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ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ЛИТЕРАТУРАТА ІІ 

Студията на бележития руски учен А. А. Шахматов върху Цар Симеоновия Ñúáîðüíèêú, Старобългар-
ската енциклопедия от Х век, и отговорът на В. М. Истрин, Само един превод на Псевдокалистен, а 
старобългарската енциклопедия е мнима, които бяха разгледани подробно в първата част от хроноло-
гическия преглед на изследванията, отбелязват началото на една голяма цезура в проучванията на бъл-
гарския сборник във връзка с неговите руски преписи и преработки, която ще продължи през целия ХХ 
век. И ако в нито една от научните публикации, излезли почти до последните години на изтеклия век, 
този сборник няма да бъде споменат, неговото присъствие, и то не само като исторически факт, ще 
хвърли сянката си върху всички изследвания, посветени на руската средновековна книжнина и появили 
се със стотици през това време, прославящи забележителните качества на „безименните руски книжов-
ници, обогатили с многобройните си приноси съкровищницата на руската литература“. А тези изслед-
вания ще разкрият нови и дотогава неизвестни особености на българския сборник – протограф на повече 
от 95 % от тъй прославените произведения на руските книжовници. Те ще изяснят до голяма степен как-
то неговия произход, така и връзките му с произлезлите от него произведения на „руската литература“, 
но също и особеностите на българския език, на който той е бил написан, разкривайки една досега неиз-
вестна страна от развитието на българския книжовен език, протекло паралелно със създаването и устано-
вяването на езиковите и правописните норми за богослужебната българска книжнина. След обявяването 
на резултатите от изследванията на освободения от вторичната му подвързия «Светославов сборник от 
1073 година» («Изборник Святослава 1073 года») ще стане вече за всички ясно и че той съдържа в своя 
сегашен вид четири листа от българския оригинал от Х век, прибавени към преписа след пълното унищо-
жаване на оригинала, а това ще доведе след себе си и до корекция в датиравката и атрибуцията на трите 
илюстрации с изображения на евангелистите в Остромировото евангелие, взети по същия начин от бъл-
гарския му оригинал и прибавени към руския препис от средата на ХІ век. Затова цезурата в проучвания-
та на този сборник ни налага да направим кратък преглед на резултатите от проучванията върху него 
през ХІХ век, до започването на новата им фаза, който преглед ще ни помогне да разберем и оценим 
правилно значението на новите изследвания.  

Началото на проучванията върху Цар Симеоновия сборник поставя една публикация на части от рус-
ки ръкописен сборник от ХV век, съхраняван до 1917 година в Главния архив на Министерството на 
Външните работи в Москва, а понастоящем в Руския държавен архив (Российский государственный ар-
хив древних актов, Москва, фонд 181/МГАМИД, № 279/658), съдържащ текстове с историческа тематика 
– преводи от съчинения на гръцки автори и един руски летопис, представящ Руския летописен разказ 
(Повесть временных лет) в текстова версия, на някои места отклоняваща се от всички останали нейни 
преписи, както и добавки в описанието на събитията, достигащи до 1214 година, послужил за оригинал 
на преписа от ХV век. Но този късен сборник има в началото си едно «оглавление», т.е. съдържание на 
заглавията на 784 части, от които въпросният сборник съдържа само 330, т.е. част от първата трета. И 
това «оглавление» копистът е заел очевидно от своя протограф – макар и днес да изглежда малко 
вероятно, че всичките изброени в него части са се съдържали и в самия протограф, а не са преминали от 
неговия по-стар протограф. Княз Михаил Андреевич Оболенски (1803-1873), завеждащ Главния архив на 
Министерството на Външните работи, посвещава на изследването на сборника цели четири десетилетия 
и успява да изясни повечето от въпросите, свързани с него и с неговия произход и съдържание, както и с 
произхода и съдържанието на неговия протограф. Самият сборник от ХV век, на който от първото му 
споменаване в научната литература през 1821 година се дава названието «Архивен» (рус. «Архивски»), е 
бил собственост на императрица Екатерина Велика, която го предава на канцлера на империята граф 
Безбродко, а след неговата смърт преминава на съхранение в най-тайния от всички руски архиви, от 
който за цялото му съществувание са публикувани до сега само двадесетина документа. Оболенски 
установява, че освен протографа на този сборник е имало още един ръкопис с почти същото съдържание, 
но без оглавлението, послужил за протограф на още един сборник, преписан също през ХV век и 
съхраняван във Вилнюс, понастоящем в библиотеката на Академията на науките – през 1970-те години 
във Варшава ще бъде открит още един препис от същия протограф и от същото време. Оболенски намира 
обаче и други, по-късни преписи от други протографи, следващи първоначалния протограф, един от 
които съдържа в значително преработена форма и част от перефразирания и превърнат в послесловие 
предговор към първия протограф на сборника, както и още един късен препис от друг протограф със 
запазено място за илюстрации, от което може да се съди, че първоначалният протограф е съдържал и 
значителен брой илюстрации. Той намира и още един късен препис, съдържащ само част от текстовете 
на първоначалния протограф, но с указанието, че неговият непълен протограф е бил преписан още в края 
на Х век. А от реконструирания от Оболенски предговор на първоначалния протограф, той установява, 
че същият протограф е съдържал и един летопис, съставен между годините 956 и 962. Въз основа на 
оглавлението на Архивния сборник Оболенски установява, че препис от втората част на първоначалния 
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сборник-протограф от Х век се съдържа в същия ред и в същата последователност в т. нар. «Изборник 
Святослава 1073 года», т.е. в ръкописа, считан за втори датиран руски ръкопис, в чието първоначално 
посвещение „на великия между царете Симеон“ името е било изстъргано и заменено с името на киевския 
княз Светослав Ярославевич – първоначалното четене на посвещението ще бъде установено и докумен-
тирано с фотоснимки по време на реставрационните работи върху сборника през 1970-те – 1980-те 
години. При тези реставрационни работи ще бъде установено също така и че четирите листа от този 
ръкопис с посвещението и илюстрациите са писани на различен по вид и качество пергамент и с 
различни багрила и почерци, като очевидно са били заети от оригинала, преди същият да бъде преписан 
и унищожен – а че един от многобройните преписи на същия Изборник Святослава съдържа и пълния 
текст на посвещението се знае още от средата на ХІХ век, докато в останалите преписи първите листове с 
това посвещение липсват и са били явно съзнателно унищожени. Но и текстовете от третата част на 
първоначалния сборник-протограф са запазени в многобройни преписи, копирани – също както и втората 
част на първоначалния сборник – чак до ХІХ век. Княз Оболенски успява да установи също, че части от 
историческите съчинения, които са съставлявали първата част на сборника от Х век и преписи от които 
се съдържат в сегашния Архивен сборник, са били по всяка вероятност съзнателно унищожени заедно с 
първоначалния летопис – а в резултат на проучванията на един друг изследовател, А. Н. Попов, ще се 
окаже, че е имало и други частично запазени ръкописи от сходни протографи, в които е бил включен и 
преписът на един лист от първоначалния български оригинал от Х век, запазен в три преписа и 
съдържащ имената на български князе, чиято хронология се включва в годините от 165 до 766. При 
проучването на над 200 ръкописни сборници, съставени или преписвани между ХV и ХVІІІ век, същият 
изследовател ще може да установи, че всички те следват един и същ ранен „южнославянски“ (т.е. български) 
протограф, а след него друг изследовател, известният познавач на българската и руската средновековна 
книжнина архимандрит Леонид, ще идентифицира този първоначален протограф на руските исторически 
сборници, познати под названията «Елински и Римски летопис» и «Голяма палея», с българския сборник 
от Х век, послужил като протограф и заспоменатия вече Изборник Святослава 1073 года, но и за много 
десетки сборници под названието «Пчела», чиято генеалогия той внимателно проследява сред руските 
ръкописни сборници, установявайки, че във всичките тези сборници се запазва първоначалният им текст 
без никакви добавки от късните кописти и редактори, като само езикът и правописът им търпят известни 
промени, приемайки особеностите на руския език, но не и на руската граматика, и по такъв начин те 
всички показват своята непосредствена зависимост от българските оригинали. И на този български 
сборник от Х век, протографа на безбройните руски преписи, се дава въз основа на неговото посвещение, 
прикачено към руския препис от 1073 година, названието Цар Симеонов Ñúáîðíèêú.  

Княз Михаил Оболенски установява въз основа на исторически документи – приписки и текстове в 
руски ръкописи от ХІІ век – сведенията и данните за кампанията срещу български книжовници и изобщо 
срещу творбите на българската книжнина, възглавявана от представители на гръцката църква и проведе-
на в Русия още при встъпването в длъжност на първия гръцки митрополит Теопемпт в Киев през 1039 
година, възобновена при повторното поемане на хегемонията на гърците над руската църква в началото 
на 1070-те години и достигнала своята кулминация в началото на ХІІ век, ръководена този път от поред-
ния гръцки митрополит Никифор, заел киевския митрополитски трон в 1104 година, по чието указание 
руските летописи ще бъдат унищожени и подменени с една тяхна нова прогръцка версия, манипулираща 
всички сведения за българската история. В средата на ХV век ще се проведе още веднаж поредна кам-
пания за манипулация на руските летописи, съобразно с руската национална доктрина, прогласена от цар 
Иван Грозни (1533-1584), при която този път ще бъдат манипулирани преди всичко сведенията за вели-
ката киевска княгиня Олга – нейния произход и нейното „покръстване в Константинопол“ – за да бъдат 
натъкмени съобразно с тезата за приемствеността на руската империя от Византия. А тази доктрина ще 
залегне и в основите на руската външна политика на Петър Първи, продължена и от Екатерина Велика, 
която ще оглави и провеждането на една кампания за узаконяване на манипулациите в руските летописи 
във връзка с тяхната публикация в Русия и Германия, започнала през ХVІІІ век и продължила през целия 
ХІХ и ХХ век, включително съветската и постсъветската епоха.  

Въз основа на различни сведения от историческите извори, на първо място една бележка, съдържаща 
се и в трите сборника, Архивния, Вилнюския и Варшавския, и съобщаваща името на преводача на техни-
те текстове, княз Оболенски утвърждава изказаното още преди него предположение за авторството, респ. 
съставителството на българския сборник от презвитер мних Григорий, впоследствие титулуван «епископ 
Мизийски». Той утвърждава и неговото идентифициране с личността на придружаващия великата киев-
ска княгиня Олга при посещението ѝ в Цариград неин съветник и член на нейната свита «отец Григорий» 
– παπ©ς GrigÒriouj, както го нарича византийският император Константин Багренородни, оставил под-
робно описание на приемите, дадени от него в чест на киевската владетелка. Впоследствие същият този 
Григорий епископ Мизийски бива канонизиран от руската и българската църкви и името му се съдържа в 
два съвременни менология, но след средата на ХІ век се заличава от руския календар. Канонизирането на 
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този български книжовник от руската църква, се свързва с неговата книжовна дейност в Киевска Русия, 
където той по всяка вероятност прекарва още няколко десетилетия след идването си през 940-те години, 
като полага основите на книжовната дейност в руските земи, за която свидетелствуват многобройните 
преписи от неговия сборник и от една нова и актуализирана версия от този сборник, съдържаща вече 
части от продължената до 948 година Хроника на Георги Амартол, както и също допълнена версия на 
Александрията от Псевдокалистен – следи от този актуализиран сборник, по-късно унищожен както пър-
воначалният сборник, съдържат руските исторически сборници, известни под названието «Елински и 
Римски летопис от втора редакция», докато сборниците с названието «Елински и Римски летопис от 
първа редакция» съдържат преписи от неунищожените части на първия български сборник, съставен в 
този му вид преди средата на Х век въз основа на прередактирани и частично преработени български 
преводи и оригинални съчинения, изпълнени по поръка на цар Симеон още през 920-те години. Някои 
предположения на руски изследователи от ХІХ век свързват дейността на същия Григорий епископ 
Мизийски с извършеното в края на Х и началото на ХІ век адаптиране на книжовните норми на 
Преславската школа съобразно спецификата на руската фонетика и граматика, но тази адаптация, както 
показват руските книжовни паметници, остава само в зачатъчно състояние и ще бъде завършена едва 
през ХV век, в резултат от дейността на значителен брой български книжовници начело с митрополит 
Киприян, докато следите от първата правописна реформа са отразени единствено при т. нар. Мстиславово 
евангелие, чийто явно съзнателно унищожен непосредствен протограф трябва да е бил изготвен в Киев 
още преди 1039 година – изследването на Мстиславовото евангелие, извършено от видния познавач на 
старата руска книжнина К. И. Невоструев, ще установи подробностите по процеса на преобразуването на 
българските книжовни норми в Киевска Русия през ХІ век, но ще бъде публикувано едва век и половина 
след завършването му.  

Изследванията на княз Оболенски засягат също езика и правописа на българския оригинал от Х век, 
преминали в значителна степен у по-късните негови преписи. Най-важни в това отношение са текстовете 
от Библията, цитирани на много места в историческите съчинения на сборника-протограф и свидетелст-
вуващи за наличието на славянобългарски превод на Библията, извършен не от гръцкия превод, т. нар. 
Септуагинта, а направо от еврейски оригинал – впоследствие всички тези текстове ще бъдат уеднаквени 
според гръцкия текст и цитатите в Архивния сборник, също както и някои цитати в Тълковната палея, 
произлизащи от същия стар български протограф, остават единствени свидетели за съществуванието на 
този превод, извършен по всяка вероятност още в първите векове на християнството.  

Прекъснати от смъртта на княз Михаил Оболенски, неговите останали незавършени изследвания 
биват издадени от дъщеря му, княгиня А. М. Хилкова, в 1875 година, но изданието се конфискува от 
цензурата и се унищожава по всяка вероятност веднага след излизането на книгата, от която са известни 
засега само два екземпляра, така че нейното съдържание остава неизвестно за другите изследователи. 
Независимо от това, тези изследвания ще бъдат продължени и допълнени от двама други бележити руски 
учени – архим. Леонид и акад. А. А. Шахматов, чиито имена бяха вече споменати по-горе. Големият 
познавач на българската и руската средновековна книжнина архим. Леонид, описал и изследвал огромен 
брой дотогава непубликувани ръкописи в някои от най-големите манастирски книгохранилища, вклю-
чително първата по големина и значение руска частна сбирка на ръкописи, собственост на известния 
колекционер граф Уваров, чийто опис той публикува, ще посвети на Архивния сборник голяма студия, с 
която ще докаже по всички правила на науката, че той произлиза от българския сборник от Х век, като 
проследява съдбата и на останалите текстове, за чиято принадлежност към този български сборник сме 
уведомени от неговото «оглавление», препис от което е запазен в Архивния сборник. Той изследва и 
обстоятелствата, при които от разкъсаните ръкописи, съдържащи части от българския протограф, ще 
бъдат съставени така наречените «Елинский и Римский летописец», «Большая палея» и «Хронограф по 
великому изложению», известни в над 200 преписа, предаващи съдържанието на две малко отличаващи 
се помежду им версии, произлизащи от българския сборник от Х век и един негов ранен актуализиран 
препис. Но ще бъдат съставени и също така голям брой сборници, произлизащи от неговата втора част, 
известна под названието «Изборник Святослава 1073 года» година, и от третата му част – а това са особено 
популярните в Русия сборници с текстове с практическо и развлекателно съдържание, известни под 
названието «Бчела» (Пчела). Макар и тази студия да не споделя напълно съдбата на унищожената от 
цензурата книга на княз Оболенски, тя се изважда от научно обръщение и днес представлява голяма 
библиографска рядкост – ползването ѝ в руските библиотеки не се позволява, а в Европейското библио-
течно обединение са известни само два екземпляра, като в руската и съветската (но и българската!) наука 
бъде едновременно разпространено твърдението, че тази статия – както и още няколко други произ-
ведения на същия автор – „не се подържат от съвременната наука“. А една друга статия на архим. 
Леонид, в която той въз основа на исторически извори доказва произхода на великата киевска княгиня 
Олга от българската царска династия, ще настрои духовете в определени кръгове на руското общество и 
руската православна църква срещу многозаслужилия учен, заемащ като настоятел на първия по значение 
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руски манастир Троицко-Сергиевата лавра и едно от най-високите места в йерархията на руската право-
славна църква. Той ще бъде заставен да напише опровержение на своите твърдения – неговото странно 
«опровержение» ще бъде обаче изтълкувано от представителите на науката и църквата като отказ от тези 
твърдения и въпросът за произхода на Олга повече няма да бъде повдиган почти до края на ХХ век.   

Десет години след студията на архим. Леонид за българския сборник от Х век ще излезе специално 
изследване на текстовете с историческо съдържание в първата му част от акад. А. А. Шахматов, когото 
руската и съветската наука и до сега счита за най-добрия специалист по руските средновековни летопи-
си. В своята студия той ще нарече българския сборник от Х век «Българска средновековна енциклопе-
дия», събрала на едно място най-важните произведения на всички научни жанрове и представляваща 
своеобразен компендиум от достиженията на науката малко преди края на първото християнско хилядо-
летие. Статията си от 1899 година акад. Шахматов пише по повод на малко преди това излязлото изслед-
ване върху едно от историческите съчинения, включени в българския сборник, т. нар. «Александрия» – 
романа за живота на Александър Велики от анонимния гръцки средновековен писател, известен под 
името Псевдокалистен. С тази своя студия Шахматов се противопоставя на популистките и лъженаучни 
тенденции, прокарани от друг руски изследовател, Василий Михайлович Истрин, с цел да припише ав-
торството на превода на тази част от българския сборник на неизвестен руски книжовник от ХІ-ХІІ век. 
Критиката си на твърденията на Истрин Шахматов подкрепя с обстоен анализ на текстовете в руските 
исторически сборници от ХV-ХVІІІ век, съдържащи също и две малко отличаващи се помежду си версии 
от «Александрията», отговарящи на двете версии от руските исторически сборници «Елински и Римски 
летопис». С обстоен анализ на съдържанието в различните ръкописи Шахматов доказва, че тези две 
версии не представляват две последователни редакции на един и същ протограф, а са в действителност 
остатъци от частично запазени и в различна степен съкратени два малко отличаващи се помежду си бъл-
гарски протографи от Х век. Шахматов доказва убедително, че тези протографи не са могли да бъдат 
преведени и съставени в Киевска Русия, тъй като от една страна за тяхна основа са послужили извън-
редно голям брой, над 200, различни гръцки оригинални текстове, от които досега не е засвидетелству-
ван в Русия нито един, а от друга страна липсват данни за руски средновековни книжовници, владеещи 
до такава степен гръцки и български език, за да изготвят преводите, които при това без изключение 
съдържат следи от езика и правописа на техните български оригинали и то независимо от това, че тези 
преписи се датират до ХVІІІ и ХІХ век. А както ще покажат по-късните изследвания върху езика на бъл-
гарските преводи, те съдържат освен специфичната фонетика и синтаксис на българския език също из-
вънредно богат лексически материал, включително множество непонятни за русите, но и никога неупот-
ребявани и непознати в руския език думи, каквито не съдържа нито едно единствено оригинално произ-
ведение на руската книжнина през цялото средновековие – а голяма част от тези непонятни български 
думи, според Истрин свидетелствуващи за изключителната начетеност на „руския“ преводач, постепенно 
ще бъдат подменени една по една във всички късни преписи с понятни руски думи.  

В отговор на тези силно критични, но напълно обосновани забележки на Шахматов, Истрин пише 
нова статия, съдържаща само голословни, декларативни и неподкрепени с никакви доказателства твър-
дения за „богатата фантазия и изключителната начетеност на гениалните безименни руски книжовници“, 
както и за „засвидетелствувания от руските летописи необикновен разцвет на културата в Киевска Русия 
при велекия княз Ярослав Мъдри през втората трета на ХІ век“, когато, според него, започва книжовната 
дейност в руските земи. Той обвинява Шахматов, че подценява способностите и възможностите на рус-
кия човек, като придава политически характер на целия въпрос и по този начин със съдействието на най-
висшите кръгове от руската общественост в началото на ХХ век налага приключването на всякаква 
дискусия на тази тема и очертава насоката, по която ще трябва занапред да се извършват изследванията в 
областта на руската средновековна култура.  

Нито Истрин, нито Шахматов, но също и никой от останалите поддържници или критици на тезата за 
руския произход на съставителите и преводачите на текстовете от българския сборник от Х век, не взима 
под внимание едно твърде важно обстоятелство. Съставен и преведен в България през първите десети-
летия на Х век, този сборник отразява върховите достижения на съвременната му наука и култура – 
християнската култура и наука на ранния Х век. Още през същия Х век главните исторически съчинения, 
включени отчасти в българския сборник, хрониките на Йоан Малала и Георги Амартол, загубват във 
Византия своята актуалност – т.е. не отговарят вече на политическите възгледи на византийското 
общество и се подменят с други „по-актуални“ исторически съчинения, представящи вече в по-различна 
светлина историята на Византия, но и на нейния главен враг България – а също и на Киевска Русия, която 
през ХІ век на два пъти променя на 180 градуса отношенията си с Византия. Още в средата на ХІ век 
Хрониката на Йоан Малала се включва в индекса на забранените книги, нейните ръкописи се уни-
щожават тъй старателно, че до нас не е стигнал нито един пълен препис, като текстът на единствения 
запазен непълен препис се допълва с части от българския превод. До голяма степен същото се отнася и 
до Хрониката на Георги Амартол, от която до нас са стигнали много малко, предимно по-късни преписи 
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и то в различни и силно преработени текстови версии. В този смисъл да се твърди, че с пристигането си в 
Киев първият гръцки митрополит донася в 1039 година със себе си ръкописи на хрониките от Малала и 
Георги Амартол за поучаване на неговото паство, както правят някои изследователи, е пълна нелепост. 
По-следващият негов наследник, митрополит Никифор, ще се погрижи вече не за доставяне на гръцки 
оригинали в Киев – които и без това никой в Русия не е в състояние да чете – а за написването на „руски 
летописи“, извършено под преките негови указания и представящо възгледите на гръцката църква. От 
друга страна, изготвянето в Русия през ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ и дори ХІХ век на безбройни преписи от 
съчинения с историческо, философско, богословско и практическо съдържание, създадени в България и 
Византия през Х век, не свидетелствува ни най-малко за особената начетеност и дори грамотност на 
руските книжовници. Нека не забравяме, на какво културно ниво се намират Западна и Централна Европа 
през тези векове на културен и научен разцвет, достигайки след Възраждането и Реформацията до Века на 
Просвещението, когато усърдните руски книжовници продължават да изготвят своите безбройни порусени 
преписи от частите на един единствен български ръкописен сборник – а тази, според руските изследова-
тели, „велика руска литература“, създавана в продължение на осем века в цялата руска земя, по своето 
количество – но не и качество! – може да се сравнява, според думите на един известен съвременен учен, с 
библиотеката на който и да е от многобройните западноевропейски манастири през ранното средновековие. 

Една година преди статията на Истрин излиза и статията на И. Е. Евсеев (1868-1921), посветена на 
творчеството на презвитер Григорий1. Но докато Истрин използва само голословни популистки твърде-
ния в отговор на сериозната критика на Шахматов, основаваща се на задълбочен научен анализ на тезите 
му за „многостранната творческа и преводаческа дейност на руските книжовници от ХV-ХVІІ век“, 
Евсеев си поставя за задача да създаде «научната база» за опровергаване тезата на Оболенски-Леонид-
Шахманов, според която в основите на цялата руска средновековна книжнина е залегнал българският 
Ñúáîðíèêú, протограф не само на така наречените Изборник Святослава 1073 года и Архивен сборник, но и 
на безбройните исторически сборници, известни под названията Летописец Еллинский и Римский, 
Хронограф по Великому Изложению и Полная Хронографическая Палея, както и на множество сборници 
с практично съдържание, известни главно под заглавието Пчела. И там „ïðî÷óòèÿò ðóñêè áèáëåèñò“ и „àâòîð 
íà íàé-çíà÷èòåëíîòî èçñëåäâàíå çà ñòàðîáúëãàðñêèÿ êíèæîâíèê ïðåçâèòåð Ãðèãîðèé“2, „ñëåä îáñòîéíî ïðîó÷âàíå íà 
ñúñòàâà è åçèêà íà ò. íàð. Àðõèâåí õðîíîãðàô (îò âòîðàòà ïîëîâèíà íà ÕV âåê) [...] èäâà äî çàêëþ÷åíèåòî, ÷å òîé 
ïðåâåæäà Îñìîêíèæèåòî, êîåòî èìà ïðåäçíàìåíàòåëåí ñìèñúë ïî îòíîøåíèå íà Íîâèÿ çàâåò“3. А това изследване има 
за задача: 1. Да отвлече вниманието от въпроса за съставителството на Цар Симеоновия Ñúáîðüíèêú и 2. Да 
прикрие съществуванието на междувременно унищожения труд на княз Михаил Оболенски за презвитер 
Григорий и неговото участие в съставителството на този Ñúáîðüíèêú, протограф на безбройните руски 
преписи и плагиати, съставяни в течение на повече от осем столетия.  

Евсеев пише статия с програмно значение за бъдещите изследвания върху българския Ñúáîðüíèêú от 
Х век, като (пред)определя и тяхната насока. Съответно на тази стояща пред него задача той много 
внимателно обмисля и излага становището си по главните въпроси, свързани с този Ñúáîðüíèêú – неговия 
произход, авторство, съдържание, но преди всичко и неговата основна концепция. И също тъй внима-
телно се стреми да не придаде по никакъв начин особено голямо значение на всички тези въпроси, поста-
вяйки ги едва ли не съвсем встрани от развитието на средновековната руска книжнина, която привидно 
не го интересува като тесен специалист «библеист». В този смисъл той иска да покаже още от самото 
начало на статията си, че и личността на презвитер Григорий съвсем не го интересува, също както не го 
интересува нито титлата на българския книжовник, нито положението, което той заема в обществото на 
Киевска Русия, макар че и за тези две подробности има издадена в течение на век и половина преди 
статията на Евсеев вече обширна литература4 и да се пише за него, абстрахирайки се от ролята му в 
руската средновековна книжнина и от положението, което той заема в обществото и в историята, вече е 
недопустимо и дори невъзможно. Понеже статията на Евсеев е сравнително добре позната на повечето 
изследователи на старобългарската литература, а е и лесно достъпна, като публикувана в периодично 
издание, намиращо се в оригинал или в репринт във всяка славистична библиотека, тук ще бъдат дадени 
само цитати от нея в български превод – но и коментарии върху тях. По този начин всеки, който внима-
телно е прочел предишните глави на това изследване, ще може да си направи и сам съответните изводи 
за тази статия. А при становището на Евсеев по най-оспорваните въпроси не се касае само за неговата 
                                                 

1 Иванъ Евсѣевичъ Евсѣевъ, Григорій презвитеръ, переводчикъ времени болгарскаго царя Симеона (Извѣстія 
Отдѣленія Русскаго языка и словесности Императорской академіи наукъ 1902 г., тома VІІ-го книжка 3-я, Санкт-
Петербургъ,  1902, с. 356-366). Вж. също моите бележки за тази статия в първата част от изследването ми, с. 110 и сл. 

