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Новата книга на Владимир  Вавржинек 
представя увлекателен исторически раз- 
каз за съдбата на Êирил и Методий и тях- 
ното дело в контекста на сложните вза-
имоотношения между Византия и Ðим 
през първото хилядолетие от новата ера.  
Òя предава в популярна форма майстор- 
ски показаната история не само на об-
щоприетото в науката за биографиите 
на двамата братя, но и собственото ста-
новище на автора на фона на широка па-
норама от исторически събития, пред-
хождали възникването на славянската 
литургия, книжнина и култура и съпът-
стващи нейните първи и нелеки стъп-
ки. Êнигата е издание на пражкото из-
дателство „Вишехрад“, което от десети-
летия проявява интерес към кирило-ме-
тодиевската тема и публикува моногра-
фии и сборници с текстове по пробле-
матиката на кирило-методиевските кул-
турни традиции като цяло и по-специ-
ално у западните славяни. Прекрасно-
то полиграфическо изпълнение и мно-
жеството карти и илюстрации прида-
ват атрактивна форма на картината на 
събитията от IÕ в., показани от автора 
достъпно и с необикновената вещина на 
историк византолог, запознат в детайли 
с историята на Èзточната и на Западна-

та римска империя в периода преди, по 
време и непосредствено след иконобор-
ството – епоха, когато славяните се по-
явяват на историческата сцена и по дос-
та своеобразен начин се намесват в тези 
взаимоотношения. Въпреки популярния 
на пръв поглед вид на текста, без непре-
къснати библиографски препратки към 
съответните научни съчинения и изво-
рови данни, тяхното присъствие се чув-
ства във всеки ред на динамичния, поч-
ти белетристичен разказ. Îсвен това 
приложената избрана библиография и 
четирите показалеца, даващи възмож-
ност за използване на книгата тематич-
но и като справочник, свидетелстват, 
че всъщност имаме пред себе си серио-
зен научен труд на един от малкото спе-
циалисти, способни с такава вещина и 
подробно познаване на фактографията 
да покажат сложните процеси от она-
зи епоха. При това позицията на автора  
остава балансирана и обективна, без ув-
лечения, опиращи се на изолирани фак-
ти и данни.

Ñтруктурата на изложението  следва 
логиката на запознаване на някогашни- 
те пратеници на моравския княз Ðастис- 
лав с далечния и непознат за тях град 
Êонстантинопол, величието на  който 
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може да се наблюдава и от съвремен- 
ния турист (Příchod Moravanů do Konstan-
tinopole, Пристигането на моравяните в 
Êонстантинопол, с. 7–18). Òук любозна-
телният читател може да се запознае с 
най-важните сгради в Êонстантинопол 
и особената роля, която играят сред тях 
императорският дворец, Õиподрумът и 
особено църквата „Ñв. Ñофия“ като ду-
ховно средище, но и като един от най-
величествените шедьоври на християн-
ската архитектура и изкуство. Ñ поч-
ти белетристичен усет, но главно с де-
тайлно познаване на събитията и мес-
тата в Êонстантинопол е представена 
панорамата на политическия, духовния 
и светския живот в столицата на импе-
рията през периода V–IÕ в. (Byzanc, Ви-
зантия, с. 19–49). Òук може да бъде от-
крит не само широк преглед на войни-
те за запазване целостта на империята и 
свързаните с тях политически преврат-
ности, но и десетки любопитни под-
робности, които историческата наука 
обикновено разглежда разкъсано и изо- 
лирано, а често и изобщо не им обръ-
ща внимание. Òака например прочутата 
обсада на Êонстантинопол през 626 г., 
когато аварите атакуват столицата по 
суша, докато откъм Черно море огро-
мен брой лодки-еднодръвки, натова-
рени със славянски воини, нападат по 
вода, а откъм Мала Àзия персийските 
войски, предварително сключили съюз 
с аварите и славяните, полагат уси-
лия да превземат столицата на ромеи-
те, е картинно допълнена от молитве-
ната процесия на обсадените. Òе при-
зовават на помощ Ñвета Áогородица, 
която е почитана като закрилница и по-
кровителка на града. Ñложните взаи-
мовръзки между духовно и политиче-
ско, между личностите в управлението 
на държавата, люшкането между бор-
бата за световно господство на Визан-
тия и борбата за оцеляване на импери-
ята, съперничеството с Ðим за домини-

