са етапите в текстовото раз
витие на Службата, за чието обособяване 
основен критерий са промените в нейния 
състав. Б. Мирчева се спира и на СККФ в 
миней БАН 23 (XV в.), където се съдържа 
единственият известен до днес препис на 
втория канон за Константин-Кирил (за 8-
и глас). Според Б. Райков този препис от-
разява късен вариант на службата, но ав
торката изразява известии колебания от
поено подобно датиране. Впоследствие 
тяхната правота бе потвърдена от фило-
логическия и литургическия анализ на Г. 
Попов, в резултат на който българският 
учен допуска наличието на два канона 
още в първоначалното ядро на СККФ'. 

III. Най-съществената част от моногра
фията заема третата глава „Текстологичен 
анализ на Канона за Кирил и Методий и 
на Службата за Константин-Кирил". Про
учването обхваща няколко равнища от 
структурата на службите: граматично, лек-
сикално и състав на песнопенията. По
добен многостранен подход е необходи-
мото условие за надеждни резултати в из
следванията върху химнографията, тъй 
като вариативноетта засяга всички ком-
поненти от усложнената и специфична 
структура на химнографските сборници. 
Към общите трудности при изследване на 
химнографските последования в конкрет
ния случай се добавя и дългата писмена 
традиция на службите в чест на славян-
ските първоапостоли (IX-XVII в.}, която 
предпоставя натрупването на препис-
вачески грешки, а също и немалкото по-
късни намеси от страна на книжовниците. 

2 П о п о в, Г. Служби за Кирил и Методий. -
В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. 
С, 2003, с. 653. 

5 Пак там, с. 657. 
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Именно затова безспорио качество на мо-
нографията е, че в нся са обобщени данни-
те от няколко равнища на текстовата ис
тория на службите. По-слабо е застънено 
тяхното композиционно развитие. Подоб
но ограничаване на изеледвания материал 
обаче с допустимо с оглед на широтата 
на проблемите и сложноетта на хнмно-
графските композиции. Още повече, че 
въпросът за структурните промени на 
службите по-скоро би следвало да се ин-
терпретира от историците на литургнката 
или поне да бъде основан върху все още 
липсващата история на славянското бого
служение през средните векове. 

Работата е построена върху низходяща 
йерархичност по отношение на равнищата 
на службите. В проучването на съетава Б. 
Мирчева следва богослужебния порядък 
на песнопенията: вечерен дял съе стихири, 
утринна с канон, седалеп, ексапостиларии. 
Използва се въведената от Б. Райков схема 
с номерация на отделимте елементи от 
службите. Това предоставя удобство за 
читателя, като позволява бързо ориен-
тиранс в твърде вариативния състав на 
песнопенията според отделните преписи. 

При анализа в отделна група са обо-
собени ирмосите и богородичните тро
пари. Решението е обосновано от факта, 
че в изеледванитс каиони тези два вида 
песнопения не принадлежат към ориги-
налното славянско творчество, а са заети 
от византийски служби. Освен това за бо
городичните тропари е спорно дали из-
общо са били органична част от ориги-
налния състав или са внасяни в по-късното 
преструктуриране на последованията4. 

III. 1-3. Като основни източници за ир
мосите са използвани преписите в Доб-
рияновия миней (ОГНБ 1/4) - за Канона 
за Константин-Кирил Философ (по-ната-
тък КККФ), и миней Син. 165, ГИМ - за 
общия канон за двамата славянски пър-
воучители. Авторката поставя на обсъж-
дане два типа вариации: а) появата на раз
личии ритмо-мелодически образци за ед-

4 С h r i s t i a n s, D. Theotokia in Kanone 
allbulgarischer Provenienz. - Palaeobulgarica, 28, 
2004, № 1, 79-93. 