2 Кирило-Методиевска енциклопедия, І, София: Издателство на БАН, 1985, с. 646. 
3 Пак там. Въпросното „íàé-çíà÷èòåëíî èçñëåäâàíå“ обхваща 8½ (осем и половина) страници, вкл. цитатите.  
4 Вж. моите бележки в предшестващите глави на това изследване. А цялата дискусия по въпросите, свързани с 

посещението на великата киевска княгиня Олга в Цариград, започнала в началото на 1755 година, ще продължи и 
през следващото столетие. 
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лична интерпретация на фактите, а преди всичко за тяхното напълно съзнателно изопачаване, когато те 
не могат да бъдат премълчани. И това започва още от първите изречения на статията: 

„Ñðåä ëèòåðàòóðíèòå äåéöè îò âðåìåòî íà öàð Ñèìåîí ëè÷íîñòòà íà ïðåçâèòåðà è ìíèõ Ãðèãîðèé ñå îòëè÷àâà ñ 
íàé-ìàëêà îïðåäåëåíîñò. Èìåòî ìó å ñòàíàëî èçâåñòíî íà íàóêàòà îò 1824 ãîäèíà, ñúñ ñïîìåíàâàíåòî îò Êàëàéäîâè÷ 
íà çíàìåíèòèÿ õðîíîãðàô â Àðõèâà íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè, [...] ñúäúðæàù Õðîíèêàòà íà Ìàëàëà, êúäå-
òî ñå å îêàçàëà ïðèïèñêà, ðàçêàçâàùà çà ïðåâîäà÷åñêàòà äåéíîñò íà Ãðèãîðèé. Òàçè ïðèïèñêà îñòàâà è äî ñåãàøíî âðåìå 
åäèíñòâåíîòî èñòîðè÷åñêî ñâèäåòåëñòâî çà ëè÷íîñòòà íà Ãðèãîðèé, ïîðàäè òîâà íèå ùå ñå ñïðåì íà íåÿ è íà èçâîäèòå, 
êîèòî âúç îñíîâà íà íåÿ ïðàâè ñúâðåìåííàòà íàóêà. Òàçè ïðèïèñêà å ïîìåñòåíà â õðîíîãðàôà ñëåä ò. íàð. Îñìîêíèæèå 
(Ïåòîêíèæèåòî íà Ìîéñåé, Èñóñ Íàâèí, Ñúäèè è Ðóò) è ïðåäèñòîðèÿòà íà çàâçåìàíåòî íà Òðîÿ.“ [В текста следва 
„приписката“, цитирана по Калайдович5] „Ðåàëíèÿò ñìèñúë íà ïðèïèñêàòà íå å ñëîæåí: ïðåçâèòåð ìíèõ (=éåðî-
ìîíàõ) Ãðèãîðèé, îáëå÷åí â íÿêàêâà ñè âèñøà äóõîâíà (àäìèíèñòðàòèâíà) âëàñò, ïî íàðåæäàíåòî íà êíèãîëþáèâèÿ êíÿç 
Ñèìåîí ‘ïðèëîæèë îò ãðúöêè åçèê íà ñëàâÿíñêè êíèãèòå íà Ñòàðèÿ Çàâåò Áîæè, ñúäúðæàùè ïðàîáðàçè íà Íîâèÿ Çàâåò, 
ñúùèíñêàòà èñòèíà’. Íî â íàøàòà íàó÷íà ëèòåðàòóðà òàçè ïðèïèñêà å ïðåäèçâèêàëà ðàçíè òúëêóâàíèÿ. Ïðè÷èíà çà òîâà 
å íåîïðåäåëåíîñòòà â óêàçàíèÿòà íà Ãðèãîðèé çà íåãîâèÿ òðóä. Òîé ïðåâåë êíèãèòå íà Ñòàðèÿ Çàâåò Áîæè, íî êîè? Îò 
ðàçíèòå äîãàäêè íà íàøèòå ó÷åíè çà òåçè êíèãè íà Ãðèãîðèé ñå ïðèïèñâà ïðåâîäà òó íà åäíè, òó íà äðóãè êíèãè. «Ïðè-
ïèñêàòà» ñå å çàïàçèëà â åäèí õðîíîãðàô èëè ïî-òî÷íî ñáîðíèê ñ íàé-ðàçíîîáðàçíî ñúäúðæàíèå: â íåãî âëèçà Õðîíèêàòà íà 
Ìàëàëà ñ äîáàâêè îò ñâåùåíèòå êíèãè (Ïåòîêíèæèåòî, Èñóñ Íàâèí, Ñúäèè, Ðóò, ñëåä êîÿòî å ïîìåñòåíà ïðèïèñêàòà) è 
÷àñòè îò äðóãè êíèãè: Éîâ, ÷åòâúðòà êíèãà Öàðñòâà, ïðîðîê Èñàéÿ, Éåðåìèÿ, Äàíèèë, êàêòî è âñòàâêè îò Àìàðòîë, 
Éîñèô Ôëàâèé, Åâàíãåëèåòî è öÿëàòà ïîâåñò Àëåêñàíäðèÿ. Îñâåí òîâà, â òîçè õðîíîãðàô èìà îãëàâëåíèå, êîåòî ïîêàçâà, 
÷å õðîíîãðàôúò ñúñòàâëÿâà ñàìî ÷àñò îò îãðîìåí ñáîðíèê, â êîéòî âëèçàëè ñúùî òúëêîâåí Àïîêàëèïñèñ, ò.íàð. 
Èçáîðíèê íà Ñâåòîñëàâ è Ï÷åëà. Âú çàâèñèìîñò îò òîâà, êîå îò òàçè ãðàìàäíà ïèñìåíîñò å ïðèâëè÷àëî âíèìàíèåòî íà 
èçñëåäîâàòåëèòå, òî áèëî ñ÷èòàíî çà âúçìîæíî äà ñå ñâúðæå ñ èìåòî íà Ãðèãîðèé êàòî ïðåâîäà÷.“6

Съответно на своята програма и на целта, която преследва в статията си, Евсеев смалява до възмож-
ната най-ниска степен личността на Григорий „îòëè÷àâàùà ñå ñ íàé-ìàëêà îïðåäåëåíîñò ñðåä ëèòåðàòóðíèòå 
äåéöè îò âðåìåòî íà öàð Ñèìåîí “ – без да каже кой от тях се отличава с „ïî-ãîëÿìà îïðåäåëåíîñò“. А вече от 
десетилетия по-голямата част от изследователите подържат идентифицирането му с придружаващия вел. 
кн. Олга по време на пътуването ѝ в Цариград неин съветник «отец Григорий» (παπ©ς GrigÒriouj) и с 
канонизирания от руската и българската църква Григорий Епископ Мизийски7 – при това именно него-
вата идентичност поставя началото на спора в историографията, започнал в 1755 година и продължил до 
наши дни8. Или може би личността на руските „книжовници-преводачи“ се отличава с по-голяма опреде-
леност? Това впечатление би получил всеки непреубеден читател въз основа на думите на Евсеев. В 
действителност, според А. И. Соболевски9, когото съветската наука счита за най-добрия специалист по 
руската средновековна книжнина10, ние знаем името само на един „руски книжовник-преводач“ – и това 
е «руснакът» Феодосий Грек, превел по поръчка на княз Никола Святоша Посланието на папа Лъв11. 
При това, както Соболевски сам отбелязва в своето изследване, езикът на този превод е български, а пре-
водачът очевидно не е знаел руски език; от друга страна фактът, че в превода липсват изобщо русизми, 
не говори в полза и на това, че е изготвен в Русия. Но не е вярно и твърдението на Евсеев, че името на 
Григорий срещаме само в два ръкописа – т.е. толкова рядко, че не си заслужава да го споменем. Същата 
носеща името на Григорий „приписка“ (според Евсеев, който не желае да признае, че това всъщност е 
заглавие, написано с киновар и големи букви и разделящо текста на две части) ще бъде регистрирана 
осем десетилетия по-късно и на съответното място във Варшавския „близнак“ на Архивния и на 
Вилнюския сборник12. Но архим. Леонид открива това име и върху една миниатюра, украсяваща т.нар. 
«Троицки препис» от ХІV век на „славянския“ превод от Хрониката на Георги Амартол13. Там, при изоб-
ражението на Христос Вседържител в подножието на неговия трон, той прочита написано със съвсем 
                                                 

  5 Вж. първата част на изследването, Цар Симеоновият Ñúáîðí¸êú, от Х век. Изследвания І, Берлин, 2007, с. 19 и сл.  
  6 Пос. съч., с. 356 и сл. 
  7 Вж. първата част на настоящото изследване, с. 107-118. 
  8 Пак там, с. 93-105.  
  9 А. И. Соболевскiй, Особенности русскихъ переводовъ домонгольскаго периода (Труды ІХ Археологическаго 

съезда въ Вильнѣ, Москва 1897, с. 53-61); с малки промени преиздаден в студията на същия автор Материалы и 
исследованiя въ области славянской филологiи и археологiи (Сборникъ Отдѣла русскаго языка и словестности 
88/1910, с. 162 –177), както и в неговата История русского литературного языка, Ленинград  1980.  

10 A. А. Алексеев, Кое-что о переводах в Древней Руси (по поводу статьи Фр. Дж. Томсона «Made in Russiа»), в: ТОДЛ 
49/1996, с. 283 – в действителност най-добрият познавач на средновековната руска (т.е. българска, защото тя почти без изклю-
чения почива на български оригинални и преводни трудове) е архим. Леонид, но съветската наука не обича да цитира името 
му, поради неговите многократни (политически) „прегрешения“ спрямо руската национална доктрина. 

11 А. И. Соболевскiй, пос. съч., с. 162. 
12 Вж. първата част на изследването, с. 28, бел. 72. 
13 Вж. пълния текст на архим. Леонид в първата част на изследването, с. 45, бел. 114 
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малки бели букви на черен фон „Ìíîãîãðýøí¥¸… Ïðåçâ¸òåðú Ãð¸ãîð·¸…“. И ако Евсеев не иска да свърже този 
надпис с името на Григорий епископ Мизийски, като за своя подкрепа цитира и Голубински14, такова 
съвпадение в имената на „живописеца“ и „преводача“, и то със същата титла, би граничило с абсолютно 
невероятното. При това миниатюрата украсява именно „славянския“ превод от Хрониката на Георги 
Амартол, за който имаме основания да твърдим, че е изготвен също от Григорий след средата на Х век, а 
миниатюрата очевидно следва гръцки препис от ІХ век – при изпълнения в Русия препис ктиторското 
изображение на император Михаил ІІІ (842-867) и неговата майка императрица Теодора получават 
съответно руска идентичност с имената на убития от Ордата тверски княз Михаил († 1319 година) и 
неговата майка, великата Тверска княгиня Ксения Юриевна, чието име Wксинья (Ксения) заменя на 
руското копие името Теодора. И тук се поставя въпросът: ако името в подножието на Христовия трон е 
на художника, както Голубински и Евсеев се опитват да ни убедят, защо този „живописец-презвитер“ е 
трябвало толкова да крие името си, че то да не може да бъде прочетено без увеличително стъкло? А тако-
ва тройно съвпадение, презвитер, Григорий и препис от Хрониката на Георги Амартол, за която се пред-
полага с голяма увереност, че е преведена от същия презвитер Григорий, само по себе си трудно може да 
се обясни като случайност.  

По същия начин Евсеев опровергава „мнението“ – без да каже чие15 – че двукратното споменаване 
името на Григорий в текста на Переяславл-Суздалския летопис („Ãð¸ãîði …̧ ðå÷å“) се отнася именно за 
същия прозвитер Григорий, а не е грешка, приписвана от болшинството руски „учени“, на „малогра-
мотния руски книжовник“, [...] „неспособен да различи името Григорий от Георги“, и то на два пъти. А за 
„малограмотността“ на кописта се позовава отново на авторитета на Голубински.16    

 В същия смисъл Евсеев нарича киноварното заглавие, разделящо двете главни части от историчес-
кия дял на сборника «приписка» – а че това не е някаква обикновена приписка, отбелязват всички руски 
изследователи преди него – от княз Оболенски и архим. Леонид дори до Истрин.17 И след като за всички 
изследователи отдавна вече е ясно, че това заглавие не е поставено в преписа на мястото си – и то не 
поради «неграмотността» на кописта, а поради разбъркването на оригинала след  изваждането и унищо-
жаването на части от текста18 – Евсеев говори за „íåîïðåäåëåíîñò â óêàçàíèÿòà íà Ãðèãîðèé“, предизвикала 
най-разнообразни тълкувания на «приписката».19  

Със същата цел във връзка с титлата и дейността на Григорий Евсеев показва демонстративно своето 
„просветено“ пренебрежение към богословската тематика, като казва, че той бил облечен: „â íÿêàêâà ñè 
âèñøà äóõîâíà (àäìèíèñòðàòèâíà) âëàñò“. При това или не си е направил труда да прочете какво пишат по 
този въпрос Голубински, Оболенски и Леонид, чиито публикации по-нататък в текста коментира, или 
направо игнорира казаното от тях, макар че то изяснява някои от основните въпроси, свързани с лич-
ността на Григорий. Същата тази „някаква-си“ висша духовна административна дейност е изпълнявал и 
първият руски (не гръцки!) Киевски митрополит Иларион и е носил съответната титла, която явно не 
произлиза от речника на византийската църква, а е отбелязана в един от твърде малкото документи на 
                                                 

14 Стр. 361, бел. 1: „Голубинскiй, какъ извѣстно, не видитъ въ лаврскомъ спискѣ указанiй на имя Григорія. Приписка, 
говорить онъ, не поддается разбору и относится, вѣроятно, къ обозначенiю имени живописца, a не переводчика рукописи. 
(Исторiя Церкви I, I, 890 стр. примѣч.)“. Оболенски споменава в книгата си от 1875 година за дълбоки разногласия 
между него и Голубински, базиращи в голяма степен и на лична почва. 

15 Това „мнение“ – а в действителност подкрепено с убедителни доказателства твърдение – пръв изказва княз 
Михаил Оболенски в публикацията си на Лѣтописецъ Русскихъ Царей във Временникъ Императорскаго 
Московскаго общества исторiи и древностей россiйскихъ 9/1851. 

16 Стр. 361, бел. 1: „Упоминанiе имени Григорiя въ Лѣтописцѣ русскихъ царей основано, повидимому, на смѣшенiи этого 
имени съ Георгiемъ (Амартоломъ), который повѣствуетъ, дѣйствительно, о женолюбiи Соломона.“ – Бедният руски „книжник-
переписчик“ – не е можел да различи името Георги от Григорий и поради това ги е смесвал – и то на две места! И туй 
ще повтарят след Евсеев всички руски и съветски изследователи, които не желаят да признаят лошата квалификация 
и „недобросъвестността“ на цензорите, в бързината пропуснали да забележат на две места името на Григория и да го 
заличат! Тук трябва обаче изрично да се подчертае, че текстът в руския летопис не следва текста в Хрониката на 
Георги Амартол, както твърдят руските и съветските автори, а текста на унищожения български летопис, защото начал-
ната част на руските исторически сборници следва хрониката на Малала, а не на Георги Амартол. 

17 В статията си за старобългарската енциклопедия Шахматов най-елегантно се измъква да не спомене името на 
Григорий – също както избягва да спомене и името на княз Михаил Оболенски. 

18 Вж. напр. В. М. Истринъ, Александрія русскихъ хронографовъ, Москва, 1893 (репринт Leipzig, 1985), с. 333 и сл. 
19 Стр. 357: „Въ нашей научной литературѣ приписка эта вызвала разнообразныя толкованiя. Причиною этому послужила 

неопредѣленность указанiя Григорiя на свой трудъ, Онъ переводилъ книги Завѣта Божiя  ветхаго, но какiя? Отъ различныхъ 
догадокъ нашихъ ученыхъ объ этихъ книгахъ, Григорiю приписывался переводъ то однѣхъ книгъ, то другихъ. Приписка 
сохранилась въ Хронографѣ или точнѣе Сборникѣ самаго разнообразнаго содержанiя: въ него входитъ хроника Малалы съ 
добавленiями изъ Священныхъ книгъ – пятокнижiя, Иисуса  Навина, Судей, Руqь – послѣ которой помѣщена приписка – и частей 
другихъ книгъ – Iова, 4 кн. Царствъ, пророковъ Исаiи, Iеремiи, Данiила, a также со вставками изъ Амартола, Iосифа Флавiя, 
Евангелiя и цѣлой повѣсти Александрiи. Кромѣ того, въ Хронографѣ этомъ имѣется оглавленiе, которое указываетъ, что Хроно-
графъ составляеть только часть громаднаго Сборника, въ который входили, кромѣ Хронографа – Толковый Апокалипсисъ, 
Изборникъ такъ называемый Святослава, Пчела. Въ зависiмости отъ того, что обращало на себя вниманiе изслѣдователей изъ 
этой громадной письменности, то и почиталось возможнымъ связывать съ именемъ Григорiя, какъ переводчика.“ 
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оригиналната руска литература от ХІ век20. И именно тя показва, че този Григорий не е бил някакъв-си 
„мних“, т.е. монах, а е носил титлата на най-висшето служебно лице в администрацията на българската 
църква. Ако и да не знаем в какво точно се е състояла дейността на презвитер Григорий, който по-късно 
явно е носил и титлата епископ Мизийски – т.е. български –  и под това свое име е бил канонизиран, тази 
титла ни го представя в много по-различна светлина, отколкото искат да го виждат останалите руски (и 
български!) изследователи. Защото тя показва, че той нито е бил някакъв български „дезидент-емигрант“, 
недоволен от „засилената провизантийска политика на българския цар Петър“, каквото мнение е умиш-
лено създадено в руската историография и е възприето дори от Оболенски, нито пък един от многоброй-
ните преводачи около цар Симеон. Тази негова титла ни дава основание да допуснем, че Григорий отива 
в Киев в официална мисия при великата киевска княгиня Олга. След като знаем вече за отношението на 
Олга към българската царска династия – данните за това, че Олга е била по всяка вероятност дъщеря на 
цар Симеон, архим. Леонид открива в руски летописи и публикува едва през 1888 година21 – целта и 
значението на тази мисия стават от само себе си ясни. Но Олга е също така роднина по сватовство и с 
византийския император Константин Багренородни, който от своя страна е братовчед на българската 
царица Мария-Ирина, съпруга на брат ѝ Петър. Тези отношения определят и положението на Григорий 
като главен съветник на Олга при нейното посещение в Цариград – а не като един вид „свещеник-
изповедник“ на „още некръстената“ руска велика княгиня. Те определят и отношението на император 
Константин Багренородни към него, но изясняват също титлата, с която византийският император го 
споменава в книгата си за церемониите: pap©j (=отец, т.е. висш църковнослужител), а не p£paj (=поп). 
Това обяснява и отрицателното отношение на гърците към българския свещеник, макар и в случая той да 
се явява като член на руската официална делегация, а не представител на българската църква, която за 
гърците е схизматична и по това време Цариградската патриаршия не поддържа никакви отношения с 
нея. Но туй обстоятелство ни дава указания и за действителната цел за посещението на Олга в Цариград: 
това не е нейното „съкровено желание да бъде покръстена“, както продължават от стотици години да 
твърдят руските автори, при все че гръцките исторически извори не споменават нито дума за такава цел 
на нейната мисия, нито за някакво нейно „покръстване“. Целта на Олга е била явно да получи узаконя-
ване на руската църква от страна на Византия и да установи приятелски отношения между управлява-
щите династии на двете страни, които тя би желала да бъдат свързани с брака на подрастващия киевски 
бъдещ велик княз с византийска принцеса – изричните указания на Константин Багренородни по този 
въпрос в съветите към неговия син, написани непосредствено след посещението на Олга в Цариград, 
потвърждават това предположение, което изказва още Оболенски. А туй би означавало и династична 
връзка между Киевска Русия и Византия, подобна на връзката на България с Византия, осъществена 
посредством брака на цар Петър с внучката на византийския император Роман ІІ (и дъщеря на неговия 
син и съимператор Христофор) Мария-Ирина. Посещението на Олга не довежда до никакви спора-
зумения в този смисъл, а смъртта на император Константин Багренородни, настъпила недълго след 
посещението на вел. кн. Олга в Цариград, я заставя да обърне погледа си на Запад – но също без успех.  
Едва тогава неиният син Светослав, станал вече пълнолетен и встъпил на княжеския престол, отива в 
България, за да поиска от българската върховна власт изпълнение на правата си върху българския 
престол, които той трябва да притежава не само като син на българска принцеса и внук на българския 
цар Симеон, но и по силата на един договор, който вероятно е бил сключен между Симеон и регента на 
руския княз Игор, Олег, по силата на който Симеоновата 6- или 7-годишна дъщеря била сгодена за 
бъдещия киевски велик княз Игор. Че такъв договор трябва да е съществувал, показва от една страна 
помощта, която оказва Киевска Русия на българите срещу маджарите, изтласкани тъкмо по това време 
далече на запод, а от друга – съдействието на българите при преминаването на руските войски през 
българска територия и акватория на път за Цариград, което не е могло да бъде осъществено без 
споразумение и съюз между двете страни. Тук трябва да се отбележи, че тъкмо съответните страници от 
руските летописи, описващи тези събития, липсват във всички техни версии и са били допълнени от 
съответно фалшифицирания т. нар. «Троицки» летопис.22

Евсеев разглежда и коментира различните схващания на изследователите относно «приписката» и 
текста за който тя се отнася, т.е. кои книги може да е превел Григорий. Така той не може да се съгласи с 
Калайдович, който пръв публикува «приписката» и според когото „Ãðèãîðèé ïðåâåë ‘öúðêîâíàòà è ãðàæäàíñêà 

                                                 
20 В своето т. нар. „Слово о законе и благодати“ (Î çàêîíý, Ìî¸ñýîìú äàíýýìú, ¸ áëàãîäàò¸ ¸ ¸ñò¸íý, Hñyñîìú 

Õð¸ñòîìú áûâø¸¸...) митрополит Иларион пише накрая: „Àçú ì¸ëîñò¸þ ÷åëîâýêîëþá¸âààãî Áîãà ìí¸õú è ïðîçâ¸òåðú 

Hëàð¸îíú...“ – тук цитирано по неговото последно издание в Библиотека литературы Древней Руси, под редакцией 
Д.С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко, Санкт-Петербург: Наука, 1997, с. 60, издадено спо-
ред единствения негов пълен Синодален препис от ХV в., ръкопис  № 591 в ГИМ, Москва. 

21 Вж. първата част на изследването, с. 71-91 и 107-118. 
22 Пак там. 
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èñòîðèÿ, êúäåòî ñà îïèñàíè ñ ïîäðîáíîñòè çàâçåìàíåòî íà Òðîÿ è äåÿíèÿòà íà Àëåêñàíäúð Ìàêåäîíñêè’, à «ïðèïèñêàòà» 
òðÿáâà äà ñå ðàçáèðà êàòî ïðåäãîâîð êúì òðóäà íà Ãðèãîðèé, ïîðàäè êîåòî çà íà÷àëî íà òîçè òðóä òîé ñ÷èòà ïðåâ-
çåìàíåòî íà Òðîÿ.“ [...] „Ñúùî íà ðúêàòà íà Ãðèãîðèé òîé ïðèïèñâà âñè÷êî, êîåòî ñëåäâà ïîäèð èñòîðèÿòà íà Òðîÿ, áåç 
äà çàáåëåæè, ÷å õðîíîãðàôñêîòî îïèñàíèå çàïî÷âà çíà÷èòåëíî ïî-ðàíî îò «ïðèïèñêàòà», îùå ïðåäè áèáëåéñêèòå êíèãè, 
êîèòî ïðåäøåñòâàò íåïîñðåäñòâåíî òîçè òåêñò“. Евсеев рекапитулира заключенията на Калайдович с забе-
лежката, че „íå ìó ñå å îòäàëî äà ñõâàíå ñúäúðæàíèåòî íà ñáîðíèêà êàòî öÿëî, ñïèðàéêè ñå ñàìî íà åäíà îòäåëíà 
íåãîâà ÷àñò, êîÿòî ñàìî ïðèâèäíî ïðåäñòàâëÿâàëà öÿëîñòåí òðóä“.23

Обвинявайки Калайдович, че не бил разбрал българския сборник-протограф от Х век като цялостно и 
комплексно произведение, Евсеев сам се мъчи да наложи идеята, че този сборник представлява меха-
ничен сбор на текстове с разнообразен произход и съдържание, не преследващо никаква предварително 
определена цел – а това отговаря на тактиката му да сведе заслугите на съставителя на сборника – който 
и да е той – до прост компилатор на чужди текстове, като си затваря очите пред основната философска 
концепция на този сборник – и тази основна концепция на сборника ще изтъкнат едногласно Оболенски, 
Леонид и Шахматов. Евсеев намира „åäâà ó ñëåäâàùèòå èçñëåäîâàòåëè ïî-ïðàâèëíè âúçãëåäè îòíîñíî ñúñòàâà íà 
ñáîðíèêà è çíà÷åíèåòî íà ïðèïèñêàòà – а към тях той причислява на първо място княз Оболенски, „êîìóòî 
ïðèíàäëåæè ãîëÿìàòà çàñëóãà çà èäåíòèôèöèðàíåòî íà «Õðîíîãðàôà» â Àðõèâíèÿ ñáîðíèê êàòî «Õðîíîãðàô íà Éîàí 
Ìàëàëà», с което, според него, се открива възможността този хронограф да бъде считан за цялостно 
произведение.24 Тази бележка на Евсеев е много важна и отговаря на приложената от него тактика за 
забулване и изопачаване на данните, утвърждаващи авторството на Григорий при съставителството на 
сборника – но така също и за заблуждаване на читателя относно резултатите от изследванията на княз 
Оболенски, публикувани в неговия последен (унищожен от цензурата!) труд. В действителност княз 
Оболенски само при първите си изследвания – статията за Георги Амартол от 1847 година и предговора 
към публикацията на Ëýòîï¸ñåöú Ðуññê¸õú Öàðå¸… – разглежда историческата част от Архивния сборник 
(според представите на руските изследователи «хронографа») като компилация от текстове на Малала и 
Георги Монах (Амартол), докато в последното си излязло посмъртно съчинение той поставя ударението 
върху съставителството на целия сборник. И това съставителство той доказва въз основа на открития от 
него фрагмент от първоначалното послесловие към разкъсания и отчасти унищожен сборник. Именно 
това откритие на Оболенски ще бъде премълчавано през следващите 130 години, защото то прави целия 
спор за първоначалния състав на Симеоновия Ñúáîðíèêú – но и за преводаческата дейност в Киевска 
Русия! – напълно излишен. И за да подкрепи още повече своята дезинформираща тактика по отношение 
на изследванията, проведени от Оболенски в течение на четири десетилетия, Евсеев съобщава в бележка 
под черта, че такива изследвания не са зафиксирани под каквато и да е използваема форма, като отбе-
лязва, че се запознал на място с „êàáèíåòíèòå áóìàãè“ на княз Оболенски, сред които намерил само 
някакви си сравнения на Псалтира и Острожката Библия със Сборника на презвитер Григорий, 
материали за неговата биография и сравнения на текста от някои места на библейските книги с 
„Изборника“ на Григорий.25  

В тези кратки бележки под черта прочутият библеист оставя читателя в неведение, какво трябва да се 
разбира под «Сборника на Григорий» и «Изборника на Григорий», както и каква връзка имат тези две 
заглавия с «Архивния сборник»? Но също така и какво го кара да мисли, че тези «кабинетни бумаги» не 
били всички? От една страна Евсеев дава да се разбере, че се е запознал не само с описа и броя на 
«кабинетните бумаги», останали след смъртта на княз Оболенски в неговото бюро, но очевидно и с тях-
ното съдържание, за да може въз основа на тях да съди за схващането на този изследовател относно ав-
торството на Григорий и за текста на останалите части на Архивния сборник, което негово схващане не 
се споменава в предишните му трудове. Или с други думи, по този начин Евсеев се оказва единственият 
учен, който потвърждава, че се е запознал със съдържанието на оставените след смъртта на Оболенски 
ръкописи, отпечатани четвърт век преди излизането на статията му в една книга, малко след това унищо-
жена от цензурата. Тази книга, от която са регистрирани засега само два запазени екземпляра26, е била в 
голям формат с обем 471 + 4 страници + 9 таблици илюстрации на отделни листа27. За нейното същест-

                                                 
23 Стр. 357 и сл.. 
24 Стр. 358 и сл. 
25 Стр. 359: „Судя по кабинетнымъ бумагамъ кн. Оболенскаго, хранящимся въ Моск. Арх. Мин. Ин. Д., Оболенскiй также 

весь архивскiй Сборникъ за исключенiемъ позднѣйшихъ русскихъ вставокъ и дополненiй приписывалъ Григорiю. Вотъ какiя 
бумаги кн. Оболенскаго числятся – хотя на лицо оказались не всѣ – относительно Григорiя: картонъ 5, связка 12 – д) сличенiе 
пергаменной псалтири съ Острожской Библiей и Сборникомъ Григорiя презвитера. Картонъ 6, связка 14 – а) матерiалы къ 
бiографiи Григорiя  презвитера, и  б) сличенiе текста нѣкоторыхъ мѣстъ библейскихъ книгъ съ Изборникомъ Григорiя.“ 

26 Вж. моите бележки в първата част от изследването, с. 21, бел. 46-50. 
27 Екземплярът в Берлинската държавна библиотека имаше до неотдавна оригиналната подвързия на тази книга, 

в която тя е съединена с книгата на княз Михаил Оболенски от 1870 година, съдържаща 96 стр. + 2 табла. Тук трябва 
да се отбележи изрично, че книгата от 1875 година е със заглавие «Изслѣдованiя и замѣтки князя М. А. Оболенскаго 
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вувание читателят може да се увери от електронния каталог на Берлинската държавна библиотека28 и от 
поместените тук репродукции от заглавната страница и от съдържанието.  

От думите на Евсеев може да се съди, че по време на неговия оглед в бившия Главен архив на 
Министерството на Външните работи в Москва ръкописът на Оболенски – или поне част от него – не е 
бил унищожен, но са липсвали явно и някои части, за да може той да прецени, че тези материали не са 
пълни („на лицо оказалосъ не все“). Ако обаче читателят се вгледа внимателно в описа на наличните 
материали, даден тук в бел. 23, и го сравни със съдържанието на книгата, представено на по-следващата 
страница както заглавния лист във факсимиле29, но и с факсимилетата в приложението той не може да не 
се замисли върху тъй лаконичните бележки на „прочутия руски библеист“ относно тяхното съдържание 
и сигурно ще си извади съответното заключение за „безпристрастието“ на този изследовател, но и за 
неговите „научни“ методи. 

И при най-повърхностен преглед на репродуцираното върху по-следващата страница във факсимиле  
съдържание («оглавление») на книгата на княз Михаил Оболенски дори читателят-неспециалист ще 
забележи, че в нея се разглеждат някои от най-важните и най-оспорваните от изследователите въпроси, 
включващи не само теми, непосредствено свързани с Архивния сборник, но и с българската и руската 
стара история и предистория, с писмеността на нашия народ и с преводите на Светото Писание, а така 
също и с летописите ни. Но ще забележи, че там става въпрос и за сравнение («сличенiе») текста на 
Светото Писание според Сборника на Григорий (т.е. Архивния сборник) и т.нар. Острожка Библия от 
1580 година – т.е първата руска печатна Библия. А там също ще прочете за публикация на текстове от 
Светото Писание, „äîêàçâàùè, ÷å ñòàðîçàâåòíèòå êíèãè ñà ïðåâåäåíè îò åâðåéñêè åçèê“. Този въпрос беше вече 
засегнат набързо в първата част на това изследване,30 а в приложение към тази част се дават още 18 
страници във факсимиле – и тези факсимилета не предават „предположенията“ и „мненията“ на автора, 
княз Михаил Оболенски, а съдържат примери, в повечето случаи без коментарии, доказващи тезата му.31 
И тъй като тези въпроси са непосредствено свързани с областта на изследванията на „библеиста“ Евсеев, 
но отразяват становище, диаметрално противоположно на становището на съвременната наука, представ-
лявано и застъпвано от него, на читателя няма да бъде трудно да разбере защо авторът на статията ги 
разглежда тъй повърхностно и ги заобикаля, без дори да обясни за какво става там въпрос – още повече, 
че му е било добре известно, че книгата на Оболенски е била унищожена и не може да възкръсне. Но 
също ще разбере някои от причините за унищожаване книгата на княз Оболенски, както и за написване 
статията на Евсеев, „свидетелствуваща“, че такава книга не е имало – ако имаше такава книга, това не 
можеше да не знае тъй ерудираният и начетен „библеист“ и „най-голям капацитет по всички въпроси, 
свързани с Григорий“, като какъвто го атестира Кирило-Методиевската енциклопедия. А намерените от 
него „кабинетные бумаги“ в „картонъ 5 и картонъ 6“ явно не са заслужили дори неговото внимание. Ами не-
споменатите «картон 1, картон 2, картон 3 и картон 4»? Дали са били изхвърлени на боклука? Във всеки 
случай поне съдържащите се в „картонъ 5 сличенiя пергаменной псалтири съ Острожской Библiей и Сборникомъ 
Григорiя презвитера“ и в „картонъ 6 связка 14 – а) матерiалы къ бiографiи Григорiя презвитера, и б) сличенiе текста 
нѣкоторыхъ мѣстъ библейскихъ книгъ съ Изборникомъ Григорiя“ изпълват в издадената през 1875 и (очевидно 
не напълно) унищожена малко след това книга над 400 страници голям формат (in quatro). А 
изследванията на княз Михаил Оболенски, завеждал в течение на четири десетилетия Главния архив на 
Министерството на Външните работи в Москва, не се състоят от голословни популистични твърдения и 
общи предположения, като фразите на много голяма част от руските и съветските „специалисти“. Те 
представляват фундирани с автентични доказателства научни тези, които могат да бъдат оспорени само 
със средствата и аргументите на цензорите, прилагани с успех в течение на много векове – и с псевдо-
научни статии, като тези на Евсеев и Истрин. 

