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ЯнМалура.СвятыеКириллиМефодийвлитературеикультуречешского
барокко

В данной статье на основе анализа определенных литературных жанров
исследуетсястановлениекультаКириллаиМефодиявчешскойкультуреэпохи
барокконаосновеанализаопределенныхлитературныхжанров.Болееинтенсив-
ноеразвитиепоклоненияэтимсвятымпроявляетсялишьсконцаXVІ-гов.,при-
чемцентромэтогокультаявляетсяглавнымобразомМоравия.ВЧехиииСилезии
егоследы,наоборот,оченьслабые.ВМоравиивсамомначалеэпохибароккокульт
сильносвязанскультурнойсредойоломоуцкихепископовистановитсясостав-
ной частью процесса Контрреформации и рекатолизации. В 18-ом в. важным
центром поклонения святымКириллу иМефодию являетсятакже Вена, где в
1708-ом–1782-омгг.вцерквиСвятогоМихаилаежегодноотмечаетсяморавский
национальныйпраздниксвятыхКириллаиМефодия.Влитературныхпроизведе-
нияхэтоговременисвятыеКириллиМефодийсимволизируюттранснациональ-
нуюидеюпанславизма(речьидетот.наз.барочномславизме).КультСолунских
братьевповлиялнетольконатворчествочешских(моравских)писателей,ноина
творчествопольских,словацкихихорватскихавторов.
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Jan Malura. Saints Cyril and Methodius in Czech Baroque Literature and
Culture

Drawingoncertainliterarytextsofvariousgenres,thispapertracesthecultofCyril
andMethodiusintheCzechBaroqueCulture.Thefocusofthecult’sdevelopmentwas
intheprovinceofMoraviaanditdidn’tstartuntiltheendofthe16thcentury;itstraces
intheotherCzechprovincesofBohemiaandSilesiawereconsiderablyweaker.Atthe
beginningoftheBaroqueperiod,thecultofCyrilandMethodiusaspracticedinMoravia
wascloselylinkedwiththeculturalmilieuoftheOlomoucBishopric.Itbecamepartof
there-CatholicizationstrategiespursuedduringthetimeoftheCounter-Reformation.In
the18thcenturyViennabecameanothermajorcenterofthecult;between1708and1782
theChurchofSt.MichaelinViennahostedanannualcelebrationofthesaintbrothers
asthenationalholidayofMoravia.InBaroquewritings,thebrothersfromThessaloniki
representedalsoasupranationalideaofSlavicunity,oftenknownasBaroqueSlavism.
TheywerehonorednotonlybyCzech(Moravian)writers,butalsobyPolish,Slovakand
Sloveneauthors.

Keywords:CyrilandMethodius,CzechBaroque,BaroqueSlavism
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Барокътразвивамногоинтензивнокултакъмсветците:нарелигиозната
сцена,отеднастрана,встъпватновисветци,аотдруга,оживяваспоменът
запо-старитедуховнипокровители.КултъткъмКирилиМетодийпредста-
влявапо-различенслучай.Предлаганатастатияразглежданеговотоотра-
жениевчешкитеземинаосноватанаактуалнотолитературнотворчество
отнай-различнижанрове,притованесамоотгледнаточканалитератур-
натаистория,ноивперспективатанаисториянарелигиятаикултурната
история.Дотозимоменттазипроблематиканеебилаобектнаизследова-
телсковнимание,тъйкатовповечетослучаивниманиетоебилосъсредото-
ченовърхучестванетонаСолунскитебратяпрезРаннотосредновековиеи
послепрезмодернитевремена.

ВкултурнатапаметнаподаницитенаЧешкатакорона1КирилиМетодий
започватдаприсъстватчаквкраянаXVIвек.Необходимоеобачевнимател-
нодасенаблюдавагеографскатаспецификаначестванията,тъйкаточеш-
катадържававсъщностнеебилакултурноирелигиозноединна.Център
накултанаКирилиМетодийставаМоравия,авЧехияиСилезиянеговите
следисасравнителнопо-слаби.Некадаприпомним,чеотXVIдоXVIII
векдваматасветцисасчешкиимена–Църха(Crha)иСтрахота(Strachota).
Църхаехипокористичноиме2(формална,неекспресивнапромяна,каква-
то е характерна и за чешките официалниимена) отKyrillos >Cyrillus >
Cyrha(латинското„y“есмятанозаизконенвокалприсричкотворнитеrи
l,затовамногочестосеепроизнасяло„Crha“).ИметоStrachotaвъзниква
отпогрешнияпреводнаМетодий(Methodios)подвлияниенанеправилна
етимологизацияналатинскатадумаmetus–„страх“,откъдетосепоявява
калкатаStrachota.