на и сьща песен според различните пре
писи; б) разночетенията в текста на един 
и сыд ирмос. Проучването на първия тип 
е ориентирано, от една страна, към упот-
ребата на всеки от разглежданите ирмоси 
във фундаменталнихимнографски книги 
като Ирмология и Октоиха, а от друга, 
към издирване на съвпаденията с други 
старобългарски произведения. Към изб-
роените творби, конто се съгласуват с 
ККМ по отношение на образеца за изг-
раждане, може да се прибави и Канонът 
за св. Вит, Модест и Крискснтия, за чийто 
славянски произход вече е изказано мне
ние5. Еднакви ирмоси са използвани в 1 -а, 
3-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а и 9-а песен. В този 
случай общноетта на ирмосите има до-
казателствена стойност, тъй като комп-
лектът не е широко разпространен нито 
във византийската, нито в оригиналната 
славянска химнография. С по-сложна ис
тория се отличават ирмосите на Канона 
за Константин-Кирил и затова авторката 
им отделя и по-голямо внимание. Тя из-
хожда от мнението на К. Нихоритис, че 
ритмо-мелодическитеобразци за този ка
нон принадлежат на Иосиф Химнограф. 
Справката обаче в изданието на С. Евст-
ратиадис показва, че макар и често упот-
ребявани от този византийски поет, ир
мосите се атрибуират към по-ранен автор 
- Иоан Дамаскин. Всички те се намират в 
приписвани на него канони - за Успение 
Богородично (1 -а, 7-а и 8-а песен), за Ве-
ликата събота (за 9-а песен) и в един въз-
кресен канон, предназначен за неделната 
служба в Октоиха, конто е познат само 
по ръкописни византийски и славянски из
точници (за 3-а, 4-а, 5-а и 6-а песен)6. Тук 

5 Предположението, че Службата за св. Вит, 
Модест и Крискентия възхожда към химно-
творчес твото на Кирил и Методий или на тех-
ните ученица, е изказано от M у р ь я н о в, М. 
Старославянские метаморфозы западного 
агиологического сюжета. - В: Духовная куль
тура славянских народов. Литература. Фоль
клор. История. Сборник статей к IX Между
народному съезду славистов. Л., 1983, 74-86. 

'' Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς , Σ. Είρμολόγιον. 
Chennevières-sur-Marne. 1932 (=Άγιορειτική 
Βιβλιοΰήκη. 9), 95-96 (№ 135), 98 (№ 139), 
99-100 (№ 141). 
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се издирват и предпоставките за проме-
ните на ирмосите в една и съща песен 
сгюред различните преписи. Напълно оп
равдано авторката се обръща към хим-
иографското обкръжение на КККФ, най-
често съчетаван с песнопенията за другая 
празнуван на 14 април светец - преподоб-
ния Авксентий. В два от разгледните слу
чаи Б. Мирчева намира ирмоса именно в 
неговия канон (за 1 -а песен от Скопския и 
за 4-а песен от Шляковия препис). Про-
учването в тази насока би могло да бъде 
разширено и върху останалите алтернации 
при ирмосите, и по-конкретно там, където 
голяма група южнославянски преписи се 
обособява по употребата на различен рит-
мо-мелодически модел (3-а, 5-а и 6-а пе
сен). При издирването у С. Евстратиадис 
се установява, че възможен техеп източ-
ник отново са приписвани на Иоан Да-
маскин канони: за 3-а и 5-а песен - канонът 
за Успение Богородично, и за 6-а песен -
възкресен канон, останал извън печатного 
издание на Октоиха. По-трудно обаче би-
ха могли да се обяснят ирмосите в миней 
Хлуд 152, ГИМ, където в шест песни няма 
съвпадение с нито един от останалите 
преписи на канона. При това, песнопе
нията са заимствани от творби с предпо
лагаемо авторство не само на Йоан Да-
маскин (6-а, 7-а и 9-а песен), но и на Анд
рей Критски (1-а и 8-а песен) и патриарх 
Герман (4-а песен)7. Тези факти подсказ-
ват, че вариантите при ритмо-мелодиче-
ските модели биха могли да се сведат до 
два основни типа: а) получени под влияние 
на химнографското обкръжение или на 
други канони, с конто КККФ е имал час
тички съвпадения при първоначалния на
бор от ирмоси; и б) резултат от цялостно 
редактиране на канона в мелодическо от
ношение (например в Хлуд. 152). 

Като се спира на разночетенията в едни 
и същи ирмоси според различните ръко-
писи, Б. Мирчева възстановява някои сгре-
шени места или посочва кой източник съ-
държа най-изправен текст. Единствено 
възражение в тази част буди корекцията 

7 Пак там, с. 106 (№ 150), 104 (№ 146), 108 
(№145), 107 (№ 150), 97 (№ 137). 