От думите на Евсеев може да се съди, че по време на неговия оглед в бившия Главен архив на 
Министерството на Външните работи в Москва ръкописът на Оболенски – или поне част от него – не е 
бил унищожен, но са липсвали явно и някои части, за да може той да прецени, че тези материали не са 
пълни („на лицо оказалосъ не все“). Такива изглежда са били и основанията на Евсеев: с тази дезин-
формация да отклони общественото внимание от изследванията на княз Оболенски, а и от неговата 
унищожена от цензурата книга, за която не е възможно никой да не е знаел нищо. 

                                                                                                                                                         
по русскимъ и славянскимъ древностямъ. Приложенiе къ сочиненiю его:„О первоначальной русской лѣтописи“, 
Москва, 1870»; на нея няма отделно и издадено специално за нея разрешение (дозволенiе) от цензурата («imprima-
tur»). Дали по този начин се е целяло заобикалянето на цензурата – и също дали това е отчетено от цензурата и е 
имало за последствие пълното унищожаване на тиража, днес е трудно да се прецени. 

28 Интернетен адрес: http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=Obolenskij,+Michail/IMPLAN.  
29 Вж. факсимилетата на с. 9 и 11.  
30 Пак там, с. 27-32.  
31 Също, с. 20-33. 

 14

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=Obolenskij,+Michail/IMPLAN


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заглавен лист от книгата на княз Михаил Оболенски 

 15



Ако обаче читателят се вгледа внимателно в описа на наличните материали, даден тук в бел. 23, и го 
сравни със съдържанието на книгата, представено на следващата страница, както и заглавния лист във 
факсимиле32, но и с факсимилетата в приложение 2, той не може да не се замисли върху тъй лаконичните 
бележки на „прочутия руски библеист“ относно тяхното съдържание и сигурно ще си извади съответното 
заключение за „безпристрастието“ на този изследовател, но и за неговите „научни“ методи. А въпросът 
за превода на части от Библията от нейния еврейски оригинал, а не от Септуагинта, въпреки нало-
женото по този въпрос табу от страна на богословите, е разглеждан многократно в миналото, но и през 
последните десетилетия, а сигурно ще представлява и важна тема за богословите и историците също през 
следващите години – и то не на последно място въз основа на изследванията на княз Оболенски, от които 
тук се дават в приложение съответните негови примери във факсимиле. На този проблем ще се спрем и 
ние по-нататък, защото той е в най-тясна връзка не само с ранното християнство по нашите земи и 
дейността на Урфил – Учителя на гетите, а и във връзка с продължилия много векове процес за създаване 
на богослужебна литература и за съответната писменост на нашия народ.33

 
В същия дух Евсеев цитира и по-нататък34 Оболенски според публикацията му от 1853 година, 

където той отнася „приписката на Григорий“ към превода на Хрониката на Йоан Малала, макар и в кни-
гата си от 1875 година вече да свързва името му в „приписката“ на първо място със съставителството на 
сборника. И това Евсеев трябва да знае много добре, защото несъмнено се е занимавал детайлно с из-
следванията и бележките на Оболенски в неговите „êàáèíåòíè áóìàãè“. На този възглед на Оболенски 
Евсеев ще се спре по-долу подробно, но тук отбелязва, че твърдението му има за основа „ïðåäîâåðÿâàíå â 
åäèíñòâîòî íà ñúñòàâà è ïðåâîäà íà Ìàëàëà“, към които той, Евсеев, се отнася с резерви. А това мнение на 
Оболенски вече си било проправило пътека в научната литература и било възприето повсеместно, между 
другото от архим.  Филарет35, Иречек36, Голубински37 и Владимиров38. 

Също тъй подробно, както становището на Оболенски, Евсеев разглежда и становището на архим. 
Леонид по отношение на «приписката»: „Îáñòîéíî è ñúáëàçíèòåëíî (заманчиво) е èçòúëêóâàë Ãðèãîðèåâàòà 
«ïðèïèñêà» íåéíèÿò ñëåäâàù òúëêóâàòåë, àðõèì. Ëåîíèä. Íàïðàâî è íåïîñðåäñòâåíî òîé ÿ îòíàñÿ êúì ïðåâîäà íà 
êíèãèòå Öàðñòâà,  ïðåä êîèòî òÿ ñòîè. Êíèãèòå Öàðñòâà, ñìÿòà àðõèì. Ëåîíèä, íàïúëíî ñúîòâåòñòâàò íà îíåçè «îáðàçè 
îò Íîâèÿ Çàâåò», çà êîèòî ãîâîðè «ïðèïèñêàòà», a ïî õàðàêòåðà íà ïðåâîäà, ïî-ìàëêî ñòàðèíåí è íå òúé ñúâúðøåí, 
êàêòî Ïåòîêíèæèåòî, êíèãèòå Èñóñ Íàâèí, Ñúäèè è Ðóò, òå ñúâïàäàò ñ âòîðè÷íèÿ ïðåâîä íà Ñâåòîòî Ïèñàíèå, èçâúð-
øåí ïðè Ñèìåîí. Íî äåéíîñòòà íà Ãðèãîðèé íå ñå å îãðàíè÷èëà ñ ïðåâîäà íà êíèãèòå Öàðñòâà. Ñïîðåä Ëåîíèä è öåëèÿò 
Àðõèâåí ñáîðíèê, ñ ïúëíèÿ îáåì íà ïàìåòíèöèòå, îòáåëÿçàíè â íåãîâîòî îãëàâëåíèå, ñúñòàâëÿâà òðóä íà Ãðèãîðèé. Ïî 
òàêúâ íà÷èí íà Ãðèãîðèé ïðèíàäëåæè, îñâåí ïðåâîäà íà êíèãèòå Öàðñòâà, ñúùî òàêà è ïðåâîäúò èëè ðåäàêòèðàíåòî íà 
à) Òúëêîâíèÿ Àïîêàëèïñèñ, á) Õðîíîãðàôà, íàðè÷àí Åëèíñêè è Ðèìñêè ëеòîïèñ, â) Ñáîðíèêà, èçâåñòåí ó íàñ ïîä íàçâàíèåòî 
Ñâåòîñëàâîâ, ã) Ñáîðíèêà Ï÷åëà, ä) Õðîíèêàòà íà Ìàëàëà, à îñâåí òîâà è æ) Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë. Îñíîâàíèÿ çà 
ïðèïèñâàíåòî íà Ãðèãîðèé ñúñòàâÿíåòî íà òàêúâ «Èçáîðíèê» Ëåîíèä íå ïðèâåæäà. Íåãî ÿâíî ãî å ñúáëàçíÿâàëî – êàêòî 
ïî-ðàíî êíÿç Îáîëåíñêè – èìåòî íà Ãðèãîðèé â ñðåäàòà íà òúé ãîëåìèÿ è îáåìèñò Ñáîðíèê. Ñàìî çà îòíàñÿíåòî êúì 
ðúêàòà íà Ãðèãîðèé Õðîíèêàòà íà Àìàðòîë àðõèì. Ëåîíèä äàâà íÿêîè äàííè: 1) Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë â 
Ëýòîï¸ñåöú Ðyññê¸õú Öàðå¸… – ðàñêàçúò çà æåíîëþáièåòî íà êíÿç Âëàäèìèð â åçè÷åñòâîòî ìó ñå ïðèïèñâà íà 
Ãðèãîðèé: ‘ÿêîæå Ãð¸ãîði …̧ âú ëýòîï¸ñàíü¸ ðå÷å’; 2) â Òðîèöêèÿ ïðåïèñ íà Õðîíèêàòà íà Àìàðòîë, íà ðèñóíêàòà â 
íà÷àëîòî íà ðúêîïèñà, å íàïèñàíî ñ íàé-äðåáíè áóêâè ñ áÿëà áîÿ âúðõó ÷åðåí ôîí: «ìíîãîãðýøíû …̧ ïðåçâ¸òåðú Ãðèãîði …̧». 
Íå ìîæå äà íå ñå çàáåëåæè, ÷å èçâîäèòå íà àðõèì. Ëåîíèä ñòðàäàò îò íåäîêàçàíîñò. Íàé-ãëàâíîòî, êîåòî àðõèì. Ëåîíèä 
ïðèïèñâà íà Ãðèãîðèé, ïðåâîäúò íà êíèãèòå Öàðñòâà, ïî íèêàêúâ íà÷èí íå ìîæå äà ñúîòâåòñòâà íà îïèñàòåëíîòî 
îïðåäåëåíèå çà òðóäà íà Ãðèãîðèé â „ïðèïèñêàòà“, ÷å Ãðèãîðèé ïðåâåë êíèãèòå íà Ñòàðèÿ Çàâåò, êîèòî äàâàò îáðàçè íà 
Íîâèÿ Çàâåò. À êàêâè îáðàçè íà Íîâèÿ Çàâåò ìîãàò äà ñå íàìåðÿò â èñòîðè÷åñêîòî ïîâåñòâóâàíèå â êíèãèòå Öàðñòâà? 
Õðèñòèÿíñêàòà ýêçåãåòèêà íèêîãà íå å çíàåëà çà íèêàêâè îáðàçè îò Íîâèÿ Çàâåò â êíèãèòå Öàðñòâà. Â òÿõíîòî 
èçëîæåíèå âèíàãè ñà âèæäàëè èñòîðèÿòà íà èñòèíñêîòî èñòîðè÷åñêî áèòèå íà þäåéñêèÿ íàðîä îò âðåìåòî íà öàðåòå, 
áåç êàêâîòî è äà å íåãîâî òèïîëîãè÷ñåêî îòíîøåíèå êúì Íîâèÿ Çàâеò.  
 
 

                                                 
32 Вж. факсимилетата на с. 9 и 11.  
33 Вж. моята студия: Урфил – Учителят на гетите в: Асен Чилингиров, Готи и гети. Изследвания по история на 

културата ІІ, София: Ziezi ex quo Vulgares, 2008 (=Поредица Брегалница 3), с. 161-197. 
34 Пос. съч., с. 358 и сл.  
35 Обзоръ русской духовной литературы. Харьковъ, 1859,  изданiе дополненое, С.-Петербургъ, 1881. 
36 Константинъ Иречекъ, Исторія Болгаръ, Одесса, 1878. 
37 Е.Е. Голубинскій, Исторія русской церкви, I, 1, Москва, 21901, с. 900 – Репринт: The Hague: Mouton, 1969 

(=Slavistic printings and reprintings 117,1). 
38 П. В. Владиміровъ, Древная русская литература Кіевскаго періода XI-XIII в., Кіевъ, 1901. 
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На това място трябва да прекъснем за малко изложението на Евсеев. Твърдението му, че „Õðèñòèÿí-
ñêàòà åêçåãåòèêà íèêîãà íå å çíàåëà çà íèêàêâè îáðàçè [Евсеев има предвид образци] çà Íîâèÿ Çàâåò â êíèãèòå 
Öàðñòâà“ не може да бъде отминато без да се обърне изрично внимание върху неговата погрешност. 
Защото именно посочването на последиците от непослушанието и противенето на юдейския народ пред 
Волята Божия, което ще открием при цялата раннохристиянска богословска литература, оправдава включ-
ването на тази част от неговата история като задължително четиво за християните – за пример и поука. 
На тази екзегетика се опират и българските средновековни богослови, като се започне още от Йоан Екзарх 
с неговия Седмоднев, тя стои в концепцията на историческата част от Симеоновия Ñúáîðí¸êú, започваща 
с Творението и завършваща с възмездието над юдеите в Юдейската война, с разказаза която която завършва и 
тази историческа част. Съвременното богословие не познава друг труд – респективно сборник от истори-
чески трудове – в който тази идея да е прокарана тъй праволинейно и последователно. И ако Евсеев не е 
могъл да разбере Божия Промисъл по времето когато е писал статията си, в следващите две десетилетия 
трябва да го е разбрал, макар и да му е било спестено да премине през целия път на чистилището, който 
ще преминат много от неговите колеги. 

В цитирания текст от статията на Евсеев ударението пада върху основната концепция на историчес-
ката част от Цар Симеоновия Ñúáîð¸¸êú – или по-скоро на запазените от нея фрагменти в Архивния 
сборник. Тъй като с нея ще се занимаем по-нататък подробно, тук трябва да засегнем едно друго важно 
негово изказване във връзка с времето и автора на превода на четирите книги Царства – а върху тази тема 
ще възникнат през следващите десетилетия, чак до сега, много дискусии, без при тях да се наложи едно 
общоприемливо решение. Евсеев опонира на предположението, изказано от архим. Леонид, съгласно ко-
ето „ïî õàðàêòåðà íà ïðåâîäà, ïî-ìàëêî ñòàðèíåí è íå òúé ñúâúðøåí, êàêòî Ïåòîêíèæèåòî, êíèãèòå Èñóñ Íàâèí, Ñúäèè 
è Ðóò [...] ñúâïàäàò ñ âòîðè÷íèÿ ïðåâîä íà Ñâåòîòî Ïèñàíèå, èçâúðøåí ïðè Ñèìåîí“, като се свързват с „äåéíîñòòà 
íà Ãðèãîðèé“, макар и тя да „íå ñå å îãðàíè÷èëà ñ ïðåâîäà íà êíèãèòå Öàðñòâà“.  

Тук, както и в много други твърдения и забележки от известни автори – богослови и езиковеди – през 
следвашите десетилетия ще срещнем многократно противопоставянето на качествата на превода в отдел-
ните части на Библията и по-точно на преводите на Петокнижието и на четирите книги Царства, което те 
всички, без изключение, отнасят за сметка на времето, по което е изпълнен превода. И всички те едно-
гласно повтарят, че характерът и езика на превода на тези четири книги са несравними с езика, но също и 
с художественото въздействие, свойствени за превода на Петокнижието, от които се усеща „духа на една 
дълбока древност“, без да вземат под внимание обстоятелството, че приписвания на славянските просве-
тители превод на Петокнижието в този случай не може да бъде повече от пет-шест десетилетия по-стар. 
И без дори да се замислят, че колкото динамични и да са били тогава времената, тези пет или шест десе-
тилетия не могат с нищо да оправдаят такова светкавично развитие на езика, който при това не носи ни-
какви следи от обедняване и профаниране, на което са изложени всички човешки езици, в резултат от со-
циологически, етнически и политически промени. И тъкмо този проблем ще се превърне през следващи-
те десетилетия в костеливия орех за славистиката, която и до днес не може да обясни задоволително тъй 
много несъответствия в представите на филолозите относно същността, възникването и развитието на 
българския език, но и съотношението му спрямо останалите „славянски“ езици, притежаващи различна 
лексика, фонетика и граматика от българския, приемайки обаче не само неговата писменост, но също и 
книжнина, колкото те и трудно да се адаптират от тях.39

  
В този дух Евсеев продължава: „Àðõèì. Ëåîíèä ïîñî÷âà ïî-ìàëêàòà äðåâíîñò íà ïðåâîäà íà êíèãèòå Öàðñòâà è 

ïî-íèñêèòå íåãîâè äîñòîéíñòâà â ñðàâíåíèå ñ ïúðâîíà÷àëíèÿ – ñïîðåä íåãîâîòî ìíåíèå – ïðåâîä íà Ïåòîêíèæèåòî. Íî 
îò òóê íå òðÿáâà äà ñå çàêëþ÷àâà çà ïðèíàäëåæíîñòòà íà ïðåâîäà íà êíèãèòå Öàðñòâà íà Ãðèãîðèé, òúé êàòî íå ìîæå 
äà áúäå óñòàíîâåíà íèòî äðåâíîñòòà íà ïðåâîäà íà Ïåòîêíèæèåòî, íèòî ïðèíàäëåæíîñòòà íà òîçè ïðåâîä íà ïúðâî-
íà÷àëíèòå ñëàâÿíñêè ïðåâîäà÷è ïðåäè âðåìåòî íà Ãðèãîðèé. È äàæå íàïðîòèâ: ñïîðåä ïðîó÷âàíèÿòà íà ñúâðåìåííèòå 
èçñëåäîâàòåëè, ïðåâîäúò íà Ïåòîêíèæèåòî íå ìîæå äà ñå îòíåñå ïðåäè âðåìåòî íà öàð Ñèìåîí. Òàêà ÷å ïðèïèñâàíåòî 
íà Ãðèãîðèé íà ïðåâîäà íà öåëèÿ òàêà íàðå÷åí «Ãðèãîðèåâ Èçáîðíèê» ñïîðåä àðõèì. Ëåîíèä, êàêòî âå÷å îòáåëÿçàõìå, ñ 
íèùî íå å îáîñíîâàíî. Îïèòèòå äà ñå äîêàæå, ÷å Ãðèãîðèé å ïðåâåë Õðîíèêàòà íà Àìàðòîë, ñúùî ñà ìàëêî îáîñíîâàíè: 
åäèíñòâåíèÿò íàó÷åí ìåòîä çà óñòàíîâÿâàíå òúæäåñòâîòî íà ïðåâîäà÷à íà êíèãèòå Öàðñòâà è íà Õðîíèêàòà íà 
Àìàðòîë, ñðàâíÿâàíåòî åçèêà íà ïðåâîäà, ïðè àðõèì. Ëåîíèä íå å çàñåãíàò. Ñúùî òàêà íå å íàïðàâåíî ñúîïîñòàâÿíå 
ìåæäó âëèçàùèòå â «Èçáîðíèêà» ïàìåòíèöè ñ íåñúìíåíî ïðèíàäëåæàùèòå, ñïîðåä àðõèì. Ëåîíèä, íà ïåðîòî íà Ãðèãîðèé, 
òàêà ÷å íÿìà îñíîâàíèÿ äà ñå ãîâîðè ñåðèîçíî çà ó÷àñòèåòî â ïðåâîäà íà òåçè ïàìåòíèöè ñàìî íà åäèí ïðåâîäà÷. À àêî 
àðõèì. Ëåîíèä ïðèïèñâà íà Ãðèãîðèé â ñâúðçâàíèÿ ñ íåãîâîòî èìå «Èçáîðíèê» ñàìî äåéíîñòòà íà ñúñòàâèòåë-ðåäàêòîð, 
çà òàêîâà çàêëþ÷åíèå ïðèïèñêàòà â àðõèâíèÿ Ñáîðíèê íå äàâà îñíîâàíèÿ: ïðèïèñêàòà ãîâîðè îïðåäåëåíî çà èçâåñòíà 
ïðåâîäà÷åñêà, a íe ðåäàêòîðñêà äåéíîñò íà Ãðèãîðèé.“40  

                                                 
39 На този въпрос ще се спрем подробно малко по-нататък в настоящото изследване. 
40 Пос. съч., с. 358 и сл.   
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В статията си Евсеев се спира по-подробно и на становището на Истрин относно тълкуванието на 

«приписката», изложено в книгата му от 1893 година41, което, според него, представлява „ïîñëåäíîòî 
íàó÷íî ìíåíèå çà äåéíîñòòà íà Ãðèãîðèé“ – публикацията на А.А. Шахматов от 1899 година, той очевидно не 
счита за научна,42 също както и публикацията на П. В. Владимиров,43 който според него само повтаря 
изводите на архим. Леонид и B. M. Истрин: „Ïîñëåäíîòî íàó÷íî ìíåíèå çà äåéíîñòòà íà Ãðèãîðèé å èçêàçàíî îò 
Â. Ì. Èñòðèí. Òî íå å íîâî, à ïîâòàðÿ èçâîäèòå íà åäèí îò ïúðâèòå èçñëåäîâàòåëè íà ïðèïèñêàòà è íà Àðõèâíèÿ ñáîðíèê, 
êíÿç Îáîëåíñêè, îòíàñÿùè ïðåâîäà íà Õðîíèêàòà íà Ìàëàëà íà Ãðèãîðèé. Êàòî äîêàçàòåëñòâà ñå ïðèâåæäàò ñëåäíèòå 
ñúîáðàæåíèÿ: òâúðäåíèåòî  íà àâòîðà íà ïðèïèñêàòà, ÷å òîé ïðåâåë «êí¸ãû Çàâýòà Áîæià âåòõàãî, ñêàçàþùå îáðàçû 

íîâàãî Çàâýòà, ¸ñòèíy ñyùy» – ñïîðåä ìíåíèåòî íà Èñòðèí, òîâà òðÿáâà äà ñå ðàçáèðà â ñìèñúë, ÷å Ãðèãîðèé ïðåâåë 
íå êíèãèòå íà Ñâ. Ïèñàíèå íà Ñòàðèÿ Çàâåò, â ÷èÿòî èñòèíîñò íèêîé íå ñå ñúìíÿâà, a íåùî «ìèðñêî, åçè÷åñêî», íåùî, 
êîåòî ïî ñâîÿ õàðàêòåð ñå íóæäàåëî îò ñïåöèàëíà çàâåðêà îò ñòðàíà íà ïðåâîäà÷à çà íåãîâàòà èñòèíîñò. Òàêîâà 
ïðîèçâåäåíèå, íóæäàåùî ñå îò ñïåöèàëíà ïðåïîðúêà çà íåãîâàòà äîñòîâåðíîñò (ñyùàÿ ¸ñòèíà), ìîæåëà äà áúäå 
äåéñòâèòåëíî ñúáëàçíÿâàùàòà ïîâåñò íà Ìàëàëà – íàïðèìåð ðàçêàçúò çà Òðîÿ è äð. ïîäîáíè. Òåçè êíèãè íå ñå íàçîâàâàò 
îò ïðåïèñâà÷à èì òàêà, ÷å òåõíèòå çàãëàâèÿ äà ìîãàò äà ñå îòíàñÿò êúì îáèêíîâåíèòå êíèãè (êíèãèòå íà Ñòàðèÿ 
Çàâåò Áîæèé), è Â. Ì. Èñòðèí èçìåíÿ ïðèïèñêàòà ïî ñâîåìó: òîé èçïóñêà â ïðèïèñêàòà åïèòåòà «Áîæià» è êíèãèòå íà 
Ñòàðèÿ Çàâåò â ïîäíîâåíàòà ïî òîçè íà÷èí ãëîñà âå÷å ñ èçâåñòíî ïðàâî ìîãàò äà áúäàò îòíåñåíè êúì èñòîðè÷åñêèòå 
êíèãè: òà íàëè è ñúáëàçíÿâàùèòå ðàçêàçè çà åçè÷åñêàòà äðåâíîñò ñå èçëèâàò âú ðóñëîòî íà äîõðèñòèÿíñêàòà åïîõà è ñà 
â øèðîêèÿ ñìèñúë íà äóìàòà êíèãè íà Ñòàðèÿ Çàâåò... Íî êàêâè îáðàçè íà Íîâèÿ Çàâåò äàâà Õðîíèêàòà íà Ìàëàëà? Àâòî-
ðúò ñå ñúãëàñÿâà, ÷å â ðàçêàçèòå íà Ìàëàëà íÿìà íèùî òèïîëîãè÷íî („ïðîîáðàçóâàùî“) çà Íîâèÿ Çàâåò (Àëåêñàíäðèÿ, 
ñ. 356). È çà äà äàäå íÿêàêâî îáÿñíåíèå çà äóìèòå «îáðàçû Íîâàãî Çàâýòà», той ïðåäëàãà îòíîâî äà ñå èçìåíè «ïðè-
ïèñêàòà»: ‘íå ìîæå ëè – ïèòà òîé – äóìàòà «îáðàçû» äà ñå ïðèåìå òóê â ñìèñúë «îáðàçåö», «ïðèìåðú»?’ È ïðèäàâà íà 
«ïðèïèñêàòà» ñëåäíèÿ ñìèñúë: «Åòî èñòîðèÿòà íà åâðåéñêèÿ íàðîä» (òàêàâà èñòîðèÿ óæ ñå äàâà â àðõèâíèÿ Õðîíîãðàô). 
«Íåêà òÿ äà ñëóæè çà ïðèìåð íà õðèñòèÿíñêèòå íàðîäè: åâðåéñêîòî öàðñòâî, âúçíèêíàëî îò íèùî, ñ Áîæèÿ ïîìîù å 
ïîñòèãíàëî ìîãúùåñòâî, íî â êðàÿ íà êðàèùàòà áèëî óíèùîæåíî çàðàäè ñâîèòå äåÿíèÿ – òîâà ìîæå äà ñå ñëó÷è è ñ 
õðèñòèÿíñêèòå íàðîäè». Íåî÷àêâàíî çàêëþ÷åíèå! Ñúáëàçíÿâàùèòå ïîâåòñòâóâàíèÿ íà Ìàëàëà, òúé ïðåïîðú÷âàíè îò 
òåõíèÿ ïðåïèñâà÷ – ñïîðåä ìíåíèåòî íà Â. Ì. Èñòðèí – ñå îêàçâàò íåñïîñîáíè äà ïðåäñòàâÿò íÿêàêúâ îáðàçåö çà Íîâèÿ 
Çàâåò è àâòîðúò îòíîâî ïðèâåæäà çà îáÿñíåíèå íà ïðèïèñêàòà ñúùèíñêèòå êíïãè íà Ñòàðèÿ Çàâåò Áîæè“44.  [...] 
„Àâòîðúò [Èñòðèí] ïðåäëàãà çà îáÿñíåíèå íà ïðèïèñêàòà è äðóãî, ñúâñåì íîâî ñúîáðàæåíèå. «Ïðèïèñêàòà» – çàÿâÿâà 
òîé – å ïîâðåäåíà îò êîïèñòà. Íåéíîòî íà÷àëî – êí¸ãû çàâýòà áîæià âåòõàãî, ñêàçàþùå îáðàçû íîâàãî çàâýòà, 

¸ñò¸íy ñyùy – òðÿáâà äà ñå ïîñòàâè ïðåä êíèãèòå Ìîéñååâè, â íà÷àëîòî íà ñâåùåíèÿ òåêñò. À íåéíèÿò êðàé, îò 
äóìèòå: «ïðåëîæåíûÿ îòú ãðå÷åñêàãî ÿçûêà» è ò.í. òðÿáâà äà ñå ïîñòàâè íåïîñðåäñòâåíî ñëåä îãëàâëåíèåòî íà  Õðî-
íèêàòà íà Ìàëàëà è äà ñå ÷åòå ïî ñëåäíèÿ íà÷èí: «Изложенiе Iоанна бывшаго отъ Антiохiйскаго великаго града Сирiи 
Малыя о лѣтѣхъ мiру; преложено отъ греческаго языка въ словенскiй при князи болгарстемъ Симеонѣ» è ò.í. Ñ òîçè 
ñè äîâîä çà ãðåøêà íà êîïèñòà, àâòîðúò ñå îòêàçâà îò ñâîèòå ïðåäèøíè ñúîáðàæåíèÿ, êàòî ïðåäëàãà âå÷å ïðèïèñêàòà 
äà ñå ðàçáèðà â àëåãîðè÷åí ñìèñúë, íî ïðîèçâîëúò íà êîïèñòà âñå ïàê ñè îñòàâà íåäîêàçàí.“ 

Както в бележките си относно изказването на Калайдович и архим. Леонид за смисъла на «припис-
ката», така и в бележките се за становището на Истрин по същия въпрос, Евсеев показва, че и сам той 
няма конкретна представа върху съдържанието и общата концепция на сборника-протограф, за които 
иска да наложи своето мнение, че те отговарят на най-обикновена компилация-сбирщина от разнородни 
текстове с всевъзможни «вставки», взети от тук, от там – а че това не е така показват и доказват с мно-
жество примери и тримата изследователи, Оболенски, Леонид и Шахматов, но го забелязва още Калай-
дович. И понеже основната концепция на сборника-протограф ще се окаже именно това, което го отли-
чава от десетките и стотици сборници със смесено и историческо съдържание във византийската про-
фанна литература, Евсеев иска със статията си първо да я отрече – след като и средновековните руски 
«книжовници» не могат да я разберат и оценят, а преди тях с разкъсването на българския оригинал през 
ХІ век ще бъде посегнато първо върху неговата цялост, за чиято пълна реконструкция днес ни липсват 
някои от най-съществените му части. В този смисъл той предава накрая на прегледа си относно «при-

                                                 
41 В. Н. Истринъ, Александрія русскихъ хронографовъ,  с. 317-358. 
42 При това Шахматов в статията си избягва да засегне проблемите за авторството и съставителството на 

«Българската средновековна енциклопедия», без изобщо да спомене името на Григорий. По същия начин той през 
следващите две десетилетия до смъртта си в 1920 година ще се държи на почетно разстояние от особено «парли-
вите» въпроси и нито веднаж няма дори да се опита да пипне «нагорещено желязо», като ще остави това да вършат 
неговите трима най-близки ученици и сътрудници, първият от които ще успее навреме да се измъкне в своята 
«историческа» родина, вторият ще бъде разстрелян в 1938 година, а третият след «помилването му» от дългогодиш-
на каторга ще приеме колаборацията със съветската власт, ако и внимателният разбор на неговите научни приноси за 
руската национална кауза да поставя под въпрос тази негова «патриотична» дейност. 

43 Пос. съч. (вж. по-горе, бел. 33). 
44 Пос. съч., с. 356 и сл. 
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писката» и нейните тълкувания от другите изследователи и мнението на Ватрослав Ягич45, че тя е във 
връзка с Тълковната палея. От това свое мнение Ягич по-късно сам се отказва и повече не го подържа. 
Туй е известно на Евсеев, но той отбелязва мнението на Ягич, защото омаловажава значението на Григо-
рий за съставянето на сборника и това ще подсили и оправдае съответното становище на Евсеев. 