ране в църковните дела, безбройните и 
непрекъснато редуващи се победи и по-
ражения се разкриват със своите причи-
ни и следствия. Всички те намират от-
ражение в писмените извори, с названи-
ята, които носят на латински и на гръц-
ки език. Пред читателя се разкрива про-
тиворечивият процес на промени в гос-
подството над отделните части на ня-
когашната Ðимска империя, съжител-
ството и взаимното изтласкване между 
латинския и гръцкия език, намесата на 
„варварските“ племена и езици, бурни-
те им странствания по територията на 
Европа, които не подминават и старите 
територии на империята.

Êакто подчертава сам авторът в за-
главието, център на неговото внимание 
са двамата солунски братя, чиито ранни 
биографии са разгледани в третата глава 
(Solunští bratři před odchodem z Byzance, 
Ñолунските братя преди тръгването от 
Византия, с. 50–88). Òук отново при-
съства широка панорама на епохата, 
нахлуването на славяните на целия Áал-
кански полуостров, включително Пе- 
лопонес. Àвторът представя и кратка 
история на град Ñолун и нарастване-
то на икономическата и политическата 
му роля в империята след загубата на 
източните провинции. Не е подмината 
развитата образователна система там, 
определяща общественото положение 
на индивида според нивото на постиг-
натото образование, както и преките Ј 
връзки с водещите политически фигури. 
Òази система, предопределяща блестя- 
ща политическа кариера на ученолю-
бивите младежи, сред които  младият 
Êонстантин се е откроявал със способ- 
ностите си, естествено води до отговор- 
ните дипломатически мисии, които би-
ли възлагани на двамата братя и  които 
неизбежно са имали и политически, и бо-
гословски аспект. Îбяснението на тех- 
ния скромен сан, който по-късно в Мо-
равия се оказва пречка за епископско 
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посвещение, се крие на първо място в 
тяхната младост, тъй като за посвеща-
ване в свещенически сан се е изисквала 
30-годишна възраст, а по време на пър-
вите си изяви Êонстантин е бил едва 
20-годишен. Неясните събития около 
оттеглянето на всеки от братята в раз-
лични манастири се анализират отно-
во на фона на политическите отноше-
ния след падането на иконоборството, 
когато борбите около възстановяване-
то на иконопочитанието придават дра-
матизъм на атмосферата в столицата и 
я правят непривлекателно и дори опас-
но място за човек, отдаден на книжов-
на дейност. Èсторическите моменти, 
представени в житията на двамата бра-
тя, са анализирани с оглед на известно-
то за тогавашната обстановка във Ви-
зантия – както външнополитическите 
ходове, така и непреставащата борба за 
власт в самата нея. Êато дългогодишен 
изследовател на византийската история 
от онази епоха Вл. Вавржинек представя 
накратко и спорните въпроси, без да на-
влиза в подробна аргументация, но с ог-
ромна вещина и компетентност изтъква 
най-правдоподобните хипотези. Пока-
зателно в това отношение е представя-
нето на известното споменаване за на-
мирането в Õерсон на евангелие и псал-
тир, написани с „рушки“ букви. Ñлед 
като отдава предпочитание на четенето 
със „сурски“, т.е. сирийски букви, авто-
рът изказва и своя хипотеза, че е напъл-
но възможно съставителят на житието 
да се е поддал на слабостта си към биб-
лейските числа 3 и 7 и да е „закръглил“ 
броя на новите езици, които Êонстан-
тин-Êирил е изучил за няколкото месе-
ца, прекарани в Õерсон. Îпирайки се на 
Èталианската легенда, Вл. Вавржинек 
предполага, че езикът, който славянски-
ят първоучител несъмнено е изучавал в 
Õерсон, е преди всичко хазарският. 

