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ЗАКОНЬТ И БЛАГОдАТТА 

В ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КИРИЛ И МЕТОДИй 

ПРИНОС КЪМ ПРОУЧВАНЕТО НА СЛАВЯНСКАТА ТЕЗА 

ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТТА НА АПОСТОЛСТВОТО 

АЛДА ДЖАМБЕЛУКА КОССОВА 

0.1 Апелогетичната кирило-методиевска традиция отразява стремежа на 

славянския патриотизм да постигне официално признание на пълна автономност 

на славянската Църква в лоното на християнството. Приели християнска вяра 

няколко века след въплъщението на Словото, за да отхвърлят придружаващата 

''закъснелите'' духовна малоценност, Славяните превръщат тази историческа 

действителност във висш признак на достойнство. 

Призванието за приемането на християнската вяра е небесно (срв. Евр 

3:1), то nроизтича от Бога и се явява предвестиена извънземните блага. От 

тук и представянето на Славяните като племе избрано, привилигировано, кое

то се радва на божественото благоволение и милосърдие. За спасението на 

Славяните и извеждането им от езическото невежество сам Бог се е погрижил, 

като им е изnратил Константин-Кирил и Методий, възпяти като учители и нови 

Апостоли. 

Славянската теза за приемствеността на апостолството 1 , която, посред

ством различни позовавания на Свещените писания, е трябвало да оправдае т~ 

зи възхвала в теоретичен план, е целила да докаже, че дейността на Апосто-

лите, продължители на делото на патриарсите и на пророците, съвсем не е д~ 

вела до съвършенство ерата на Благодатта. Те в същност са били само нейни

те първи труженици, първите избранници и разпространители на Благовестието. 

За да могат обаче всички люде да стигнат до познанието на истината и чрез 

нея да постигнат спасение и вечен живот, във века на hлагодатта- ерата на 

спасението, отбелязана от идването на Христа, Провидението продължава не

прекъснато да подбира и проявява вдъхновени свише мъже, които, посредством 

свидетелствуването на Христа, се превръщат в пример за подражание и по то-

(1) Откритието на славянската теза за приемствеността на апостолството дъл 
жим на Р Пикио- срв. R. PICCHIO. Questione deLla Lingua е SLavia ci= 
riLLometodiana, в: "Studi su11a questione de11a 1ingua presso g1i S1a
vi", Roma 1972:7-120, и ID. The Function of BibUcaL Thematic Clues in 
the Literary Code of "Slavia OrthoiiOxa", "S 1 av i са Н i eroso 1 ymi tana" 1 
(1977) :1-31. 1С9 



зи начин учат християните да вървят в заповедите нг ДухаL 

0.2 Двата основни мотива, залегнали в славянската теза за nриемстве

ността на аnостолството, могат да се синтезират така: и:. и желанието на 

всемилостивия Бог всички да б~дат спасени (Бог, 11който иска да се спасят 

всички човеци и да достигнат до nознание на истината11 - Тим 2:4) и 6. в не 

говата непрестанна грижа да разпределя различните служения сред избранниц~ 

те, nредоnределени за изграждането на Ц~рквата, СDСТавена от отделни член~ 

ве ("Той даде едни да бъдат апостоли, други nророци, други пък благовести

тели, а други пастири и учители" ЕФ 4:11). Към този последен стих от nо

сланията на аnостол Павел 11 ВDзлиза ооч1и изцяло славянската екзегетична 

концепция за възхвалата на собствените Учители в лицето на Кирил и Мето

дийllэ 

0.3 Сред паметниците, които възвеличават делото на славянските nърво

учители изхождайки от nринципите на славянската теза за приемственос~та на 

апостолството, т.е. като продължители на делото на nатриарсите и на апост~ 

лите (срв. ЕФ 4:11 и 1 Кор 12:28'), е и Похвално слово за Кирил и Методuй 5, 

nочти пренебрегнато от изследователите точно от тази гледна точкаь С на-

(2) PICCH10. Questioм(i) :38-48, ID. The Function( 1 ) :8-13. 

(3) PICCHIO. Questione( 1 ):40. 

(4) Срв. Р1ССН10. Question ( 1 ), 1D. The Function( 1 ). 

(5) Най-древният nрепис на този nаметник е засвидетелствуван в Усnенекия 
сборник- вж. Успенский сборник XII-XIIIвв., под редакцuей С.И. КОТКО

ВА, Москва 1971:198-212. Всички цитати и nреnратки, отбелязани тук с 
номер и малка буква, се отнасят до това издание. Изследваният паметник 

е цитиран в текста с сиглата JlfDIJ. 