на ирмоса за 7-а песен. Авторката приема 
появата на пр-ыиенне в израза огиьное 
пр-бцкнне мяикьскъ! попьрл.въше за последица 
от много ранна грешка, която се намира 
и в преписите на КККФ, и на Ирмология. 
Гръцкият Октоих обаче дава съответствие 
άπειλή8, превеждано на старобългарски 
най-често именно с пр-ьшснис. 

III.4. Богородичните тропари от двата 
канона са сравнени със съответните пес
нопения от цикъла общи служби на Кли
мент Охридски с цел да се докаже връз-
ката между проучваните творби и други 
произведения със сигурно или предпола
гаемо Климентово авторство. Към изне-
сените от Б. Мирчева паралели за ККМ 
отново може да се добави още едно про
изведение с предполагаем славянски про-
изход. Както и при ирмосите, така и тук, 
съгласуване в избора на част от богоро
дичните показва Канонът за св. Вит (в 1 -а, 
3-а, 5-а, 6-а и 7-а песен). Основният въп-
рос, който възниква от тези съвпадения, е 
доколко те могат да бъдат използвани ка
то аргументи за атрибуцията на дадено 
произведение? Като се основава на наб-
люденията на Г. Попов, авторката приема 
и доразвива мнението за доказателстве-
ната роля на общността при богородич
ните тропари. Същевременно други учени 
отричат такъв подход за атрибуция9. Във 
връзка с тази дискусия следва да се из-
тъкне, че независимо дали богородичните 
тропари са били част от първоначалния 
състав на оригиналните канони, или са 
вмъквани по-късно, немалкото съвпадения 
при техния избор между оригинални ка
нони на един и същ глас едва ли са слу-
чайни. Спецификата на химнографията 
обуславя широката употреба в химнотвор-
ческия процес на установени модели в 
рамките на различии по големина текс-
тови цялости: устойчиви словосъчетания, 

8 Използвано е следното издание: Παρακ-
λητική ήτοι ή μεγάλη Όκτώηχος. Έν Βε-
νετία:, 1850. 

9 M о ш к о в а, Л., А. Т у р и л о в. „Морав-
скые земле велеи гражданин" (неизвестная 
древняя служба первоучителю Мефодию). -
Славяноведение, 1998, № 4, с. 6. 
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изрази, ритмеми и цели тропари. Макар 
и да не се извличат като комплект от оп
ределен гръцки канон, а да се намират в 
различии канони - предлолагаеми пър-
ВОИЗТОЧЕШЦИ, откритите досега гръцки съ-
ответс 1 вия за богородичните тропари и 
от двете оригинални творби почти винаги 
са включени в песни, чийто ирмос съвпада 
с този на славянското произведение1". За-
това честите совпадения на ККМ и КККФ 
с други творби на оригиналната химно-
графия по отношение както на ирмосите, 
така и на свързаните с тях богородични 
песнопения, говорят за усаоени и пред
почитали ритмо-мелодически модели от 
страна на старобългарските книжовници. 

И тук Б. Мирчева се спира на разноче-
тенията в текста на богородичните тро
пари според различните прсписи и пред-
лага обосновано възстановяване на някои 
дискусионни места, например в 5-а от 
КККФ. Нсйните изводи биха могли да 
бъдат допълнени с ощс примери, извле-
чени при успоредяванс с гръцкия текст. 
Така например според Октоиха, където в 
неделния канон намира съответствие бо-
городичният от I -а песен, изразът от сла-
ВЯНСКИТе ИЗТОЧНИЦИ КРЛСЬНЪШМЬ ||р-Ы1М'В1А 

нс-весышм'л енльмъ е коректен и предава 
1ръцкото ώραΐος ύπέρτερος τών oùpavicov 
δυνάμεων. От подобна съпоставка ясно 
личи погрешноетта на мнеиието на В. 
Григорович и П. Казански, според конто 
славянският текст е неясен и може да до-
бие смисъл, само ако се реконструира спо
ред четенето в Син. 164, ГИМ - крьсышиь. 
оум'й ηρΐ;ιΐΜΛΐ&. Гръцкият паралел на бого-
родичния на 9-а песен от КККФ (в по-
кайния канон за понеделник в Октоиха) 
също потвърждава правилноетта на сла-
вянския текст дшж шт нпи-t просв-вти 
Л«ЖЖ1||Ж R7. PpOG'fe ГИБ'ЬЛН'ЁМЪ. ВЪ^ДБМГМИ, КЪ" 

дето единствено точката трябва да се из-
мести след първия глагол: срв. гр. την 
ψυχήν μου φωταγώγησον. κείμενον 
βόΰρω άπωλείας άνάστησον. Така че 

10 Възможно е, разбира се, богородичните 
да съетавят комплект, заст изцяло от един 
гръцки канон, но заесга ис може да се уточни 
кой стой. 