 
След привеждането на чуждите и според него неправилни и необосновани мнения за тълкуването на 

«приписката», Евсеев предлага и своето тълкувание: „Ãðèãîðèé ïðåâåæäàë ïî íàðåæäàíå è ñëåäîâàòåëíî ïîä 
êîíòðîëà íà ,áîãîëþáåöà êíÿç Ñèìåîí’. Íå ìîæå äà ñå ïðåäïîëàãà, ÷å â òåêñòà íà ïðåâîäà ñè òîé å óïîòðåáÿâàë ñèìâî-
ëè÷íè, à íå êîíêðåòíè èçðàçè, òà ïî òàêúâ íà÷èí äà ïðåäñòàâè åçè÷åñêèòå ïðåäàíèÿ [áóêâàëíî «áàñíè»] çà êíèãè íà 
Ñòàðèÿ Çàâåò Áîæèé, çà «¸ñò¸íy ñyùy». Çà òàêîâà êîùóíñòâåíî [?] îòíîøåíèå êúì ñâåùåíèòå êíèãè íèòî ó Ñèìåîí, 
íèòî ó Ãðèãîðèé å èìàëî ïîäáóäè. Ïðåêèÿò ñìèñúë íà ïðèïèñêàòà ãîâîðè, ÷å Ãðèãîðèé å ïðåâåë êíèãè îò Ñòàðèÿ Çàâåò. È 
òóê âúïðîñúò: ,êîè êíèãè?’ âå÷å ñå ðåøàâà ñúâñåì îïðåäåëåíî îò äóìèòå íà ïðèïèñêàòà: Ïðåâåæäàíè ñà êíèãèòå îò 
Ñòàðèÿ Çàâåò ñ òèïîëîãè÷íà («ïðîîáðàçîâàòåëüíàÿ») âðúçêà ñ Íîâèÿ Çàâåò. Çà áèáëåèñòà [sic!] íå ìîæå äà èìà íèêàêâî 
ñúìíåíèå, ÷å òóê ñå ïîäðàçáèðàò Ìîéñååâèòå êíèãè [Ïåòîêíèæèåòî] è îíåçè îò íàé-ñòàðèòå êíèãè íà Ñòàðèÿ Çàâåò 
Áîæèé, êîèòî èìàò çíà÷åíèå çà õðèñòèÿíñêàòà òèïîëîãèÿ, ò.å. Èñóñ Íàâèí, Ñúäèè è Ðóò.46“ 

 
И Евсеев рекапитулира: „Ñëåäîâàòåëíî, ïðèïèñêàòà íà Ãðèãîðèé íèå ðàçáèðàìå â ñìèñúë íà óêàçàíèå çà íåãîâèÿ 

ïðåâîä íà Îñåìêíèæèåòî, ò.å. Ìîéñååâîòî Ïåòîêíèæèå, çàåäíî ñ êíèãèòå Èñóñ Íàâèí, Ñúäèè è Ðóò. Ñàìîòî ïîëîæåíèå 
íà ïðèïèñêàòà ïðåêðàñíî ïîòâúðæäàâà íàøàòà ìèñúë: ïðèïèñêàòà ñå íàìèðà â êðàÿ íà Îñåìêíèæèåòî è òîâà ñúâñåì íå 
ñå ñúãëàñóâà, êàêòî âå÷å âèäÿõìå îò ðàçáîðà íà ìíåíèÿòà íà àðõèì. Ëåîíèä è Â. Ì. Èñòðèí, íèòî ñ êíèãèòå Öàðñòâà, 
íèòî ñ Ìàëàëà: êíèãèòå Öàðñòâà ñà ðàçäåëåíè îò íåÿ ÷ðåç õðîíîãðàôñêèÿ ðàçêàç çà Òðîÿ ñ 20 ëèñòà, a íåéíîòî ìÿñòî 
ñðåä Õðîíèêàòà íà Ìàëàëà, ïîäèð îáøèðíàòà ñàìîñòîÿòåëíà âñòàâêà â òåêñòà íà Ìàëàëà îò îñåìòå íà÷àëíè êíèãè íà 
Ñòàðèÿ Çàâåò, ñúáóäèëî íåäîóìåíèå ó B. M. Èñòðèí è ïðåäèçâèêàëî íåãîâèÿ íàïðàçåí îïèò äà ÿ îòñòðàíè îò òàì íà 
äðóãî ìÿñòî èëè äà ÿ èçòúëêóâà â äðóã ñìèñúë è äà é ïðåäàäå äðóãî çíà÷åíèå. Íà ãðúöêè åçèê å èìàëî îòäåëíè êîäåêñè îò 
Îñåìêíèæèåòî, òàêèâà ñà èçâåñòíè è íà ñëàâÿíñêè. Ïðåâåäåíîòî íà ñëàâÿíñêè åçèê Îñåìêíèæèå èìàëî íàêðàÿ ïðèïèñêà 
íà ïðåâîäà÷à ñ äîñòàòú÷íî ÿñíè çà íåïðåäóáåäåíèÿ ÷èòàòåë áåëåæêè, ïîñî÷âàùè îáåìà íà ïðåâîäà, èìåòî íà ïðåâîäà÷à 
è îáñòîÿòåëñòâàòà, ñâúðçàíè ñ ïðåâîäà. Ïðè ñúñòàâÿíåòî íà Àðõèâíèÿ ñáîðíèê Îñåìèêíèæèåòî áèëî âêëþ÷åíî èçöÿëî è 
ïîñòàâåíî ñúñ çàâúðøâàùàòà ãî ïðèïèñêà â ñðåäàòà íà òåêñòà îò Õðîíèêàòà íà Ìàëàëà, çàìåíÿéêè íåéíîòî êðàòêî 
õðîíîãðàôñêî èçëîæåíèå íà ñòàðîçàâåòíàòà èñòîðèÿ äî âðåìåíàòà íà Öàðñòâàòà. Íÿêîëêî äóìè è çà Àðõèâíèÿ ñáîðíèê, 
ïîñëóæèë çàåäíî ñúñ ñâîÿ Âèëíþñêè áëèçíàê êàòî åäèíñòâåí èçòî÷íèê íà  ñâåäåíèÿ çà Ãðèãîðèé è çà íåãîâèÿ ïðåâîä. Çà 
èçñëåäîâàòåëÿ íà ñâåùåíèÿ ñëàâÿíñêè òåêñò òîçè ñáîðíèê å èçâúíðåäíî âàæåí. Â íåãî ñà ñå çàïàçèëè è âúðõó íåãî ñà 
îòêðèòè ñëåäèòå íà íàé-ñòàðèÿ ïúðâîíà÷àëåí ïúëåí ïðåâîä íà ïðîðî÷åñêèòå êíèãè, èçâúðøåí íåïîñðåäñòâåíî ñëåä 
ïðåâîäà íà ïàðèìèéíèÿ òåêñò è ñëåäîâàòåëíî ïðåäè Ñèìåîíîâèÿ ïðåâîä [Åâñååâ öèòèðà òóê ñâîÿòà ñòóäèÿ â  Èçâѣñòiÿ 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú 1899, àïðѣëü, X, ¹ 4]. Ñòàðèííîñòòà íà äðóãèòå íåáèáëåéñêè ÷àñòè â ïðîòîãðàôà íà 
Àðõèâíèÿ ñáîðíèêà îò XIII âåê ñúùî íå ïîäëåæè íà ñúìíåíèå. Åñòåñòâåíî, ïðåâîäúò îò âðåìåòî íà Ñèìåîí å ìîãúë äà 
âëåçå â òîçè ñáîðíèê ñ îùå æèâèòå ñè ñëåäè îò âðåìåòî íà ñâîÿòà ïîÿâà, êîèòî ñëåä òîâà, â îòäåëíèòå ìó ïðåïèñè 
íàïúëíî èç÷åçâàò.  

Ïî îòíîøåíèå íà åçèêà – äîêîëêîòî ìîæå â ñåãàøíî âðåìå äà ñå ñúäè çà åçèêà íà Ñèìåîíîâàòà øêîëà – îò âñè÷êè 
ðàçíîðîäíè ÷àñòè íà Àðõèâíèÿ ñáîðíèê ñàìî Îñìîêíèæèåòî ìîæå äà áúäå îòíåñåíî êúì Ñèìåîíîâñêèÿ òèï. Â Àðõèâíèÿ 
ñáîðèèê ìîæå äà ñå ïîñî÷àò òðè òèïà ñòàðèíåí åçèê: äâà, îòäàâíà çàáåëÿçàíè è íàñêîðî ÿðêî ïðîòèâîïîñòàâåíè åäèí íà 
äðóã îò ßãè÷ âúç îñíîâà íà èçñëåäîâàíèÿòà íà ñòàðèííèòå ïðåâîäè íà Ñâ. Ïèñàíèå. Òîâà ñà ïúðâîíà÷àëíèÿò, ñ ìíî-
æåñòâî ãðúöêè äóìè áåç ïðåâîä è ÿñíî îòðàçÿâàù êîíñòàíòèíîïîëñêàòà ëèòóðãè÷íà îáñòàíîâêà â ñúäúðæàíèåòî ñè è 
âòîðè÷íèÿò, ñúñ çàäúëæèòåëíà çàìÿíà íà íåïðåâåäåíèòå ãðúöêè äóìè ñúñ ñëàâÿíñêè, ñúñ ñâîåîáðàçíà ôðàçåîëîãèÿ è 
íåêîíñòàíòèíîïîëñêè, a àëåêñàíäðèéñêè ëèòóðãè÷åñêè îòåíúê â ãðúöêàòà ðåäàêöèÿ íà ñâåùåíèÿ òåêñò è íàêðàÿ òðåòè, 
íåîòáåëÿçàí îò ßãè÷, ïðåäñòàâëÿâàù ïî îòíîøåíèå íà íåãîâèÿ ðå÷íèê íåùî ïðîìåæäóòú÷íî, ñðåäíî, ìåæäó äâàòà 
ïúðâè òèïà, îùå íåäîñòàòú÷íî ïðîó÷åí. Êúì ïúðâèÿ òèï â Àðõèâíèÿ ñáîðíèê íèå îòíàñÿìå ÷àñòè îò ïðîðî÷åñêèòå 

                                                 
45 Ein Beitrag zur serbischen Annalistik mit literaturgeschichtlicher Einleitung. Archiv für slavischer Philolоlogie II 

Band, 5. 
46 Евсеев цитира на това място Посланието на апост. Павел към евреите, гл. 7-11, където са посочени следните 

старозаветни образи с новозаветни качества («новозавѣтного порядка»): Мелхиседек – образ на новия първосве-
щеник, старозаветното свещеничество и скинията – образи на богослужението и жертвеника в светилището («сени») 
на новозаветния храм, старозаветната жертва като праобраз на новозаветното изкупление чрез кръвта Христова; 
отделни лица: Авел, Енох, Ной, Аврам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей, Раав-блудницата, Гедеон, Варак, Самсон – 
праобрази на носителите на новозаветната вяра; Петокнижие, Исус Навин, Съдии (и Рут); от другите старозаветни 
лица апост. Павел споменава само двама – Давид и Соломон. Освен тях християнската екзегетика посочва още 
няколко «прототипа»: любовта между жениха и невестата в Песен на Песните, Книга на пророк Йона. В този смисъл 
Евсеев цитира руския екзегет епископ Михаилъ в Библейская Наука, ІІ, Пятокнижіе Моисеево, Тула, 1899, стр. 138: 
«åñëè ÷òî âú Âåòõîìú Çàâѣòѣ íóæíî ðàçñìàòðèâàòü, êàêú òèïú, òî ýòî èìåííî çàêîíú Ìîèñååâú, âú ñîâîêóïíîñòè åãî ðåëèãiîçíî-
îáðÿäîâûõú ó÷ðåæäåíié)». И добавя: „Èíòåðåñíî, ÷òî âú ñàìîìú àðõèâñêîìú Õðîíîãðàôѣ íà ë. 304b ìû íàõîäèìú è ïåðå÷åíü 
ïðîîáðàçîâú, êîòîðûé çàêàí÷èâàåòñÿ óïîìèíàíiåìú Ðààâè è Ðóqè“. 

 20



êíèãè è ïàðèìèéíèòå òåêñòîâå îò äðóãèòå êíèãè (Öàðñòâà, Áèòèå, Éîâ è äð.); êúì âòîðèÿ – Îñåìêíèæèåòî è êúì 
òðåòèÿ – êíèãèòå Öàðñòâà. Åçèêúò íà ïèñàòåëèòå îò âðåìåòî íà öàð Ñèìåîí – ñ èçêëþ÷åíèå íà îùå íåÿñíèÿ çà íàó-
êàòà åçèê íà Êëèìåíò – ñúâïàäà ñàìî ñ åçèêà îò âòîðèÿ òèï è ñ íèêàêúâ äðóã.“47

 
*  *  * 

 
И в рекапитулацията на своето изследване Евсеев изказва някои свои мисли и твърдения, които 

не могат да бъдат отминати без да им се обърне внимание и без противоречията в тях да се оставят 
неотбелязани. Напълно понятно е, че „библеистът“ Евсеев иска да види нещата само от своята гледна 
точка. Но историческата част от големия сборник на Григорий надхвърля тесните рамки на „библеис-
та“ и представя не само библейската история (която при това не свършва с възнесението на Христа и 
Деянията на апостолите, а има своето продължение в историческото съчинение на Йосиф Флавий) – 
но и в българската и руската история, които пък са тясно свързани и с европейската история от 
Троянската война и войните на Александър Македонски нататък. И тъкмо връзката на историческите 
произведения по между им в една обща концепция е това, което Евсеев или не може, или не иска да 
разбере. Защото ако приеме общата концепция, той не може да не приеме едновременното съставяне 
на сборника-протограф с всички негови части – а тъкмо на това искат да се противопоставят повечето 
руски автори, защото ако го приемат, ще трябва да се съгласят, че над 95 % от цялата „руска литера-
тура“ – както те наричат безбройните преписи от българския оригинал – води началото си от един 
единствен български сборник, донесен в Киевска Русия в средата на Х век. И че в такъв случай нито 
може да се говори за „руска литература“, нито за някакво творчество, а само за осемвековно препис-
ване на едни и същи текстове, писани при това на чужд и непонятен на преписвачите им език. 

В тясна връзка с датировката на отделните части на сборника, тъй както те са посочени в не-
говото оглавление, е датировката на самия сборник-протограф. През следващите 30 години основната 
цел и задача на Истрин ще бъде да докаже, че преводите на тези части са възникнали по различно 
време и то в твърде широки рамки от Х та чак до ХІV и ХV век. А и Евсеев (но и Истрин) ще трябва 
да признаят, че в цитатите от Библията при някои сборници, на първо място в Архивния сборник, се 
срещат някои места, предаващи този текст по стари протографи, които не са били съгласувани с 
унифицирания превод на Библията, прередактиран през ХV, ХІ и дори в началото на Х век. Че тези 
протографи не са били гръцки няма никакво съмнение – както е напълно изключено да се приеме 
изказаното от някои съветски изследователи в края на 1980-те години предположение, че преводите 
са направени през ХV и ХVІ век от еврейски език и то в Русия. Това предположение беше незабавно 
отхвърлено от американски и израелски изследователи, които се позоваха на текстовете в някои 
ранни руски преписи, предаващи най-старата версия на българските преводи.48 И тогава, естествено, 
се поставя въпросът: от къде са имали руските книжовници тези стари български преводи, щом са 
изпълнили „своите“ преводи през ХV и дори ХVІ век? И при това от гръцки оригинали, които никога 
не са съдържали такива текстове и каквито не е имало никога в Русия?  

Както вече беше многократно изтъкнато, Архивният сборник представлява препис от друг сборник от 
ХІІІ век, чието съдържание, но и обемът на съдържаните в него материали, не са идентични със състава и 
обема на българския сборник-протограф. Копистът от ХІІІ век не е имал на разположение първо-
началния текст на сборника-протограф, от който най-късно в началото на 1070-те години са били из-
хвърлени някои негови много важни части и това го е заставило да свърже по някакъв начин остана-
лия текст, като се погрижи доколкото му е възможно да запълни липсата и спои на места чужди по 
между им текстове – това се забелязва на много места, но е най-очебийно именно при прехода между 
ІV книга Царства и следващия текст във сборника, на което място, във вид на начална заставка, трябва 
да допуснем, че се е намирала и обширната бележка на Григорий, вмъкната от копистите произволно 
в текста на сборника. Но тук Евсеев допуска още едно важно противоречие. От една страна той 
говори за протографа на руския препис от ХІІІ век, като очевидно счита този протограф за доста-
тъчно старинен, за да съдържа в себе си текстове от Библията, които за него без всяко съмнение 
могат да бъдат непосредствено свързани с най-старите «славянски» преводи, т.е. според него отгова-
рящи на превода на Константин и Методий, без да съдържат следи от извършените през следващите 

                                                 
47 Евсеев препраща за подробности относно езика на Симеоновските писатели (от втория тип) към: V. Jagić, Zur 

Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. I-II, Wien, 1900; B. A. Погорýловъ, Псалтыри (Библіотека 
Московской Синодальной Типографіи. Вып. III, съ приложеніемъ статьи «О редакціяхъ славянскаго перевода 
Псалтыри». М. 1901), a така също и към неговото изследване върху старославянския превод на книгата на пророк 
Исая, С.-Петербургъ. 1897. За езика на Осемикнижието препраща към А. Горскiй / К. Невоструевъ, Описанiе 
славянскихъ рукописей Московской Синодальной библиотеки, І Священное писанiе, Москва, 1855 и Книга Бытія 
пророка Моисея въ древне-славянскомъ переводѣ. Издалъ A. B. Михайловъ, Вып. I, гл. I-XII, Варшава, 1900. 

48 На този въпрос ще се спрем подробно по-нататък в изследването. 
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векове и най-вече през ХV и ХVІ век нови редакции на текста. От друга страна именно в тези редове 
от студията на Евсеев съветските историци и филолози прочитат доказателството, че „руските“ пре-
води на всички отделни части от Архивния сборник са възникнали в Киевска Русия и в останалите 
„руски“ земи от средата на ХІ век и в течение на ХІІ до ХVІ век. Към тази датировка ще се придържа 
също и Истрин в течение на целия си живот, макар и с изследванията си да представи най-силните 
доказателства против собствената си теза. И прочетени по такъв начин, твърденията на Евсеев ще 
бъдат възприети и установени от руската, съветската и постсъветската историография като аксиоми, 
неподлежащи на критика. Но в студията си Евсеев никъде не споменава и дори не загатва за такава 
датировка, защото въз основа на нея той не би могъл да обясни откъде са попаднали в ръцете на 
съставителя на Архивния сборник части от най-стария първоначален превод на пророческите книги. А 
съветските автори до един твърдят, че разните варианти от Палеята и от Елински и Римски летопис, 
както и останалите съчинения, включени в Архивния сборник, са създадени в Русия въз основа на 
гръцки текстове. Но щом като „руските съставители“ са били толкова грамотни, защо не са превели 
от гръцки и пророческите книги? Или защо поне не са актуализирали техния превод, а това ще трябва 
да направят също български книжовници, напуснали заедно с Киприян родината си в края на ХІV 
век? И защо никой от съветските автори не се съобразява с това твърдение на Евсеев? Че то про-
тиворечи и на тезата на Истрин, че историческите компилации са съставени в Русия въз основа на 
гръцки оригинали, а не на българските им преводи! При това то е изказано от специалист по „древно-
руския“ език и то значително по-добре подготвен от Истрин!  

Със своята програмна статия Евсеев дава една година преди да излезе статията на Истрин49 указание 
как и в каква насока ще трябва да се провеждат в бъдеще изследванията върху личността и дейността на 
Григорий. И по този начин отговаря със закъснение от 147 години на поставената от анонимния говори-
тел на Императорската Руска Академия на науките в редакционната статия на нейния официоз от май 
1755 година задача: изясняване на обстоятелствата, свързани с пътуването на великата киевска княгиня 
Олга в Цариград, с нейното кръщение и нейния придружител, «свещеника Григорий»50. За читателя, 
който е проследил до тук внимателно изложението на настоящото изследване, трябва междувременно да 
е станало достатъчно ясно не само политическото значение на този въпрос, но и значението му за цялата 
руска средновековна книжнина и изобщо култура – за нейното развитие и за нейните паметници. Но и за 
руската външна политика. А с личността и дейността на Григорий излизат на преден план и редица 
други, съвсем не второстепенни въпроси, които занимават някои от най-бележитите руски учени в 
течение на десетилетия. А тези въпроси се отнасят ни повече, ни по-малко до устоите на християнското 
учение – неговото разпространение през първите векове след възникването му, превеждането на Словото 
Божие и проникването му сред така нареченото «славянско» население в огромните територии на 
Източна и Югоизточна Европа на запад и на север от Черно море. Но и неговата същност и спецификата 
на неговото възприемане от това население. И за тази проблематика съществуват множество неунифици-
рани и неединодушни схващания. Че много от тях не са конформни нито с политиката на управляващите 
кръгове в руските земи, нито със схващанията на официалната «православна» църква, трябва също да е 
станало ясно на читателя най-късно след запознаването му с някои от основните положения на 
изследването в предидущите части. Също както трябва да му е станало ясно, че върху всички тези 
въпроси са били водени продължителни повече или по-малко плодотворни спорове, преди те да бъдат 
преустановени дълго преди установяването на болшевишката власт в Русия. 

Макар и задачата на тази статия на Евсеев да е представена достатъчно ясно по нейните редове и 
между тях, нека се опитаме още веднаж да я рекапитулираме. 

Оболенски, Леонид и Шахматов доказват по всички правила на науката, че около средата на Х век в 
Киев е бил донесен от България един огромен ръкописен сборник, включващ 784 отделни съчинения от 
различни области на науката и практичния живот, предимно от гръцки автори в български превод. И 
чиито заглавия са включени в „оглавлението“, т.е. съдържанието на т. нар. Архивен сборник от ХV век, 
следващ текста на друг сборник от ХІІІ век, запазил в препис голяма част от текстовете на българския 
сборник-протограф – заедно с неговото първоначално „оглавление“. Този български сборник-протограф 
бил съзнателно унищожен най-късно около 1070 година, но преди това многократно преписван – за него-
вия обем и неговото съдържание сме осведомени именно от „оглавлението“ на посочения по-горе сбор-
ник – препис на един негов препис. Според туй „оглавление“ българският сборник-протограф, преди да 
бъде разкъсан и унищожен, съдържал три раздела: Първият – историческият – включващ 330 отделни 
заглавия, включително един български летопис, е бил многократно преписван от Х до ХІІІ век; от два 
негови преписа, от които са били отделени и унищожени някои части, между които и летописът, са били 
също изготвени преписи, три от които са запазени и до сега: Архивният, Вилнюският и Варшавският. 

                                                 
49 Вж. първата част на изследването, с. 67-70. 
50 Пак там, с. 93-105. 
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През ХV и ХVІ век части от историческия раздел на българския сборник-протограф от Х век залягат в 
основата на многобройни руски сборници, известни под названията Летописец Еллинский и Римский, 
Хронограф по Великому Изложению и Полная Хронографическая Палея, преписвани многократно чак до 
края на ХVІІІ век. Втората част, съдържаща 383 съчинения, е била също многократно преписвана, а 
нейният най-стар препис от 1073 година, известен под названието Изборник Святослава 1073 года, както 
ще се установи при неговата реставрация през 1970-те години, съдържа оригинала на заглавния (ти-
тулния) лист с посветителния текст към първоначалния сборник-протограф заедно с три други 
листа от оригинала с илюстрации и заставката на втората част. Съчиненията от третия раздел на 
българския сборник-протограф са били също многократно преписвани чак до ХІХ век в различни 
сборници, главно под названието Пчела. Съпринадлежността и общият произход на всички тези преписи 
от един и същ български оригинал се доказва не само от запазеното в препис от ХV век в Архивния 
сборник съдържание на техния общ протограф: ако и запазените до днес преписи от отделните части на 
българския сборник-протограф да са изготвени след ХІV век и многократно преработвани, те съдържат 
несъмнени следи от неговите стилови, лексикални и граматични особености, които изключват катего-
рично възможността тези преписи да следват руски преводи от гръцки език, съставени без посредни-
чеството на български преводи. Но и съдържанието на съчиненията, съставляващи трите раздела на 
сборника-протограф, изключва възможността те да са били преведени от гръцки оригинали през ХV и 
ХVІ век – това са над 200 отделни съчинения или сборници, много от които още през Х век са били 
библиографска рядкост; такива гръцки оригинали до сега не са открити в Русия, а очевидно и никога не 
са попадали там. Руските и съветските учени ще претърсят през последвалите статиите на Евсеев и Истрин 
над сто години и всички хранилища на старинни гръцки ръкописи в света, без да открият подобен гръцки 
протограф, какъвто не споменават и историческите извори. А ще се потвърди и че Хрониката на 
сирийския историк Йоан Малала още през Х век влиза в индекса на забранените книги във Византия и от 
нея до днес е запазен само един непълен препис от гръцкия оригинал. Също и Хрониката на Георги Амартол, 
от чийто оригинален гръцки текст са запазени досега само непълни преписи, в края на ХІ век се измества 
във Византия от „много по-актуалната“ компилация на Кедрин/Скилица, отговаряща не само на вкуса и 
изискванията на византийското общество от ХІ-ХІІІ век, но и представяща миналото на Византия в по-
благоприятна светлина, отколкото хрониките на Малала и Георги Амартол. 

Тъй като над 95 % от руската преводна книжнина до ХІХ век се състои изключително от преписи и 
извлечения от части на българския сборник-протограф от Х век, преписвани стотици и хиляди пъти – а 
оригиналните литературни произведения от руски автори за същия период могат да се изброят на пръс-
тите от едната ръка – не би било трудно за безпристрастния читател да разбере колко важно е за руската 
общественост доказването автентичността на българския сборник-протограф, респективно нейното отри-
чане. И този безпристрастен читател – ако изобщо има някъде такъв – ще може да разбере усърдието на 
определени кръгове от руската общественост, насочено от много векове насам да заличи следите от бъл-
гарската култура и по-специално от дейността на Григорий Епископ Мизийски в Киевска Русия. Но и 
следите от българското „неправославно“ християнство, определили характера на руското християнство в 
течение на малкото, но решителни за формирането му години, преди то да попадне под влиянието на 
византийската църква. 

В този смисъл и статията на „известния руски библеист“ Е. Е. Евсеев си поставя за задача, ако не да 
оспори напълно съществуванието и дейността на видния български книжовник от Х век презвитер-мних 
Григорий, впоследствие Епископ Мизийски, то поне да докаже, че този книжовник няма и не може да 
има никаква връзка нито със съставянето на българския сборник-протограф, чиито следи се откриват 
едва ли не във всички руски ръкописи, писани и преписвани в течение на повече от осем века по цялата 
руска земя, нито с «църковно-славянските» преводи, съдържащи се в тези ръкописи. Затова първо се ана-
лизира текстът на написаното с големи букви и с червено мастило (киновар) заглавие, съдържащо се и в 
трите преписа от този протограф и разделящо текста на неговия исторически дял на две основни части: 
първа, включваща старозаветните книги от Светото писание и втора, включваща новата история на чове-
чеството, започваща с мисията на Христос. И Евсеев разглежда подробно в статията си този текст, който 
за него е някаква си «приписка», вмъкната при това едва ли не съвсем случайно в ръкописа, явно не на-
място и нямаща почти никакво отношение към него, освен да спомене „между другото“ за превода на 
някои части от сборника, чието съдържание и езикови особености той, въпреки атестираната му от 
другите изследователи особена компетентност по всички въпроси на Библията, не може да определи и 
характеризира дори приблизително – както няколко години по-рано той представя един от най-важните 
паметници на Търновската школа като «влашка редакция»;51 а това не е какъв да е маловажен текст, а 
приетият като основен от българската (и руската!) църква превод на Библията. Затова Евсеев ще се опита 
още в началото на статията си да омаловажи основната концепция на сборника, като изключва, че има 

                                                 
51 Е. Е. Евсѣевъ «Книга пророка Исаïи в древнеславянскомъ переводѣ», С.-Петербургъ, 1897. 

 23



изобщо такава – и тъкмо това е една от неговите главни цели. Защото представяйки по този начин 
сборника-протограф като проста механична компилация от всевъзможни литературни и исторически 
текстове, взети безразборно от тук и от там, той ще приравни съставителя на сборника Григорий с без-
бройните „руски книжовници“, които в продължение на осем века ще събират наистина от тук и от там 
преписи от преписи на неунищожените части от разкъсания български сборник, за да съставят „свои 
руски сборници“, съдържащи, според руските „литературоведи“, квинтесенцията от литературното твор-
чество на народния гений. А за съставенянето на тези руски сборници, са били необходими преди всичко 
гръцки оригинални текстове – не само, че досега в цялата руска земя не е открит нито един единствен 
гръцки оригинал, но и преводите, въпреки многократната им преработка, съдържат специфичните черти 
на техния български синтаксис, с който руските книжовници и за осем века не могат да привикнат, като 
често не са в състояние дори да разберат съдържанието на текста и го преправят по своите разбирания. 

След като установява „механичната връзка“ между отделните текстове, включени в сборника-протограф 
и чиито заглавия са представени в «оглавлението» на Архивния сборник, Евсеев, както и останалите му 
руски колеги през следващия век, ще отричат всякаква връзка между включените там заглавия с неговия 
български сборник-протограф. Но и от изследователите през този следващ век само малцина ще знаят за 
съществуванието на това «оглавление» и дори на Архивния сборник. През този цял век няма да бъдат 
публикувани никакви части нито от Архивния сборник, нито от неговото «оглавление»52, а да се открият 
такива части в издадените от Истрин текстове от Малала, Амартол и Псевдокалистен, но и в издадените 
откъси от Флавий в изданието на Мешчерски, ще бъде трудно и за специалиста, дори ако по някакъв на-
чин случайно се добере в някоя специална библиотека до запазени екземпляри от тях. И в такъв случай 
той ще има възможност да прочете на по-понятен за него език, че, според изследователя, тези текстове са 
преведени в ХІ, ХІІ и дори ХІV век. Тези сведения ще получи и от многобройните изследвания, излезли в 
Съветския Съюз през време на цялото му съществувание, тиражирани допълнително в речници, справоч-
ници и поредици от публикации на книжовни паметници и потвърдени от всички руски изследователи, 
начело с „носителя на Димитровска награда“ академик Димитрий Лихачов53.  

*  *  * 

Обширната и продължила четири десетилетия изследователска дейност на академик Василий Михай-
лович Истрин (1865-1937), насочена предимно към съдържащите се в българския сборник-протограф от 
Х век исторически съчинения, започва още с неговия първи научен труд, посветен на  Александрията.54 
Той е последван от цяла поредица студии върху Хрониката на Йоан Малала, публикувани между 1896 и 1914 
година в различни периодични издания, събрани в репринт едва преди няколко години,55 както и върху превода 
на Хрониката на Георги Амартол, публикувани между 1906 и 1930 година56 и изследване на превода на кни-
гата на Йосиф Флавий Юдейската война, напечатано в незавършен вид само на френски език.57

                                                 
52 Едва в началото на новото, третото, хилядолетие Л. Горина дава в приложение към своята книга Болгарский 

хронограф и его судьба на Руси (вж. бел. 1 към първата част на това изследване, с. 11) факсимиле от оглавлението, 
публикувано преди век и половина от кн. Михаил Оболенски (вж. бел. 45 към първата част на това изследване, с. 21). 