(6) Единствено Р1ССН10. Questione( 1 ):44-46 nривлече вниманието върху изве
стен общ текстов материал, засвидетелствуван в ~ и в Пространните ~ 

тия на славянските апостоли, отнасящ се до общата идеологическа поста

новка на трите nаметника (срв. и в неговото The Function( 1 ):11-12 ана
лиза на тематичния ключ на ЖИтията, който откриваме в~). Интересът 
на повечето от учените е бил концентриран главно върху авторската атри 

буция - вж. }{JJJМE}!Т ОХРJ1дСНИ. C?J6paнu с-ьчuнения, обработили Б. Ст. АНГ:~ 
ЛОВ, К.М. КУЕВ, Хр. КОДОВ, София 1970, т.1 :443-447 и цитираната там б~ 
блиография, към която препращам. Независимо от това, че съставителите 

на това издание приписват ПНМ на Охридския епископ, атрибуцията си 

остава все още неустаовена и се нуждае от допълнителни доказателства. 

Трябва да се отбележи и това, че АНГЕЛОВ разделя ръкоnисната тради

ция на паметника на две редакции, втората от които, засвидетелствувана 

в три nреписа, той оnределя като "съкратена" (срв. стр. 475-478) . Тази 
класификация е неубедителна, защото се основава на един дълъг пропуск, 

който недвусмислено се дължи на чисто механически причини - ереоятно 

110 изгубването на няколко листа в общия за трите nреписа протограф, а не 



стоящата статия бих желала да запълня именно тази празнина, привличайки 

вниманието на специалистите главно върху начина, по който, в централната 

част на Похвалата, авторът разгръща своята трактовка на въпросната теза. 

1. ВРЕМЕТО НА СПАСЕНИЕТО 

Тайнственият път на Благодатта е подчинен на божествения спасителен 

план. Епохата и момента на спасението се намират извън всяка земна способ

ност за избор и решение: 11 
••• години или времена, които Отец е положил в 

Собствената Си власт"- Д.ап 1:7. Ето защо историческото време на обръщен.':: 

ето е лишено от каквото и да било значение. Ако Славяните са приели толко

ва късно новата вяра, то е защото именно това е било желанието на Sога. То 

ва време за тяхното спасение е било предопределено от божествената Благо

дат: "&Ж1111 SIIГOДO.TI1 ТО.КО 11\В011ЬШ11 ВЬ ПОС/\\;ДЫi1111 Вt.КЪ ••• IOBI1TI1 сю" [Кирил 

и Методий] (113а). Тази концепция, която несъмнено възлиза към Д.ап 13:46-

48 (на езичниците, макар и последни призовани, понеже са приели с готов

ност вярата в Христа, е отредено да влязат във веселието на вечния живот и 

да участвуват в пиршеството в небесното царство7 ) , добре позната от Про

странните жития на Кирил и Методий 8 и от Сказанието за буквите на Чернори

зец Храбър 9 , откриваме и в староруските паметници- в Слово о Законе и Бл~ 

годати на Киевския метрополит Иларион 10 и в ЖUmueтo на Теодосий Печереки 

за съзнателна намеса от страна на преписвача. Самият скок започва и з~ 

вършва по средата на изреченията и, независимо от пълната логическа не 

свързаност, която се~ получила, никой от преписвачите, може би порадИ 
авторитета на третирания в паметника, не е направил някакъв самостоят~ 

лен и целенасочен опит да му предаде по-ясен смисъл. 

(7) Срв. в Glossa ordinaria (MIGNE. PL 114:113) коментарът към Мт 8:11, '· 
~. към обещанието за спасение отправено от Исус към езичниците. 

(8) Срв. F. GRIVEC et F. TOMSIC. Constantinиs et Methodiиs Thessalonicen
ses. Fontes. "Radovi Staroslaveпskog lnstituta" 4(1960) :95,147-153. 

(9) ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЬР. О писменехv. Kpumuчecкo издание изготовила А. ДNАМ
БЕЛУКА КОССОВА, словоуказател uзготовила Е. ДОГРАМАДЖИЕВА (= "Studia 
Historica et Philologica, Sectio Slavica'' 7) Coфия-Firenze 1980:115-
116' 117. 

(10) За Иларион инструментът на Благодатта, решила да озари Киевска Рус в 
края на Х ~. 1 лъчите на богопознанието, е княз Владимир- срв. Des Ме 
tropoliten Ilarion Lobrede аиf Vladiтir den Heiligen иnd GZauЪensbe- -
kenntnis. Nach der Erstaиsgabe van 1844 пеи heraиsgegeben, eingeleitet 
ипd erlaиtert von L. MULLER, Wiesbaden 1962, и Die Werke des Metropoli 
ten Ilarion, eingeleitet, йhersetzt und erlaиtert von L. MULLER, Mun-
chen 1971. 

111 
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от Нестор 11 • 

В действителност сам Христос в притчата на наетите работници за лозе

то12 е изяснил. че именно защото призсваването е положено в божията власт, 

милосърдният Бог за по-късно призованите е отредил същото възнаграждение) 

което е оnределено и за най-рано nокръсти~те се (срв. Мт 20:1-16). На От

ца, с други думи, са чужди привилегированите nозиции. Той се ръководи еди~ 

стаено от абсолютната си воля и от безкрайната си щедрост. И затова той не 

само не nрестава да въвежда в небесното царство все нови и нови люде, но 

всички тях възнаграждава по единакъв начин. Позоваването на тази притча, 

което четем в~ (113а) има двуяко nредназначение. Отново подчертава, че 

nредопределеният за спасението на Славяните е бил именно "единадесетия 

час11 и същевременно категорично отхвърля всяка клевета относно тяхната ду

ховна малоценност. Християнското равнодостойнство на Славяните с другите 

народи, nриели векове nо-рано моеата вяра, се дължи на тяхната готовност 

да отговорят на призванието. Само тази готовност е от съществено значение. 

