ÑÂ. ËÀÂÐÅÍÒÈÉ – ÅÄÍÀ ÕÈÏÎÒÅÇÀ
Äèìî ×åøìåäæèåâ

Св. Лаврентий е един от т.нар. св. Седмочисленици1. Той обаче не се
среща във всички извори за тези светци, напротив, споменава се само
инцидентно. Първият извор, в който присъства, е Пространно житие на св.
Климент Охридски от Теофилакт Български (Охридски), което се датира
от края на ХI – началото на ХII в.2 В това житие, което според повечето
учени е написано въз основа на старо славянско житие на Климент, няколко
пъти се споменават имената на някои от учениците на Кирил и Методий.
Първият път е в гл. II. 7:
“Сред тях избраните и “корифеи на хора” били Горазд, Климент, Наум,
Ангеларий и Сава.”3
Вторият път е в гл. ХII.35:
“Тези, които имали ранг на учители, какъвто бил онзи Горазд, ...а
също и свещеникът Климент, ..., и Лаврентий, и Наум и Ангеларий.”4 В
текста има още няколко места, където се споменават някои от учениците –
Горазд, Наум и Ангеларий5. По-важно е обаче да се отбележи, че има разлика
в имената в гл. II и ХIV – на мястото на Сава вторият път е споменат
Лаврентий6.
Вторият извор, в който се среща енигматичният светец, е много покъсен. Това е т.нар. Почаевски препис на знаменитото съчинение “За
буквите” от Черноризец Храбър, който датира от ХVI в.7 Според А. Джамбелука-Коссова този препис пряко възхожда към т.нар. Лаврентиев препис
от 1348 г.8
В този препис се споменават няколко ученици на Кирил и Методий,
като заедно с тях двамата бройката стига до осем: Ê
“ v¨ðèëü è áðàòü ìîy Ìå»îä·å.
Ãîðàñäî. Êë·ìåíòü. Íàîyìü. Àããåëàð·å. Ñàâà. Ëàâðå(í)·å. ëý(ò) &sÓêä{.”9
Третият извор, където се споменава името на Лаврентий, е също от
ХVI в. – т.нар. “Сказание за превода на Свещеното писание” от Хилендарския
манастир10. Той е забележителен с това, че е първият известен паметник, в
който се срещат св. Седмочисленици като група.11 Той е интересен и с
други неща12, но тук ще ни интересува, че са изброени Кирил, Методий,
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Климент, Наум, Горазд, Ангеларий и Лаврентий, а също, че са наречени
“Седмочисленици”: “...§ áãîïîñëàí·èõ ì©æ·è, èñïîâýäíèê è ðàâíîàïTëüí¥õ
Êvðèë, Ìå»wä·å, Êëèìåíòü, Íà¹ì, Ãwðàñäî, Àããåëàð·å, Ëàâðåíò·å, ç. ÷èñëwìü,...”13
Това са всички извори за св. Лаврентий. За негов самостоятелен
култ през Средновековието не се знае нищо14. Името му го няма върху
ковчежето с намерените мощи, за които се твърди, че са на св. Седмочисленици в катедрала “Св. Богородица” на град Берат (бълг. Белград) в днешна
Южна Албания, датираща от ХIII или ХIV в.15 Името му отсъства сред
предполагаемите Методиеви ученици от Книгата на побратимените монаси
в Райхенау16, въпреки хипотезата на Т. Вашилевски, че той фигурира там
под името Лъв (Леон), което било неговото предмонашеско (кръщелно,
светско) име17.
Така възниква въпросът кой е св. Лаврентий, как се е появил в
изворите и защо присъства в твърде ограничен кръг от тях. Практически
той се споменава само в един ранен извор – Теофилакт Охридски. Досега
в литературата има няколко хипотези по този въпрос.
Според знаменития чешки славист П. Й. Шафарик замяната на имената у Теофилакт Охридски е станала може би (“neni li”) в резултат на
някаква грешка, произтичаща от недоглеждане или смесване на имената18.
Това се подкрепя и от Сп. Палаузов19. Според Левкийския епископ Партений
може да се допусне, че Лаврентий е монашеското име на Сава, който е бил
целибатен свещеник или монах-свещеник (йеромонах) и в един момент е
приел велика схима20.
Идеята, че Сава и Лаврентий са едно и също лице, е изкуствена и
очевидно измислена, за да нагласи извора към някаква предварителна постановка. По тази причина тя не се приема в науката21.