Внимание е отделено и на проблема 
за мисионерската дейност във Византия 

изобщо и на темата за толерантното от-
ношение към народностните езици, из-
ползвани в литургията. Àвторът под-
чертава, че тази толерантност е зася-
гала вече оформените некласически по 
език християнски писмености като си-
рийската, коптската, арменската и гру-
зинската, но специално изтъква, че офи-
циалната политика на империята не е 
имала нищо общо с идеята за създава-
не на нови писмени системи и книжни-
на, а напротив – стремежът към елини-
зация на новодошлите варварски наро-
ди е бил главното средство за тяхното 
умиротворяване и трайно подчиняване 
на властта Ј. Затова специално е отбе-
лязана инициативата на Êонстантин при 
създаването на азбуката и превеждането 
на книгите на славянски език, отразена 
в пространното му житие с аргумента, 
че без книги той може да бъде обвинен 
в ерес. Êато едно от условията за раз-
решението на императора, кесаря Варда, 
както и на покровителя на двамата бра-
тя патриарх Фотий за този акт се изтъква 
отдалечеността на териториите на Мо- 
равия от центъра на внимание на Визан-
тия, поради което новата книжнина не 
би представлявала заплаха за интере-
сите на империята. Вл.  Вавржинек спе-
циално акцентира върху безпрецедент-
ността на този акт – създаването на нова 
писменост и превод на богослужението 
на нов, непризнат дотогава като книжо-
вен и богослужебен език, което е проти-
воречало на възгледите на повечето съв-
ременници на двамата братя. Подчерта-
ва се вдъхновяващата роля както на из-
точните народи, които имат своя пис-
меност и християнско богослужение на 
своя език, така и на възгледите на учите-
ля и приятеля на Êонстантин – патриарх 
Фотий, който в своите коментари към 
писмата на апостолите посвещава спе-
циално внимание на ролята на словото, 
неговата точност и разбираемост за про-
светителската и християнизаторска работа. 



106

Що се отнася до създаването на аз-
буката и първия превод на Евангелие-
то, авторът предполага и участие на ня-
кои приятели и ученици на Ñолунските 
братя в този процес. За него няма съм-
нение, че към групата на мисионерите, 
потеглили от Êонстантинопол за Мо-
равия, спадат всички, почитани по-къс-
но като свети Ñедмочисленици, а може 
би и още някои техни съмишленици. 
Êъм членовете на експедицията отдел-
но трябва да се смятат помощниците и 
охраната, които са се грижели за импе-
раторските дарове и книгите, всяка от 
които по онова време е струвала „мал-
ко по-малко от една градска къща“ (с. 
85). Ñред книгите, които са носели със 
себе си, Вл. Вавржинек посочва еванге-
лия, послания на апостолите, книгите 
от Ñтария завет; требници, служебни-
ци, часослови, а вероятно и юридически 
справочници. Òова е била литература, 
необходима за дейността им като све-
щеници, просветители, и особено ори-
гинали за новите преводи, както веро-
ятно и пособия за изработване на кни-
ги, пергамент и помагала за писане. За 
богослужението са им били необходими 
и редица други предмети – литургич-
но облекло, утвар и т.н. Ñледователно 
мисионерите са били снабдени с мно-
жество ценни предмети, които са имали 
нужда от сериозна охрана. Êъм тях са 
спадали и мощите на св. Êлимент Ðим-
ски (както са вярвали), който е бил па-
трон на тяхната мисия, и е трябвало да 
ги пазят в неизвестността, към която са 
тръгвали. 

Неизяснен до наше време остава въп-
росът за пътя, по който са минали, за 
да стигнат до Моравия. Вл. Вавржинек 
поддържа хипотезата на Фр. Дворник за 
южно трасе, минаващо през Ñолун, Ди-
рахиум (Драч) и по море до Венеция, от-
където е минавал по-сигурният път, из-
ползван от византийската дипломация, 
а по-нататък на север по известния Ян-

тарен път. Допуска също, че заедно с 
мисионерите са се върнали в Моравия и 
пратениците, които донесли писмото с 
молбата на Ðастислав и с това дали тла-
съка за тяхното изпращане. Òози път би 
обяснил и логиката на връщането към 
Венеция след първия престой в Мора-
вия, когато са полагали усилия учени-
ците им да бъдат ръкоположени в све-
щенически сан. Àвторът прилага и кар-
ти с очертаните странствания на двама-
та братя.