На същата притча и със същото nредназначение се позовават и други стараел~ 

вянски книжовници. Откриваме я например в Похвално слово за Кирил от Кли

мент Охридски 13 и ~Житието на Теодосий Печереки от Нестор 14 

2. МИЛОеЪРДИЕТО НА БОГА 

2.1 Самото сnасение следователно не е друго освен проявата на милосЪЕ 

дието на Бога. Приведеният вече стих от Първото nослание на Ап. Павел до 

Тимотей (2:4 Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до 

познание на истината) срещаме цитиран в различни старославянски nаметни-

(11) За източните славяни, "'TI\AO &6,1\ОRёеЬН'Ьl]I'Ь оsьць'', ~лагодатта след к~ 
то "n,nъps~ ut.,тo но:~н~uен~sъ n вi\гo,nosnsъ", избира в лицето на Тео
досий Печереки пастира, който, чрез своето свидетелствуване на Христа, 

ще ги доведе до познание на истината и до вечно спасение- срв. А. 
GIAMBELLUCA KOSSOVA. Per> ипа Zettu:ra anaZitica deZ "Zitie pr>epodobna
go Feodosija Pei'ierskago" di Nestor>e. "Ricerche Slavistiche" 27-28 
(1980-1981):65-100 (в частност 79-82) и Успенсний сборник( 5 ):73,27б. 

(12) Вж. коментара на тази nритча ~ GZossa ordinaria( 1
) :150. 

(1 3) 

(14) 

Срв. А. ДЖАМБЕЛУКА КОССОВА. Наблюдения вцхх:у литературното наследство 
на КлШ!ент Охридсни: к?>М интерпретацията на "Похвално слово за Кирил". 
в сб. "Доклади от Първи международен конгрес по българистика, София 
23 май - 3 юни 1981, Симnозиум Кирило-методиевистика и старобългарист~ 
ка", София 1982: 188-211 , и ЮJИМЕНТ ОХРИДСНИ ( 6 ) т • 1 : 426-428. 

Срв. моята студия Per> ипа lettur>a ( 11 ):77 и Успенсний сборник ( 5 ):72 
(26в). 



ци 15 , където се явява доктринална предпоставка и авторитетно оправдание на 

делото на Константин-Кирил и Методий, възвеличени като нови Апостоли, из

пратени на Славяните свише, за да осъществят на практика тяхното, желано 

от Бога, спасение. В nнм концепцията за Бога милостив, готов да прощава и 

желаещ, щото и нечестивият да живее, е изразена посредством кратки дослов

ни извлечения от трактовката на обръщението, която четем в Книгата на про

ро~ Иезекиил 18:21-31 и 33:10-16 (109г). Господ не благоволи смъртта нан~ 

честивия, а да се обърне от пътя си и да живее. Многократните приканвания 

към покаяние изясняват, че именно покаянието заличава беззаконното поведе

ние. Или, казано с други думи, възвръщането към правия път води безусловно 

към живот. Затова, изяснява авторът на nнм в своето доктринално въведение, 

и Христос смири Себе си и стана послушен до смърт, д~~ до смърт на кръст 

(Фил 2:8; 109в). Така той осъди греха в плътта (Рим 8:3; 109г), защото ~а~ 

то в Адама всички ~ират, така в Христа всички ще оживеят (1 Кор 15:22; 

109г). Въз~ресен, първият плод на починалите (1 Кор 15:20; 109г) той ще се 

върне, за да съди всекиго според постъпките му (Иез 33:20 +Мт 16:27; 109г) 

след като е ~osoro HG~TGsnь родъ vnsvь HG неи~тьn~ньныи поvть (109г). При 

първото си идване Христос е поискал от своите последователи да се саможер~ 

вуват за него. Когато се върне в славата на Отца, той ще възнагради всеки

го според деянията му. Тази теологическа истина е звучала като предупрежд~ 

за новоnокръстените, които след като са тръгнали по nътя на сnасението е 

трябвало да постоянствуват в него, за да могат да се радват на есхатологи

чееките блага, защото ако праведният се отвърне от правдата и стори непра~ 

да, ... ни едно от праведните дела, ~оито е сторил, няма да се памни ... и 

за греха, ~ойто е сторил, ... ще ~ре (Иез 18:24). 

2.2 Христос е заявил, че е дошъл да изnълни божественото желание про~ 

вено в Стария Завет и само несъвършено отявлено в Закона (срв. Мт 5:17 Да 

не мислите, че с~ дош~ да разруша за~она и пророците; не с~ дош~ да 

разруша, но да изп~ня). Следователно Христос, който се яви еднаж да о~ 

(15) Вж. например цитираните ( 8
) и ( 9

) творби. И Нестор ~Житието на Теодо 
сий Печереки изnолзува това, общо за цялото Православно славянство и
затвърдено от една nочти деувековна традиция, доктринално наследство. 