Според други учени въз основа на данните от един полски летописен
текст от ХIII в. и на Каталога на епископите в Краков е възможно част от
учениците на Кирил и Методий – Горазд и вероятно Лаврентий, под името
Лампертус, да са се заселили в Малополша, при висляните (Vistulanians).
Въпросният Лампертус обаче е споменат като трети епископ на Краков под
година 99522. Според Ф. Дворник Лаврентий е пристигнал в България по
друг път с някакви други ученици на Кирил и Методий23.
Как може да се обясни появата на това име в извора? Първото и найблизко до ума заключение е, че става въпрос за действителен ученик на
Кирил и Методий. Това е най-вероятно, като се има предвид, че учениците
са били много на брой, а не само седем, както си мислят някои автори.
Тук искам да издигна още една хипотеза за появата на това име,
която ми се струва, че има известен смисъл. В основата на тази хипотеза
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стои възможността въпросният Лаврентий да не е ученик на Кирил и Методий, а да е някой друг християнски светец и да се е появил у Теофилакт
Охридски по друг начин, чрез някаква интерполация в текста.
В Източната църква светците с името Лаврентий са сравнително малко.
Един Лаврентий има в групата великомъченици Лаврентий, Стефан и Агнеса,
а другият, много по-известен, е св. Лаврентий Римски24. Той се почита в
Източната църква на датата 10 август25. Под тази дата той се слави и в
българската църква от Средновековието до сега26.
Св. Лаврентий Римски, архидякон и мъченик, пострадал мъченически
в 258 г. в римските терми “Олимпия” по времето на император Деций. Бил
погребан на изток от града, на около 1 км по Via Tiburtina в катакомбите
Ager Veronus. Гробът му бил възпят от прочутия испански поет Пруденции.
След като гоненията срещу християните престанали, на мястото на мъченическата му смърт, по свидетелството на Анастасий Библиотекар, император
Константин Велики построил в негова чест великолепен храм27. Това била
третата базилика, издигната зад стените на града, след базиликите на св. Петър и
св. Павел. Църква на негово име била издигната и над гроба му в гробището
Ciriaca, намиращо се в Argo Verano, и била наречена ad corpus, като по
времето на папа Силвестър била построена още една, над нея, която вече се
наричала basilica major28.
Голямата почит, с която се ползвал св. Лаврентий (Сан Лоренцо), се
доказва и от двете църкви, които му били посветени по различно време на
Марсово поле. Една от тях била построена от папа Дамас между 366 и 384 г.
недалеч от театъра на Помпей и носела името San Laurentius in Damaso,
разрушена през ХV в. Другата била построена още до папа Хонорий и се
наричала San Lorentius in Lucina. Още една църква с името на св. Лаврентий
била построена на Виминала и се нарича in Panisperna или in Formonso29.
Светецът има силно развит култ и в Източната църква. Част от мощите
му били положени в църква на негово име в Константинопол, построена по
времето на император Теодосий Млади, на 27 септември. В момента мощите
на светеца се намират в неговата църква на Via Tiburtina в Рим, а главата му – в
църквата на негово име в двореца Квиринале30.
Какво отношение може да има прочутият римски светец към едноименния в Житието на Теофилакт. Според мене светецът с име св. Лаврентий
може да се е появил в житието под влияние на т.нар. литургия на св. апостол
Петър. Там, както е добре известно, във възглашението, при изброяването
на апостолите веднага след св. Климент (Римски) винаги се споменава св.
Лаврентий (Римски)31.
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Литургията на св. Петър е формуляр за празнуване на Св. Евхаристия,
съставен от западни (някои неподвижни части, молитви и канони) и византийски и/или източни (молитви и химни) литургически елементи. Този еклектичен литургически формуляр е известен освен по около десет гръцки преписа и по четири славянски и един грузински препис32.
Някои автори свързват появата на тази литургия с мисионерската
дейност на Кирил и Методий и смятат, че те са превели именно нея за своята
дейност в Средна Европа33. Според други Литургията на св. Петър е създадена
в Южна Италия през Х в. и е била употребявана в някои гръцки общини
там, както и в Източен Илирик34. Трети, като например Ф. В. Мареш, смятат,
че славянският превод е от ХIV – ХV в. и го свързват със Света гора35.
В нашия случай няма значение къде и защо е възникнала Литургията
на св. Петър. За нас е важен изводът на Й. Тарнанидис, че тя е била известна
в района на Македония както в своя гръцки вариант, така и в славянския си
превод, независимо дали е била преведена от св. Климент Охридски36, или
не. По такъв начин интерполацията на името на св. Лаврентий в житието
става напълно възможна.