Оломоуц
ВначалотонабарокавМоравиякултъткъмСолунскитебратяесилно

пропагандиранотепископитенаОломоуц,тъйкатовлитературнитепро-
изведениятесапрославяникатопрекинаследницинаКирилиМетодий3.
ДорипишещиятначешкииполскиБартоломейПапроцки(1543–1614),
койтоеподзакрилатанаепископСтаниславПавловски,всвоетоисторико-
публицистичнопроизведениеОгледалонаМаркграфствоМоравия(Zrcadlo
markrabstvímoravského,1589)включважитиянаКирилиМетодий,скоито
дори започва списъкътнаоломоуцките епископи.Оломоуцкото епископ-
ствосеотнасякъмБратятакатокъмапостоли,коитоидватотМоравия,за
даобразоватсъседнитеобласти.Тазит.нар.оломоуцкатеорияследтова
неведнъж еповтарянаи от други автории художници.Предпочитана от
1Чешкакорона(Korunačeská,лат.CoronaBohemiae)–названиеначешкитеземивпериода
1348–1918г.ВтяхвлизатКралствоЧехия,МаркграфствоМоравия,Опавскотокняжество
иняколкосилезийскикняжества.ТесабиличастотСвещенатаримскаимперия,апо-късно
–отАвстро-Унгария.–Б.ред.
2Хипокористичноимеенапр.СашоотАлександърилиГошоотГеорги.–Б.ред.
3Некадаотбележим,ченестававъпросзафактическаприемственост,азавъображаема.
Разбирасе,нашатастатиянямазацелдапреценяваисторическатаавтентичностнатогаваш-
нитевъзгледи,адапредставилитературнитеобразиирепрезентациинаКирилиМетодий
отвреметонабарока.–Б.а.
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кирило-методиевската бароко-
ва иконография тема е сцена-
та с покръстването на чешкия
княз Борживой от ръката на св.
Методий (вж. картината на Ян
КрищофХандке4вбогородичната
църквавУничов).Трябвададоба-
вимоще,чевнякоислучаинестава
въпросзакръщениетоначешкия
Борживой, а за великоморавския
княз Сватоплук, каквото според
модернотоизкуствознание е изо-
бразеновкартининаФрантишек
Вавржинец Коромпай5 и Йозеф
Садлер6(Запалкова2013).

Немалко влияние върху съз-
нанието за най-старата духовна
историянаМоравияимаЯнИржи
Стршедовски (1679 – 1713), въз-
питаник на оломоуцките йезуити, католически свещеник, автор на исто-
рическии краеведски съчинения, който целенасоченоизучава историята
наМоравия.ЗасъздаденатаотнегоСвещенаисториянаМоравия(Sacra
Moraviae historia, 1710) вероятният инициатор е оломоуцката църковна
общностначелосепископКарелIIIЛотрински,накоготовпрочемпроиз-
ведениетоепосветено.Моравскатаисторияавторътразбирадефактокато
историянаоломоуцкотоепископствоиакцентиравърхуелементаtranslatio,
тоестпренасяне,итонадверавнища:Стршедовскисмята,чеполитически-
ятцентърначехитеепървоначално,тоестповреметонаКирилиМетодий,
вМоравия,аследтоваепреместенвЧехия.Друготоtranslatioсеотнасядо
пренасяненапървотовелехрадскоепископствовОломоуц (Глонек2013:
196 – 197). Кирил (КонстантинФилософ) е велехрадски архиепископ, а
неговияпо-голямбратМетодийСтршедовскисвързвасоломоуцкотоепис-
копство. Такава е и позицията на БохумирХинек Биловски (за него вж.
по-нататък),койтоотначало(през1709г.)смятадваматабратязавелехрад-
скиархиепископи(Биловски1709),нопо-късно–впроповедтаот1724г.,
безспорноподвлияниенакнигитенаСтршедовскитойприемаидеята,че
Методийеоломоуцкиепископ(Биловски1724:114–132).

4ЯнКрищофХандке(JanKryštofHandke,1694–1774)–известенморавскибароковхудож-
ник.–Б.ред.
5ФрантишекВавржинецКоромпай(FrantišekVavřinecKorompay,1723–1779)–моравски
художникоткъсниябарок.–Б.ред.
6ЙозефСадлер(JosefSadler,1725–1767)–бароковхудожникотОломоуц,ученикнаЯ.К.
Хандке,авторнакартиниифрескивцърквивМоравия.–Б.ред.

Я.Кр.Хандке.
Св. св. Кирил и Методий кръщават 

Борживой
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Оломоуцките епископи възприемат разказа за Кирил иМетодий като
частотстратегиятанаконтрареформацияирекатолизация7:тойтрябвада
покаже прастарите корени на чешката, респективно на моравската като-
лическаидентичностипредивсичкоконтинуитетанаморавскатакатоли-
ческацърква.Същевременно трябвадапризовавахоратакъм завръщане
къмвяратанапредцитеитакадаутвърждаваизадълбочавапозициитена
истинската,т.е.накатолическатарелигия.

Среализациятанатазиидеяосвенепископитесеангажиратиоломо-
уцкитейезуити,коитомногочестоприбягватдотеатралнипредставления
сцелразпространениенакатолицизма.ВъввторатаполовинанаXVIIвек
тепоставятнасценадвепомпознипиесизаКирилиМетодий.По-късно,
през1682г.,вОломоуцепредставеналатинскадрамазаКирилиМетодий,
закоятоМиланКопецкиказва,чееизпълненасалегоричниимитологични
аналогии:„кактоПросперина,затворенаотПлутонвподземнотоцар-
ство,еосвободенаотТезейиХеркулес,такаКирилиМетодийосвобож-
даватМоравияотмраканаезичеството“(Копецки2002:70).

Велехрад
ПрезпърватаполовинанаXVIIвекцентърнаморавскиякулткъмКирил

иМетодийставацистерцианският8манастирВелехрад9сбазиликата,пос-
ветенанаДеваМария.ПостроениятпрезXIIIвекманастирвероятноняма
прякоотношениекъмкирило-методиевскататрадиция.Тазивръзкасъзда-
ватедвабароковитеписателинаосноватанаизвориотепохатанаКарел
IV.Тесаубедени,чеманастирътеразположенвърхучастоттеритория-
танадревниядуховенидържавническицентърнаВеликаМоравияиче
там е биларезиденциятана князСватоплукина архиепископитеКирил
иМетодий.ВтехнитеочиименноВелехрадемястото,откъдетозапочва
дасеразпространявахристиянскатарелигияивдругикраища.Модерната
историческанаукаобачепоказва,чепървоначалниятцентърнаимперията
сеенамиралдругадеиняманищообщонитосцистерцианскияманастир,
нитосднешнияВелехрадкатомястозапоклонение.