Ñъщият обобщен преглед на събити-
ята, съпроводен с множество любопит-
ни подробности и илюстрации, е пред-
ставен в главата, посветена на истори-
ята на моравските земи „... rudis adhuc 
christianitas gentis Marahensium“ (с. 89–
115), за която като цяло имаме много 
по-малко писмени свидетелства, откол-
кото за Византия. Експлицираният в за-
главието цитат, характеризиращ морав-
ското християнство в средата на IÕ в. 
като „грубо“, е отправна точка за пред-
ставянето на всичко известно за хрис-
тиянизацията на Моравия и Панония в 
течение на 2–3 десетилетия преди Êи-
рило-Методиевата мисия. В максимал-
на пълнота са представени данните от 
исторически извори като  Франкските 
кралски анали, Фулденските анали, 
жалбата на франкските епископи, из-
вестна като De conversione Bagoariorum 
et Carantanorum, както и цялата група 
от латински и старобългарски кирило-
методиевски извори. Îсобено достойн-
ство на книгата е представянето на це-
лия комплекс от археологически изво-
ри, станали известни в науката през пос- 
ледните 60 години, но и преди това. Ñ 
помощта на тези, макар и откъслеч-
ни документи, Вл. Вавржинек успява да 
състави мозайката от събития и взаи- 
моотношения в Панония след падане-
то на Àварския хаганат. Показана е ло- 
гиката на съперничеството на франкски-
те архиепископи от Залцбург с Àквилей-
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ския патриархат за приобщаване на кол-
кото се може по-големи части от бив- 
шите територии на хаганата към техни- 
те диоцези, разрешено временно от Êарл 
Велики, който определя границата им по  
река Драва. Намесата на папата в този 
спор става едва по времето на Велико- 
моравската мисия на двамата братя. 
Îткроява се логиката на острото недо-
волство от Êирило-Методиевата  мисия, 
особено от страна на архиепископство-
то в Пасау, което от няколко десетиле-
тия е смятало Моравия за своя мисио-
нерска зона. Èзтъкват се отразените в 
изворите недостатъци и несъвършенс-
тва на тази ранна фаза на покръстване 
на славянските земи по Ñредния Дунав, 
особено при изразения стремеж на вис- 
шето франкско духовенство да се све-
дат до минимум елементите на наси-
лие и приемането на християнството да 
се превърне в напълно доброволен акт, 
което неизбежно е водело до толерира-
не на множество езически елементи и 
лични желания на местните князе. 

Ñпециално внимание е отделено и на 
мисионерската дейност от страна на ла-
тиноезични монаси от областта на Àк-
вилейския  патриархат, за което има по- 
датки в изворите. Вл. Вавржинек им 
приписва много по-голяма роля в по-
кръстването на Моравия, отколкото е 
прието да се смята досега. Представе-
ни са политическите условия и матери-
алните следи, открити при археологи-
ческите изследвания, особено архитек-
турата на каменните църкви, чиито ос-
нови са запазени до днес. Материалната 
култура от великоморавските находища 
се свързва в значителна степен именно 
с въздействието на южно влияние от-
към Àквилея по Янтарния път на север 
към Панония.

Ñледващата глава (U Rastislava, При 
Ðастислав, с. 116–148) представя извест-
ните ни днес събития от отношенията 
на Велика Моравия и Èзточнофранкска-