53 Считам за излишно да се представи тук библиография на тези издания, още повече, че те не съобщават 
нищо ново, а само приповтарят и украсяват казаното, но не и доказано от Истрин през последното десетилетие 
на ХІХ и първите три десетилетия на ХХ век. Затова тук ще се представят по-подробно само публикациите на 
Истрин. Пълна библиография на съчиненията на академик Лихачов, сред които значителна част е посветена и на 
„руските“ преводи, които той датира между ХІ и ХІІІ век, е дадена в Труды Отдела древнерусской литературы, 
52/2002 – вж. също.: http://likhachev.lfond.spb.ru/search/bibliogr_likhachev.php   

54 Александрія русскихъ хронографовъ, вж. бел. 19. Вж. също В. Н. Истринъ, Иверскiй списокъ среднегреческой 
Александрiи (Византийскiй временникъ, VI, 1, С.-Петербургъ, 1899), с. 91-130 и Одинъ только переводъ Псевдокал-
лисфена, a древне-болгарская энциклопедiя X в. – мнимая, пак там, X, 1, С.-Петербургъ, 1903), с. 1-30. 

55 В. Н. Истрин, Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе, с вступ. статьи М. И. Чернышевой, Москва: 
Джон Уайли энд Санз, 1994. Вж. също: Из области древне-русской литературы, III. Краткий хронограф с хроникой 
Иоанна Малалы (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя, 1903, ноябрь, с. 167-185. 

56 Греческiй оригиналъ такъ называемаго болгарскаго перевода хроники Георгiя Амартола (Византийскiй вре-
менникъ, XIII, 1, С.-Петербургъ, 1906), с. 36-57; K изданию так называемаго болгарскаго перевода хроники Георгiя 
Амартола (Известия Отдела русскаго языка и словестности, XV, 2, 1910), с. 222-240; Книгы временьныя и образныя 
Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола въ древнемъ славяно-русскомъ переводе. Текстъ, исследование и словарь. 
I. Текстъ, II. Греческiй текстъ «Продолженiя Амартола», Изслѣдованiе. Петроградъ: Изданiе Отдѣленiя Русскаго 
языка и словестности Россiйской Академiи Наукъ, 1920; III. Греческо-славянский и славяно-греческий словари, Ленинград: 
Издательство Академии наук СССР, 1930. 

57 La Prise de Jerusalem de Josephe le Juif. Texte vieux russe publie integralement par V. Istrin, membre de l’Academie 
des sciences de Leningrad. Imprime sous la direction de Andre Vaillant. Traduit en francais par Pierre Pascal, І-ІІ, Paris: 
Institut d'Études slaves, 1934, 1938. Вж. също статията му: Иудейская война Иосифа Флавия в древнем славяно-русском 
переводе (Ученые записки высшей школы города Одессы, Отдел гуманитарно-общественных наук, т. II, Одесса, 
1922, с. 27-40) – в новото постсъветско издание на текста тази публикация е цитирана с погрешна дата, 1928 година. 
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На всички тези исторически съчинения, включени в Архивния сборник и съставящи първия раздел на 
неговия първоначален протограф, българския сборник от Х век, Истрин посвещава отделни изчерпателни 
изследвания, съставящи почти цялата негова научна дейност през целия му живот. Тя ще бъде съобразена с 
негов собствен план, а изследванията му ще бъдат проведени и публикувани също по негова собствена 
програма. И тази програма, за да не събуди случайно подозрението, че е съставена само от изследвания 
на тези исторически трудове и засяга само тях, няма да следва нито реда, по който те са включени в 
сборника, нито каквито и да било хронологически или стилови принципи. Той ще започне изследванията 
си от предпоследното съчинение, Александрията, а ще ги завърши с Хрониката на Георги Амартол – 
макар и последното, Юдейската война на Флавий, да стане известно на науката едва след издаването на 
неговия френски превод, който ще бъде и последният отпечатан преди смъртта му негов труд.  

Основният принцип, който Истрин ще следва при всички свои изследвания, ще бъде доказването на 
руския произход на преводите и на техните преводачи – изключение за Истрин съставя единствено пре-
вода на Хрониката на сирийския историк Йоан Малала, който според него е възникнал при „южните 
славяни“, под което название Истрин разбира българите и тяхната страна. А името на тази тъй омразна 
на него страна и на нейния не по-малко омразен народ, той ще спомене само няколко пъти в научните си 
трудове, съдържащи на много стотици страници изследвания върху техния език. 

Още първото изследване на Истрин, Александрията в руските хронографи58, в което той се опитва да 
наложи своята теза, т.е. да докаже, че нейният превод е извършен от руски книжовници и на руска почва 
не по-рано от ХV век, среща силното противодействие на най-изтъкнатия изследовател на староруските 
исторически ръкописи, А. А. Шахматов, който отрича всички негови доводи за тази теза, като отбелязва 
и нейните основни слабости и противоречия, които важат и за останалите му изследвания през следващи-
те четири десетилетия. А основната грешка в тезата на Истрин, според Шахматов, е несъобразяването му 
с два тясно свързани помежду си факта: Първо, изготвянето на руски преводи от гръцки оригинали пред-
полага наличието на такива гръцки оригинали, както и наличието на достатъчно добри познавачи и на 
двата езика, способни да извършат такава дейност. Не само за ХІ век, когато според Истрин са преведени 
от руси някои от изследваните от него исторически съчинения, но също така и за останалите седем века, 
през които той твърди, че протичала такава преводаческа дейност в руските земи, няма никакви сведе-
ния, че там са се намирали подобни оригинали; досега не е открит нито един такъв оригинал, а техният 
брой би трябвало да надхвърля 200. Също така историческите извори не са засвидетелствували съще-
ствуванието на нито един руски книжовник, който да е познавал гръцки език и да си е служил с него.59 И 
второ, нито един от цитираните от Истрин преписи от изготвените през Х и ХІ век или по-късно първо-
начални преводи не може да свидетелствува за техния руски произход; наличието на някои особености 
на руския език в преписите от ХV до ХVІІІ век може да свидетелствува само за руския произход на 
копистите, които заместват специфични за българския език думи или граматически особености с руски, 
при което обаче във всеки препис остават достатъчно много български особености от първоначалния 
превод – а в този смисъл наличието на само една дума, останала в преписа непроменена и съдържаща 
особеностите на българския език, е по-силно доказателство за българския му произход, отколкото 
десетки порусени думи, променени по време на многократните преписи и преработки на ръкописа в 
течение на много векове. Те свидетелствуват само за руския произход на копистите и редакторите; а как-
то показват писмените паметници, следите, останали от българския първообраз, са твърде многостранни 
и не се изчерпват със замяната на отделни думи или техните представки и окончания, а се съдържат и в 
специфичния за българския език синтаксис, както и в специфични за него глаголни форми, каквито сре-
щаме и в най-късните преписи. Както отбелязва Шахматов,60 несъобразяването с тези факти води Истрин 
до погрешно определяне генеалогията и датировката на различните версии или редакции на руските 
исторически сборници от ХV-ХVІІ век и преди всичко на техните протографи и съдържащите се в тях 
български преводи – макар и сам той да не е в състояние да обясни задоволително наличието на две 
различни версии на Александрията в тях, но също и на Хрониката на Георги Амартол, което ще се 
превърне в основен проблем при тяхното датиране и атрибуцията на залегналите в тях преводи, останал 
неразрешен и след излизането на тритомното изследване на Истрин и довел до нескончаеми спорове и 
дискусии, продължаващи и до сега. 

Следващото изследване на Истрин, посветено на Хрониката на Йоан Малала, излиза в 9 отделни 
части в течение на 17 години между 1897 и 1914, пръснато в различни периодични издания, повечето от 
които труднодостъпни още по време на публикуването им и издадени заедно в репринт едва в 1994 година.61 

                                                 
58 Александрiя русскихъ хронографовъ. Изследванiе и текстъ, Москва, 1893. Вж. подробности и откъси от това 

изследване в първата част на нашето изследване,с. 51 и сл. 
59 По този въпрос ще напомним и сведението на А. Соболевски, посочено по-горе, с. 11. 
60 Вж. подробно неговото становище, предадено в първата част на нашето изследване с. 54-57. 
61 Вж. по-горе, бел. 55. 
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Не на последно място поради тяхната труднодостъпност, но и поради малкия интерес на науката – вклю-
чително и на българската историография – към този исторически извор, изследването на Истрин не поражда 
никаква реакция нито в Русия, нито извън нейните граници.62 В своето изследване на това историческо 
съчинение, чийто текст Истрин заема от Архивния сборник и счита за труд на български преводач, той 
иска – както и при всички останали части от този сборник – да наложи схващането си, че за него „рус-
кият му съставител“ е използвал попаднал при неизвестни обстоятелства в Русия пълен превод на целия 
текст от хрониката – макар и такъв да не е намерен досега и за чието съществувание текстът, поместен в 
Архивния сборник и в другите два близки по съдържание сборника, Вилнюския и Варшавския, не дава 
никакви основания. Както и при другите исторически съчинения в сборника, текстът е съкратен на много 
места по такъв начин, че в него са изоставени някои по-маловажни подробности, а се дава само най-
важното, като неговият съставител следва същата основна концепция, чието изложение княз Оболенски 
открива в предговора на два от късните преписи от сборника-протограф.  

Нито за руската, нито за съветската и постсъветската историография, този труд на Истрин представ-
лява някакъв интерес.63 Самото обстоятелство, че Истрин счита превода за български – т.е. за изпълнен 
от преводач българин, макар и на „общославянския език, възприет и употребяван от всички славянски 
народи“ – определя също и понижения му интерес към това съчинение и неговия език. Нито той, нито ня-
кой друг руски и съветски изследовател ще се занимае през следващия цял век с проблематиката около 
този превод – и то независимо от това, че тя е същата, както и при останалите части на българския му 
протограф и засяга не само спецификата на езика с неговата лексика и синтаксис, но също така редак-
цията и преработката на оригиналния текст при включването му в този сборник, а от там нататък и в 
руските исторически сборници след разкъсването и унищожаването на българския оригинал. При това, 
също както при Александрията, а особено при Юдейската война, върху чийто текст Истрин работи едно-
временно след издаването на първото си изследване, той оставя недоказано твърдението си за наличието 
на неизвестни за науката гръцки съкратени версии или съответни обработки на текста, улеснили работата 
на преводача и съставителя на сборника и свеждащи тази работа до механична нетворческа компилация. 
Защото тъкмо творческото начало в съставянето на българския сборник-протограф от Х век никак не се 
покрива с разбиранията на руските, съветските и постсъветските автори и е несъвместимо с налаганата 
от тях представа за „великото дело на руските книжовници от ХІ до ХVІ век“, което в действителност не 
излиза от рамките на полуграмотна компилация на текстове, чиито преписвачи в повечето случаи не са в 
състояние да проумеят и както ще покаже сам Истрин в своето последно изследване на Хрониката на 
Георги Амартол, при опита си да „поправят“ неразбраните от тях места развалят текста до неузнаваемост. 
Но представата за „великите руски книжовници“, способни не само да преведат от гръцки на „църковно-
славянски“ език, а също и да преразкажат текстовете, съдържащи се в „своите“ сборници, намира главното 
си опровержение в почти пълната липса на техни оригинални съчинения – защото между богатството на 
езика и разнообразието на изразните средства при преводите, съдържащи се в сборника-протограф, и 
езика на петте „оригинални съчинения“ на руски книжовници, създадени в течение на ХІ и ХІІ век и 
считани от руските историци за гениални произведения и образци на руската средновековна литература, 
разликата е колкото от небето до земята. 

Тъкмо проблемите, свързани с преразказа на историческите съчинения и отбелязани от Истрин, но и 
от Шахматов в неговата дискусионна статия още във връзка с предаването на текста от Александрията 
на Псевдокалистен,64 ще се представят при изданието на последното съчинение от сборника, Юдейската 
война на Флавий, с още по-голяма острота, защото при предаването на този текст не може да става и ду-
ма за превод, а за самостоятелно съчинение и неговото разглеждане и анализиране надхвърля рамките за 
сравнението на превода с оригинала и може да бъде предмет само на литературната критика. Тъй като и 
тук Истрин ще се помъчи да умаловажи творческото начало при автора на текста в сборника, съветската 
и дори постсъветската литературна критика и историография ще се помъчат да изправят по своему тази 
„грешка“ на Истрин, като представят не едно, а дори две нови издания на този текст със съответни ко-
ментарии – това са изданията на Мешчерски от 1958 година65 и на авторски колектив от 2004 година66. 
Тъй като и двете издания се отнасят към следващия период от изследванията върху текстовете на Цар 
Симеоновия Ñúáîðí¸êú, те ще бъдат разгледани по-нататък на съответното място. 

                                                 
62 В България то остава и досега непознато, и то въпреки излезлия през 1994 година негов репринт – както 

остава нерегистрирано новото критично издание: Ioannis Malalae Chronographia, rec. I. Thurn, Berolini et Novi Eboraci 
2000 (=Corpus fontium historiae byzantinae XXXV, Series Berolinensis). 

63 Единственото познато на мене изключение е статията на В. Ф. Хринков, «Хроника Иоанна Малалы» в составе 
Тихонравовского хронографа, в: Труды Отдела древнерусской литературы 45/1992, с. 333-350. 

64 Вж. откъсите от статиите на Истрин и Шахматов в първата част, с. 50 сл. 
65 Í- À- Ìåùåðñêèé+ Èñòîðèÿ Èóäåéñêîé âîéíû Èîñèôà Ôëàâèÿ â äðåâíåðóññêîì ïåðåâîäå+ Ìîñêâà+ 0847- 
66 «Èñòîðèÿ Èóäåéñêîé âîéíû» Èîñèôà Ôëàâèÿ9 Äðåâíåðóññêèé ïåðåâîä+ H,HH+ Ðîñèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê+ 

Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà èì- Â- Â- Âèíîãðàäîâà: Îòâ- ðåä- À- Ì- Ìîëäîâàí: Èçä- ïîäãîòîâèëè À- À- Ïè÷õàäçå+ 
È-È- Ìàêååâà+ Ã- Ñ- Áàðàíêîâà+ À- À- Óòêèí+ Ìîñêâà9 ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû+ 1//3- 
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Изследванията на Истрин са правени заедно с публикацията на текстовете, въз основа на известните 
преписи, съдържащи се почти изключително в ръкописни сборници, съставени или само преписани през 
ХV-ХVІІІ век. Само от Хрониката на Георги Амартол е отчасти запазен и малко по-ранен препис, но 
както ще покажат изследванията през следващите десетилетия и той не се датира преди края на ХІV век. 
Вече беше отбелязано, че голям брой откъси от тези текстове са представени още в т.нар. Архивен сбор-
ник и два други, почти идентични сборника, Вилнюският и Варшавският, следващи два близки по 
съдържание преписа от ХІІІ век, изпълнени по всяка вероятност въз основа на българския сборник-
протограф от Х век или на негов препис от Х или ХІ век – също както и части от хрониките на Малала и 
Амартол и от Александрията на Псевдокалистен и Юдейската война от Йосиф Флавий. Откъси от тях 
ще бъдат включени и в някои от многочислените преписи от Елински и Римски летопис и от Голямата 
палея. Както ще видим при анализа на изследванията му, Истрин прави всичко възможно, за да отрече 
връзката между тези исторически съчинения и техните преводи по между им, като ги разграничава също 
по времето на превеждането им, чиито граници той ще разшири до четири века, като по този начин цели 
откъсването им един от друг, макар и да не се счита задължен да обоснове своето становище по този 
въпрос, изразено още в публикацията му за Александрията и отречено въз основа на обоснована 
аргументация от Шахматов. За датировката и мястото на превода на четирите исторически съчинения 
той си е създал своя представа, създал е своя теория, според която те, с изключение на Хрониката на 
Йоан Малала, са преведени от средата на ХІ до ХV век, като допуска възможността, някои преводи да са 
и от следващите векове, през които не счита условията за творческия труд на руските книжовници за по-
малко благоприятни и изобщо за различни от условията, в които възникват паметниците на българската 
литература в Преслав през Симеоновия златен век 67. 

Нито за датировката на преводите, нито за мястото, където те са извършени, Истрин дава приемливи 
обяснения и доказателства. Той е убеден, той знае, че преводите трябва да са били извършени в Русия и 
то не преди средата на ХІ век. И единственото доказателство за това е известието в Руския летописен 
разказ за 6545 (1037) година, според което великият киевски княз Ярослав бил „събрал много писатели, 
които да превеждат от гръцки на славянски“.68 Въз основа на това известие Истрин – както и останалите 
руски и съветски историци, филолози и политици – ще включат в този „златен век на руската култура“ и 
преводите на църковните и нецърковните книги. И след като при наличността на такива неопровержими 
„исторически извори“ Истрин е освободен от задължението да ги доказва, а още по-малко да ги оспорва, 
той ще насочи всичките си усилия, за да докаже въз основа на текстовия материал, че преводите, както и 
съставителството на сборниците, са резултат от труда на руските книжовници през следващите векове. 
 

*  *  *  
Изданието на превода на Хрониката на Георги Амартол е най-обемистият и най-изчерпателен труд, 

на Истрин, с който той иска да увенчае своята дългогодишна научна дейност – посветена изключително 
на историческите съчинения, включени в Архивния сборник. Това издание е било свързано с продължи-
телен труд, положен от него по издирването, редактирането и отпечатването на текстовете – а обемът на 
този труд е трудно въобразим за съвременния изследовател. Отчасти при военновременни условия, които 
през годините на революцията още повече се влошават, Истрин съумява да представи целия текстов ма-
териал във вид и качество, отговарящи до голяма степен и на съвременните изисквания за репроду-
цирането на исторически извори. И по този начин създава основната база за изследване на този материал 
– а това не е правено със същата прецизност, точност и пълнота преди това и през следващите десети-
летия за нито едно произведение на руската средновековна и късносредновековна книжнина.  

В първата част на настоящото изследване, както и в началото на тази част, бяха представени доказа-
телствата на историческите извори по разните въпроси, свързани с произхода, предисторията и история-
та на сборника-протограф, послужил като основа при съставянето на Архивния сборник и останалите 

                                                 
67 Вж. В. Истринъ, Одинъ только переводъ Псевдокаллисфена, а древнеболгарская энциклопедія X вѣка – мнимая 

(Византійскiй временникъ  X/1903, с. 4) – пълния текст на цитата вж. в първата част на изследването, с. 67. Това становище 
Истрин ще поддържа във всичките си изследвания през следващите три десетилетия. 

68 „Заложи Ярославъ городъ великый, у него же града сут Златая врата; заложи же и церковь святая Софья, мит-
рополью, и посемь церковь на Золотыхъ воротѣхъ святыя Богородица благовѣщенье, посемь святаго Георгия 
манастырь и святыя Ирины. И при семь нача вѣра хрестьянска плодитися и раширяти, и черноризьци почаша 
множитися, и манастыреве починуха быти. И бѣ Ярославъ любя церковныя уставы, попы любяше по велику, излиха 
же черноризьцѣ, и книгамъ прилежа, почитая è часто в нощи и въ дне. И собра писцѣ многы и прекладаше от грекъ 
на словѣнское писмо. И списаша книгы многы, ими же поучщеся вѣрнии людье наслажаются ученья божественаго“ 
–  Повесть временных лет, под редакции В. П. Адриановой-Перетц, статьи и коментарии Д. С. Лихачева, І, Москва-
Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1950, с. 102. Археологическите разкопки, както и изследванията 
върху паметниците на архитектурата, изобразителнто изкуство и литературата, извършени главно през втората 
половина на ХХ век ще поставят под въпрос едва ли не всички тези сведения, също както и сведенията за строежа на 
Десятинната църква в Киев (пак там, известие за 6504/996 година, с. 85). На този въпрос ще се спрем по-нататък. 
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руски исторически сборници. Тези доказателства не са съчинени, а съществуват обективно; трима беле-
жити руски учени от ХІХ век – при това най-известните и заслужили изследователи на руската средно-
вековна книжнина с недостигната от следващите поколения учени практика и познания по целия комплекс 
от въпроси, свързани с тази книжнина – ги откриват и предават в своите научни трудове. И какъв е 
отговорът на техните подкрепени с необорими доказателства научни изследвания, представящи точно и 
безпогрешно печалната история на съставения в България, донесен в Киевска Русия и там унищожен 
оригинал – но и неговите незаличими следи, които той оставя едва ли не във всички руски писмени 
паметници, създадени в течение на осем века? Основното изследване върху този сборник и неговия 
съставител, голямата монография на княз Михаил Оболенски, който в качеството си на директор на 
Главния архив на Министерството на външните работи в Москва посвещава също като Истрин четири 
десетилетия от живота си на него, бива иззет от Руската Императорска цензура и унищожен, като само 
два екземляра се спасяват от унищожение, но и тяхното съществувание бива покрито с булото на 
мълчанието. Досега! А двамата други изследователи биват обявени поради своята непатриотична дейност 
за врагове – единият ще умре само няколко месеца след отправените срещу него обвинения, а другият ще 
бъде заставен да мълчи по този въпрос – и до края на живота си, близо две десетилетия, няма да продума 
нито дума и няма да напише нито ред за него, но няма и да се откаже публично от своите твърдения, кое-
то ще бъдат заставени да направят неговите ученици и колеги през годините на съветската власт.  

Истрин ще се постарае да обърне с краката нагоре всички тези проучвания, основаващи се на обек-
тивните данни на историческите извори, но и на наблюдения и изследвания със средствата на помощните 
науки, с които изследователите са разполагали – а през следващите десетилетия ще се появят и ще бъдат 
публикувани и други резултати от изследванията на помощните науки, които ще се разпрострат не само 
върху текста на съчиненията, влизали в състава на сборника-протограф, но и върху неговите илюстра-
ции, от които ще се открият не само копия, а и четири листа от българския оригинал. От гледната точка 
на обективната наука Истрин има пълното и законно право да представи също своите доводи, както и 
резултатите от своите изследвания. Те ще бъдат изложени тук също тъй пълно и изчерпателно, по 
какъвто начин са изложени доводите и резултатите от изследванията на противната страна, на която той 
опонира – макар и само с безоснователни предположения и твърдения. Доказателствата, с които той 
подкрепя тезата си за руския произход на преводачите и съставителите на руските сборници, за да обяви 
нейното потвърждение, ще бъдат подложени тук на всестранен и задълбочен анализ. Настоящото изследване 
обаче няма нито амбицията, нито възможността да попълни дефицитите при текстологическия и лексикален 
анализ на превода, допуснати от Истрин. Тези дефицити налагат обстойно и пълно преразглеждане и прео-
ценка на целия материал, излизащи извън сферата на интересите – но и на възможностите! – на пишещия 
тези редове, който може само да изкаже надеждата си, че следващото поколение български учени ще 
покаже по-голям интерес и ще разполага с повече технически възможности и средства от поколението, 
към което той принадлежи. Защото преводите на тези съчинения са съставна част от културата на нашия 
народ и съставят съществен принос в европейската средновековна култура. 

В предговора към своето изследване Истрин се счита задължен още в самото начало да обясни по-
вода и причините да се заеме с него – а то ще продължи три и половина десетилетия, без да се броят годи-
ните на подготовката към този труд, протекла също в течение на едно и половина десетилетия. И още с 
първите си изречения той ще ги посочи, а насоката и вида на изследванията му, в резултат на които на-
края излиза тази тритомна публикация, ще потвърдят обясненията му. И от тях се вижда, че целта му не е 
била да обогати науката с блестяшо изследване на текстологията, предисторията и необикновено голямо-
то разпространение – при това само в руските земи! – на една от многочислените, но същевременно и 
най-слабо проучените хроники от пишещи по гръцки език средновековни автори. За предисторията на 
тази хроника, но и по всички останали въпроси, свързани с нейното създаване и с живота на нейния ав-
тор Истрин няма да каже нищо нито в своето изследване, нито в други, посветени на същата тема свои 
статии. И с това ще продължи традицията в руската историография, която в течение на повече от един 
век преди него, но и през следващите десетилетия, предава изопачено не само тази предистория, но дори 
и името на хрониста. Защото думата „амартол“ (¡martwlÒj) не е нито име, нито прозвище на скромния 
автор. Неговото име е просто Георги и като монах той няма нито правото, нито амбицията да притежава 
друго прозвище и титла, освен на монах, с което се подписва под дългогодишния си труд. А думата 
„амартол“, която прибавя в израз на дълбоко смирение и съвсем не на лицемерие, както би си помислил 
някой наш съвременник, означава „грешник“. Или с други думи той се представя като „грешния“ или 
„многогрешния“ монах Георги, скрил се зад дебелите стени на своя манастир и оставил пред стените му 
всички атрибути на светския плътски живот, посветил силите, знанията и опита си за прослава на Бога и 
Правдата Божия, израз на което е неговата хроника, която като никоя друга византийска хроника излага с 
такава настойчивост и последователност тази идея. И показателна е тъкмо последователността, с която 
единствено руските византолози от два века не желаят да проумеят едно такова важно обстоятелство – и 
важно не само по отношение личността на този хронист, но и за разбирането на неговия труд. И само то 
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може да обясни притегателната сила на тази хроника за нейните многочислени читатели и кописти в 
руските земи – защото тя е по-скоро световна история, а не хроника на събитията, тъй като Георги 
Монах не излага само тяхната външна страна в „лъжовния видим свят“, а гледната точка на дълбоко 
вярващия в Божията Промисъл православен монах.  

За човека на „Новото време“ Истрин, подобно на редица негови съвременни и по-късни колеги, като 
„видния библеист“ Евсеев, това не е тема и той няма да се занимава с такива въпроси, а в изводите от 
своите изследвания в края на втория том ще се помъчи да даде друго обяснение за широкото разпрост-
ранение на труда на Георги Монах, чиито откъси са пръснати в много стотици руски сборници, препис-
вани във всички руски земи чак до ХVІІІ и дори до ХІХ век, като го свърже с руската имперска доктрина, 
не загубила актуалността си и до ден днешен. И като отбелязва наличието на различни версии от превода 
на Хрониката на Георги Амартол, от чийто гръцки оригинал в целия свят са запазени само непълни 
ръкописи, при това в късни преписи, той ни съобщава открито подбудите и целите на своя дългогодишен 
труд:  

„Â íàó÷íàòà ëèòåðàòóðà îò êðàé âðåìå áèâàò ðàçëè÷àâàíè äâà íåçàâèñèìè åäèí îò äðóã ïðåâîäà íà õðîíèêàòà. 
Âñåêè îò òÿõ ñè èìàë ñâîÿ ñîáñòâåíà èñòîðèÿ, íåçàâèñèìî îò ïðîèçõîäà ìó. Åäèíèÿò îò òÿõ å ñòèãíàë äî íàñ ñàìî 
â ñðúáñêè ïðåïèñè. […] Îò íåãîâàòà ëèòåðàòóðíà èñòîðèÿ å èçâåñòíî ñàìî, ÷å áèë èçïîëçâàí îò ðåäàêòîðà íà òàêà 
íàðå÷åíèÿ «Ñðúáñêè õðîíîãðàô», çàìåíÿéêè ñ íåãî èçâëå÷åíèÿ îò Ìàíàñèåâàòà õðîíèêà, íàìèðàùè ñå â îíçè ðóñêè 
õðîíîãðàô, êîéòî ïîñëóæèë êàòî îðèãèíàë çà ñðúáñêèÿ. Òîçè ïðåâîä íà õðîíèêàòà ñúâñåì íå å ïðîó÷åí, íåãîâàòà 
ïúðâîíà÷àëíà èñòîðèÿ è ïðîèçõîäà ìó íå ñà èçÿñíåíè, òàêà ÷å àêî è äà ñå íàðè÷à Ñðúáñêè Àìàðòîë, òîâà å ñàìî 
ïîíåæå âñè÷êè ñòèãíàëè äî íàñ íåãîâè ïðåïèñè ñà ñðúáñêè.  