В бароковия мит за Велехрад участие взема и Кристиан Готфрид
Хиршменцъл10 (подписвал се е на немски като Hirschmentzel, 1638 –
1703)–католическисвещеник,родомотсилезийскиякрай,писател,исто-
7СледкатоХабсбургскатамонархияпоробвапрез1620г.чешкитеземи,тяпровеждаагре-
сивнакултурнаирелигиознаполитика,коятоимазацелдаликвидирахуситскитеидеии
заедностяхпризнацитенанационалносамосъзнание,кактоидавъзстановипозициитена
католическатацърква.–Б.ред.
8ЦистерцианскиятмонашескиорденесъздаденпрезXIв.Отличителнинеговихарактерис-
тикисаверноподаничествотокъмпапата,борбатасересите,отказътотматериалниблага,
трудът,смирениетоиаскетизмът.ГлавнафигураеБернарКлерво,койтоследсмърттасие
канонизиранзасветец.–Б.ред.
9Велехрад(Velehrad)–някогашнатастолицанаВеликаМоравия,днесселовморавската
област.ТукидватКирилиМетодий,задасесрещнатскнязРостислав.ВначалотонаХIIIв.
(1205г.)епостроенпървиятцистерцианскиманастирвМоравия.–Б.ред.
10КристианГотфридХиршменцъл(KristiánGottfriedHirschmentzel,1638–1703)–историк,
философ,писателотепохатанабарока.Проявяванаучниинтeресипопроблемитенадрев-
нитеславяни.–Б.ред.
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рик и събирач на фолклорни материали.
Осемнадесетгодишенрешавадапостъпив
цистерцианскияорденнаВелехрадистава
поклонникнакултакъмКирилиМетодий.
През 1676 г. полага усилия празникът в
честна св. св.КирилиМетодийдабъде
отелязван същои в силезийската част на
оломоуцкатаепархия,коетонамногоместа
дотозимоментнебилоправено.Неговото
латинско произведениеЖивотът на св.
св. Кирил и Методий, архиепископите
наМоравия,илиСтариятВелехрад (Vita
ss. Cyrilli et Methudii, Archiepiscoporum
Moraviae, sive Vetus Wellehrad, Прага,
1667) представлява исторически разказ,
съпроводенсхимни,антифони11,молитви,
литании,кактоискласицистичнижанро-
ви форми12, като епиграми и стихотворе-
ния в хекзаметър, възхваляващи славян-
ските апостоли.Освен товаХиршменцъл
използва митологически паралели, като сравнява светците с Кастор и
Полидевк13–митичнитеримскибратя,коитосаедновременноиумни,и
храбригерои(Хиршменцъл1667:л.F2b).

Хиршменцъл е първият, който пространно представя великоморав-
скатаимперия, особеноВелехрад, който спореднего е „скалата“на сла-
вянскатацъркваи „главата“намногонароди.Модернатаисториография
обаченегосмятазаблагонадежденисторик,въпрекичевероятноепро-
учвалвелехрадскияархив,скойтоднеснеразполагаме.Тойеподчинявал
насвоетовъображениеинформацията,коятоечерпилотизворите,безда
я преосмисля критически. Неговото съчинение е било много популярно
средизследователитеотвреметонаромантизма,коитоприемализаистина
твърдениетозадревносттанаВелехрад.По-къснопредставляваинтереси
за събирачитеналегенди, свързанинай-вече сморавскиякралСватобой
инеговияконфликтсъссв.Методий(Хиршменцъл1667,л.С1–С2).Ян
ИржиСтршедовскисъщоотделявсвоетосъчинениевниманиена„стария“
Велехрад,катовключваописаниеинапървоначалнозаеманаотнегоплощ.

11Антифон(отгр.букв.„контразвук“)–богослужебнопеснопение,прикоетократъктекст,
най-често цитат от Библията, се рецитира или пее по време намолитва непосредствено
предиилиследпсалма.Антифонътезастъпенивправославната,ивкатолическаталитур-
гия.–Б.ред.
12Klasicizujícíbaroko–културологичнопонятие,скоетосеозначаватнетипичнизабарока
тенденции, особено такива, които се разграничават от динамичния тип композиция и се
доближаватдосдържанатаиуравновесенаобразнаструктура,характерна закласицизма.
–Б.ред.
13КасториПолидевк–античнимитичнигерои,синовенаЛеда,близнаци,ноотразлични
бащи.БащатанаПолидевкеЗевс,който,задаседоближидоЛеда,сепревърналвлебед.
Символизиратбезграничнатабратскаобич.–Б.ред.

К.Г.Хиршменцъл.Титулна
страницанаЖивотът на св. 

св. Кирил и Методий
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Спореднегоотславнияградосвенманастира,построенвпокрайнинитена
първоначалнотоселище,еостаналсамоспомениняколкоруини–останки
открепостнистенииотзидове,коитовсекиможедавиди(Стршедовски
1710:18–19).

Виена,МоравияиЧехия
Интереспредставлявафактът,чепрочутиятцентърнакултакъмКирил

иМетодийпрезXVIIIвекеВиена.Презпериода1708–1782годинавиен-
ската църква „Св. Михал“ всяка година чества тържествено празника
на св. св. Кирил иМетодий катоморавски народен празник (Mährisches
Nationfest).Празникът сепровеждавнеделя, която енай-близкадопър-
воначалнатадатанапразника9март,иследователноповременапости.
От 1750 г. честванията стават всепо-пищни, тъй като сепреместват все
по-близодовеликденскитепразници(през1863г.празникътена5юли,
авБългарияДенятнасв.св.КирилиМетодийе24май).Традициятана
виенскитечестванияприключвасйозефинскитереформи14.