предложената от В. Григорович рекон
струкция съе съюз и - проск-стп... и кщ-
Акнгнн, не намира опора в гръцкия текст. 
Пак в същия тропар обаче се изяснява, че 
голяма група южнославянски източници 
съдържат сгрешен вариант rpoiî'U срещу 
правилното рок-ь в руски преписи (за гр. 
βόΰροο). По-нататъшното издирване на 
гръцките съответствия и за останалитс бо
городични тропари навярно би спомог-
нало за правилния прочит и на други 
спорни места. 

III.5-6. В този раздел се изучават тро-
парите и стихирите, конто конкретно са 
предназначени за светите братя. Поради 
ограничената и донякъде изпълнена с про
тиворечия най-ранна изворова база за сла-
вянските първоучители, в досегашната 
научна литература тези текстове са били 
детайлно разисквани, като вески топос или 
нзраз е коментиран и реконструиран не-
еднократно с оглед на информация та, коя-
то би могъл да даде за живота и дейноетта 
на Кирил и Методий. Тази пасока на про-
учване е успешно продължена и дораз-
вита от Б. Мирчева, която предлага соб-
ствено убедително мотивирано тълкуване 
на някои често обсъждани места. Спе-
циално внимание тя отделя на най-труд-
ните и несъвсем ясни по значение тро
пари, за чийто смисъл в досегашните из-
следвания съшествува дискусия или ко
лебания. Въз основа на семантичен и лек-
сикален критерий авторката внася свои 
корекции, намира нови семантични нюан-
си или се присъединява към вече съще-
ствуващо мнение. Напълно оправдано за 
отделим изрази или лексеми тя се опира 
на основните кирило-методиевски извори. 
Така например при спора дали в първата 
вечерна стихира от СККФ първоначалният 
вариант е бил А'Кт-клк или доБрод-тль, Тя 
привежда паралелен текст от двете про-
странни жития, съдържащ А'бт'йлк. Обос
нован с предложеният от нея мревод па 
I -ия тропар от 7-а песен на ККМ и първата 
вечерна стихира и 1-ия тропар на 8-а пе
сен от СККФ, чийто текстове досега не 
са получили задоволителна интерпре
тация. За текста от 2-ия тропар на 1-а 
песен на канона поелл ТА вч'ггн темпы КНИГАМИ 
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слкоыозчнымн я^ыкы слплдныя; авторката 
намира по-сполучлив прочит - „...да 
учиш със законоучителните книги тъмните 
(непросветените) западни народи", в срав
нение с този на П. Казански „учить на
роды западные, у которых темные книги, 
из коих они учатся закону". Към направе-
ните от Б. Мирчева разчитания могат да 
се предложат тълкувания и за други тро
пари. Така например в израза мыслил; своел; 
вкрлшьшю ÇA БАжеие (1-й тропар на 5-а песен) 
най-вероятно правилното четене пазят 
миней Син. тип. 131, РГАДА и Востоко-
вият препис, в конто след причастието е 
добавена енклитиката тн. Така че конст-
рукцията съдържа и двата необходими еле-
мента на дателен самостоятелен и се пре-
вежда с подчинено изречение за време 
или причина. Освен това замяната на ро
дителей количествен в израза воды 
сллдоточыыл; Ηλπ&Αψλ с творителен за сред
ство - ВОДАМИ СЛЛТОТОЧЬЫЫМН В ШЛЯКОВИЯ 

препис, може би не е резултат от преос-
мисляне на текста, а от характерната за 
класическите паметници конкуренция на 
двата падежа след глагола ΝΛΠΛΙΛΤΗ. Уточ
нения се налагат и за 1-й тропар на 5-а 
песен, където ыАВоднемыл; в израза ГЛЛ;БМНЛ; 
нсочгшн млкоднбиыж словссы твоими тради
ционно се приема за причастие от глагола 
ΝΑΒΟΑΗΗΤΗ (срв. по-късните преписи с на
воднение). В излезли след книгата на Б. 
Мирчева публикации обаче за изконно се 
приема четенето от ранни руски преписи 
NABOAbN'Ä (в значение 'мним')". Пак в из-
следванията на В. Криско е разяснен и 
смисълът на фразата ты во мыожьство ыенмнн 
погьче очгчнтелю (2-й тропар, 8-а песен), къ
дето стой рядката лексема нснмь ('необуз
дан, див')12, а не отрицателна форма на при-