та империя на Ëюдвиг Немски, опитите 
на Ðастислав за извоюване на независи-
мост от империята и противоречивото 
отношение на тези борби към културни-
те процеси и изграждането на църковна 
йерархия. Засегнат е и епизодът с прес-
тоя на Ñолунските братя в Áлатноград 
при Êоцел и пътуването за посвещаване 
на моравските ученици в свещенически 
сан, което води до Венеция. Внезапни-
ят обрат във византийската политика – 
убийството на Михаил III, възкачването 
на Василий на трона и съответно про-
пъждането на Фотий и възстановяване-
то на Èгнатий като константинополски 
патриарх – определя и по-нататъшната 
съдба на мисията на славянските пър-
воучители. Ñамостоятелно място е от-
делено на Áългария като обект на съ-
перничество между Ðим и Êонстанти-
нопол за господство в новия голям дио-
цез, обхващащ значителни територии и 
северно от р. Дунав, където никога пре-
ди това не е имало римска църковна ор-
ганизация. Увлекателният разказ за съ-
битията около покръстването на Áълга-
рия и усилията на княз Áорис-Михаил 
да получи собствен самостоятелен ди-
оцез се опира върху анализа на писмо-
то на патриарх Фотий и Îтговорите на 
папа Николай I на въпросите на българ-
ския тогава все още хан. Òака Áългария 
става и една от причините за т.нар. Фо-
тиева схизма. При тези обстоятелства 
двамата братя получават строга покана 
от папа Николай I да разяснят учението 
си, която не могат да не приемат.

Ãлавата, посветена на престоя на сла-
вянските първоучители в Ðим (U prahů 
apoštolských, Пред прага на апостоли-
ческия престол, с. 149–192), предста-
вя максимално пълно обстановката в 
западната част на Ðимската империя, 
като се започне от характеристиката на 
понтификата на папа Николай, мине се 
през строгата покана към двамата со-
лунски братя и се стигне до възторже-
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ното одобрение на тяхното дело. Îцене-
ни са плодовете на книжовната им дей-
ност, с радост е посрещнато пренася-
нето на мощите на св. Êлимент в Ðим, 
както и присъствието и личното обая-
ние на Êонстантин-Êирил. Èзцяло без-
пристрастната оценка на данните от из-
ворите позволява на автора да диферен-
цира агиографските общи места, които 
не са имали опора в реални факти, от 
сведенията, които не противоречат на 
известното ни днес за онази епоха. Що 
се отнася до възстановяването на дио-
цеза „на св. Àндроник“ в Ñирмиум, Вл. 
Вавржинек не отдава внимание на тео-
рията за локализация на Велика Мора-
вия южно от Дунав. Àвторът се опира на 
познатото ни от археологическите изво-
ри, които свидетелстват, че по време-
то на Методиевото епископство в Ñир-
миум не е имало дори достатъчно до-
бра църква, да не говорим за църковна 
организация. Въз основа на цялостна-
та логика на политическата дейност на 
папа Àдриан II и по-късно на Йоан VIII 
той убедително показва, че главен залог 
във възстановяването на несъществува-
щия от три столетия някогашен диоцез, 
е приобщаването на новите славянски 
княжества – както тези на Ðастислав, 
Ñветополк и Êоцел, така и много по-
голямата българска държава на Áорис-
Михаил, към пряката юрисдикция на 
папата в рамките на продължителното 
съперничество с Êонстантинопол, а и 
за ограничаване на франкското господ-
ство в новопокръстените земи. Дейст-
вието на противоречивите политиче-
ски сили обаче превръща Ñветополк в 
съюзник на Êарломан, следва извест-
ният преврат в управлението на Вели-
ка Моравия, когато Ðастислав е пленен 
и предаден на Êарломан, а Методий 
също попада в ръцете на своите франк-
ски противници. Òе го предават на съда 
на залцбургския епископ Àдалвин, па-
сауския епископ Õерманрих  и „непре- 

дубедения“ фрайзингски епископ Àно, 
за да го заточат в манастира в Елванген. 
Òрагичните за Методий събития се до-
пълват от решенията на Êонстантино-
полския събор, до който  достига запит-
ването на Áорис-Михаил под чия юрис-
дикция спада Áългария и отново „не-
предубедени“ представители на източ-
ните патриарси вземат решение в полза 
на Êонстантинопол. Òака Áългария, го-
лямата част от диоцеза на Методий, ос-
тава извън неговата сфера на действие, 
определена от папата.