Несъмнено то е било много добре познато на съвремените му читатели и 
затова той не намира за необходимо да приведе буквалния цитат, а се 

задоволява от една косвена препратка срв.А. GIAMBELLUCA KOSSOVA. 
Il тessagio evaпgelico di Feodosij di Kiev, "Cгistianesimo nella sto
ria" 1 1/2(1981):371-399 (в частност 376-379) и Успенский сборни~ ( 5 ): 

74 (27в-г). 113 
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не греха, като пpr.mece Себе Си в херпва (Евр 9:26; 109г) е крайната цел, 

кън която се стреми целият Стар Завет (срв. Рим 10:4). Той е водачът към 

спасението, начертава пътя, който трябва да се измине, за да се стигне до 

спасението ~ по този начин да се изnълни всемирното спасително желание ~а 

Бога, желание, което се осъществява именно посредством опознаването на ис

тината- Исус (срв. Ио 14:6). Следонателно сам Христос се явява продължи

тел на дейността на патриарсите и пророците, защото разкритието, което е 

било сторено в древните времена чрез разни частични съобЩения и по много 

начu~и, в края на тия дни именно чрез него 

съвършенство (срв. Евр 1:1-2). 

Счна божи бива доведено до 

2.3 Исус е дошъл и за да призове г;xumwne на покая~ие (Лк 5:32, срв. 

и 15:7), а покаянието е последица от познаването на истината, до която се 

стига чрез оnовестяването на Евангелието 16 Бог жалостив и милосърд (йона 

4:2), който не wст~в11 &о с-,,~А~1!11Н1 свон;rо ... 1111 -~~~-ы дt11~ povкov евони-о 

... в-ь -~- вtк-ь н~шь (109г-110а), nише авторът на J!fiМ, е из11ратил на Славя

ните Кирил и Методий, последователи на nатриарсите, на nророците и на еван 

гелистите (ЕФ 4:11), получили божествено nоръчение свише за свидетелствув~ 

не сред човеци, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си 

ръка (йона 4:11; 111г). В този цитат от Книга на пророк йона, който в ори-

гиналния контекст е едно саморазкритие на милосърдието на Бога, изказано в 

пряка реч, лесно откриваме едно красноречиво позоваване на автора на ПНМ 

на покаянието на Славяните. Не трябва да се забравя и това, че спасително

то желание на Бога не е абсолютно, а подчинено и на решението на людете, 

които биха могли и да отхвърлят сnасителния дар (срв. Мт 23:37). Затова 

Бог дава възможността да се върнат на тези, които се покайват (срв. Сир17: 

20) . Следователно изтъкнатото nокаяние на Славяните е и израз на тяхното 

желание да търсят Бога 17 

3. ИДЕАЛНИЯТ ХРИСТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛ 

3.1 Премъдростта на книжника. Свидетелствуването на Христа, т.е. слу-

(16) Избрани учениците (Ио 15:1 и Мк 3:13-16) и посочен им nримера, на кой 
то трябва да nодражават (Ио 13:15), сам Христос ги nодготвя за изnъл~ 
нението на това nоръчение-задължение (задължение, от което никой не 
може да се освободи срв. Дея 26:16-18 и 1 Кор 9:16), след като Све
тия Дух е слязъл върху тях. 

(17) Същият мотив е силно nодчертан в Похвално слово за Кирил ( 13
) и ~ Жи

тието на Теодосий Печереки ( 1 1 
) • 



женитето, nредполага притежанието на Премъдростта, която не се постига, а 

е върховният дар, който сам Бог·отдава. Може да се търси посредством непр~ 

късната молитва 18 и ако търсещият е избраникът божи, предопределен да осъ

ществи спасителния план на Премъдростта, милостивият Бог я дарява (срв. Пр. 

Сол 8:17 и Як 1:5-6) проявявайки я посредством Се.етия Дух (срв. 1 Кор 12:7: 