Äðóãèÿò ïðåâîä íà õðîíèêàòà å èìàë ðàçëè÷íà ñúäáà. Òîé å èçâåñòåí èçêëþ÷èòåëíî â ðóñêè ïðåïèñè è â ñòàðîðóñêà-
òà ëèòåðàòóðà å ñëóæèë êàòî ãëàâåí èçòî÷íèê ïðè ñúñòàâÿíåòî íà èñòîðè÷åñêè êîìïèëàöèè. Èçïîëçâàë ãî å åäèí 
îò ðåäàêòîðèòå òà Ðóñêèÿ ëåòîïèñåí ðàçêàç («Ïîâѣñòü âðåìåííûõú ëѣòú»), îò íåãî áèë âçåò îòêúñ çà ïúðâàòà 
ðåäàêöèÿ íà «Àëåêñàíäðèÿòà», òîé ñúñòàâëÿâà ãëàâíîòî ñúäúðæàíèå íà èñòîðè÷åñêèòå ÷àñòè â òàêèâà ïàìåòíèöè, 
êàòî «Åëèíñêè Ëåòîïèñ» â äâåòå ìó ðåäàêöèè è â «Õðîíîãðàôè÷åñêàòà Ïàëåÿ» îò íåéíèòå ïúëíà è êðàòêà ðåäàêöèÿ – 
ïàìåòíèöè, èçâåñòíè ñúùî ñàìî â ðóñêè ïðåïèñè. Çàòîâà, îùå ïîðàäè ñâîÿòà óïîòðåáà èëè ïîðàäè ñâîÿòà èñòîðèÿ, 
äàäåíèÿò ïðåâîä áè ìîãúë äà ñå íàðè÷à «Ðóñêè Àìàðòîë». Â íàó÷íàòà ëèòåðàòóðà, ñïîðåä ðàçëè÷íè îñíîâàíèÿ [...] çà 
íåãî îòäàâíà å óñòàíîâåíî íàçâàíèåòî «Áúëãàðñêè Àìàðòîë». Íî òîâà íàçâàíèå òðÿáâà äà áúäå çàìåíåíî ñ íàçâà-
íèåòî «Ðóñêè Àìàðòîë», òúé êàòî çà äðóãîòî íå ñúùåñòâóâàò íèêàêâè îñíîâàíèÿ. Äàäåíèÿò ïðåâîä å îò ðóñêè 
ïðîèçõîä è èñòîðèÿòà ìó å áèëà èçêëþ÷èòåëíî ñúùî ðóñêà. Íî òúé êàòî ïðåâîäúò å áèë íàïðàâåí íå íà ÷èñòî ðóñêè 
åçèê, à íà îíçè öúðêîâíîñëàâÿíñêè, êîéòî áèë ëèòåðàòóðåí åçèê ó âñè÷êè ñëàâÿíè, â òîâà ÷èñëî è ó ðóñêèòå, à «ðóñ-
êàòà» ñòèõèÿ âëèçàëà â íåãî êàòî ñðàâíèòåëíî âòîðîñòåïåíåí è íåçíà÷èòåëåí åëåìåíò, òîçè ïðåâîä ìîæå äà ñå 
íàðå÷å «ñëàâÿíîðóñêè», à ñàìèÿò ïàìåòíèê — «Ñëàâÿíîðóñêè Àìàðòîë», êàêòî òîé å è íàðå÷åí â çàãëàâèåòî íà 
òîìà. Íî ïðåäâèä íà òîâà, ÷å íàçâàíèåòî íà äðóãèÿ ïðåâîä èìåííî «ñðúáñêè» (à íå «ñëàâÿíîñðúáñêè») îñòàâà îáùî-
óïîòðåáÿâàíî è ïîðàäè òîâà, ÷å õàðàêòåðíà îñîáåíîñò íà äàäåíèÿ ïðåâîä å, ðàçáèðà ñå, «ðóñêèÿò» åëåìåíò, íåçàâè-
ñèìî îò íåçíà÷èòåëíîñòòà íà ïîñëåäíèÿ, äîêàòî ñàìî ñëàâÿíñêèÿò åëåìåíò å áèë îáùîëèòåðàòóðåí — ñ îãëåä íà 
âñè÷êî òîâà èçäàäåíèÿò ïðåâîä íà õðîíèêàòà áè ñëåäâàëî äà ñå íàçîâå ïî-òî÷íî, à èìåííî ïðîñòî «Ðóñêè Àìàðòîë». 
Ïðè òàêîâà íàçâàíèå âå÷å íå áè èìàëî íåäîðàçóìåíèÿ.“69

На това място се налага да бъде повторен един откъс от по-горното извлечение от предговора към 
изследването на Истрин, засягащ „църковнославянския“ език: „ïðåâîäúò å áèë íàïðàâåí íå íà ÷èñòî ðóñêè åçèê, à 
íà îíçè öúðêîâíîñëàâÿíñêè, êîéòî áèë ëèòåðàòóðåí åçèê ó âñè÷êè ñëàâÿíè, â òîâà ÷èñëî è ó ðóñêèòå, à «ðóñêàòà» ñòèõèÿ 
âëèçàëà â íåãî êàòî ñðàâíèòåëíî âòîðîñòåïåíåí è íåçíà÷èòåëåí åëåìåíò“. Туй, че Истрин е познавал много добре 
„църковнославянския“ език – или поне това, което той и повечето руски изследователи разбират под туй 
название – не би могъл да оспори никой нито днес, нито преди 75 години, в разгара на възникналата след 
публикацията му дискусия, нито пък преди 110 години, по време на спора, воден между него и 
Шахматов. В продължение на 10 години той завежда катедра по руска литература в Новоросийския 
(Одеския) университет и е председател на Историко-Филологическото дружество и неговия византийско-
славянски отдел при същия университет,70 като за тези му познания, но и за познанията му по старогръц-
ки (и южноруски или малоруски език, както по това време се нарича украинският език) свидетелствуват 
също научните му трудове. Между неговите познания по „църковнославянски“ език и познанията по същия 
език на анонимния преводач на Хрониката на Георги Амартол, които са предмет на неговите задълбочени 
изследвания, има обаче явно някакво несъответствие. Независимо от поразителната по своето богатство и 
обхват лексика на неговия език, които Истрин му атестира въз основа на употребените от него над 6800 думи 

                                                 
69 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðãèÿ Ìíèõà І (вж. бел. ), с. V. 
70 Обстойна биография на Истрин не ми е известна в руската научна литература. За него не е публикуван дори 

некролог – той умира в 1937 година при възобновяването на сталинските процеси срещу руските литератори и след 
това, чак през 1957 година, излиза само хронологичен списък на неговите трудове (ТОДЛ ХІІ/1956, с. 586-593); крат-
ки бележки за живота и дейността му вж. в интернет → http://feb-web.ru/feb/person/istrin.htm . 
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и по такъв начин го поставя непосредствено зад Шекспир и Гьоте, той открива в неговия текст огромен 
брой граматични грешки, на чието изброяване, анализиране и класифициране отделя над 40 страници – или 
повече от една четвърт от цялото си изследване на словесния материал в превода. Всичко това, както и 
твърдението, че този език бил „ëèòåðàòóðíèÿò åçèê ó âñè÷êè ñëàâÿíè, â òîâà ÷èñëî è ðóñêèòå“ и че бил усвоен 
напълно и в съвършенство от широки кръгове на руското общество,71 налага по-обстойно разглеждане, 
на което ще бъде отделено съответно място по-долу, защото то засяга лексиката при различните 
варианти от превода, а за нея ще може да се говори едва след като си изясним основните въпроси, 
свързани с текста и неговите носители, но също и с първообразите му.  

Макар и в цитирания по-горе откъс от предговора си Истрин да отбелязва наличието и на друг 
превод на Хрониката на Георги Амартол, известен под названието „Сръбски Амартол“ или Летовник, 
той няма повече да спомене в изследването си този превод и няма да привлече за сравнение неговия 
текст, въпреки че е в тясна връзка именно с основната задача, която си е поставил: доказването на руския 
произход на изследваната от него версия на превода. Защото през следващите десетилетия ще се изясни, 
че „Сръбският Амартол“, независимо от това, че е запазен само в три сръбски преписа, изпълнени през 
1386, 1387 и 1389 година – а следователно значително по-ранни от преписите, които Истрин изследва – 
той е съхранил много от специфичните черти на техния български протограф72 и това би му помогнало 
при разграничаването на „руската“ от „българската“ специфика на текстовете от Архивния сборник. 
Разбира се, ако Истрин имаше желание да разгледа обективно тези въпроси. 

За първообразите на Хрониката на Георги Амартол, т.е. гръцките ръкописи, по които бихме могли 
да съдим за първоначалната ѝ гръцкоезична форма, предадена посредством превода на езика, който Истрин 
нарича църковнославянски, той казва само няколко думи. От тези думи се разбира, че между запазените 
непълни ръкописи той могъл да използва за изследването си само два: единият във Ватикана, а другият – 
във Виена. А за самата хроника съобщава в края на своето изследване само, че нейният автор я докарал 
до 864 година, а почти сто години по-късно, в 948 година, неизвестен автор внесъл в текста някои 
допълнения и я продължил, следвайки свободно текста в Хрониката на Симеон Логотет, като от съот-
ветната гръцка версия на последната не е запазен нито един ръкопис.73 За гръцките оригинали на 
Хрониката на Георги Амартол Истрин съобщава малко по-долу в своето изследване следното: „Åäèí îò 
ïðåïèñèòå íà äîïúëíåíàòà ðåäàêöèÿ íà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë å ïîñëóæèë êàòî îðèãèíàë çà ñòàðèÿ ñëàâÿíîðóñêè 
ïðåâîä. Ïî ñâîÿ ñúñòàâ òîçè îðèãèíàë ñå äîáëèæàâàë äî ñòèãíàëèÿ äî íàñ Âàòèêàíñêè ïðåïèñ ¹ 153 îò XIII âåê, à ñúùî 
òàêà èçãëåæäà è äî Âèåíñêèÿ ïðåïèñ, ¹ 40 îò XI âåê, êîéòî íå å çàïàçåí â ïúëíèÿ ñè âèä. Âàòèêàíñêèÿò ïðåïèñ ñúäúðæà 
äîïúëíåíèÿòà íà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë (864-948 ã.) â ñúùàòà ðåäàêöèÿ, êîÿòî ñå ÷åòå â ñëàâÿíîðóñêèÿ ïðåâîä, à 
äâàòà ïðåïèñà — Âàòèêàíñêèÿò è Âèåíñêèÿò — ñúäúðæàò è âúòðå â õðîíèêàòà äîïúëíåíèÿ îò ñúùàòà Õðîíèêà íà 
Ñèìåîí Ëîãîòåò. Íî îðèãèíàëíèÿò òåêñò íà ñàìèÿ Ãåîðãè Àìàðòîë â òîçè ïðåïèñ å ñúùèÿò, êàêòî è âúâ âñè÷êè 
èçâåñòíè ñåãà ïðåïèñè, êîèòî ñå îòëè÷àâàò ñàìî ïî ìàëêè ðàçíî÷åòåíèÿ.“74  

Това сведение, което Истрин дава за гръцките оригинали и тяхното отношение спрямо стария превод 
на хрониката, е много важно. И ако то се потвърди, би подкрепило тезата му, че „руският“ превод е могъл 
– поне доколкото това зависи от неговия гръцки оригинал – да възникне в средата или втората половина 
на ХІ век в Киев: щом като такъв оригинал, при това съдържащ допълнението, е могъл да бъде запазен 
във Ватикана, защо да не допуснем също, че е могъл да попадне и в Киев? И то заедно с продължението! 
Сведенията, които Истрин дава обаче при изследването на текста на ръкописа, считан от него за основен 
и най-стар, не се покриват със сведението за гръцките оригинали. И ако той се изказва твърде неопреде-
лено за него в смисъл, че трябва да се датира в ХІІІ век и че неговият текст би трябвало твърде малко да 
се отличава от текста на неговия „руски протограф от ХІ век“, това негово твърдение не намира дори и в 
неговите изследвания потвърждение – а тъкмо то ще бъде подложено няколко десетилетия по-късно и на 
сериозна проверка във връзка с изследванията върху илюстрациите, които същият ръкопис съдържа. И 
при тази проверка ще излязат на яве някои твърде важни противоречия в твърденията на Истрин, въз 
основа на които той датира този ръкопис и характеризира езика на неговия превод – а оттам и на 
                                                 

71 Вж. допълнението на изследването на Истрин, поместено в предговора на третия том от труда му, с. XLIX-L. 
72 Този превод на Хрониката на Георги Амартол, известен под названието Летовник, ще бъде обстойно проучен от 

чехския славист Милош Вайнгарт, третата част от чието изследване върху византийските хроники в църковнославянската 
литература (Miloš Weingart, Byzantské kroniky v literatuře cirkevnĕslovanské, II,2, Bratislava, 1923), ще излезе малко след 
втория том от изследването на Истрин и там ще разгледа критически много от повдигнатите от него въпроси. Вайнгарт 
ще докаже българския произход на протографа за сръбските преписи, като го сравни с оригиналния гръцки текст, но и с 
превода от Х век, чийто български произход за него е несъмнен. В рецензията си пък към неговия труд руският езиковед 
Владимир Розов (Byzantinoslavica V/1926, c. 362-363) показва, че българският протограф на този превод трябва да е 
възникнал значително по-рано, отколкото предполагат останалите изследователи, понеже когато от него бил изготвен 
препис, части от оригинала вече били напълно нечетливи, от което датировката му би трябвало да бъде отнесена още 
преди ХІV век – това съобщение на Розов остава незабелязано от литературната критика, която продължава и досега 
да счита българския превод за възникнал по времето на Иван Александър, след средата на ХІV век. 

73 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðãèÿ Ìíèõà ІІ, с. 411. 
74 Пак там, с. 412. 
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останалите варианти от превода на възникналия според него в средата на ХІ век първоначален превод, от 
който не са запазени никакви преписи. А болшинството преписи от ХV до ХVІІІ век предават две раз-
лични текстови версии, съдържащи значително преработен – в смисъл преразказан и съкратен – текст на 
Хрониката на Георги Амартол, при който се забелязват следите и от една, според Истрин, твърде 
„архаична“ версия (в Архивния сборник и неговия близнак, Вилнюския сборник), чийто език е значително 
по-стар от езика на датираната от Истрин в средата на ХІ век хипотетична „основна“ версия.75

Макар и Истрин да не иска да признае, че основният текст за неговото изследване е твърде късен и не 
може да служи поради това като доказателство за езика на неговия първооригинал, той особено подчертава, 
че въз основа на този текст не е възможно оригиналът от ХІ век да бъде реконструиран, и то не само поради 
това, че там липсва заключителната част. По тази причина той си поставя за задача да даде текста на пре-
вода по такъв начин, че към основния текст, допълнен с малки корекции от други ръкописи, прибавя 
накрая липсващата част само от ръкописа на Ундолски от друга, според него, много по-късна редакция.76

Както още при изследването си върху Александрията,77 Истрин допуска и в своето изследване 
върху Хрониката на Георги Амартол фундаментални грешки и съществени пропуски и е твърде 
странно, че нито един от многобройните автори, разглеждащи критично или благонамерено неговия 
труд, не обръща внимание върху тях. И тези грешки засягат в еднаква степен както метода на него-
вите изследвания, така и техните резултати – а при погрешен метод на изследване не може да се очаква, че 
резултатите ще бъдат верни. За разлика от западноевропейските и американските изследователи, по-
вечето от които ще отхвърлят резултатите от изследванията на Истрин върху Хрониката на Георги 
Амартол, съветската наука ще възприеме безкритично тези резултати, включително неверните сведе-
ния и твърдения върху датировката и атрибуцията на превода с неговите специфични особености, и 
те ще залегнат в нея от тук нататък като аксиоми и от само себе си разбиращи се, като ще спънат раз-
витието на изследванията, засягащи целия комплекс от проблеми, свързани с този книжовен памет-
ник. Те ще послужат на следващите поколения руски и съветски изследователи като основа на проуч-
ванията върху всички книжовни паметници от средновековието в руските земи, но и като ориентир за 
насоката, в която ще се извършват тези проучвания, като критерий и еталон за научната им работа.  

Първата от тези фундаментални грешки се отнася до ръкописа, послужил на Истрин като основен 
за публикацията на текста – но се отнася и за останалите ръкописи, привлечени в неговото изслед-
ване. Всеки студент знае, че преди да се заеме с проучването на текста в даден писмен паметник, той 
трябва първо да обърне внимание на ръкописа, предаващ текста, с който предстои да се занимава – и 
тук са важни всички свързани с него подробности, независимо от това дали върху този ръкопис са 
правени още преди това някои изследвания, а ако има такива, те да бъдат не само споменати, но и да 
се вземе определено отношение към тях. Истрин не обръща никакво внимание на палеографските, 
технологическите и техническите особености на ръкописите, които ще изследва. За тези данни, 
отнасящи се до ръкописа, който приема за основен и най-стар при своето изследване на текста, той не 
съобщава нищо, но те очевидно не го и интересуват. Той е уверен, че този текст е най-близък до пър-
воначалната версия на превода, за която е също така уверен, че е от средата на ХІ век – за своето 
убеждение той не се нуждае от доказателства, а не се чувства и задължен да представи такива. По 
време на своята работа върху текста, както сам пише в предговора към изследването си,78 Истрин е 
използвал изготвените за него литографски копия от ръкописа и явно повече не се е нуждаел от него, 
като е напълно допустимо и да не го е виждал след това. А както беше по-горе отбелязано, за датира-
нето на един ръкопис – дори и когато в него се намират отбелязани дати или други ориентири, свър-
зани с изработката му – могат да бъдат от голямо значение всички негови художествени, технически 
и технологически особености, включително палеографията на ръкописния текст и художественото му 
оформяне, което от своя страна включва също и илюстрациите (ако има такива) с всички техни 
художествени и технологически особености, вида на пергамента или хартията, върху които е написан и 
украсен текста, също с всички техни особености, и накрая подвързията, дори ако тя е по-късна – което най-
често се случва. За нито една от тези подробности не е написано нищо в изследването на Истрин. Всичко, 
което счита за нужно да представи по този въпрос в своята книга и което далеч не изчерпва въпросите, 
свързани с ръкописа, той дава на половин страница. И на тази половин страница добавя две библиографски 
бележки, засягащи само палеографията и украсата му, върху които още дотогава има издадена богата 
научна литература, а през следващите десетилетия броят на изследванията ще се увеличи многократно, 
макар и те да не разрешат окончателно всички въпроси, които ще се появят след тази публикация.  

                                                 
75 Тези съотношения са показани на схемата, която Истрин дава в края на изследването си, поместено във втория 

му том, с. 428. 
76 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðãèÿ Ìíèõà І  (вж. бел. 56), с. VІІІ. 
77 Вж. първата част на настоящото изследване (бел. 5), с. 51 сл. 
78 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðãèÿ Ìíèõà І  с. ІІІ. 
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Всички сведения, които Истрин дава за своя основен ръкопис, върху чийто текст той ще направи 
своите изследвания,  са следните: 

„Â îñíîâàòà íà íàñòîÿùîòî èçäàíèå å çàëåãíàë ïðåïèñúò îò Ìîñêîâñêàòà Äóõîâíà Àêàäåìèÿ ¹ 100 (îáîçíà÷åí êàòî 
Òð. [Òðîèöêè]), èçïúëíåí íà ïåðãàìåíò (ëèñòîâå 8 è 9 ñà çàìåíåíè ñ õàðòèåíè), íà 273 ëèñòà, in folio, â äâå êîëîíè íà 
ñòðàíèöà. Íà÷àëîòî è êðàÿò ñà çàãóáåíè: [òåêñòúò] çàïî÷âà ñ [çàãëàâèåòî íà] ÕÕII ãëàâà â ñúäúðæàíèåòî (èçä. 
ñ. 4) è çàâúðøâà ñ öàðóâàíåòî íà Þñòèíèàí Âåëèêè è [ñúáèòèÿòà â] íà÷àëîòî íà Ïåòèÿ âñåëåíñêè ñúáîð, ëèñò 
265; ëèñòîâå 266-273 ñà ïîïàäíàëè íå íà ìåñòàòà ñè (âæ. áåë. íà ñ. 235). Ðúêîïèñúò å ïèñàí ñ äâà ïî÷åðêà: 
ïúðâèÿò çàâúðøâà íà ëèñò 152, ïðè êîåòî îáðàòíàòà ìó ñòðàíà å îñòàíàëà íåçàïúëíåíà; îò ëèñò 153 äî êðàÿ 
òåêñòúò å íàïèñàí ñ äðóã ïî÷åðê. È åäèíèÿò, è äðóãèÿò ïî÷åðê, ñïîðåä ïàëåîãðàôñêèòå èì îñîáåíîñòè, ïðèíàäëåæàò 
êúì XIII-XIV âåê. Ïî-òî÷íî îïðåäåëåíèå çà âðåìåòî íà èçãîòâÿíåòî íà ïðåïèñà áè áèëî çàòðóäíèòåëíî. Ðúêîïèñúò 
å ñíàáäåí ñ ìíîãî èëþñòðàöèè, îòíàñÿùè ñå êúì ñúäúðæàíèåòî íà õðîíèêàòà; â ïúðâàòà ïîëîâèíà íà ïðåïèñà, 
ñúâïàäàùà ñ ïúðâèÿ ïî÷åðê, áðîÿò íà èëþñòðàöèèòå å ïî-ãîëÿì, îòêîëêîòî âúâ âòîðàòà; íà ïîâå÷åòî îò èëþñòðà-
öèèòå áîèòå ñà çíà÷èòåëíî èçáëåäíåëè. Êðàòêè ñâåäåíèÿ çà ðèñóíêèòå, óêðàñÿâàùè òåêñòà íà õðîíèêàòà, å äàë îùå 
Ñíåãèðüîâ â 1830 ãîäèíà â ñòàòèÿòà ñè «Çàìѣ÷àíèÿ î Ãåîðãіè Àìàðòîëѣ», â: Òðóäû è Ëѣòîïèñè Îáùåñòâà èñòîðiè è 
äðåâíîñòåé Ðîññiéñêèõú, ó÷ðåæä. ïðè Èìïåðàòîðñêîì Ìîñêîâñêîì Óíèâåðñèòåòѣ, ÷. V, êí. I, 1830 ãîäà, ñ. 255-264. 
Ïàëåîãðàôñêèòå îñîáåíîñòè íà ðúêîïèñà ñà ïîñî÷åíè â ðåçþìåòî íà ðåôåðàòà, ïðî÷åòåí îò À. È. Íèêîëñêè â 
Ñàíêòïåòåðáóðãñêèÿ Àðõåîëîãè÷åñêè Èíñòèòóò íà 7 ôåâðóàðè 1897 ãîäèíà (Àðõåîëîãè÷åñêiÿ èçâѣñòiÿ è çàìѣòêè, 
èçäàâàåìûå Èìïåðàòîðñêèìú Ìîñêîâñêèìú Àðõåîëîãè÷åñêèìú Îáùåñòâîìú, ãîäú V, ІІІ 7-8, 1897, ñ. 261)“.79 Â 
íàñòîÿùèÿ òîì ñå èçäàâà òîçè ïðåïèñ, à îò äðóãèòå ïðåïèñè ñå ïðèâåæäàò ñàìî âàðèàíòèòå. 
Подбудите, заставили Истрин да приеме този ръкопис като основен за неговото изследване и 

издание, той излага с едно изречение в увода на изследването си: 
„Îñíîâàíèÿòà çà èçäàâàíåòî èìåííî íà Òðîèöêèÿ ïðåïèñ ñà íà ïúðâî ìÿñòî òîâà, ÷å òîé å åäèíñòâåíèÿò 
ïåðãàìåíòåí ïðåïèñ, îòíàñÿù ñå êúì XIII-XIV âåê (ìíåíèÿòà íà èçñëåäîâàòåëèòå çà ïî-òî÷íî äàòèðàíå ñà 
ðàçëè÷íè), äîêàòî âñè÷êè îñòàíàëè ïðåïèñè ñà âúðõó õàðòèÿ è îò ïî-êúñíî âðåìå (XV-XVII âåê); è íà âòîðî 
ìÿñòî, ÷å êàêòî ïîêàçà ïðîó÷âàíåòî íà ïðåïèñèòå íà õðîíèêàòà, äàäåíèÿò ïðåïèñ ïðåäñòàâëÿâà ïî-ñòàðà 
ðåäàêöèÿ îò âñè÷êè îñòàíàëè ïðåïèñè, ïðåäàâàùè ïî-êúñíà ðåäàêöèÿ, âòîðàòà; åñòåñòâåíî, òîâà íå òðÿáâà äà ñå 
ðàçáèðà, ÷å äàäåíèÿò ïðåïèñ ïðåäàâà ïúðâîíà÷àëíàòà ðåäàêöèÿ âúâ âñè÷êè ïîäðîáíîñòè: òóê ñå ãîâîðè çà îáùèÿ 
îáëèê, à íå çà ïîäðîáíîñòèòå.“80

При своите текстологически изследвания Истрин отново се връща на същия въпрос: 
„Òðîèöêèÿò ïðåïèñ å åäèíñòâåíèÿò, êîéòî íè ïðåäàâà ïðåâîäà â íåãîâèÿ íàé-ïúðâîíà÷àëåí âèä, ò. å. Âúâ âèä 
íàé-áëèçúê äî ïúðâèÿ îðèãèíàë; âñè÷êè îñòàíàëè ïðåïèñè äàâàò «âòîðàòà» ðåäàêöèÿ íà õðîíèêàòà, ÷èéòî 
ïðîòîòèï âîäè îáà÷å íå íåïîñðåäñòâåíî êúì Òðîèöêèÿ ïðåïèñ, à êúì åäèí îò ìåæäèííèòå, êúì êîéòî íè 
îòâåæäà òåêñòúò íà õðîíèêàòà, çàïàçåí â ò. íàð. Åëèíñêè è Ðèìñêè ëåòîïèñ.  [...] ßñíî å, ÷å â ïðîäúëæåíèå íà 
òúé äúëãàòà ñè èñòîðèÿ òåêñòúò íà õðîíèêàòà íå å ìîãúë äà äîéäå äî íàñú â íåãîâàòà ïúðâîíà÷àëíà ÷èñòîòà 
è òî÷íîñò. Ïðè ïîñòîÿííîòî ìó ïðåïèñâàíå òîé, åñòåñòâåíî, å òðÿáâàëî äà áúäå ïîäëàãàí íà ïî-ãîëåìè è ïî-
ìàëêè ïîâðåäè ïî ðàçëè÷íè ïðè÷èíè: â çàâèñèìîñò îò ñòåïåíòà íà ñúõðàíåíîñò íà òåêñòà, îòú ñòåïåíòà íà 
ãðèæëèâîñòòà íà êîïèñòà èëè, íàé-ïîñëå, îòú êîíñåðâàòèâíîòî èëè ñâîáîäíîòî îòíîøåíèå íà ïîñëåäíèÿ êúì 
îðèãèíàëà“.81

Още по-малко са сведенията, които Истрин дава за останалите ръкописи, използвани за сравнение на 
текста. От тях той посочва седем: Погодински № 1432 от ХVІ век, ръкописа от Петербургската Импе-
раторска (публична) библиотека F. ІV, 136, от ХVІІ век, ръкописа от бившата Соловецка библиотека 
№ 436 от ХVІ век, ръкописа от Супрасълския манастир от ХVІ век, Уваровския ръкопис № 1305 (966) от 
1456 година, ръкописа от сбирката на Ундолски, сега в Руската Държавна библиотека в Москва, № Ун. 1289 
от ХV век и ръкописа от Чудовския манастир от ХVІ век,82 като на същото място посочва и текстовите 
варианти, взети от тях. А в края на изследването си дава и графична схема на взаимната зависимост и 
връзките между тези ръкописи.83

                                                 
79 Пак там, с. ХІ. 
80 Пак там, с. VІІ. 
81 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðãèÿ Ìíèõà ІІ. Изслѣдованiе, с. 251. 
82 Пак там, с. ХІІ-ХVІІ. 
83 През последвалите десетилетия ще бъдат открити още 8 непълни преписа на Хрониката на Георги Амартол, 

включително един от основната редакция на Истрин, но на хартия и датиран според водните знаци през последните 
десетилетия на ХV век. Кратки сведения за тези ръкописи вж. при О. Н. Творогов, Древнерусские хронографи, 
Ленинград, 1975, с. 12-13 и същ., Находки в области древнерусской хронографии, в: Памятники культуры. Новые 
открытия:  Письменность – Искусство – Археология, Москва, 1975, с. 26, а подробностии, заедно с текстологично изслед-
ване и новата сигнификация на всички останали ръкописи при Е. Г. Водолазкин, Хроника Амартола в новонайденных 
списках, в: Труды Отдела древнерусской литературы, 45/1992, с. 322-332. Относително точната датировка на ръкописите 
Син. 1008 и 732, съдържащи разделената на две части хроника до Âðåìåíí¸êú õðèñò¸àíñê¸õ öàðý ‡̧ в основната редакция на 
Истрин поставя под въпрос не само датировката на пергаментния препис преди началото на ХV век, но също и пред-
положението, че той някога съдържал „изгубения междувременно“ край на текста. 
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Историята на „руския“ превод на Хрониката на Георги Амартол Истрин ни представя в края на вто-
рия том от изследването си по следния начин: „Ïðåâåäåíàòà â ñðåäàòà íà XI âåê Õðîíèêà áèëà ïîäëîæåíà ìíîãî 
ñêîðî íà äâà ïúòè, åäèí ñëåä äðóã, íà ïðåðàáîòêà – åäèí âèä «ñòèëèñòè÷åñêè ïðî÷èñòâàíèÿ», ïðè êîèòî äâåòå îáðà-
áîòêè íîñèëè ñúâúðøåíî åäíàêúâ õàðàêòåð, òàêà ÷å ìîãëè è äà íå ñå ðàçëè÷àâàò ïîìåæäó ñè, íî âñÿêà îò òÿõ èìàëà 
âïîñëåäñòâèå ñîáñòâåíà èñòîðèÿ è òÿõíîòî îïðåäåëÿíå èìà çíà÷åíèå çà îïðåäåëÿíåòî íà ïî-òî÷íàòà èñòîðèÿ íà íÿêîè 
ïàìåòíèöè íà ñòàðîðóñêàòà ëèòåðàòóðà.84 Îò òîçè òåêñò áèëî íàïðàâåíî âåäíàãà êîïèå, â êîåòî êîïèñòúò äîïóñíàë 
íåïðîèçâîëíè ãðåøêè, à òîâà êîïèå áèëî òóòàêñè ïîïðàâåíî. Íàëè÷íèÿò òåêñò íÿêàê íå óäîâëåòâîðèë ÷èòàòåëÿ, êîéòî 
èçâúðøèë íàä íåãî êîðåêòóðíè è ñòèëèñòè÷åñêè ïîïðàâêè.“ Истрин признава, че „íèå íèùî íå çíàåì çà ïðåâîäà÷åñ-
êàòà øêîëà ïðè äâîðà íà ßðîñëàâ è ìîæåì ñàìî äà äîïóñíåì, ÷å òÿ íå å áèëà ñòðîãî îðãàíèçèðàíà øêîëà ïî îáðàçåöà íà 
ñúâðåìåííèòå, à å èìàëî èçâåñòåí êðúã îò ëèöà, çíàåùè ãðúöêè åçèê è íà÷åòåíè â ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò, íà êîèòî 
ßðîñëàâ è ïîðú÷àë äà ïðàâÿò ïðåâîäè.“ И сред тях било възможно, според Истрин, да има преводачи и 
коректори („ñïðàâùèêè“). Във всеки случай преводът на Хрониката в посоченото по-горе копие с 
възможни случайни грешки трябва да е попаднал в ръцете на някакъв „ñïðàâùèê“, за когото Истрин не 
знае дали това е бил „заклет“ коректор („ïðèñÿæíûé ñïðàâùèêú“) или просто „ëþáèòåëü-êíèæíèêú“. Сигурен е 
обаче, че „èçïðàâÿíåòî íà òåêñòà ñå å èçâúðøâàëî áåç ñâåðÿâàíå ñ ãðúöêèÿ îðèãèíàë. È òî ñå å èçâúðøâàëî ïî òàêúâ 
íà÷èí, ÷å íåïîíÿòíèòå íà «ñïðàâùèêà» ìåñòà ñå ïîïðàâÿëè ñúîáðàçíî íåãîâîòî ðàçáèðàíå, âñëåäñòâèå íà êîåòî áèë 
ïîâðåæäàí â äåéñòâèòåëíîñò âåðíèÿò òåêñò.85 À èçìåíåíèÿòà ñà ñå ñúñòîÿëè èëè â çàìÿíàòà íà åäíà äóìà ñ íåèí 
ñèíîíèì, êîéòî êíèæîâíèêúò ñ÷èòàë çà ïî-ïîäõîäÿù, èëè â çàìÿíàòà íà åäíî îêîí÷àíèå ñ äðóãî, èëè, íàé-ïîñëå, â ïî-
ãîëÿìà ðóñèôèêàöèÿ, ãëàâíî ÷ðåç çàìÿíàòà íà ñòàðèòå íåïúëíîãëàñíè öúðêîâíîñëàâÿíñêè äóìè ñ ðóñêè ïúëíîãëàñíè.“ По 
такъв начин, пише Истрин: „Хрониката на Георги Амартол çàïî÷íàëà äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà â äâà âèäà: 
ïúðâîíà÷àëíèÿ è ïîäíîâåíèÿ; ïúðâèÿò ìîæå äà áúäå íàðå÷åí «ïúðâîîðèãèíàë», à âòîðèÿò – «ïúðâà ðåäàêöèÿ» – êîÿòî 
òðÿáâà äà ñå å ïîÿâèëà îùå ïðåç ñúùèÿ XI âåê. „Ñêîðî îáà÷å åäèí îò ïðåïèñèòå íà òàçè «ïúðâà ðåäàêöèÿ» áèë ïîäëîæåí 
îòíîâî íà ñòèëèñòè÷íà ïðåðàáîòêà – òîâà ñòàíàëî íå ïî-êúñíî îò êðàÿ íà XII âåê, êàòî çà ïî-òî÷íî îïðåäåëÿíå íà 
âðåìåòî ëèïñâàò äàííè. È òàçè ïðåðàáîòêà èìà ñúâúðøåíî ñúùèÿ õàðàêòåð, êàêòî ïúðâàòà – íà íÿêîé êíèæîâíèê ñà ñå 
âèäåëè íÿêîè ìåñòà îò õðîíèêàòà íóæäàåùè ñå îò ïîïðàâêà è òîé «ïîïðàâèë» öåëèÿ ðúêîïèñ. Êàêòî è ïúðâèÿ «ñïðàâùèê» 
òîé ñúùî íå íàïðàâèë ñúùåñòâåíè èçìåíåíèÿ, à â ïîâå÷åòî ñëó÷àè çàìåíÿë äóìè ñ òåõíè ñèíîíèìè, êîèòî ñ÷èòàë çà ïî-
ïîäõîäÿùè èëè ïúê çàìåíÿë îêîí÷àíèÿòà íà äóìèòå, çàïàçâàéêè ñàìèòå äóìè íåïðîìåíåíè. À òîâà áèëî èçâúðøâàíî 
ñàìî ïî ñúîáðàæåíèÿòà íà ðåäàêòîðà áåç ñâåðÿâàíå ñ îðèãèíàëà, ïðè êîåòî òåêñòúò áèë ïîâðåæäàí. È â õîäà íà 
ðóñèôèêàöèÿòà íà òåêñòà íåïúëíîãëàñíèòå ôîðìè ñå çàìåíÿëè ñ ïúëíîãëàñíè. Ïî òàêúâ íà÷èí ñå ïîëó÷èëà è âòîðàòà 
ïîñëåäîâàòåëíà îáðàáîòêà íà òåêñòà, êîÿòî ìîæå äà áúäå íàðå÷åíà âòîðà ðåäàêöèÿ.“  