На развитието на събитията във Ве-
лика Моравия са посветени следва-
щите три глави от книгата (Metoděj – 
arcibiskup svaté církve moravské, Мето-
дий – архиепископ на моравската църк-
ва, с. 193–268; Slovanské písemnictví na 
Velké Moravě, Ñлавянската писменост 
във Велика Моравия, с. 269–304; Poslední 
léta moravské církve, Последните години 
на моравската църква, с. 305–322). Ñпо-
менатият вече подробен анализ на ар-
хеологическите извори е използван най-
пълно от автора с цел да свърже откъс-
лечните данни на историческите изво-
ри с археологическите находки. Îпи-
райки се на публикациите на моравски-
те археолози, включително от послед-
ните десетилетия, Вл. Вавржинек опре-
деля най-правдоподобните хипотези, 
като свързва находището край с. Ми-
кулчице със „старата неназована кре-
пост на Ðастислав“ от Фулденските ана-
ли, в която според него е преминал пър-
воначалният период на Моравската ми-
сия, докато находището в Ñади – Ñта-
ре Место край Ухерске Õрадище, смя-
та за резиденция на Методий като мо-
равски архиепископ след завръщането 
му през 972 г. Òамошната църква веро-
ятно би могла да се смята като мястото 
на гроба на Методий въ вел¸цэ¸ цръкъв¸ 
моравьстэ¸, отбелязано в пространното 
му житие. È на двете места са открити 
стила за писане върху восъчни плочки, 
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които са признак за наличието на школа 
за обучение в четмо и писмо. Предста-
вено е и новото обяснение на название-
то Велиград/Велехрад, опиращо се тра-
диционно върху местно предание, свър-
зано с великоморавската епоха. Ñпо-
ред Вл. Вавржинек вероятно названи-
ето Велехрад се е отнасяло до находи-
щето в Ñтаре Место, включително аре-
ала в Ñади. Ñлед разпадането на вели-
коморавското княжество то не е изчез-
нало, защото, за разлика от находището 
край с. Микулчице, което е било напъл-
но изоставено след набезите на маджар-
ските племена, тук църквата, и изоб- 
що селището е продължило да съще- 
ствува, и в близост до него дори е била 
изградена крепост (днешният град Ухер- 
ске Õрадище), която да пази цялата 
област от нападенията им. Вероятно 
именно заради запазената устна тради-
ция недалеч от стария Велехрад е изгра-
ден и цистерцианският манастир, който 
от ÕII в. носи същото име. Ñамото наз-
вание Ñтаре Место вероятно е дадено 
на града именно защото там е останала 
старата част от великоморавската епо-
ха, докато по-големият център продъл-
жава да се развива около новопостро-
ената крепост Ухерске Õрадище. Ðаз-
гледани са и някои от неясните момен-
ти от биографията на Методий – поява-
та му в списъка на братството в Ðайхе-
нау, както и споменаването за среща с 
„унгарски крал“ в пространното му жи-
тие, което авторът смята за по-късна за-
мяна на името, първоначално означава-
що франкския крал Êарл V Дебели.

Îтново се прави рекапитулация на 
книжовните паметници, които са създа-
дени във Велика Моравия – освен не-
съмнено първия превод на Евангелието-
апракос, също и преводите на Методий 
и учениците му след смъртта на Êон-
стантин-Êирил в Ðим – комплементни-
те части от Четириевангелието, книгите 
от Ñтария завет без книгите на Макаве-

ите и правните паметници. На няколко 
места в книгата си авторът подчертава 
изключителното значение на правото 
за съществуването на Византия, гриж-
ливото му изучаване, което за бивш ар-
хонт на тема, какъвто е бил Методий, е 
било неизбежно, както и обстоятелство-
то, че византийската юридическа прак-
тика все още е доминирана от латин-
ския език, макар и вече отстъпващ пред 
силната вълна на елинизацията в източ-
ната част от империята. Êъм авторски-
те произведения на Êонстантин-Êирил 
Вл. Вавржинек причислява и Проглас 
към евангелието, както е прието за чеш-
ката научна традиция. Ñпециално вни-
мание е посветено на пространните жи-
тия на Êирил и Методий, като създава-
нето и на двете е отнесено към терито-
рията на Велика Моравия с аргумента, 
че в тях не се споменава унищожаването 
на книжовното им дело там. Ðазгледани 
са и химните и похвалните слова в чест 
на двамата братя, както и авторският 
канон за св. Димитър, написан от Мето-
дий, според автора в чест на завършва-
нето на превода на Ñтария завет.