Всякагодинаврамкитенаспоменатитетържествасеизнасяисепубли-
куваеднанемскапроповед,прославящаСолунскитебратя;многооттези
ръкописисазапазениисабилиобектнаизследователскаработа15.Според
МихаелаХашемивтяхеналицевисокафреквентностнамотиви,изразя-
ващиморавскинационализъмибароковславизъм(срв.по-нататък).Най-
честотехенизточникеспоменатотосъчинениенаЯ.И.Стршедовскиосо-
беновъввръзкасидеятазатържествотонахристиянствотонадезичеството
(СолейманпурХашеми2010:218).ВпроповедитеКирилиМетодийредов-
носапосочваникатоапостолина„славнияморавскинарод“, аМоравия
е изобразявана катоблагословена земя, преливащане самоотматериал-
ни блага, но и от духовна благочестивост, за което свидетелствафактът,
че моравяни не са измъчвали и убивали своите апостоли (Глонек 2013:
199).Тезинемскипроповедипоказват,чесредтези,коитопочитатКирил
иМетодийпрезXVIIIвек,имаиавстрийскинемци,атовадоказваколко
силнииинтензивни сабилиморавските културниконтакти сАвстрияи
Виена(вж.Маняс2013).

ВепохатанабарокаМоравияпритежавависокастепеннаавтономия,и
тонесамовцърковнитедела.Моравскиятпатриотизъм(регионаленнацио-
нализъм) има различни основания.Аргумент и опора за него са – както
свидетелстватвиенскитепроповеди–именноКирилиМетодий,покрови-
телитенаМоравия.Същотакавъввиенскитепроповедиседаваизразна
почиттакъмморавскиямъченикЯнСаркандър,тогававсеощенеканони-
зирансветец,кактоикъмморавскитепоклонническиместа,посветенина
ДеваМария.ТовасаосновнитестълбовенаМоравия,мисленакатобароко-
восакрализиранопространство.

14ЧастотреформитенаимператорЙозефIIограничаватправатанацърквата:напр.отде-
ляненацърковнатаотсветскатавласт,закриванетонайезуитскияорденинаманастири,в
коитонесеизвършваобразователна,социалнаилимедицинскадейност.–Б.ред.
15Най-напреднатезиръкописиобръщавниманиеБохумилЗламал(Зламал1938).–Б.а.
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Изложенитефактинебитрябвалодаоставятвпечатление,чекултъткъм
СолунскитебратявъобщенесеразвивавЧехия.ОтначалотонаXVIIвек
тесапризнатизадуховнипокровителиитам,нокултъткъмтяхвЧехия
еспецифичен,имапо-малкозабележимипроявииепо-скороинтегриран
впочиттакъмдругисветиличности.КирилиМетодийсасвързванист.
нар.Староболеславскипаладиум16,койтообединявабогородичниякултс
личносттанасв.Вацлавипорадитазипричинасепревръщавсимволна
следбилохорскатадържавност17, а същевременнои в средство залегити-
мациянадинастиятанаХабсбургитекато страстнипоклонницинаДева
Мария.Споредбароковитеписатели,най-вечейезуитите, староболеслав-
скиятбогородиченобразепренесенвЧехияименноотКирилиМетодий
–тегооставятдабъдеизработенотметала,разтопенотезическиидоли,и
годаряватнасв.Людмила,съпругатанакнязБорживой,койтоепървият
историческидокументиранчешкикнязикойтобивапокръстенвМоравия
отдваматабратя.ПотозиначинКирилиМетодийставатгарантиииници-
аторизапоставяненаосновитекактоначешкотохристиянство,такаина
чешкатадържавност(по-подробновж.Дюкрьо1997).

Култъткъмезика
Важнатароля,коятосепридаванатематазаезика,произтичаотбаро-

ковататрактовканаобразанаКирилиМетодийкатосветци,коитодаряват
тогавашниясвятсъсславянскиякултуренезик.Братятасапредставенивъв
връзкасъссъздаденатаоттяхписменост,свъвежданетонаславянскияезик
вбогослужениетоиспреводанаБиблията.Тезимотивисепоявяватив
изобразителнотоизкуство, като типичен атрибутнадваматабратя, ипо-
специалнонаКирил,еразтворенатакнига(Запалкова,Йемелкова2013:58
–61).

Вбароковитеагиографскиразказиивпроповедническитетълкувания
сеизтъква,чеезикътедареннаморавянипоБожияволя,чрезметафизична
интервенция.ПроповедникътБ.Х.БиловскиописвааудиенциятанаКирил
иМетодийприримскияпапа:

[…]bylhlasslyšán:OmnisSpirituslaudetDominumetomnis
linguaconfiteaturei.ChválitibudekaždýduchHospodinaakaždý
jazykvzývatibudeBoha.Zkteréhohlasu jsoucevšicknipřestra-
šeni, papežČechům žádost jejich potvrdil a náboženství českým
jazykemkonatidovolil.VšaktenzpůsobmeziČechynedlouhotrval
[…].(Bilovský1724:128)

16Паладиумътначешкатаземявгр.СтараБолеславпредставляваметаленрелефенобразва
Мадонатасмладенеца.Смятасе,чепритежавасилатадапазичешкатаземя,ацърквата,в
коятосенамира,емястозапоклонение.Споредлегендатапаладиумътедаденотсв.Мето-
дийнасв.Людмила–бабатанапатронаначешкатаземясв.Вацлав,принейнотокръщение.
–Б.ред.
17АвторътнастатиятаимапредвидвреметоследбиткатаприБилаХорапрез1620г.,когато
чешкитеземипадатподвласттанаХабсбургскатадинастия.–Б.ред.
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[…]дочу се глас:Omnis Spiritus laudetDominumet omnis
lingua confiteatur ei. Благословен да бъде духът на Господ и
всекиезикдапризоваваБога.Оттозигласвсичкибяхаупла-
шени, Папата удовлетворил молбата на чехите и позволил
начешкиезикдасеправятрелигиознитеслужби.Товаобаче
средчехитенепродължилодълго[…].(Биловски1724:128)18