И Истрин продължава:86 „Ñúäáàòà íà îðèãèíàëà è äâåòå ðåäàêöèè íà õðîíèêàòà áèëà ðàçëè÷íà. «Ïúðâîîðèãèíà-
ëúò» íå èç÷åçíàë îò îòäåëíà óïîòðåáà, à ïðîäúëæàâàë äà áúäå ïðåïèñâàí è ñòèãíàë äî íàñ â (åäèíñòâåí) íåïúëåí ïåðãà-
ìåíòåí ïðåïèñ îò ÕIII-ÕIV âåê, ò. íàð. Òðîèöêè ïðåïèñ, êîéòî âå÷å áèë äàëå÷å îò «ïúðâîîðèãèíàëà» è âåðîÿòíî èìàë íå 
ñàìî åäèí ïðåäøåñòâåíèê, êîéòî âíåñúë â íåãî íåãîëåìè èçìåíåíèÿ, òàêà ÷å ñåãà íå ìîæå äà ñå îïðåäåëè êîè îò ïðîìå-
íèòå â òåêñòà ñà èçâúðøåíè îò íåãîâèÿ êîïèñò è êîè îò ïðîìåíèòå ñà èçâúðøåíè îò íåãîâèÿ ïðåäøåñòâåíèê èëè äîðè 
ïðåäøåñòâåíèöè. Íî òîâà, ðàçáèðà ñå, íå å è âàæíî. Çíà÷åíèåòî íà òîçè ïðåïèñ ñå ñúñòîè â òîâà, ÷å â ìíîãî ñëó÷àè òîé 
çàïàçèë ÷åòåíåòî íà ïúðâîîðèãèíàëà, èçìåíåíî âúâ âñè÷êè îñòàíàëè âàðèàíòè îò õðîíèêàòà, òàêà ÷å áåç íåãî íèå íå 
áèõìå ìîãëè äà ãîâîðèì óâåðåíî çà «ïúðâîîðèãèíàë» è áèõìå ãî ïðèåëè çà ïîñëåäíà ïðåðàáîòêà.“ 

За историята на тази «първа» редакция Истрин пише следното: „Íàëè÷èåòî íà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè 
Àìàðòîë è  Õðîíèêàòà íà Ñèíêåë, à, ìîæå áè è íà Éîàí Ìàëàëà, äàëà îñíîâàíèå íà ðóñêèÿ êíèæîâíèê äà èçïðîáâà ñâîèòå 
ñèëè â ñúñòàâÿíåòî íà ñîáñòâåí êîìïèëàòèâåí õðîíîãðàô. Íåïîñðåäñòâåíî («òîò÷àñú») ñëåä ïîÿâàòà íà ñïîìåíàòèòå 
õðîíèêè áèë ñúñòàâåí îñîáåí õðîíîãðàô, êîìóòî áèëî ñúäåíî ïî-êúñíî äà èçèãðàå èçâåñòíà ðîëÿ â ðàçâèòèåòî êàêòî íà 
õðîíîãðàôèÿòà èçîáùî, òàêà è ñïåöèàëíî â íàøåòî ëåòîïèñàíèå. Òîçè õðîíîãðàô ñúùî íå å ñòèãíàë äî íàñ â ñâîÿ 
öÿëîñòåí âèä, à ñúùî ñå âêëþ÷èë â ïîðåäèöà ñëåäâàùè õðîíîãðàôñêè ïàìåòíèöè, âúç îñíîâà íà êîèòî è ìîæå äî 
èçâåñòíà ñòåïåí äà áúäå âúçñòàíîâåí. Åäèí îò òåçè ïàìåòíèöè, «Õðîíîãðàôñêàòà Òúëêîâíà Ïàëåÿ» â íåéíàòà ïúëíà 
ðåäàêöèÿ ãî íàðè÷à íà åäíî ìÿñòî «Õðîíîãðàôú ïî âåëèêîìó èçëîæåíiþ» («òàêî áî áý ïèñàíî âî êíèãàõú åæå ïðå-

äðúæèòú, ôðîíîãðàôú ïî âåëèêîìó èçëîæåíiþ»). Òîâà íàçâàíèå ñå å ñúäúðæàëî â ñàìèÿ õðîíîãðàô, êîéòî ïîñëóæèë êàòî 
èçòî÷íèê çà «Ïàëåÿòà», à ïîä «âåëèêèìú èçëîæåíiåìú» òóê ñå ïîäðàçáèðàëà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë, ãëàâíî ïî 
êîÿòî áèë ñúñòàâåí «Õðîíîãðàôúò». Åäíà îò îñîáåíîñòèòå íà òîçè «Õðîíîãðàô ïî âåëèêîìó èçëîæåíiþ» áèëî âúâåæ-
äàíåòî íà 419  õðîíîëîãè÷åñêè äàòè «îò ñúòâîðåíèåòî íà ñâåòà». Â Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë òàêèâà äàòè íÿìà è 
ëåòîáðîåíåòî ñå âîäè ïî èíäèêòè, íî â Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Ñèíêåë íàðåä ñ ëåòîáðîåíåòî ïî îëèìïèàäè ñïîðåä 
ðèìñêàòà èñòîðèÿ, áèëè ïðèâåæäàíè è ãîäèíè «§ ñîòâîðåíiÿ ìiðà», êîåòî è ìîãëî äà äàäå îñíîâàíèå íà ðåäàêòîðà íà 
«Õðîíîãðàôà» äà âúâåäå è òîâà ëåòîáðîåíå â ñâîÿ òðóä. 

                                                 
84 ІІ, с. 417: „Обѣ обработки носили совершенно одинаковый характеръ, такъ что могли бы и не различаться 

другъ отъ друга; но каждая изъ нихъ имѣла впослѣдствіи свою исторію, и опредѣленіе ихъ имѣеть значеніе для 
опредѣленія болѣе точной исторіи нѣкоторыхъ памятниковъ древнерусской литературы.“ 

85 Пак там, с. 416-417: „...можно сказать, что исправленіе текста происходило безъ свѣрки съ греческимъ ориги-
наломъ. Оно состояло, прежде всего, въ томъ, что нѣкоторыя казавшіяся непонятными справщику мѣста исправлялись 
имъ по его разумѣнію, вслѣдствіе чего происходила лишь порча первоначальнаго, въ дѣйствительности вѣрнаго чтенія.“ 

86 Пак там, с. 418 
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Òîçè «Õðîíîãðàôú ïî âåëèêîìó èçëîæåíiþ» áèë ñðàâíèòåëíî êðàòúê. Âñè÷êè áîãîñëîâñêè ðàçñúæäåíèÿ íà Ãåîðãè 
Àìàðòîë áèëè èçõâúðëåíè, êàêòî è íÿêîè èñòîðè÷åñêè ÷àñòè áèëè íà ñâîé ðåä ñèëíî ñúêðàòåíè; íî çàòîâà ïúê êúì 
ðàçêàçà íà Àìàðòîë çà ðèìñêèòå è âèçàíòèéñêèòå èìïåðàòîðè áèëî ïðèáàâåíî èçáðîÿâàíåòî íà ìú÷åíèöèòå è äðóãèòå 
ñâåòöè. Òîçè Õðîíîãðàô çàâúðøâàë ñ öàðóâàíåòî íà Ðîìàí ñúîáðàçíî [ïðîäúëæåíàòà] Õðîíèêà íà Ãåîðãè Àìàðòîë. 
Ñúñòàâúò íà ïúðâàòà ìó ïîëîâèíà íå å ñúâñåì ÿñåí, íî å áåç ñúìíåíèå, ÷å èçâàäêèòå îò Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë 
çàïî÷âàëè ñ èñòîðèÿòà íà åâðåéñêèòå öàðå, àêî íå è ïî-ðàíî. Êîãàòî ðåäàêòîðúò íàáëèæàâàéêè êðàÿ ñðåùíàë ñâå-
äåíèÿòà çà ñúáèòèÿòà, ñâúðçàíè ñ íàïàäåíèåòî íà Öàðèãðàä îò ðóñèòå ïðè öàð Ìèõàèë (Àñêîëä è Äèð) è ïðè öàð Ðîìàí 
(èìåòî íà ðóñêèÿ êíÿç íå ñå ñúîáùàâà), ïîä âëèÿíèå íà ïàòðèîòè÷íîòî ñè ÷óâñòâî òîé íå ñàìî îòñòúïèë îò ñâîÿòà 
ïðèâè÷êà äà ñúêðàùàâà ñèëíî ñâîÿ èçòî÷íèê è èçïèñàëú òåêñòà íà õðîíèêàòà äîñëîâíî, áåç ïðîïóñêè, à äîðè ãî ðàçøèðèë 
ñ ðóñêè íàðîäíè ïðåäàíèÿ. Òàêà êúì ðàçêàçà çà ïîõîäà íà Àñêîëä è Äèð òîé ïðèáàâèë è ðàçêàçà çà äîâåæäàíåòî íà 
âàðÿãèòå, êàòî ïîñòàâèë è ãîäèíàòà 6360; Âòîðèÿ ðàçêàç – íàïàäåíèåòî ïðè Ðîìàí — ðåäàêòîðúò ñâúðçàë ñ Èãîð, áåç 
ñúìíåíèå ñúùî âúç îñíîâà íà íàðîäíè ïðåäàíèÿ, êàòî îòíåñúë ñúùî êúì Èãîð è ñïîìåíàòèÿ îò Ãåîðãè Àìàðòîë âòîðè 
ïîõîä íà óãðèòå ñðåùó Öàðèãðàä, êàòî îã äâàòà ïîõîäà â õðîíèêàòà íàïðàâèë òðè ïîõîäà íà Èãîð è ãè îáîçíà÷èë ñ 
ãîäèíèòå 6448, 6450 è 6451.“87

Разказа си за „съставянето на първия руски хронограф“, както и за неговите хипотетични протогра-
фи, Истрин не може да подкрепи с никакви доказателства. Нещо повече: както беше посочено още от 
Шахматов в статията му за „Българската енциклопедия“88, но също и от архим. Леонид в бележките му за 
руските хронографи от ХV-ХVІІІ век89, руските сборници възникват въз основа на материала от българ-
ския сборник-протограф, съставен в България от български преводи на неговите над 780 отделни части. 
И всички тези части, чиито заглавия се съдържат в «оглавлението» на Архивния сборник, носят особе-
ностите на българския език с неговата лексика, граматика и ортография, запазени и след многократното 
им преписване и след многобройните им преработки – и това се отнася за всички съчинения, включени в 
сборника-протограф, сред които историческите съчинения заемат по-малко от една четвърт от първо-
началния му обем. Този сборник е донесен в Киев около средата на Х век; още преди края на същия Х 
век там се правят преписи от него, които преживяват унищожаването му – а княз Оболенски посочва два 
преписа от тези сборници и дава извадки от текста им, които потвърждават тази история на сборника-
протограф.90 Също в Киев, но не много по-късно от средата на Х век, бива изготвен нов текстов вариант 
на този сборник, съдържащ Хрониката на Георги Амартол вече в актуализираната с продължението ѝ 
версия, но и със също допълнен вариант от Александрията. И четирите съчинения, съставляващи истори-
ческия дял в двата варианта на българския сборник-протограф, както и в преписите от тях, изготвени в 
Киев още преди средата на ХІ век, са представени във всеки от тези сборници в една и съща съкратена 
форма. И тази съкратена форма на текста, независимо от всички преправки, които ще бъдат извършени 
при преписването му, свидетелствува за един и същ, единен за всички преписи и преработки оригинал, с 
уговорката, че както Александрията, така и Хрониката на Георги Амартол във втория вариант от тези 
сборници са предадени в малко по-различни разширени текстови версии, като Хрониката е допълнена с 
нейното продължение, което е липсвало в текста на първоначалния сборник. А това опровергава твърде-
нията на Истрин за наличието в руските земи и при четирите исторически съчинения от сборника на 
пълни „църковнославянски“ преводи, които били ползвани от руските книжовници при съставянето на 
сборника след съответна преработка и съкращение, извършвани от самите съставители. Така, освен при 
Хрониката на Георги Амартол, подобни пълни преводи от тези съчинения не са запазени, а не са и 
засвидетелствувани от историческите извори, тъй че днес вече може да се преме със сигурност, че такива 
пълни преводи никога не са съществували. Също както може вече да се приеме със сигурност и че не са 
съществували съкратени гръцки текстови версии от тези четири съчинения, които да са послужили при 
изготвянето на преработения и съкратен текст на българския им превод. От друга страна, независимо от 
обстоятелството, че българският превод на четирите съчинения не е извършен само от един преводач и е 
изпълнен не по едно и също време, а вероятно в течение на повече от половин век, особеностите на 
техния език – и то не само на лексиката, но и на граматиката – показват твърде близки черти помежду 
им, което потвърждава също тяхното общо и едновременно редактиране, извършено въз основа на едни и 
същи принципи за предаването на текста в сборника-протограф. И потвърждението на тези принципи, 
както и на езиковото единство в преводите следователно не трябва да търсим предимно в лексиката, а в 
синтаксиса на тези писмени паметници – също както за отричане на това единство не е достатъчно позо-
ваването към порусената след многократно преписване в течение на пет или шест столетия ортография и 
лексика у късните им преписи. И както ще имаме възможност да се убедим при сравнението на разните 

                                                 
87 Пак там, с. 419. 
88 Вж. първата част на сборника, с. 50-65, където са дадени и големи откъси от статията на Шахматов. 
89 Пак там, с. 49, с пълния текст на бележките на архим. Леонид за историческите сборници. 
90 Пак там, с. 33-38, с пълния текст на възстановения от кн. Оболенски предговор към българския сборник-

протограф от Х век. 

 34



преписи, порусените представки и окончания на „църковнославянските“ думи и замяната на „църков-
нославянската“ непълногласна форма на думите с „руската“ пълногласна форма могат да бъдат показа-
телни само за руския произход на копистите, но не и на преводача, чийто текст е бил преправян в 
течение на много векове, преди да стигне до нас в осакатени преписи от ХV, ХVІ, ХVІІ и дори ХVІІІ век. 
А що се отнася до тъй възлюблените на Истрин „руски“ пълногласни форми за чиято доказателствена 
стойност той е напълно сигурен, както ще бъде установено по време на дискусията за неговото изслед-
ване, непълногласната форма е задължителна и досега при руската „църковнославянска“ ортография, 
като заменянето на непълногласни форми с пълногласни ще свидетелствува за слабата професионална 
подготовка на копистите и тяхното непознаване на граматичните правила; при това непълногласни 
форми ще срещаме и при най-късните преписи не само на Хрониката на Георги Амартол, а и на всички 
останали части от българския сборник-протограф от Х век. 

Че за преводите на историческите съчинения, съдържащи се в българския сборник-протограф от Х 
век, не са използвани нито изготвени в руските земи техни пълни „църковнославянски“ преводи, нито 
пък съответни гръцки съкратени версии на оригиналите, се вижда от самите текстове, макар и стигнали 
до нас в късни и многократно преправяни версии. При всеки препис на откъси от което и да е от тези 
четири исторически съчинения, независимо кога и къде е изпълнен, може да се проследи неговия про-
изход до първообраза му в един от двата варианта на българския сборник-протограф от средата на Х век 
– Преславски и Киевски – които от своя страна показват само малки различия по между си, отнасящи се 
до текста на Хрониката на Георги Амартол и на Александрията. И това опровергава непотвърденото с 
никакви доказателства твърдение на Истрин, че тези текстове представляват извършени от „руски кни-
жовници“ между ХІ и ХV-ХVІ век преводи на гръцките им оригинали. Още архим. Леонид и Шахматов 
доказват, че тези „руски книжовници“ нито разполагат с необходимите за превода гръцки оригинали, 
нито притежават нужните за извършването на преразказа и компилацията качества. И това се отнася не 
само до Хрониката на Георги Амартол, от която единствено е имало в руските земи пълен превод, 
послужил като оригинал за първия протограф на Троицкия ръкопис, който от своя страна бил подложен 
многократно на преправки. Но въпреки преправките в текстовете, съдържащи се както в Хрониката на 
Георги Амартол, така и в руските исторически сборници от ХV до ХVІІІ век, всички те показват връз-
ката си с техния български протограф – или по-точно с двете негови версии. Оригиналите на тези пре-
писи на руските исторически сборници, от които разполагаме само с ръкописи от ХV век нататък, са 
били също подложени на многократни преправки. И тези преправки не се състоят само в заменяне на 
думите със „ñèíîíèìè“ или на техните представки и окончания („ñóôôèêñè“) с руски, или пък с устано-
вяване на пълногласната форма, както твърди Истрин, а съдържат значителни поправки и в лексиката, 
отразени в различните преписи по различен начин. Но не и в синтаксиса, който не е нито руският, нито 
„църковнославянският“, а българският – на този въпрос ще се спрем изчерпателно малко по-нататък. 

Ако в бележките си за историята на превода и преписите на Хрониката на Георги Амартол Истрин 
само се опитва да наложи едно свое твърдение, неподкрепено с никакви исторически извори и с никакви 
резултати от изследвания върху ръкописите на различните версии от руските исторически сборници и 
съчинява една история, която може да убеди само неговите неграмотни сънародници, в заключителните 
страници на труда си той мултиплицира своите пропагандни и популистични твърдения, като ги допълва 
с „исторически“ сведения за общата история на нашите народи, които най-малко поради своята абсурд-
ност заслужават да бъдат буквално цитирани. Отначало той само отбелязва „дълбоките интереси към све-
товната история, събудени още през ХІ век у широките обществени кръгове в руските земи“ – а тези земи 
според него обхващат както Киевското княжество, възникнало и развиващо се върху територията на 
днешна Украйна, така и едва ли не цялата територия на съвременната руска република, от която по 
неизвестни причини изключва Литовското княжество, където също по неизвестни причини се появил 
твърде странният протограф на Архивния сборник, или както той презрително го нарича „Жидовски 
сборник“.91 И също така по неизвестно стечение на неизвестни обстоятелства в тези руски земи попада 
през Х век един „църковнославянски“ превод от Хрониката на Малала. Но тъй като тази хроника явно не 
задоволявала нарастналия интерес към историята у същите посочени по-горе широки кръгове на „рус-
ката“ интелигенция в Киев, те си доставят гръцкия оригинал на Хрониката на Георги Амартол и го 
превеждат още в средата на ХІ век, като съставят въз основа на неговия текст и различни компилации, 
свързвайки го с други исторически съчинения, като обогатяват текста им със заемки от руския фолклор – 
това свое наблюдение Истрин прави още върху текста на Романа за Александър от Псевдокалистен 
                                                 

91 През четирите десетилетия на своята изследователска дейност именно върху текста на този сборник, Истрин 
прави всичко възможно да утвърди в научната литература това название на Архивния сборник, като с него иска да 
даде израз на своето презрение и отвращение към този тъй ценен за българската историография руски писмен извор. 
Това негово обозначение обаче не бива възприето нито от един изследовател както в западната, така и в руската, 
съветската и постсъветската научна литература, като тактично се подминава мълчаливо от всички автори, без никой 
от тях да вземе отношение към него. Също както заместването на понятието български с „южнославянски“. 
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(Александрията), към който руският народ не само показвал най-дълбок интерес, но неговият текст още от 
векове бил навлязъл в народните предания и фолклора, от където именно компилаторът бил заел през ХV-
ХVІ век съдържанието на някои „свои вставки“, които не се съдържат нито в първоначалната версия на 
текста, нито в различните версии на гръцкия протограф. След падането на Византия за руската общест-
веност станало ясно, че традициите на православието трябва да бъдат продължени от руския народ, а 
руската империя ще трябва да наследи византийската, като продължител и олицетворение на идеите на 
православието. А това пък съвпадало със засилването на някакви влияния от „южните славяни“ върху 
руската култура, които Истрин нарича „втора вълна“, без да обясни на своите читатели какво означава 
„втора вълна“, след като никъде преди това не споменава и дума за някаква „първа вълна“ и в какво се е 
изразила тя. Той пише: „Äî êðàÿ íà XIV âåê ðóñêèòå õîðà ïðîÿâÿâàëè òâúðäå ñëàá èíòåðåñ êúì òåõíèòå íàé-áëèçêè 
ðîäíèíè – þæíèòå ñëàâÿíè. Íî îò êðàÿ íà XIV âåê ó íàñ [ò.å. â Ðóñèÿ] çàïî÷âà èçâåñòíî âòîðî þæíîñëàâÿíñêî âëèÿíèå, 
èçðàçÿâàùî ñå ïðåäè âñè÷êî â ïîÿâàòà íà íîâàòà þæíîñëàâÿíñêà ëèòåðàòóðà, ðàçâèëà ñå ïðè þæíèòå ñëàâÿíè íåäúëãî 
ïðåäè çàãóáâàíåòî íà òÿõíàòà ñàìîñòîÿòåëíîñò. Çàåäíî ñ ëèòåðàòóðíèòå ïàìåòíèöè, âñå ïî-÷åñòî çàïî÷âàò äà ñå 
ïîÿâÿâàò â Ðóñèÿ è ñàìèòå ñëàâÿíè, ïðèíóäåíè îò íîâèòå çàâîåâàòåëè äà íàïóñíàò ñâîÿòà ðîäèíà è äà ïîòúðñÿò 
ïðèáåæèùå ïðè îñòàíàëèòå åäèíñòâåíè ñâîè åäíîâåðöè, ðóñèòå. Ðóñêèòå õîðà ñå çàïîçíàâàò âå÷å è ñúñ ñëàâÿíèòå, è ñúñ 
ñëàâÿíñêàòà ëèòåðàòóðà, è ñúñ ñëàâÿíñêàòà èñòîðèÿ. Åñòåñòâåíî âúçíèêíàë  âúïðîñúò — êúäå äà áúäå îòíåñåíà òàçè 
«ñëàâÿíñêà èñòîðèÿ»? Îò åäíà ñòðàíà òÿ òðÿáâà äà èìà âðúçêà ñ «âñåìèðíàéòà» ò. å. ñúñ ñòàðàòà âèçàíòèéñêîé 
èñòîðèÿ, òúé êàòî ñëàâÿíèòå è ñúñ ñâîåòî ãåîãðàôñêî ïîëîæåíèå, è ñúñ ñàìèÿ õîä íà èñòîðèÿòà áèëè òÿñíî ñâúðçàíè ñ 
Âèçàíòèÿ. Îò äðóãà ñòðàíà âå÷å áèëî ÿñíî îñúçíàòî íàé-áëèçêîòî ðîäñòâî íà ðóñèòå è ñëàâÿíèòå è àêî õîäúò íà èñòî-
ðèÿòà íà åäíèòå è äðóãèòå ãè ðàçäåëèë, ïî âúòðåøíîòî ñè ñðîäñòâî, è ïî-ñïåöèàëíî ïî ñâîåòî ïðàâîñëàâèå, äâåòå íà-
ðîäíîñòè ïðåäñòàâÿâàëè åäíî öÿëî. Ïî òàêúâ íà÷èí ñå ïîÿâèëà íóæäà îò ñúñòàâÿíåòî íà íîâî ðúêîâîäñòâî ïî «âñå-
ìèðíà» èñòîðèÿ, â êîåòî èñòîðèÿòà íà ïðàâîñëàâíèòå ñëàâÿíè áè áèëà ñâúðçâàùîòî çâåíî ìåæäó ïðåäèøíàòà âñåìèðíà 
èñòîðèÿ îò åäíà ñòðàíà è ñîáñòâåíàòà íàöèîíàëíà èñòîðèÿ, ò.å. ðóñêàòà — îò äðóãà. Ïî÷âàòà çà ïîÿâàòà íà òàêàâà 
«âñåìèðíà» èñòîðèÿ áèëà ñëåäîâàòåëíî ïîäãîòâåíà ïðåäè âñè÷êî îò òðè ôàêòîðà: îáðàçóâàíåòî íà åäèííà ðóñêà Ìîñêîâ-
ñêà äúðæàâà, èíòåðåñà êúì åäíîâåðñêîòî ñëàâÿíñòâî è ïîìúòíÿâàíåòî („ïîìóòíѣíiå“) íà ãðúöêîòî ïðàâîñëàâèå â î÷è-
òå íà ðóñêèÿ ÷îâåê. Âú ðåçóëòàò íà òîâà â êðàÿ íà XV âåê ñå ïîÿâèë íîâ èñòîðè÷åñêè êîìïèëàòèâåí ñáîðíèê, òàêà 
íàðå÷åíèÿò «Õðîíîãðàô», â êîéòî èñòîðèÿòà íà Âèçàíòèÿ å äîïúëíåíà ñ èñòîðèÿòà íà þæíèòå ñëàâÿíè è ðóñêàòà èñòî-
ðèÿ. Òàêà íàñòúïèëî è âòîðè÷íîòî ñáëèæåíèå íà «âñåìèðíàòà» è «ðóñêàòà» èñòîðèè, æèâåëè äîòîãàâà ðàçëè÷åí æèâîò. 
Ïðîòèâíî íà ïúðâîòî ñáëèæåíèå, ñëó÷àéíî è âúíøíî [курсивът мой – АЧ] âòîðè÷íîòî áèëî âå÷å èäåéíî, ïî÷èâàùî íà 
âúòðåøíè îñíîâè. È âñè÷êèòå òðè ÷àñòè, âëèçàùè â ñúñòàâà íà íîâàòà «âñåìèðíà èñòîðèÿ», îáðàçóâàëè åäíî íåðàçäåëíî 
öÿëî. Ïàðàëåëíî ñ ïîÿâàòà â ñúñòàâà íà èñòîðèÿòà íà íîâ ìàòåðèàë — ñëàâÿíñêàòà è ðóñêàòà èñòîðèè — ñå íàëîæèëî 
ñúêðàùàâàíåòî íà ñòàðèÿ ìàòåðèàë, êàòî çà èçòî÷íèê íà âèçàíòèéñêàòà èñòîðèÿ ïîñëóæèëè âå÷å íå ñòàðèòå îáøèðíè 
õðîíèêè íà Éîàí Ìàëàëà è Ãåîðãè Àìàðòîë, à äðóãà, ìàêàð è ïî-êðàòêà, íî çàòîâà ïúê îáõâàùàùà ïî-ïðîäúëæèòåëåí 
ïåðèîä îò âðåìå — Õðîíèêàòà íà Êîíñòàíòèí Ìàíàñèé.92

Както тази част от „историческия екскурс“ на Истрин, така и нейното продължение, в което той прави 
връзка между генеалогията на руските компилации, наречени от него „хронографи“, и генеалогията на Руския 
летописен разказ, повтарят неговите конструкции, изложени още в изследването му върху Александрията и с 
пълно право убедително разкритикувани и напълно отречени от Шахматов93 – включително фантастичните 
му твърдения за „заемки от руския фолклор“ в текста на Александрията. Но също така и с нищо необосно-
ваните негови твърдения, за възникването на двете редакции на известните под названието Елински и Римски 
летопис компилации. Тези компилации не възникват само на основата на Хрониката на Георги Амартол, а на 
основата на двете версии от българския сборник-протограф, които съдържат две различни версии от тази хро-
ника и от Александрията, но в началото си задължително и Хрониката на Малала, така че началото на рус-
ките компилации съвсем не е неустановено, както твърди Истрин, а в него е залегнал текстът на първата хро-
ника. И това показват примерите, представени от архим. Леонид, но също преди него А. Попов, а след Истрин 
– от Тихомиров и Творогов.94 И именно в двете версии на българския сборник-протограф от Х век се е съдър-
жал и първият протограф на руските летописи, унищожен още по време на първата акция срещу българската 
църква в Киев, за която съобщава изчерпателно и княз Оболенски.95 Но и той е бил – също както и останалите 
части в историческия дял на сборника – „рециклиран“ и това доказват именно двете най-важни сведения от 
руската история, съдържащи се в него, но разбрани погрешно поради българския синтаксис на оригинала не 
само от всичките му компилатори през следващите векове, но и от също така всички негови изследователи 
до Д. Лихачов, О. Творогов и Л. Мюлер – на този въпрос ще се спрем също подробно по-долу. 