А на всеки се дава проявяването на Духа за обир пQflзa; вж. и 1 Кор 2:6-

16) 19 

В Прем~дрост на ИUсуса, син Сирахав Премъдростта е представена като 

привилегия на книжника. Неговото превъзходство в Премъдростта е описано с 

най-възторжени изрази в 39:1-14. Авторът на~ осветлява Премъдростта на 

Солунските братя посредством най-съществените стихове от тази възхвала 

(Сир 39:1-2,4-9,11-14; 111б-в). За да се вникне цялостно в неговия замисъл 

и следователно във функцията на тези цитати, трябва да се припомни, че хр~ 

стиянекият книжовник, обучен в царството Божие, извлича от своето премъдро 

съкр~вище и старо ~ ново, Старият завет успоредно с новата действителност 

на царството на Месията, действителност, която се явява изпълнение на Зако 

на (срв. Мт 13:52: Затова всеки кн~ик, който~ усил за небесното царст

во, прилича на дамакин, който изважда от с~кровището си ново и старо). Хр~ 

стас е край~гълният кам~к, който обединява двата завета, както е обединил 

двата народа20 (срв. Евр 2:14-16; 109г); затова и идеалният христов после-

довател е онзи, който притежава и управлява цялото богатство на Стария за

вет, обогатено от усъвършенствуванията на Новия. Точно като такива "стопа-

(18) Вж. молитвата на Соломон за да получи Премъдростта (Пр.Сол 8:21-9:18). 
Срв. и А. DANTI. L'itiпerario spiritиale di ип saпto: dalla saggezza 
aUa Sapieпza. Note sиl сар. III deUa "Vita Coпstaпtiпi", в сб. "Кон 
стантин-Кирил Философ". София 1981:37-58, в частност 53-55. Студията
на ДАНТИ предлага образцов тълковен анализ на начина, по който, спо

ред разказа на агиографа създал Пространното l~mue на Кирил, бива да

рена премъ~ростта на Константин Философ. 

Авторът на Азбучната молитва (срв. А. GIAMBELLUCA KOSSOVA. Ricercai 
assiduameпte Za Sapieпza пеUа preghiera. (Note sиUa "Preghiara alfa 
Ъetica" е sиU' espressioпe пространо слово), в сб. "Литературознание
и фолклористика. В чест на акад. Петър Динеков" София 1983:69-76) въ 
здига своята молитва към Бога, за да получи Премъдростта задължитеЛ 
но условие за постигане на желаната от него цел: ~вt сътворrо евАнь

геl\ьско Cl\OBO. 

(19) йоан Златоуст учи, че само посредством проявата на Духа се стига до 
познанието на Писанията и се вниква в действителния замисъл на всичко, 
което те крият в себе си (срв. MIGNE. PG 53:175). 

(20) Срв. Н. DE LUBAC. Exegese тedievale. Les quatre seпs de l'Ecriture. 
Paгis 1959 (италианско издание Roma 1959-1972, t. I:581). 115 



nани-администратори 11 са възвеличени Константин-Кирил и Методий в централн~ 

та част на ПНМ (111б-113а). 

3.2 Съкровището на Стария и на Новия Завет. На аналогиите между апос

постолите на Славяните и най-великите герои на библейската епопея, анало

гии, върху които е построена цялата централна част на ПНМ, е почти напълно 

чужда строгата антитезна трактовка присъща за Слово о Законе и Благодати 

на Илариан киевски 21 Староруският автор разгръща в екзегетичен план алега 

ричната интерпретация на Стария Завет, посредством която в Посланието до 

Галатяните Ап. Павел полемизира с противниците си (срв. Гал 4:21-31). За 

автора на ПНМ и едните и другите са земните инструменти, с които си служи 

божественото Провидение~ за да превърне в историческа действителност свое

то желание. Сам Бог е уст::товил двапn crrcpoя за регламентиране на отношени..!!_ 

та между Него и човека 22 Той е определил и действуването на древните ге-

рои на историята на човечеството да се осъществи под властта на сянката, а 

това на новите в нашия случай Кирилл Философ и Методий под тази на 

Истината, излъчена от Христос, който е унищо.жил сенките и отраженията в Пи 

санията, за да се разкрие духът, чрез който ще живеят вярващите в него23 

Съдейницина Бога (2 Кор 6:1; 111в) като древните и вдъхновени от вярата 

на Патриарсите (Евр 11) Кирил и Методий, основани на канарата на вярата

Христос (Мт 7:24; 111в)- довършват великите подвизи на праотците на Изра-

ил (111г). Следователно не аналогия-противопоставяне, а аналогия изпмне 

ние усъвършенствуване, както е било подготвено от самия спасителен план 

на Бога, който е nредопределил времето на Месията за християните (срв. Евр 

11 :4). 

3.2.1 Вярата на Авраам. Последователи на Авраам във вярата (111г), к~ 

ТО него Кирил И Методий nрtСёАЬНИК~ ВО ВЪ\СТ~ ОУЬСТВ~ СВОёГО n ПРИШЬАЬЦ~ 

н~ \&UAro тоvжrо (Бт 23:4; Евр 11:8-9 и 13), но като служители на Новия за 

вет, на който Исус, потомък на Авраам (Гал 3:16; 111г) е станал порvчител 

(Евр 7:20-22) и посредник (Евр 9:15-28 и 12:24). Затова този завет е после 

дно и окончателно спасение (Гал 3:6-29; 112а). 

Украсени с вярата на Авраам (срв. Рим 4:1 и сл.) тъ1 Жё дtт&~n съконь 

У~Gт~: получили са Завет от Бога за люде поробени от творението, на което 

и са се кланяли вместо на Твореца (Рим 1: 25; 111 г). С тези думи Ап. Павел 

(21) Вж. библиографията е 0 ). 

(22) Н. DE LUBAC. Exegese ( 20
) :556. 

116 (23) Н. DE LUBAC. Exegese ( 20
) :585. 