Моравия–мястото,къдетозапървипътпрозвучаваславянскиятлитур-
гиченезик,есмятанаощеизаземя,избранаидаренаотБога:

RadůjseMoravskékrálovství,
žesvelkýmaobdařenoctnostmi
skrzStrachotuaCyrila
zůstalas,Moravo,Bohumilá,
tvýmjazykemBůhchtělsectíti,
amšesvatéslouženémíti.
(Bilovský1709:fol.C1a)

Радвайсе,Моравскокралство,
чесинадареносголемидостойнства,
спомощтанаКирилиМетодий
оставашти,Моравия,Богумила,
натвояезикБогепоискалдабъдепочитан
идасеслужатсветителитургии.
(Биловски1709:л.C1a)

Моравскиятезикесмятанзасвещен,порадикоетобароковитеписате-
линеправятразликамеждустарославянския19ичешкияезик,койтосее
говорелпрезXVIIиXVIIIвеквМоравияикойто,разбирасе, значител-
носееразличавалотнякогашниякултуренезикнаславяните.ЯнИржи
СтршедовскивсвоетопроизведениеВестителнаморавскитезабележи-
телности(MercuriusMoraviaeamemorabilium,1705)включвазабележите-
ленреторическипасаж,смятанзаеднаотпървитезащитинаславянския
езиквчешкатаистория.Заразликаобачеотпо-къснивъзрожденскиаполо-
гииначешкияезиктозипасажеформулирансподчертанцърковенакцент:

Slovanskýjazykjestposvátný,poněvadžsejímsloužímšesvatá,
tosenedějesnadžádnoujinouřečíkromělatinskéařecké.Tojest
nemaláslávanašehojazyka,žebylodovolenoužívatihopřiboho-
služnách;aneméněslavnéjeproMoravany,žedosáhltétovzácné
výsadypřičiněnímsv.CyrilaaMetoděje…

(Cit.podlePražák1945:95)

Славянскиятезикесвещен,тъйкатонанегосеслужисвя-
таталитургия,товавероятнонесеправинадругареч,освен
налатинскатаигръцката.Немалкаславазанашияезике,че
ебилопозволенотойдасеизползваприбогослужение,инепо-
малкославнозаморавяниеитова,чедостигатдотазидра-
гоценнапривилегиясусилиятанасв.св.КирилиМетодий...

(Цит.поПражак1945:95)

18Навсякъдевтекстапреводътемой(И.Р.)–Б.пр.
19ВчешкататерминологияезикътнаКирилиМетодийеопределянкатостарославянски
(staroslověnštinа).–Б.ред.
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Униятанаславянитеивероизповеднатапропаганда
ВлитературатаикултуратаКирилиМетодийвинагисабилисвързва-

ни с идеята за славянско единство. Тази концепция се развива силно от
последната третина наXIX век нататък, включително и през следващия
век,свидетелствозакоетоенапримермонументалнотоплатнонаАлфонс
МухасъсзаглавиеВъвежданенаславянскаталитургия(Zavedeníslovanské
liturgie,1912),коетоечастотизвестнияцикълСлавянскаепопея(Slovanská
epopej).ИдеятазаславянскавзаимностподпокровителствотонаКирили
Методийимаобачеощепо-старикорени,коитомогатдабъдатпроследени
вконтекстанаБарока;изследователитегиразглеждаткатотечение,нарече-
нобароковславизъм.Вбароковитесъчинениячестосесрещаизброяване
наславянскиземи,християнизираниотКирилиМетодий–споменаваниса
Моравия,Чехия,Хърватия,България,Далмация,Словения.Несамочеш-
ките(моравските),полскитеисловенскитеписатели,ноиюжнославянски-
тепочитатСолунскитебратя,кактонапримерхърватскиятпоетотсловен-
скипроизходМатияАнтунРелкович(1732–1798)(вж.Бъртан1939:47).В
културнатапаметрефлектираезиковотоединствонаславянскиясвят,както
исъзнаниетозаобщпроизходиобщиинтереси.

Трябваобачедадобавим,четоваезиковоединствовсъщотовремееути-
литарноизползваносвероизповеднацел.Споредбароковитеконтрарефор-
маторскиписатели(напр.йезуитите)униятанаславянитетрябвадаслужи
същозацърковнообединениеподегидатанакатолическатацърква.Рудо
Бъртанобръщавниманиенафакта,чевславянскитеземи,коитограничат
справославниобласти,контрареформациятаимасилноизразенмисионер-
скихарактериунификационницели.Солунскитебратяетрябвалодаслу-
жаткатопокровителинатоваединство,ощеповечезащотосабиливисоко
почитаниивправославнатацърква(пактам:9–32).Тозифактбимогълда
породидискусияотноснотяхнатакатолическаортодоксалност,нотрябва
даподчертаем,чебарокътнеепроблематизиралтяхнотовероизповедание.
Впрочемивкатолическияморавскиконтекстсъществуватизображенияна
Солунскитебратявправославнилитургическиодежди,кактосвидетелства
затовавпечатляващатадървенапластиканаЯнАнтонинРихтеротбогоро-
дичнатацърквавъвВелкиТинец(Запалкова,Йемелкова2013:59).