" К р ы с ь к о, В. Русско-церковносла
вянские рукописи XI-XIV вв. как источник 
по истории старославянского и древнерус
ского языков: новые данные. - В: Славянское 
языкознание. XIII Международный съезд 
славистов. Любляна, 2003 г. Доклады рос
сийской делегации. М., 2003, с. 340. 

12 В е р е щ а г и н, Е., В. К р ы с ь к о. 
Наблюдения над языком и текстом архаич
ного источника Ильиной книги. - Вопросы 
языкознания, 1999, № 2, с. 12. 

частие от глагола НМ-ЁТП, както се прие-
маше досега и както вероятно е било пре-
осмислено от средновековните книжов-
ници. 

В този раздел е събран немалък по 
обем фактически материал, който очер-
тава сложната текстова история на СККФ, 
подлагана явно на редакции нееднократно 
в различии средища. Същевременно мно-
жеството извлечени разночетения дават 
добра основа за по-нататъшно детайлно 
изследване на нейната писмена традиция. 
Би могло да се пожелае Б. Мирчева да 
продължи своята работа в тази насока, да 
обобщи и осмисли вариантите, като се 
опита да обособи, от една страна, греш-
ките при преписването (например СВА^ОМЬ 
в Z-53 от Великата лавра на Атон вм. 
ЗВАКОМЬ в другите преписи, лочрлмн в къс-
ната южнославянска група вм. очрешн), от 
друга страна - единичните четения в от
деляй източници, резултат от намесите на 
отделни книжовници, например прогоннтель 
във всички използвани преписи срещу про-
гоннкг само в Палаузовия препис (стихов
на стихира на вечернята). От трета страна, 
биха могли да се откроят разночетенията, 
конто свидетелстват за последователна 
редакторска работа: например редовните 
появи в по-късните преписи на глаголи, 
образувани от суфикс -овд./-евл - πρ·κο\ι·κ-
рмиеиг срещу пр-ьочгкрлшевлнъ (2-ра стихира 
на „Господи, възвах"); npocB-BUJCNNovf срещу 
просв-ьтовглои (3-а стихира на „Господи, 
възвах"); пр-ьтече, протек?,, протече, пройде сре
щу пр-Бтековл, потековл, протековл (1 -а стихира 
на „Господи, възвах"). От специално съ-
поставително проучване се нуждаят и лек-
сикалните двойки, извлечени при сравне-
нието на южнославянските (или част от 
тях) и руските минеи като например: гшнь 
- ri'fcNHC·; доврогллсьил, БОГОГЛАСЬНЛ - гллголнвл; 
молнтвлмн - мольвлмн; пр-ьслчЧнти/нсАчлтн -
нсочгшнтп, или пък разночетенията, харак-
терни само за групата на южнославянските 
преписи след XIV в., тъй като голяма част 
от дублетите намират подкрепа в редак-
тирани преводни химнографски творби, а 
също и в друг тип текстове (срв. например 
вариантите пр'Ьсл;читн/нсАчьтн - нсочгшнтм, 

П'ИСНЬ - Π1!ΝΗ6, ΜΟΛΗΤΒλΜΗ - МОЛЬБАМИ, КОНТО 
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се намират и в библейски те текстове). Ин
терес пораждат и регистрираните само в 
Хлуд. 152 замени, свидетелстващи за це-
ленасоченото редактиране на нсговия 
текст. Така този миней се оказва изолиран 
не само по своите ирмоси, но и по особе-
ностите на лексиката. Тук може да се 
обърне внимание и на някои разночетения 
от Скопския препис, конто липсват в ос-
таналите източници. Така например 1 -и и 
3-й тропар на 1-а песен съдържат в края 
добавени фрази, а 3-й тропар на 4-а песен, 
обратно т- за почва с израз без соответствие 
в другите източници. Цялостният прочит 
на песните показва, че добавките всъщ-
ност или са началата на следващите тро
пари, конто започват обикновено от вто-
рата ритмема, или пък са заети от края на 
предишния тропар. Явно в текста намира 
отражение иеправилна сегментация на 
строфите, по поради това, че ръкописът е 
изгубен, яе е ясно дали тя идва от самия 
източник, или от неговия първи издател 
К. Радченко. 