заявява, че целият езически свят е жертва на греха. Той не го оправдава, 

защото това е пряка последица от отказа на езичниците да признаят Бога и 

да го славят като такъв. Затова и сам Бог ги е изоставил (срв. Рим 1:26-

32). На Кирил и Методий обаче, точно на тези люде, Бог е дал Завет крь~ен~ 

~в~ ост~в~енне грt~ов~ (112а). Привидното противоречие преследва по-сил

но изтъкване на покаянието на Славяните, на тяхното желание да признаят Б~ 

га (срв. горе 2.3) и спасителното жертвоприношение на Христа (срв. покана

та на Св. Петър, която четем в Дея 2:38: Покайте се и всеки от вас нека се 

кр~сти в името Исус Христос за опрощаване на греховете ви) . С други думи 

авторът отново набляга върху проявено~о от страна на Славяните желание да 

приемат предложения от Бога спасителен дар. 

3.2.2 Превъзходството на свещеничеството на Кирил и Методий. Възпоме

наването на подвизите на Моисей и Аарон, свещеници божи (срв. Пе 98:6; 

112а) и посредници на божествените чудеса (Изх 7:1-17:7; 112а) в полза на 

.1зраилитите, завършва с възклицаt-~ието и сн го. же nptsi\жнo. НА 11 sOO\(ГOAbtto. НА 

vnвк~ [Кирил и Методий] ннvнuьже uьньш~ т~~ ~внст~ с~. того же &ЖН~ А~~ 

н~поген~ с~в~1wе (112а-б). За да возвеличае превъзходството и съвърwенств~ 

то на свещеничеството на Кирил и Методий, служители на Завета, в който е 

проявен Светия Дух (2 Кор 3:6-11), Завет вдъхнат направо в сърцата (Евр 7: 

6; 112в), авторът на ЛЮЧ се позовава на онези епизоди от историята на Изр~ 

ил, които по най-подходящ начин осветляват величието на подвизите на сла

вянските Апостоли, нови Моисей и Аарон за новия Израил. Същевременно тези 

епизоди се отъждествяват със символите, които Отците на Църквата откриха в 

самите Писания и върху които основаха доктрината за единството и съгласув~ 

ността между двата Заветаz• В ЛЮЧ четем, че Кирил и Методий ~~АН Н\Ведо

ст~ Н\ U~HOГOUP~VbHI>ГO АН ~~~О~ЬСК~ГО UPO~ ... не В~ ПО\(СТ~ 1 N ~ же ~ Н\Вед~ 

СТ~, Н~ N~ CBtT~ &OP~\0\(UbH~IH HI>CTI>BHCTI>, не НС KI>UбNб ВОДО\( H\BбA~WI>, Н~ 

Rtpo~ C~OIIeCe &Жн~ ЖI>AbN~I~ NI>ПOHCTI>zs, не НС NбV~IIbCTIIbHI> Жб КI>UбНб 

ROA0\1 н,кед~w~, ~коже н он~>, н~ нстек~wе~ кр~кн~ н кодо~ wт nptvнcт~l

н~~ ренр~ Г~> Н~>wего ic ~-~>z 6 кtрьн~1нu~ stvьнov~ пн~О\1 н несконьvьнын жн

котъ 11 сnсеNНГб nptд~CTI>, В~ WТА~>ННГб грt~ощ, ПОА~~~~>, НН ~~t&~ G\NrllbCK~ 

(24) Н. DE LUBAC. Exegese (Z 0
) :549-657. 

(25) И Климент Охридски представя Славяните като ~ждж~нн pn,ovu~ &ЖН~ 
срв. (' 3 ) • 

(26) За превъзходството и съвършенството на кръщението в Христа, спрямо то 
ва на Моисей и на Предтечата срв. ВАСИЛИй ВЕЛИКИ De Baptisтo (MIGNE.-
PG 31:1532, 1564). 117 
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HllПHTI>.t-<>Цlll, нъ нстон; тtno г-11 н11шего Ге io. 21 (1126). 

В действителност самият свят и епохата тези на Месията в които 

действуват Кирил и Методий, пранят съвършена тяхната мис~я. Спасителното 

действие, което произлиза, е пряка последица от единственото угодно жертв~ 

приношение пр.шасянето на Исус Хр!Астовото тяло веднwr за винаги (Е вр 1 о: 

10), хляб за живот, който дар~ва вечен живот (Ио 6:32-33 и 48-58), вода, 

която премахва жаждата и превръща напоените с нея в извор на вода~ която 

извира за вечен живот (Ио 4:14). 

3.2.3 Новите Апостоли. Благословени заедно с Авраам за вярата си, съ-

творители на спасението на Славяните ново избрано nлеме, Кирил и Мето-

дий са и новите Апостоли, приели, както и учениците на Христа, игuто на 

Исус (llncnouъ со~nро~жьннк11 112в, срв. Мт 11 :29), за да свидетелствуват по 

целия свят, проповядвайки благовестието на всяка твар (Мк 16:15) и науча

вайки всички народи (срв. Мт 28:19), както са>< Спасителят е заповядал на 

учениците си: sесквьрньнtн 11 uнрьнtн ~овьнtн cno~ьst cno~,t н проповtдо.