Споредбароковитеагиографскиразказисв.св.КирилиМетодийпъту-
ватпрезславянскитеземииунищожаватезическитеидоли.Проповедникът
Биловски много убедително описва езическите вярвания на чехите от
времетопредиидванетонаКирилиМетодий(Биловски1724:125).Този
фактгиправизащитницинаправатавяраиборцисрещунейнитевраго-
ве.БарокътактуализираобразанаБратятакатопротивницинаезическото
идолопоклонничествоитесапредставеникатовоини,служещинакатоли-
ческатацърква;товаса„възхваляванитерицаринасвятатакатолическа
църква“(„zvelebenirytířiCírkvesvatékatolické“)(Биловски1709:л.C4d.).
Солунскитебратясепревръщатвкрепост,коятопазиМоравияоттогаваш-
нитеереси,атоваозначаваиотпротестантскатавяра.Духовнатапесенс
инципит„Ей,нашикняжескисвещеници,св.св.ЦърхаиСтрахота“ („Ej
našekněžskáknížata,svatýCrhaaStrachota“),написанаотспоменатияпо-



24 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

горецистерцианецХиршменцълистаналаособенопопулярнаследвключ-
ванетоѝвканционалаРайскиславей (Slavičekrájský,1719)наЯнЙозеф
Божан20,силноакцентираантиеретичниямомент:

KristeprotvéApoštoly,
dejnámvšekacířskémodly,
potupiti,těvyznati,
uvířetvésetrvati.

(Malura,Kosek1999:242)

Христе,затвоитеАпостоли
позволинивсичкиеретичниидоли
даразобличим,датепрославим
ивтвоятавярадапребъдем.

(Малура,Косек1999:242)

Трябва обаче да подчертаем, че сред привържениците на Солунските
братя има и протестанти. ЯнАмос Коменски в съчинението сиКратка
история на славянската църква (Ecclesiae Slavonicae brevis Historiola,
Амстердам, 1660) виждаБратската община21 като етап от първоначална-
таидеязаславянскацърква.Коменскисепозоваванапо-стариизвории
отбелязва,чебългаритепървисевключватвпроцесанахристиянизация
наславяните.СъщевремнноизползванаследствотонаКирилиМетодийза
антипапскапропаганда:

Tak se staliBulhařimezi slovanskýminárodyprvotinamipro
Krista; brzy následovali jiní národové téhož jazyka v týchž kon-
činách(meziDunajem,ŘeckemaItalií),totižMorsané,Raščané,
Srbové,Bosňané,Chorvatéatd.Totopřeslavnédílo konaliCyril
a Metoděj (biskupové řečtí, ale znalí také jazyka slovanského).
Titopronikli kolemroku861ažnaMoravu (kterou tehdyNěmci
nazývaliMarkomanskem)atakétamzískaliproKristajejichkrále
SvatoplukaazakrátkonatočeskéhoknížeteBořivoje.Odtudpotom
leskevangeliaproniklaždoPolska,atolétaPáně965,sedmde-
sátého prvého roku po obráceníČechů, stočtvrtého po obrácení
Moravanů, stého dvacátého po obráceníBulharů.Rusové pak a
Moskvané(itonárodovéslovanští)přestoupilitakéhromadněke
křesťanství(r.980),kdyžsestracísařeBasiliaAnnabyladánaza
manželkuVladimírovi,knížetikyjevskému.

Odtudjezřejmo,žeošechnytynárodybylyobrácenypřičině-
nímcírkvevýchodníažebylyuvedenyvkřesťanstvípodlezpůso-
buřeckého;takénárodčeský.Alepapežjižtehdyukládalocírkve
celéhosvětaanepřestalčíhatinapříležitosti,jakbyjepřivedlpod
svoupravomoc.(Komenský1941:24)

Такаизмеждуславянскитенародибългаритесапървото
творение в името на Христа; скоро и другите народи пос-
ледвахатози език потези краища (между Дунав, Гърция и
Италия),включителноотМорса,Рашка,сърби,босненци,хър-

20ЯнЙозефБожан(JanJosefBožan,1644–1716)–католическисвещеник,поетиавторна
канционалаРайскиславей,закойтоесъбиралпеснипрезцелиясиживот.Канционалъте
издаденследсмърттаму.–Б.ред.
21Братскаобщина–просветносдружениеотпривърженицинаРеформацията.–Б.ред.
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ватиидр.ТовапраславноделоизвършилиКирилиМетодий
(гръцки епископи, но знаели също и славянския език). Около
861годинатестигатчакдоМоравия(коятотогаванемци-
тенаричатМаркоманско)итакатамспечелватзаХриста
кралСватоплукинеследдългочешкиякнязБорживой.Оттук
насетнеблясъкътнаевангелиетопрониквачакдоПолшапрез
лето Господне 965, седемдесет и една години след обръща-
нетоначехите[къмХриста–б.м.Ж.Ч.],стоичетирислед
обръщанетонаморавяните[къмХриста–б.м.Ж.Ч.],стои
двадесетследобръщанетонабългарите[къмХриста–б.м.
Ж.Ч.],Следтоваруснацитеимосковчаните(итеславянски
народи) заедно пристъпват към християнството (980 г.),
когатосестратанаимператорВасилий22–Анна,билаомъ-
женазаВладимир,киевскиякняз.

Оттуксевижда,четезинародисабилиобърнати[към
Христа – б.м.Ж.Ч.] с усилията на източната църква и са
били въведени в християнството по гръцки модел; както и
чешкиятнарод.Нопапататогавабилвъзложилнацърквата
целиясвятинепреставалдадебневъзможносттадаявземе
подсвоеправомощие.(Коменски1941:24)