Налага се за тази част от изследването 
да се внесат някои уточнения отпоено рс-
конструкцията на сьстава на СККФ. Прие-
маната от Б. Райков (и от Б. Мирчева) за 
част от СККФ стихира с начало чнетмь 
дочг̂ окьммд cTbiiî t. πλΜΑτκ..., която само в 
един препис е предназначена за Кирил, е 
преправка на песнопение за св. Авксен-
тий'\ Песнопението 416 спада към стихи-
рите, независимо че в някои източници е 
указано като светилен". Мястото му в 
Хлуд. 164, а съшо и твърде голямата му 
дължина подсказват, че то не е светилен. 
Вероятно при преструктурирането на ма
териала за службата от един тип по-ар-
хаична организация, в която стихирите са 
стоели или само преди, или само след ка
нона, това песнопение в различимтепре-
писи започва да се поставя на различии 
позиции. 

По-слабо засегнат от авторката е въп-
росът как да се обясни наличие то на дуб-
летни песнопения за някои позиции - два 
седални и два сксапостилария, два комп-

13 П о и о в, Г. Цит. съч., с. 658. 
'4 Пак там, е. 657. 

лекта стихири, два канона. Традиционното 
мнение, към което тя се присъединява, из-
вежда дублетноетта от по-късните намеси 
и опити да се изместят еднй песнопения 
с други. Оправдано обаче е съмнението 
дали появата на повече песнопения с ед-
накво предназначение се дължи на твор-
ческа или компилативна дейност на раз
личии средновековни книжовници, или за 
някои позиции са написани по два тропара 
или по два комплекта стихири още в най-
архаичния съетав на СККФ? Не без ос
нование е хипотезата, че нейният първо-
начален вариант е включвал както два ка
нона15, така и редица дублиращи песно
пения от малките жанрови форми, познати 
само от по-късните южнославянски пре-
писи. В отговор на поставеното питане 
могат да се разтълкуват някои компоненти 
от новооткритите преписи на службата. 
Например твърде интересната стихира на 
„слава" от Хлуд. 164 (6-и глас), която за-
сега е регистрирана само в този източник, 
вероятно също е принадлежала към пър-
воначалния съетав на службата. Податки 
за това се намират в нейния текст: ксыкомь 
нови АПЛЬ вы· пнемеие OVKOMUAW- 1а,коже нево 
СК-ЦД&МШ... H KpWTOCTbK) MWVCCWBbl· ξ&ΚΟ-
ИОДАКЬЦЬ тлкоже глвн к-̂ ыкьь ново̂ влнемь НЛ 
оки. Топосите за новозвания и новоизб-
рания народ са актуални за много ранен 
период от старобългарската книжнина, до 
края на IX в., и обединяват кръг произве
дения - Похвалата за Кирил и Методий, 
Азбучната молитва, Канона за Кирил и 
Методий (3-й тропар, 4-а песен; 1 -и и 4-и 
тропар, 7-а песен)16. Ако тези факти се 

ls Пак там, с. 658. 
" " К л и м е н т О х р и д с к и . Събрани 

съчинения. Т. 1. С, 1970. с. 470,472; К у с в, К. 
Азбучната молитва в славянскитс литера-
тури. С, 1974, 163-165; Т е о д о р о в - Б а -
л а н, А. Кирил и Методи. Св. 2. С, 1934, 74-
80. Един пример се намира в богородичния 
тропар на 9-а песен от смесения канон за 
цар Петър и за пренасянето на мощите на 
Климент Римски (по Драгановия миней, вж. 
И в а н о в, И. Български старини из Македо
ния. С, 1931, с. 390). Ако се повдигне въп-
росът към коя от двете служби е принадле
жало това песнопение, по-логичен изглежда 
отговорът, че то с взето от Канона за мощите 
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изиолзват като насочващ аргумент за да-
тирането на стихнрата, тс позволяват 
прсдположението за нсйната принадлеж-
ност към първоначалного ядро па служ
бата. При разискването на реконструк-
цията следва да се отчете един съществен 
факт - южиославянските прсписи често 
са по-надежден свидстел за първоначал-
ния състав, а рускитс, конто в случая са 
по-ранни като хронология, нерядко съдър-
жат съкратени варнанти на оригиналните 
(а и преводните) старобългарски служби17. 
Вьпросът обаче съставя част от все.още 
неразработените нроблеми за редакти-
рането на старобългарските източници 
през XI в. при усвояването им в руска сре
да и подлежи на бъдещо проучване. 