Драматичната съдба на моравската 
църква е разгледана детайлно в пред-
последната глава – от забраняването на 
славянската литургия от папа Ñтефан V 
и завземането на църковната власт от 
Вихинг, съпроводено с унищожаване на 
славянските книги, до изчезването на 
Великоморавското княжество в самото 
начало на Õ в. Îнези от учениците на 
Методий, които са били все пак осво-
бодени след арестуването им от тех-
ния враг Вихинг, се предполага, че са 
били преди всичко дошлите от Визан-
тия заедно с двамата братя, срещу кои-
то епископът на Нитра не се е осмеля-
вал да приложи друга мярка, освен про-
гонване от страната, за разлика от по-
младите и с по-нисши рангове местни 
по произход ученици, продадени в роб-
ство.
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Последната глава от книгата (Cyrilo-
metodějské dědictví, с. 323–350) разглеж-
да наследството на Êирило-Методи-
евото дело в славянските страни. Вл. 
 Вавржинек не подлага на съмнение съоб- 
щението за покръстването на чешкия 
княз Áорживой от Методий при двора 
на Ñветополк, като отвежда със себе си 
и свещеника Êаих, както и възможност-
та изестен брой от учениците на Ñолун-
ските братя да са намерили в Чешко-
то княжество убежище от преследвани-
ята на Вихинг. Въз основа на стигнали 
до нас паметници като Êиевските гла-
голически листове и Пражките глаголи-
чески фрагменти, които показват отдел-
ни чешки езикови черти, предполага, че 
в течение на целия Õ в. в Чехия са въз-
никвали освен латинските и славянски 
по език паметници, най-убедителният 
от които е Първото славянско житие на 
св. Вацлав. За ученик и последовател на 
моравските свещеници в Чехия той смя-
та и основателя на Ñазавския манастир 
през  ÕI в. св. Прокоп. Във връзка с тази 
традиция е представена накратко и ис-
торията на Ðеймското евангелие, което 
авторът свързва с дейността на Ñазав-
ския манастир. Накратко е представено 
и известното днес за началото на хър-
ватската глаголическа традиция, като 
авторът допуска, че отделни моравски 
ученици на Êирил и Методий са наме-
рили убежище там, както и че разпрос-
транението на славянската литургия е 
било подкрепено от контакти с чешки-
те земи. Епископството в Нин, основано 
от папа Àдриан II, вероятно е било под 
влияние на негативното отношение към 
Методий и неговото учение, което успя-
ва да постигне още Вихинг. Но булата 
за разрешаване на глаголическата тра-

диция от папа Èнокентий IV от 1247 г.  
е доказателство, че глаголическата пис-
меност е имала сериозни позиции в 
Õърватия, които папата е бил принуден 
да признае. 

Êато главен наследник на Êирило-
Методиевото дело е разгледана Áълга-
рия, като авторът се спира на събития-
та след пристигането на учениците и на 
„предаването“ на славянската литургия 
от Áългария на Ðусия. Òой допуска, че в 
Áългария са намерили убежище и други 
ученици на Методий, изгонени от Мо-
равия, за които не знаем нищо, защото 
житието на Êлимент Îхридски от Òео-
филакт се интересува само от своята 
главна тема – съдбата на св. Êлимент 
и неколцината му другари, с които ус-
пява да се добере до Áългария. Посоче-
но е и пристигането в Áългария на от-
купените от пратеник на византийския 
император моравски ученици, което не 
е изключено да е било вдъхновено или 
опосредствано от младия Ñимеон пре-
ди неговото собствено завръщане, за да 
поеме властта в Áългария.

Êнигата на Вл. Вавржинек представя 
толкова много факти и аргументи вър-
ху Êирило-Методиевата проблемати-
ка, особено що се отнася до положение-
то във великоморавските земи, че неиз-
бежно представлява интерес не само за 
широката общественост, но преди всич-
ко за специалистите. В нея се откриват 
толкова много сведения от историчес-
ките извори и археологическите разкоп-
ки, обединени от стремежа към пълно 
обхващане на известното за епохата, че 
тя може да служи като коректив на вся-
ко мнение или хипотеза, опиращи се 
върху определени страни или източни-
ци на сведения с по-тесен обхват.
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