те~ Н>BHCTil сА, llncnouъ со~про~жьннко., Hll то же дtno "'Rьро.но. ... вьсrо в~ 

cen н;но ro оsндост11, 11 cnъnнAroЦlll о~vенн н;uь то. utcтo. въ нн~ъ онн не поето Н> 

шо.(112в-г). 

В Посланието до Pимrumume Ап. Павел пише: Обаче имах за цел да пропо

вядвам благовестието така, не там гдето беше вече известно Христово име, 

да не би да градя на чужда основа (15:20; вж. и 2 Кор 10:15-16). Чрез поз~ 

ааването на тези думи на Ап. Павел авторът на nnч (112г) изтъква, че съща

та заслуга имат и Кирил и Методий. Те са изпълнили с учението местата, в 

които учениците на Исус не са били достигнали. А това означава не само, че 

са градили на девствена основа, но подчертава още веднъж и необходимостта 

да бъде продължено делото на първите Апостоли, които не са усnели да про

светят всички земи. Същевременно подвигът на солунските братя е много по

достоен за възхвала, защото е по-съвършен от този на Апостолите. Кирил и 

Методий не само на свидетелствували Христа, но и н~ нов~ nн~uен~ воовр~жь

Шil н съвьршнсто. въ Н>''ЬIИ'Ь новъ (112г). По този начин геже st СА wт nptuo~ 

АР'ЬIН~'Ь н ро.,о~uЬН'ЬIН~'Ь оvто.нnо, то шткръвено &'Ьiсть unо.деньцеuъ въ послt

дьннн вtкъ снuо. (112в). И тук, макар и косвено, авторът отново се позовава 

(27) Във възпоминанията на древните събития от историята на Израил, свиде
телство за неуморимото търпение и милосърдие на Провидението мило-

сърдие, което в 11 седмия век11 е докоснало Славянското племе среднов~ 

кавният читател неминуемо е откривал и едно красноречиво предупрежде

ние отправено към неофитите да постоянствуват във вярата в Бога, за 

да н~ nредизвикат неговия гняв. 



на спасението изцяло положено във волята на Бога. Благодатта в действител-

ност се разкрива или на нищите и на младенците, защото точно това е желани 

ето на Отца (същият мотив е използуван и от Нестор28 ), или пък на онези, 

на които сам Синът благоволява да я разкрие- Мт 11:25-27: Благодаря ти, 

Отче, Господи на небето и на земята, защото си yrraшz това от .мwреци и ра~ 

умни, а си го orrrкr;uл на .младенци. Да, Отче, защото така ти се видя угодно 

... освен Отца никой не познава СИна; нито познава някой Отца, освен СИнът 

и оня, комуто СИнът би благовО/ZU/l да Го orrrкpue. 

Кирил и Методий са новите духовни синове на църквата, които продължа

ват дейността на Апостолите29 , защото са получили божествената светлина 

чрез Христос (срв. Мт 5:14-16). Обучени в правата вяра А~/1. NО.ПО н;но. WT 

so. (срв. Дея 1:8 и 13:47; 112г) въпреки че са възсияли последни, като 

звездата-денница превъзхождат с блясъка си своите предшественици (112г). 

Със същата метафора-сравнение е изразено nревъзходството на Кирил Философ 

в Похвално слово за KиpUfl от Климент Охридски и е възвеличен Теодосий Пе

череки от Нестор 30 По този начин късната поява бива обезначена. На преден 

план изпъква излъчваната от божиите избранници светлина. Както и Апостоли

те, Кирил и Методий са видапината на света (срв. Мт 5:14-16): ново.~ npono 

в~ьнnко. n свtтильнnко. кьсеи кьселенtn (11За) 31 

Приели благото иго на Исус (вж. Мт 11:30), като добри Христови войни

ци (2 Тим 2:3), благочестиво живеещи в него (2 Тим 3:12) Кирил и Методий 

(28) Вж. моята студия Per ипа Zettura ( 11 ) :79-80 и Успенский сборник ( 5
): 

73-74 (27б). 

(29) Подновявайки, тъй да се каже, чудото на Кана пише ДЕ ЛЮБАК тези 
доктори на Новия Завет разливат за своите слушатели виното на евангел 

ската nроnовед. Благодарение на тяхното слово Църквата зачева и ражда 

своите духовни синове и така Свещената проповед nрепредава на всяко 

поколение онаследената от Апостолите доктрина, 1 .е. онова учение, ко

ето разкрива Писанието като му nридава евангелско познание (срв. Н. 
DE LUBAC. Exegese (20 ):1209-1216 с богата библиография). 

(ЗО) Срв. е 1 ) и еэ). 