III.7. В частта „За някои библейски мо-
тиви и сравнения в ранните химнофафски 
творби, посветсни на св. Кирил и Мс-
тодий" са разгледани важните въпроси 
за изворите на словесността при изграж-
дането на двата образа. Те се пресичат, 
от сдна страна, с проблема за ролята на 
топосите в средновековното химнотвор-
чество и за спецификата на регистьра при 
обрисуване на даден тип светец. От друга 
страна, тук се вписват проучванията върху 
огношенията агиографски текст - похвал-
но слово - служба. Анализы на Б. Мир-
чева изхожда именно от тези два основни 
фактора. Затова нейпнте тълкувания върху 
функциите на старозаветнитетопоси, па-
ралслите с апостолските образи и съпо-
ставката с ветхозаветни персонажи пре
доставят нови данни за характернстиките 
на култа към славянскнте първоучители 
и техния словесен израз. Приемлива е ней-
ната интерпретация на мястото, в кое то 
се споменава, че Методий оставил оте
чество, деца и приятели. Повечето изсле-
дователи са склонни да откриват в него 
реален факт от живота на Методий. Въз 

на Климент Римски, възникнал вероятно в 
същия ранен псриол, макар чс някои 
интерпретации на личността на цар Пстър 
не изключват вероятността неговият канон 
да е източник за този богородичен (Б и л я р с-
к и, И. Нсбесните покровители: св. цар Петър. 
- Исторически бъдеще, 2001, № 2, 32-44. 

17 Й о в ч с в а, М. Цнт. съч., с. 69. 

основа на сходството в изказа обаче Б. 
Мирчева го обяснява като образ от ця-
лос гното сравнение с преселението на Ав-
рам. По този начин още веднъж се илю-
стрира необходимостта от предпазливост 
при търсенето на преки факти в химно-
графските текстове, тъй като много често 
подобии места възпроизвеждат гръцки 
модели или прототипове. 

В този раздел някои направени обоб
щения или присъединяване към мнения, 
че отделни топоси са заети от службата в 
житието, засега остават само предполо
жения, за чието верифициране са нужни 
по-нататъшни изследвания върху относи-
телната хронология на появата на различ-
ните текстове, предназначени за богослу-
жебното почитане на паметта на Кирил и 
Методий. Спорно е и различного тълку-
ване на едни и същи изрази в зависимост 
от това дали се намират в ПрЖК, ПрЖМ 
или в някоя от двете служби, тъй като 
функцията на ремннисценциите от старо-
заветния текст предполага те да бъдат ед-
нозначни по своята семантика. 

IV. В главата „Езикови проблеми на Ка
нона за Кирил и Методий и на Службата 
за Константин-Кирил Философ" езиковите 
особености се изследват с оглед на две 
задачи. Първата е да се намери аргумен
тация за произхода на службите. По от
ношение на ККМ се наблюдават някои 
особености, конто насочват към неговия 
български произход: кратките дателни 
местоимении форми с притсжателна 
функция и вмъкването на епентетично л 
в групата çp-. Така авторката противостой 
на опитите да се постави под съмнение 
българският произход на тази творба, ре-
гистрирана само в източнославянски пре-
писи. Що се отпася до СККФ, в нея сле
дите от български протограф както в ран
ните руски преписи, така и в по-късните 
сръбски, са многобройни. Втората задача 
е да се използват фонетичните и пра-
вописните черти като маркер за по-къс
ните компилации на службата. Най-често 
по тези белези се разграничават отделни 
стихири, седални и тропарът за светеца. 
Въз основа на подобии разлики авторката 
обосновава използването на повече от 
един протограф за някои прсписи като 
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например Востоковия, Шляковия и др. Тук 
сдинствепо вьзраженне поражда прила-
гането на термина евтимневско-ресавски 
правопис спрямо някои нзточпици като 
Драгановия, Добрианоиия и Z-53 от Ве-
ликата лавра, тъй като в тях ne e прокарано 
последователпо изписването на -;КА, а се 
срсща само епизодично, докато по-ма-
сово с старипното съчстание -л;л. Същото 
се отпася и до появата fia -в вм. ΙΛ - макар 
да е въведена като правило в Евтимиевия 
правопис, такава употреба имасвоитсдъл-
боки корени ощс в глаголическата пис-
меност. При някои оттсзи нзточпици мо-
жс по-скоро да се говори за предевтимиев 
правопис (Добриановия), докато другн 
обаче след ват ио-арханчна практика (Дра-
гановият и Ζ-53 от Всликата лавра), беля-
зана с неурегулираност и съвместно съ-
ществуванс на стариннн правила с ино-
вации (например дистрибуцнята на А И Ж 
след у и варирането ч-1>/чл). Що се отпася 
до Ζ-53, възниква подозрението за обвър-
заност с източнобългарска писмсна тра
диция, ако се съди например от появата 
на знака д, преобладаващата употреба на 
ролям ер и лнпсата на примери с « вм. 
етимологичмо *. 