Освен това бих искал да отбележа, че името на св. Лаврентий Римски
се среща в старобаварската молитва-изповед (т.нар. Сант Емерамска
молитва), която има близък паралел със старобългарската молитва изповед
“×èíú íàäú èñïîâýäà«ùiìü ñ” от Синайския требник37, но тази връзка
подлежи на допълнително проучване.
Хипотезата за интерполация на името на св. Лаврентий в житието на
Теофилакт ми се вижда вероятна, още повече че св. архидякон Лаврентий
(10 авг.) е един от седемте дякони на римската църква – институт, чиято
поява се свързва със св. Климент Римски38.
Бих искал да отбележа, че св. Лаврентий има още една, опосредствена, но много интересна връзка с България. Става дума за известния образ
на княз Борис-Михаил от хълма Monte Celio в Рим, с неясна датировка,
която се датира от нейния откривател от времето на папа Формоза (края на
IХ в.)39. Този образ не е запазен, а е предаден на скица от известния
италиански археолог Giovanni Giustino Ciampini, който го открил през септември 1689 г. в полуразрушено помещение, в подножието на Monte Celio.
Скицата и описанието на образа са запазени в Cod. Vat. lat. 7849 40.
На запазената скица са изобразени Христос, апостолите Петър и Павел
и още двама светци – св. Иполит, а вторият е именно св. Лаврентий.41 В
краката на Христос се вижда част от коленичила фигура, която се идентифицира като княз Борис-Михаил. Запазен е и част от надпис, който гласи
Fomosus42.
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Фреската, открита от монс. Чампини, оттогава е изчезнала и неговите
наблюдения не могат да бъдат проверени, но възстановката му се приема от
всички учени.43 Тя предизвиква много въпроси – например за връзката на
княз Борис с Иполит Римски.44 Както вече съм обръщал внимание, тя трудно
може да бъде установена, но засега мога да кажа, че преди да стане папа,
Формоза е бил епископ на римската епископия Порта, а в римския
мартиролог под дата 22 август се чества друг епископ на същата епархия –
св. Иполит45. Още по-трудно може да бъде установена връзката на княз
Борис-Михаил със св. Лаврентий, но тя съществува и също подлежи на
изследване. Във всеки случай трябва да припомня обаче, че според някои
изследователи на римските старини (M. Armellini) полуразрушеното
помещение от Монте Челио представлява останки от църква, посветена на
св. Лаврентий, наречена “ecclesia S. Laurentii supra S. Clementem”, реставрирана от папа Стефан II46.
Накрая бих искал да отбележа още една възможност за интерполация
на името Лаврентий сред учениците на Кирил и Методий у Теофилакт
Охридски. Епископ с името Лаврентий в Лихнида (Охрид) има от епохата
преди заселването на славяните на Балканския полуостров. Той е бил адресат
на едно писмо (ad Laurentium de Lignido episcopum) на папа Геласий (V в.),
в което папата го убеждава да приеме решението на Халкидонския вселенски
събор47.
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ST. LAWRENCE – A HYPOTHESIS
SUMMARY
The paper discusses the incidental appearance of the disciple of Cyril and
Methodius, Lawrence, in the sources. He is mentioned in only one early source – the
th
Long Life of Clement of Ochrid by Theophylact of Ochrid (end of XI – beginning
th
of XII c.), which is the reason why there appeared opinions that such a disciple of
Cyril and Methodius had not existed and that his name appeared in the source in a
different way. The author of the paper argues that the occurrence is probably due to
the previously famous Christian saint St. Lawrence of Rome (San Lorenzo, who was
well-known in the Western and Eastern Churches.
It is quite possible that he was interpolated by Theophylact of Ochrid under
the influence of the so-called Liturgy of St. Peter where, after the enumeration of the
apostles, after the name of St. Clement (of Rome), there always appears the name of
St. Lawrence (of Rome). The author vindicates the view, according to some authors,
that the Liturgy of St. Peter appeared in connection with the missionary activities of
Cyril and Methodius, while others consider it to be translated by Clement of Ochrid.
In any case it had been well-know in the third part of the Bulgarian Kingdom
(present day Macedonia) both in its Greek and Bulgarian translations which gives us
grounds to consider the interpolations of the name of St. Lawrence in the Long Life
of St. Clement highly probable.
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