(31) " Касиадар заявява, че Отците, благодарение на процеса на уподобяване 
то им на Бога, постигнато чрез размишленията върху Свещените Писания~ 
със своето слово се превръщат в светлинни водачи, които извеждат към 

небето, 1.~. като стъпала на една стълба, посредством която се стига 
до съзерцанието на Бога, който ни говори от Писанията, 11 срв. V. REC 
CHIA. Remiпisceпze ЪiЫiche е "topoi" agiografici пegZi "Atti" anoпi= 
тi di San Sebastiaпo Vescovo di Сапоsа. "Vetera Christianorum" 4 
(1967):151-181 (цитатът е на"· 155). За светлината, която излъчва Ки 
рил Философ срв. ( 13 ). Със своята лъчезарност Теодосий Печереки прите 
гля към себе си всички желаещи то~ н;диноН>. свtто. но.съ1тити с~ - вЖ. 
моята студия Per ипа Zettиra ( 11 ):80 и Успенский сборник (5):74 (27б). 119 
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неустрашимо изпълняват своето поръчение 32 и с радост понасят всяка мъка, 

било тя душевна ~ли физическа: Н6 nоф~~~ дш~ Gвона~ нм ПОФ~д~~ тen6G6 

Gвонаго (срв. 1 nет 4:14; Дея 5:41 и 2 Тин 3:13; 11За), винаги готови, ка

то Заведеевите синове (вж. Мт 20:22) любимите ученици и сред най-nървите 

nриели поканата на Учителя да го следват да изпият със наслада чашата на 

Исус за nравата вяра: вьGьгд~ готова G~Ф" ,а nравоvН) вtpov GnаGтьно нспм

тн ]IBOV vаш~ 3 3 ( 11 За) . 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Похвално слово за Кирил и ft1етодий възхвалата на славянските Аnосто-

ли е разгърната изцяло на фона на сnасителната дейност на Христа. Самото 

въплъщение и жертвоnриношение на Словото висш израз на божественото мил~ 

сърдие са преследвали изпълнението и усъвършенствуването на сnасителното 

желание на Отца, само частичо, въпреки разновидните начини, nроявено в За

кона. Затова и избранниците Божи, инструменти на Благодатта и последовате

ли Христови, довършители на делото на патриарсите и на евангелистите, за

дължително е трябвало да бъдат книжници, надарени с Премъдростта на древн~ 

те и същевременно обучени в Новия Завет. Одобреният от Бога р:;.ботюш, кой

то с длъжен да излага право словото на истината (срв. 2 Тин 2:15), трябва 

да администрира в nолза на общността (срв. Мт 25:14-40) именно това двойно 

съкровище, в което съжителствуват и старо и ново, Законът и Благодатта. 

Точно такива книжници-работници са били Константин-Кирил и Методий. Това 

обуславя както тяхното превъзходство сnрямо nредшествениците им, така и из 

рядното изпълнение на полученото свише поръчение. 

Резултатите от предложения в предните страници анализ сочат, че в ЛНМ 

са налични всички основни мотиви на спавянската теза за приемствеността на 

апостолството, които срещаме, поотделно или в различни комбинации, и в ред 

(32) За дръзновението в свидетелствуването на Христа срв. J. DUPON. Le dis 
cours de Milet. Testament pastoral de Saint Раиl (Actes 20:18-36). Ра 
г i 5 1962. 

(ЗЗ) Възnрепятствувани да се жертвуват като мъчениците nосредством една ис 
тинска imitatio Chn:sti (срв. Р. GUERANGER. Les actes des martyres de 
pиis l'origine de l'Eglise chretienne, t. II. Paris 1857:ch. 111 сл. 
и М PELLEGRINO. L'imitation dи Christ dans les Actes des martyres. 
"La Vie Spirituelle" 98(1958) :38 и сл.), Кирил и Методий изnълняват 
трудното поръчение за неустрашимо свидетелствуване на Христа с абсо

лютно себеотрицание и са готови да дадат доказателство за това с живо 

та си. Същото доказателство преследва и Теодосий Печереки срв. моя~ 
та студия Il messagвio evangelico (15 ) :391-392 и Успенский сборник 
(

5 ):119 (57а), 120 (57г-59а). 



други литературни паметници, възлизащи към най-древния nериод от писмената 

традиция на Православното славянство. Това разбира се все още не е доста

тъчно, за да се отъждестви Похвалата с предложения от ПИК~О повествовате

лен модел 34 , или доктринален кирило-методиевски 'Манифест' 35 Същевременно 

не може да се изключи априорно тази възможност. Тя все пак би могла да на-

мери положителен или отрицателен отговор само след като допълнителни из

следвания изяснят окончателно проблема за авторската атрибуция и датировк~ 

та на паметника, както и въз основа на резултатите от едно строго критиче

ско издание на самия текст. Днес, при липса на сериозни подготовителни пр~ 

учвания, можем само да констатираме, че предложената в централна част на 

Похвалата идеологическа постановка е крайно близка до предполагаемия по

вествователен модел, или поне по-близка, понеже много по-широко разгърната 

и по-всеобхватна, от другите познати паметници. 

(34) Вж. R. PICCHIO. Questione deLLa Lingua ( 5 ) :44. 

(35) Срв. R. PICCHIO. CompiLazione е trama narrativa neLLe 'Vite' di Con-
stantino е Metodio. "Ricerche Slavistiche" 8(1960) :61-95. 121 
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