Приложенията съдържат издадени текс-
тове и разнообразен справочен апарат, 
който изключително добре онагледява 
трудиия материал и помага на читателя 
за ио-бърза ориентация - инципити на 
всички песнопения, схема на разпределе-
пието на стихирите и тропарите и генеа-
логична схема на преписите на СККФ, и 
регистър на лексемите, засвндстелствани 
в двстс творби. Публикувани са вторият 
известен прение на ККМ, открит отсамата 
Б. Мирчева, и седем преписа па СККФ, 
шест от конто досега не са били в научно 
обращение. Подобно представяне на го-
ляма част от текстовете се прави за пръв 
път и то не само улеснява читателя, но 
при все още отс ьстващото критическо из
дание на СККФ е добра изходна точка за 
бъдещи проучвания върху тези про
изведения. Може само да бъдат В1гесени 
някои корекции: например формите на от-
носителното местоимение, получени от 

анафоричното *п, а също и съюзитс 
т'Кмьжс и 1ЛК0ЖС-, някъде са изписани разде
лено от частицата же, а не слято, както с 
прието в класическите старобългарски 
граматики. Възвратните глаголи според 
старобългарската норма и с оглед на ста-
робългарския оригинал на службите би 
елсдвало да не се дават слято с местои-
менисто СА, независимо от късния руски 
произход на редица от преписите. Забе-
лязват се и някои технически грешки (не-
маркирани съе sic): при жнтне вм. лрнжнтис 
(с. 81); нмпь вм. МАШЬ (С. 104), ΙΑΛΚΙΙ СА (С. 
105); пркскАте вм. пр-БсвАто (с. 105); ПФМТЮ&МН 
ВМ. ПрИТЧЛМИ (С. 1 06) , ECA7.I ВМ. RCAK'AI (с. 101); 
ДПСЕ'МН ВМ. AÜIORIIH (с. 119); кегдл вм. всегдл 
(с. 155); отротою вм. остротою (с. 240); орлцкм'л 
вм. оЕрАЦК-мт. (с. 242). 

Изготвсният речник е ценно пособие за 
изеледвания от две страни. Той допълва 
историческата лексикология на българ-
ския език и позволява съпоставки при ра
бота върху словния инвентар както на дру-
ги оригинални произведения, така и на 
химнографията въобщс. В него са отразени 
разночетенията по различимте преписи, 
което дава възможност да се проследи 
текстовата история на разглежданите две 
творби. Тя обаче съетавя част от редак-
циите на славянскитс химнографски сбор-
ници като цяло, така че примерите биха 
могли да послужат при по-обобщаващи 
проучвания върху развитието на песенно-
поетичните текстове. 

Безспорно едно от най-голсмите до
стоинства на книгата на Б. Мирчева е, че 
успява да осъвремени проблематиката на 
службите, посветени на Кирил и Методий, 
и да издигне нейното разработване в съ-
ответствие с актуалните постижения на 
изеледванията върху славянската химно-
фафия. Със събраните данни, направените 
изводи и въведените нови преписи, а така 
също и със степента на осмисленост на 
материала, трудът създава подходящите 
предпоставки и открива перспективата за 
изготвянето на научно-критическо изда
ние, каквото химнографските творби в 
чест на славянските първоучитсли несъм-
нено заслужават. 
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