Кирил иМетодий са значими за бароковите протестанти и с това, че
служатзаваженаргументзазащитананароднияезиккатобогослужебен,
респективноинацърковнитепеснопениянанароденезик,накоитонека-
толицитепридаватособеноголямастойност.Известниятславянскиорто-
доксален лютеран и организатор на религиозния живот Даниел Кърман
мл.23 впредговораначехо-словашкияЕвангелски канционал (Evangelický
kancionál,издаденпрез1717г.отВацлавКлейх,емигриралследбитката
при Била Хора вЖитава) подчертава заслугите на Солунските братя за
въвежданетонаславянскияезиквбогослужениетоицърковнитепеснопе-
ния.Интересное,чесеопиранахроникатанаизбранияпо-къснозапапа
ЕнеаСилвиоПиколомини,цитирайкипасажа,койтоаргументиразащитата
наславянскияезиккатовдъхновениеотБога,катоглас,койтоидваотнебе-
то(Враблова2003:132).Католическатастранаетрябвалодадаваотговор
на такива аргументи. Това прави споменатият Я. Й. Божан, включвайки
в своя канционалРайски славей изложение по този въпрос със заглавие
„Защосвятаталитургиясеслужиналатинската,аненачешкатареч“(„Mše
svatápročsesloužílatinskouanečeskouřečí“).Туктойказва,чевдалечни
временаславянскаталитургиянаистинабиларазрешена,нотоваимасвое-
тообяснениевлипсатанадостатъчносвещеници,коитодазнаятлатински,
и затова папата отсъдил, чеще е по-добре службата да е на славянския
език,отколкотодаянямавъобще.По-късно,когатонародътбилвечедобре
образован в своята вяра – продължава Божан, – Моравия е последвала
католическатацъркваизапочналадаводилитургиятаналатински,впро-

22СтававъпросзавизантийскияимператорВасилийIIБългароубиец.–Б.ред.
23ДаниелКърманмл.(DanielKrmanml.,1663–1740)–словашкибароковписател,прево-
дач,издателиевангелистскисвещеник.Писаленалатинскииначешки,тъйкатоесмятал,
чечешкияттрябвадаслужизалитературенезикинасловашкитеписатели.–Б.ред.
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чем„бездаенеобходимо[…]обикновениятнароддаразбирасъвършено
всичко“(Малура,Косек,ред.1999:125).Заутраквиститекирило-методи-
евскатамисияесъщотакааргументзапричестяванетоподватаначина24,
което вероятно е древна традиция, въведена още отКирилиМетодий –
таканапр.БохуславБилейовскияописвавсвоятаЧешкахроника(Kronika
česká,1536)(Ройт2013:72).


Литературниобрази
ПрилитературнитеизображениянаКирилиМетодийвчешкиябароксе

открояватняколкотипичнииестетическизначимимотиваиобразником-
плекса.

МногооттяхоткривамевтворбитенавечеспоменатияБохумирХинек
ЙозефБиловски(1659–1712)–католическипроповедник,поет,авторна
сравнителнобогатолитературнотворчество,вкоетоеотделенозначително
мястозапрославанаЯнСаркандър,моравско-силезийскимъченик,кано-
низиранчакпрез1995г.БиловскиразработваидеятазаКирилиМетодий
катодуховнибащи.Спореднегоидвамататрябвадаполучатсъответно-
тозвание:„Parentesnostril,наширодителиибащи,тъйкатосанироди-
ли,хранилииотгледали[…]“(Биловски1724,s.116),теса„пазителите
на моравската земя, нашите духовни бащи“ (Биловски 1709, fol. B5b).
ТехнитепървообразитойоткривавМоисей(Кирил)иАрон(Методий):

Aron byl obraz svatého Methodia, Mojžíš figura Svatého
Cyrilla: neboAron vykládá semons fortis, hora silná, horapak
silnáajakprotikacířům,takpohanůmneporušeněstálaanasto-
liciarcibiskupskouvyzdvižena,bylsvatýMethodius:Cyrilluspak
byldruhýMojžíš,cosevykládáUrgensetliniens,trpělivětlačícía
horlivěhladící.(Bilovský1724:123)

Аронбилобразътнасв.Методий,Моисей–фигуратана
св.Кирил:Аронепредставянкатоmonsfortis,мощнаплани-
на, много мощна планина, непоклатимо изправена и срещу
еретиците,исрещуезичницитеииздигнатадоархиепископ-
скипрестол,товабилсв.Методий;Кирилпъкбилвторият
Моисей,Urgensetliniens,търпеливонастоятелениревностно
приласкаващ.(Биловски1724:123)

АвгустинецътАнтонМагеръл–единотвиенскитепроповедници,про-
славящи Солунските братя, в своята немска проповед от 1712 г., която
междудруготоепълнасморавскиреалии,сравняваКирилиМетодийс
Моисей и Арон (Маняш 2013). А във фолклорната кирило-методиевска
традицияотXIXиXXвексе срещатотгласина старозаветнияобразна
24Причестяванетоподватаначинаеосновноизискваненапривърженицитенахуситството,
които,защитавайкимаксимата,чевсичкисаравнипредБога,настояватвсекивярващда
бъдепричестяванисхляб,исвино,анесамоснафора,кактоевкатолическатацърква.–
Б.ред.
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Моисей, койтоудря сжезъла си в земятаиоттамбликва вода (Шрамек,
Шрамкова2013:85).

Освенстандартнитекирило-методиевскилитературнимотиви,каквито
сапътуванията,гоненията,убеждаванетоипокръстванетонадруговерци,
можедасезабележатимотиви,коитосатясносвързанисбароковатаесте-
тика.ВбароковитетекстовеБратятасаопределяникатоперлиотизточните
земи,катодвазлатнисъда,католунатаислънцето,катодвесвещи,двалъча,
светлина в тъмнината (метафориката на светлината има средновековни
корени,новбароковатаобразносттявпечатлявасъссвоятаекспресивност
ичестота).Внемскоезичнитепроповедидваматабратясанареченидвете
криланаморавскатаорлица (Глонек2013:199).Моравияеизобразявана
катопървоначалнопуста,мъртваземя,катоезическияЕгипет,завладянот
идолопоклонничеството,откоетоименноСолунскитебратяосвобождават
моравяните:

KdyžjsmenaMoravupřišli,pohlédlijsmenazemi,ejprázdná
byla,anic.Pauperesetstulti[…]CovícbylaMorava,aČechové?
[...]Nesličnájakásianeforemnámaterie,tělobezkrve,špalekbez
duše,sochabezživota.(Bilovský1724:117)

Когато дойдохме в Моравия, погледнахме земята, беше
пуста и нямаше нищо. Pauperes et stulti […]. Какво повече
бешеМоравия,аЧехия?[…]Някаксинекрасиваибезформена
материя,тялобезкръв,дървобездуша,статуябезживот.
(Биловски1724:117)

Заключение
ПовременабарокаКирилиМетодийнесепревръщатвнароднисветци

вбуквалниясмисълнадумата:култъткъмтяхеограниченпредивсичко
в интелектуалните среди, което произтича от същността на личностната
имхарактеристика(тесаинтелектуалцииписатели,анемъченици,чиято
историяенатоваренасвисокемоционалензаряд).Врелигиознотосъзнание
начешкиянародвластватсв.Вацлависв.ЯнНепомуцки,авморавската
барокованабожностнанароднитемасипъкдоминирабогородичнияткулт,
скойтовнякоислучаикултъткъмКирилиМетодийуспявадасесъчетае.В
моравскиконтекстпропагандаторнаидеятазатяхнотовзаимопроникване
епредивсичкобароковиятисторикЯ.И.Стршедовски.Спореднегонапри-
меристориятанаизвестнотомястонабогородичнопоклонениеХостин25
незапочваотгодинатанаизвестнототатарсконашествие–1241-ва,асъщо
кактовРадхощ26,Велехрад,Бърноидр.–сезическикулт,койтоеунищо-
жен,кактосетвърди,отКирилиМетодий,коитонамястотонаезическите
25Хостин(Hostýn)–връхвпланинскатаверигаХостинскевърхи,известенпредивсичко
катобогородичнопоклонническомясто.–Б.ред.
26Радхощ(Radhošť)–връхвпланинатаБескиди.Названиетоидваотиметонаславянския
богРадега–богнаслънцето,войнатаипобедата.СпоредлегендатаКирилиМетодийлик-
видиратезическиякулт,катосъбарятидолопоклонническатастатуяинанейномястоизди-
гаткръст.–Б.ред.
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светилища вХостинпострояват дървенпараклиснаДеваМария: с това
започвановият,християнскиятвек.Впоклонническитепесни,свързанис
Хостин,ДеваМарияепредставяназапазителканаМоравия,итозащото
началотонанейнотопочитанепоставятКирилиМетодий.Тазипървона-
чалнобароковаидеяпо-късносеразпространяваиоткатолическияпатри-
отиченРомантизъм(вж.пот.въпросБиртусова2011:107).Ивпоклонниче-
скотомястоТуржани27(недалечеотБърно)култъткъмБогородицаесвър-
зансъсСолунскитебратя.Споредлегендата, закоятонай-напредговори
БохуславБалбиникоятоспоменавасъщоиЯ.И.Стршедовски,дървената
статуянаМадонатасмладенецавтуржанскатагораеоставенаотКирил
иМетодий (Стршедовски1710: 223– 224).ИметонаКърщин–другото
известномястонапоклонениевМоравия,посветенонаДеваМария,според
едналегендасесвързваспокръстването,извършеноотКирилиМетодий.

Ощепо-масовхарактерморавскияткулткъмКирилиМетодийпридо-
бивавъввторатаполовинанаXIXвек,итовъввръзкасформиранетона
т.нар.моравскаидентичност.Главнаролявтозипроцесиматродолюбиви-
текатолическисвещеници,коитовъзоснованачудотворнитеелементина
бароковаталитературасътворяватмитазаКирилиМетодий.Внегосераз-
казвазатовакакБратятаобикалятморавскитеземи,покръстватморавяни-
теисъбарятезическибожества.Defactoповсичкиморавскиместа,където
сасеиздигалиидолитенастаритеславяни,Братятастроят,какторазказват
преданията,малкицъркви,някоиоткоитовчестнаДеваМария,издигат
каменникръстовекрайпътищатаисивъзстановяватсилитекрайизвори,
коитобиватназоваваниКирилка,Кириличкаидр28.Етимологичнителеген-
ди(обясняватвъзникванетонаимената)иетиологичните (обясняватвъз-
никванетонанякоемястоилипостройка)санай-честитепроявинакири-
ло-методиевскиясловесенфолклор,койтообачекатоцялонеемногобогат
(Шрамек,Шрамкова2013:84).Митологичнитеразказисъщосаестествен
компонент на националната култура, но възниква проблем, когато тези
сюжетисеприематотсъвременнатанаукакатодействителнифакти,тоест
когато „модерният култ към кирило-методиевската традиция заслепява
някоиизследователи“(Кралик2001:241).

Велехрадскатакирило-методиевскатрадицияотновооживявасуниат-
ското движение29, което от началотонаXXвекиздигаидеята за всесла-
вянскохристиянскообединение,апо-късно–вепохатанакомунизма,така
нареченотоНационалнопоклонениенаВелехрадсепревръщавпротестна
манифестациясрещувластващиярежим.

Преводотчешки:ИванкаРомова

27Туржани(Tuřany)–днесекварталнаБърно.–Б.ред.
28Такиварегионалнилегендизаписва,коментирабезкритичноиотчастисамсъчинявакато-
лическиятсвещеникФрантишекПршикрил(Пршикрил1907).–Б.а.
29Униатскотодвижениеимазацелдапреодолеерелигиознитеразличиямеждуправослав-
натаикатолическатацърква.ЦентърнатовадвижениееВелехрад,къдетопрезXIXиXXв.
сепровеждатконгреси.–Б.ред.
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