                                                 
92 Пак там, с. 432-434. 
93 Вж. първата част на изследването, с. 50-65. 
94 Пак там, с. 49. В своето изследване Истрин допуска съществена грешка: още от самото появяване на руските 

компилации, авторите им ясно разграничават техните две части, заети от българския им протограф, като под Елински 
летопис разбират Хрониката на Малала, а под Римски летопис – Хрониката на Георги Амартол. 

95 Пак там, с. 27. 
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Най-много оспорвани обаче са представите на Истрин относно хронологията както за съставянето 
на превода на Хрониката на Георги Амартол, така и на по един или по друг начин свързаните с него 
руски компилативни исторически съчинения. Тези свои представи Истрин не може да подкрепи с 
никакви доказателства, а датировката на считания от него за основен текст в Тверския ръкопис ще 
продължи да бъде дълго предмет на дискусии, приключили с общото заключение на изследователите, 
че той не може да е по-стар от края на ХІV и дори началото на ХV век. В своето изследване върху 
превода на хрониката Истрин казва по този въпрос само, че някои автори (без да посочи точно кои) са 
се занимавали с датировката на ръкописа – „åäíè ãî äàòèðàò â ÕIII, à äðóãè â ÕIV âåê“96. И приема един вид 
средноаритметичното ХІІІ-ХІV век. Като че ли е все едно дали преписът е от ХІІІ или от ХІV век – 
при това още Шахматов в голямата си статия за българския сборник97 обръща внимание на Истрин, че 
датировката на който и да е препис от един оригинал може да има отношение само към въпросния 
препис и предава най-късната дата – terminus ante quem – за възникването на превода, който може да 
е изпълнен много векове преди това. А за да го възприеме като основен и следващ най-точно «пър-
воначалния» превод, на Истрин е достатъчна неговата собствената констатация, че там текстът се 
предава „по-консервативно“, отколкото при другите преписи, т.е. че в него не може и не трябва да се 
очакват съществени промени нито в лексиката, нито в ортографията на оригинала, за който той е 
сигурен, че е от средата на ХІ век. Или с други думи, дори този ръкопис да е от ХІІІ век – а Истрин не 
съобщава на своите читатели, че абсолютният terminus post quem е 1292 година, който по-късните 
изследвания ще изместят със сто години напред – между него и останалите, вече в значителна степен 
порусени (т.е. не дотолкова „консервативни“), преписи разликата във времето на изпълнението им е по-
малко от сто години. Но дори ако преводът е бил извършен в средата на ХІ век, която датировка той 
иска на всяка цена да наложи, разликата във времето е най-малко 150 години. А всички изследвания 
върху Хрониката на Георги Амартол и нейния, според Истрин, „славянски“ превод, направени през 
следващите десетилетия, ще увеличат това разстояние поне два пъти. Тъкмо годините между втората 
и третата четвърт на ХІ век се оказват обаче решителни за установяването на нова ортография и 
фонетика при т. нар. „църковнославянски език в руска редакция“ – протичането на този процес се 
забелязва най-добре при сравнението на текста в Остромировото и Мстиславовото евангелие98, 
независимо от това дали ще приемем възприетата от историографията дата за изготвяне преписа на 
първото. И всичко това означава, че послужилият като основен за изследването текст в действител-
ност представлява втора, ако не и трета и дори четвърта редакция на първоначалния текст, включваща 
значителни корекции не само в ортографията, но и във фонетиката му, както и замяната (порусяването) 
на някои думи. И в този случай нас трябва да ни учудва повече това, че за тези два или дори три века в 
текста е останало такова огромно число български думи, което Истрин посочва (6800), но и Дурново 
приема в своята рецензия – а да се твърди, че те междувременно са влезли изцяло или поне отчасти в 
руския език, е пълна нелепост, защото повечето от тях остават неразбрани и неупотребявани от русите 
през следващите векове.  

 
                                                 

96 Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола въ древнемъ славяно-русскомъ переводе 
[...] I. Текстъ (вж. бел. 53), с. VІІ: „Оспованіями для изданія именно этого списка послужило, во-первыхъ, то что это единст-
венный пергамепный списокъ, относящійся къ XIII—XIV вв. (мнѣнія изслѣдователей о болѣе точномъ пріуроченіи различпы), 
тогда какъ всѣ остальные списки – бумажные и болѣе поздняго времени (XV-XVII вв.); во вторыхъ – то, что, какъ показало изуче-
ніе списковъ хроники, данный списокъ представляетъ собой редакцію болѣе древнюю, чѣмъ всѣ остальные списки, составляющіе 
редакцію болѣе позднюю, вторую; конечно, это не надо понимать такъ, что данный списокъ даетъ первоначальную редакцію во 
всѣхъ частностяхъ: рѣчь идетъ объ общемъ обликѣ, а не о частностяхъ“. И още веднаж (ІІ. Изслѣдованiе, с. 251): „Троицкій 
списокъ – единственный, представляющій намъ переводъ въ его наиболѣе первоначальномъ видѣ т. е. въ наиболѣе близкомъ къ 
первооригиналу, всѣ же остальные списки дають «вторую» редакцію хроники, прототипъ которой восходитъ, однако, не непо-
средственно къ Троицкому списку, а къ одному изъ посредствующихъ, къ которому восходитъ текстъ хроники, сохранившійся въ 
т. наз. Еллинскомъ (и Римскомъ).  [...] Понятно, что на протяжепіи такой длинной исторіи текстъ хроники не могъ дойти до иасъ 
въ его первоиачальной чистотѣ и правильности. При постоянной перепискѣ текстъ, естественно, долженъ былъ подвергаться 
болѣе или менѣе порчѣ въ зависимости отъ различныхъ причинъ – отъ степени сохранности текста, отъ степени внимательности 
переписчика или, наконецъ, отъ консервативнаго или свободнаго отношевія послѣдаяго къ оригиналу“.  

97 А. А. Шахматов, Дрeвнеболгарская энциклопeдія Х вѣка (Византійскiй Временникъ,  VII/1899, вып 1, с. 1-35. 
98 Руската, съветската и постсъветската историография избягват съзнателно да засягат този въпрос – за Остроми-

ровото евангелие и досега остава единствено изследването на Востоков от преди близо век и половина (À- Õ- Âîñòîêîâú+ 
Îñòðîìhðîâî åâàíãåëhå 0/45,46 ãîäà ñ ïðèëîæåíhåìú ãðå÷åñêàãî òåêñòà Åâàíãåëhÿ+ Ñàíêòïåòåðáóðãú+ 0732 – 
Ðåïðèíò9 Du`mfdkhtl Nrsqnlhqh+ unveränderter Nachdruck, Wiesbaden, 1964 [= Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. 
Fontes et dissertationes I]), в което видният руски изследовател (без да се съобразява с бъдещите изисквания на съветската 
наука!) открива всичко на всичко четири „русизма“, при това единият в никога неупотребяваната от русите граматична 
форма аорист (ïî÷àõú); а изследването на Мстиславовото евангелие от К. И. Невоструев (Исследование о Евангелии, 
писанном для Новгородского князя Мстислава Владимировича в начале ХІІ века, в сличении с Остромировым 
списком, Галичским и двумя другими ХІІ и одним ХІІІ века, в: Мстиславово Евангелие ХІІ века. Исследования, 
Москва, 1997) е отпечатано повече от сто години след написването му. 
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* * * 
Тъй като дадените от Истрин сведения за самата Хроника на Георги Амартол, както и за руските 

ръкописи, съдържащи текста на нейния превод, изследван от него в течение на повече от три десети-
летия, са не само недостатъчни, но и твърде неясни и остават неизяснени дори след внимателното 
запознаване с изследването му, налага се да се спрем по-подробно върху тях, и то още преди да 
разгледаме самото му изследване на текста.  

 
За разлика от Русия, където през десетилетията последвали труда на Истрин биват открити още 8 

ръкописа на превода – макар и не внасящи накви корекции по отношение на текста –в останалата част на 
света не е открит нито един непознат до сега ръкопис с текста на оригинала. А в този текст липсва 
самият край на хрониката, който в останалите ръкописи е подменен с текста на Продължителя на хрони-
ката, като липсват сведенията на автора за последните десетилетия до 867 година и смъртта на Михаил ІІІ, 
но и подробностите по тях и по приключването на иконоборческите разногласия, съдържащи се 
единствено в текста на Продължителя. Ако и този въпрос да остава все още неразрешен, някои от 
страните му стават предмет на една широка дискусия сред византолозите, започнала от края на 20-те 
години на ХХ век и налагат ново решение не само на проблематиката относно Хрониката на Георги 
Амартол, но и относно видантийската историография от средата на Х век нататък и особено в течение на 
следващите два века. А по време на дискусията ще се изясни, че много от данните за тази хроника, с кои-
то оперира науката и които са установени окончателно след изданието на текста ѝ от de Boor,99 а дори 
още от изданието му заедно с Хрониката на Продължителя на Теофан от Бекер100 и от коментариите 
към тези издания на Моравчик101 и Хунгер,102 се нуждаят от известни уточнения. Поредица от публи-
кации на белгийския византолог Анри Грегоар през 1920-те и 1930-те години103 допринасят не само за 
ревизиране на възгледите у болшинството историци относно Михаил ІІІ, повлияни от цяла клеветническа 
кампания срещу този император, проведена от император Константин VІІ Багренородни (*905, †959) за 
оправдаване престъпленията на дядо му, Василий І Македонец, свързани с убийството на Михаил ІІІ и 
извършения от него преврат срещу законния император. Тези публикации водят също до ревизия на 
представите у историците относно достоверността на историческите извори, защото по поръчка на 
Константин Багренородни се написва нова история на Византийската империя, която да продължи най-
авторитетната дотогава и влязла в безброй компилации история на Теофан Изповедник. Новата история 
пише анонимен автор, известен като Продължител на Теофан, но с участието и на самия император, 
който се подписва в нейната част, отнасяща се за живота и делата на дядо му.104 Във връзка с 
„изясняването“ на истината относно убийството на „пияницата и безчестник“ Михаил ІІІ се написва 
отново и манипулира неговата история, като се унищожават всички исторически източници и хроники, 
отнасящи се към неговия живот – тогава се променят очевидно и текстовете на богослужението за 
Православната неделя, където се заличава неговото име и името на майка му, която е инициаторката за 
свикването на синода на цариградската патриаршия през март 843 година, с който в действителност 
приключва иконоборството – и това не става по време на VІІ Вселенски събор в 787 година, която 
представа ще бъде наложена да се счита в бъдеще, че поставила край на разногласията и довела до 
победата на православието, защото разногласията ще продължават и през следващите шест десетилетия. 
И тъй като именно победата на православието в 843 година по време на управлението на Теодора и 
Михаил ІІІ е централната тема в Хрониката на Георги Амартол, поставя се въпросът дали липсата на 
нейния край във всички запазени досега ръкописи е случайна. А също се налага ново разглеждане на 
обстоятелствата, довели до съставянето на нейното продължение в многобройни отличаващи се по между 
си текстови версии. Ревизията на историята, извършена по нареждане на Константин VІІ, обхваща обаче 
много по-обширна и целенасочена дейност, по време на която се унищожават старите исторически 

                                                 
  99 Georgii Monach chronikon, ed. C. de Boor I-II, Lipsiae, 1904  
100 Theophanes continuates, Ioannes Cameniata, Symeon magister, Georgius monachus, recen. I. Bekker, Boonnae, 

1838. 
101 Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica, I Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker, Berlin: Akademie-

Verlag, 1958, с. 269-273 и 277-280.  
102 Herbert Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I Philosophie-Rhetorik-Epistolographie-

Geschichtsschreibung-Geographie, München: C. H. Beck, 1978 (=Byzantinisches Handbuch, 5. Teil, 1. Band), c. 474-476. 
103 H. Grégoire, Inscriptions historiques byzantines. Byzantion 4/1927-1928, с. 437 сл.; Michel III et Basile le 

Macédonien dans les inscriptions d'Ancyre, пак там, 5/1929-1930, с. 327 сл.; Études sur le Neuvième Siècle, пак там, 
8/1933, с. 515 сл.;  Études sur l'épopée byzantine. BEG 46 (1933) 

104 Historia de vita et rebus gestis Bаsilii в Theophanes continuates... (вж. по-горе). Пълен руски превод на 
хрониката с коментарии от Я. Н. Любарски: Продолжитель Феофана. Жизнеописания византийских царей, Москва: 
Наука, 1992; електронен текст в интернет → http://www.vostlit.info/Texts/rus5/TheophCont/framepred.htm  
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компендиуми и компилации, включително и на цялата стара литература и историография,105 като се 
създават нови. А тази дейност ще продължи също през следващия век и ще бъде увенчана със SÚnoyij 
ƒstoriîn на Йоан Скилица, където вече много трудно може да се различи истината от лъжата.106

Това ново развитие на историографията, засягащо непосредствено Хрониката на Георги Амартол, 
както и цялата дискусия по този повод, водена на страниците на главните периодични издания по визан-
тология и намерила отражение в повечето от обобщаващите трудове по история на Византия, излезли 
през втората половина на ХХ век,107 остават нерегистрирани от съветската и постсъветската наука,108 
която продължава да повтаря неподкрепеното с никакви доказателства твърдение на Истрин за „широко-
то разпространение на тази хроника във Византия“109 – а от там и също така с нищо недоказаното пред-
положение, изказвано многократно от разни съветски автори, че „неин ръкопис сигурно бил донесъл в 
Киев още първият гръцки митрополит Теопемпт, заел своя пост в 1039 година“. И че този ръкопис трябва да е 
именно протографът на „руския“ превод, съдържащ на своята начална миниатюра изображенията на между-
временно низвергнатия император Михаил ІІІ и неговата майка, чиито имена вече били заличени от списъка 
на възхваляваните православни императори, споменавани в богослужението на Православната неделя.  

Върху повечето от въпросите, свързани с руските ръкописи на Хрониката на Георги Амартол и 
преди всичко върху Троицкия ръкопис, послужил за основа на изследването на Истрин, е имало не-
малко изследвания още дълго преди той да се заеме с публикацията на текста, но има също и през 
осемте десетилетия, последвали неговата публикация. И повечето от тези изследвания не само засягат 
въпросите, на които той не отговаря, но дори дават приемливи отговори на много от тях и с това 
опровергават главните точки на неговата теза, засягаща датировката и атрибуцията на превода. Те 
съдържат твърде важни сведения за ръкописите – а именно тези сведения не се покриват с неговите 
изводи и противоречат на предположенията му, за които той не може да представи никакви доказа-
телства. Главните изследвания имат за предмет илюстрациите и изобщо украсата и оформянето на 
т.нар. Троицки или Тверски ръкопис, под което название ще фигурира ръкописът от бившата Сино-
дална сбирка № 100, който след Октомврийската революция ще се съхранява в Руската държавна 
библиотека в Москва (РГБ – бившата Ленинска библиотека) под същия номер във фонд 173. Тъй като 
броят на тези специални публикации до 1970 година вече надминава 70, тук ще отбележим само най-
важните от тях и по-специално онези, които запълват съзнателните или несъзнателни пропуски на 
Истрин – а тъй като в повечето случаи тези данни са диаметрално противоположни на обявените или 
подразбиращи се сведения в изследването на Истрин, решаването на въпроса за тяхната достоверност 
ще предоставим на читателя.  

                                                 
105 Преглед на началната фаза на тази дейност, проведена в средата на Х век и на литературата за нея вж. при 

Denys A. Zakytinos, Byzantinische Geschichte 324-1071, Wien/Köln/Graz: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1979, c. 133 сл., 
310 сл. Вж. същo: A. A. Vasiliev, The Emperor Michael III in Apocryphal Literature, в: Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά 1/1946, 
c.237 сл.; R. J. H. Jenkins, Constantine VII's Portrait of Michael III, в: Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres et 
des Sciences morales et politiques. V. 34/1948, c. 71 сл.; R. J. H. Jenkins, Studies on Byzantine History of the 9th and l0th Centuries, 
London: Variorum Reprints, 1970. P. Karlin-Hayter, Études sur les deux Histoires du règne de Michel III, в: Byzantion 41/1971, 
c.452-496. Тези обстоятелства водят и до известно разделяне на мненията – така напр. Г. Острогорски (История на визан-
тийската държава, София: Прозорец, 1996, с. 305), макар и да приема налагащата се ревизия на становищата относно 
фалшификацията на изворите, изказва и някои резерви по въпроса, докато A. Dain, L'encyclopédisme de Constantin Porphy-
rogénète в: Bulletin de l'Association Guillaume Budé. Lettres d'Humanité 12 (Deс. 1953) с. 73, вижда в замяната на оригиналите 
с тенденциозно обработени техни резюмета не само загубата на изворите, даващи възможност на читателите сами да полу-
чат представа за нещата, но и натрапването на тях на определени крайни представи, свързани с възхвала или проклятие. 

106 Вж. по този въпрос и моите бележки в първата част на изследването, с. 95, бел. 10. 
107 Вж. напр. съответните раздели от История Византии, отв. редактор С. Д. Сказкин, ІІ, Москва: «Наука», 1967: 

А.П. Каждан, Оформление феодальных институтов и разцвет феодального строя в Византии (середина ІХ-ХІІ в.). В 
българската историография тази дискусия също няма да бъде отбелязана и дори забелязана, макар че тя засяга непо-
средствено византийските източници за някои от най-важните събития в българската история, като т. нар. покръства-
не и мисията на св. Кирил и Методий, а те съдържат и най-силно манипулираните известия, въз основа на които и в 
следващите десетилетия ще се преподава история на България във всички първоначални, средни и висши учебни за-
ведения в нашата страна. 

108 Вж. напр.: О. В. Творогов, Хроника Георгия Амартола, в: Словарь книжников и книжности Древней Руси, І 
ХІ-первая половина ХІV века, Ленинград, 1987, с. 197-199 (с библиогр.), както и Е. Г. Водолазкин,  Хроника Георгия Амар-
тола в новонайденных списках, в: Труды Отдела древнерусской литературы 45/1992, с. 322-332; същ., Κ вопросу об 
источниках Русского хронографа, пак там, 47/1993, с. 200-214; същ., Особенности текстологии ранних славянских 
переводов: (на материале Хроники Георгия Амартола), в: Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум 
Охридски, София 1993, с. 246-247 

109 Ще повторя още веднаж, че за това твърдение на Истрин и останалите съветски и постсъветски автори няма 
никакви основания. Хрониката на Георги Амартол не се споменава през следващите векове от никой исторически 
извор във Византия, а обстоятелството, че нейният пълен текст не е запазен, а има само преработени и допълнени с 
нов край преписи, потвърждава предположението, че краят на оригинала, разглеждащ подробно живота и заслугите 
на Михаил ІІІ и неговата майка, е бил утищожен още през Х век.  
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От текста на Истрин се разбира, че в случая се касае за един цялостен ръкопис без неговите първи 
и последните листове, които при някакви обстоятелства – за които нито Истрин, нито някой друг от 
десетките изследователи на ръкописа не знае и не съобщава никакви подробности – са били загубени. 
И именно тук навлизаме в една твърде тъмна област. Защото никой от изследователите не съобщава, а 
и не може да съобщи с положителност колко листа липсват. В началото на ръкописа те били, според 
Истрин, „няколко“. Само като съпоставим данните от другия текст в ръкописа с текста от началото на 
Хрониката – а това е нейното оглавление, запазило се в някои други ръкописи – ще можем без 
особено затруднение да установим, че от началото на Троицкия ръкопис е загубен само един един-
ствен лист и че по всяка вероятност там не е имало нито голяма заставка, нито въвеждащи миниатю-
ри, понеже последните по неизвестни съображения са изместени малко по-напред в текста. За края ни 
се съобщава както от Истрин, така и от останалите изследователи, имали възможността да разгледат 
сами оригинала, че ръкописът завършва с лист 273, в чийто текст се разказва за Петия Вселенски 
събор и Юстиниан. Тази цезура не е отбелязана в текста на превода, отпечатан в първия том от труда 
на Истрин и за нея се съобщава само мимоходом в предговора, като продължението на текста Истрин 
дава от там нататък според втория по важност източник на текста, ръкописа от бившата сбирка на 
Ундолски, написан вече върху хартия, за който Истрин твърди, че е значително по-късен, но го 
използва по липса на по-стар.110 Също така мимоходом Истрин съобщава и за първоначалното деление на 
този ръкопис на две части, написани с различен почерк и по всяка вероятност в различни скриптории с 
участието на различни миниатюристи, за чиято синхронност съществуват различни мнения у изследо-
вателите на илюстрациите, без да е постигнато съгласие между тях – макар и повечето да приемат, че 
стиловите различия при миниатюрите от първата и втората част не могат да подкрепят предположението за 
едновременното им създаване, и следователно за едновременното създаване на двете части на ръкописа. А 
обстоятелството, че последните илюстрации са недовършени, т.е. или са само скицирани, или оставеното за 
тях място остава незапълнено, налага убеждението, че краят на ръкописа, който би трябвало да съставлява 
не по-малко от 50 до 60 листа, не е бил загубен, а изобщо не е бил преписан по неизвестни причини – като 
при това положение също не е възможно да се установи с положителност дали и ползваният от кописта 
протограф е съдържал края на хрониката и по-точно нейното продължение, а това оставя открит въпроса 
дали за този препис е бил използван изобщо протограф, съдържащ това продължание, т.е. датиран след 
средата на Х век, или то е липсвало и в него. И в този случай протографът ще трябва да се датира малко 
след съставянето на текста в средата на ІХ век, което е много по-вероятно. Повечето изследователи, 
включително Истрин, отбелязват, а и от публикацията на текста се вижда, че след завършването на първата 
половина на ръкописа продължението следва прекъснатото на средата изречение на нов лист и с нов 
почерк, пропускайки една празна страница – а тази цезура също не е отразена в напечатания текст на 
превода в първия том от труда на Истрин. За нея също нито Истрин, нито останалите изследователи на 
ръкописа и неговите миниатюри дават приемливо обяснение, а също никой не съобщава нищо за вида на 
пергамента в двете отделни части на ръкописа, при все, че последните публикации на илюстрациите са 
излезли през 1960-те и 1980-те години, когато за такива обстоятелства се налага поне да бъдат регистрира-
ни от изследователите и дори сведенията за пергамента да бъдат придружени със съответни анализи за него. 
А авторите на двете най-важни публикации на илюстрациите, О. Подобедова и Г. Вздорнов, са в числото на 
най-изтъкнатите съветски изследователи, при които такъв сериозен пропуск е твърде труден за обяснение. 
И този съществен пропуск ще продължи до сега да обременява и без туй неясната история на ръкописа. 

Най-важното следствие от изследванията на миниатюрите, което обаче се приема единодушно от 
техните изследователи, е, че миниатюристите, украсили втората част на ръкописа, не са разполагали с 
образците, които имали на разположение авторите на миниатюрите за първата част – или дори не са имали 
изобщо никакви образци и са били оставени на собствената си твърде бедна фантазия за решаването на 
проблеми, надхвърлящи значително скромните им творчески и художествени възможности. И в резултат на 
това втората част на ръкописа съдържа илюстрации, които не отговарят дори на най-ниските изисквания за 
украса на ръкопис, а на някои места илюстрациите са предадени само като контурни скици или пък 
определените от кописта места за тях остават празни – включително местата, определени за последните 
шест илюстрации. А това говори твърде ясно, че ръкописът изобщо не е бил завършен и в него никога не са 
се съдържали „загубените“ 50 до 60 листа, съставящи неговия край. Включително и текста на Про-
дължителя на Георги Амартол, който също по всяка вероятност не се е съдържал нито в този ръкопис, нито 
в неговия протограф, преведен от гръцки оригинал, изпълнен и украсен най-късно малко след средата на ІХ 
век, която датировка единствено може да оправдае наличието в него на въвеждащата миниатюра с 
изображенията на Михаил V и неговата майка и съимператрица Теодора.111

                                                 
110 Пак там, с. VІІ: „...списокъ Московской Духовной Академіи, называемый мною въ изслѣдованіи всюду Троицкимъ, 

сохранился не вполнѣ. Въ немъ недостаетъ конца оглавленія (изд. стр. 24-26) и конца хроники, начиная съ исторіи пятаго собора 
(изд. стр. 412 и слѣд.). Недостающая часть восполнена по списку изъ собранія Ундольскаго (храпящагося въ Московскомъ 
Румянцевскомъ и Публичпомъ Музеяхъ) № 1289, ХѴвѣка, т. е. по списку, принадлежащему уже ко второй редакціи.“ 

111 Откритият през 1970-те години препис от края на ХV век, изготвен явно въз основа на същия протограф 
както и „основния“ и също не съдържащ края на хрониката (вж. по-горе, бел. 83) потвърждава непълнотата на т. нар. 
„първооригинал“ – изготвения според Истрин малко преди средата на Х век в Киев превод..  
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И тук стигаме отново до въпросите, свързани с двете въвеждащи миниатюри, които противно на 
традицията не са поставени в този препис в началото а на листовете 17V и 18R. 

На едната от тях се спряхме подробно както в първата част от туй изледване,112 така и в началото на 
тази част във връзка с изказването на Евсеев.113 Затова тук само ще рекапитулираме дадените вече за нея 
сведения. Архим. Леонид пръв свързва представените на нея изображения с тверския княз Михаил и 
неговата майка Аксиния, като подчертава обаче изрично, че тя трябва да е била нарисувана според визан-
тийския ѝ образец, намиращ се още на гръцкоезичния протограф на българския превод и че в този про-
тограф са били представени изображенията на византийския император Михаил V и неговата майка и 
съимператорка Теодора. А императорската двойка е в най-тясна връзка с Хрониката на Георги Амартол, 
съставена по време на нейното управление, когато отново се въвежда иконопочитанието и се възстано-
вява ръководната роля на православието, чиито идеи вдъхновяват автора на хрониката за написването на 
неговия труд, завършващ с победата на тези идеи. Леонид открива обаче в подножието на трона на 
Вседържителя един съвсем дребен надпис, съдържащ думите „Ìíîãîãðýøí¥¸… Ïðåçâ¸òåðú Ãð¸ãîð·¸…“, който 
той свързва с името на съставителя на българския сборник-протограф Презвитер Григорий. В статията 
си за Презвитер Григорий114 Евсеев се позовава на Голубински, за да покаже, че надписът върху 
миниатюрата от Троицкия/Тверския препис не съдържа името на Григорий, но не цитира точно текста 
в бележката на Голубински. А в тази бележка Голубински пише: „Ïîêîéíèÿò àðõèì. Ëåîíèä â ñâîåòî 
Îïèñàíèå íà ðúêîïèñèòå â áèáëèîòåêàòà íà Ìîñêîâñêàòà Äóõîâíà Àêàäåìèÿ115 êàçâà, ÷å â ïîäíîæèåòî („ïîäíîæíîé 
ñêàìåéêè“) íà Ñïàñèòåëÿ, êîéòî å èçîáðàçåí íà ïîñî÷åíèÿ ëèñò íà ðúêîïèñà, ñå ÷åòå íàäïèñ: «ìíîãîãðýøíû¸ ðàáú 

Áîæ¸¸ ïðîçâ¸òåðú Ãðèãîð¸¸», è äîáàâÿ: òîâà ‘ïî íàøå ìíåíèå ðåøàâà îêîí÷àòåëíî âúïðîñà, êîé å áèë ïðåâîäà÷ íà 
Õðîíèêàòà íà Àìàðòîë â áúëãàðñêà ðåäàêöèÿ; îêàçâà ñå, ÷å òîâà å ñúùèÿò áúëãàðñêè ïðåçâèòåð Ãðèãîðèé, êîéòî, 
êàêòî å èçâåñòíî, ïðåâåë íà ñëàâÿíñêè åçèê è Õðîíèêàòà íà Éîàí Ìàëàëà‘. Íàäïèñ èëè ïîäïèñ â ïîäíîæèåòî íà Ñïàñè-
òåëÿ äåéñòâèòåëíî èìà; ñàìî ÷å òîé ñåãà (êóðñèâúò å ìîé, À×) å â òàêîâà ñúñòîÿíèå, ÷å íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå 
èçöÿëî ñ óâåðåíîñò; ÿñíî ñå ÷åòàò äóìèòå: „ãðýøí¥¸ ðàáú áЃ̧  (Áîæ¸¸); ñëåä òîâà íåùî êàòî: ‘ïðîå’ (Ïðîêîïèå?) è: 
‘ïèð’ ... Ïðè òîâà íåíàïúëíî ÷åòëèâèÿò ïîäïèñ ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò òðÿáâà äà ñå ðàçáèðà íå êàòî ïîäïèñ íà ïðåâîäà÷à íà 
õðîíèêàòà, èëè íà êîïèñòà íà ðúêîïèñà, à êàòî ïîäïèñ íà æèâîïèñåöà, íàðèñóâàë èçîáðàæåíèåòî íà Ñïàñèòåëÿ.“116

По такъв начин недълго след публикацията на архим. Леонид и последвалата я кампания от страна на 
патриотичната руска общественост срещу него, по време на която и архим. Леонид умира, се оказва, че 
откритият от него надпис е станал междувременно нечетлив. А това научаваме малко след унищожа-
ването на книгата на княз Оболенски от цензурата, но и след отправените обвинения в липса на патрио-
тизъм срещу Шахматов и заставянето му да не засяга в своите научни трудове въпроса за българския 
протограф на над 95 % от произведенията на руската средновековна и късносредновековна книжнина. 
Този надпис няма да коментира също нито един от съветските изследователи на ръкописа и неговите 
илюстрации, макар и някои да цитират статиите на Леонид, в които той пише за надписа. 

 
*  *  * 

                                                 
112 Стр. 45, бел. 114, където се дават сведенията на архим. Леонидъ за този надпис в статията си, Древняя 

рукопись (Русскій Вѣстникъ, 1889, IV, с. 16): „Òîçè íàäïèñ îòêðèõìå ñëó÷àéíî âúðõó ïúðâàòà îò äâåòå çàñòàâêè, óêðàñÿâàùè 
òîçè çàáåëåæèòåëåí ðúêîïèñ. Òîé ñå íàìèðà íà ðúáà íà äîëíîòî ñòúïàëî íà ïðåñòîëà, ñëóæåù çà ñåäàëèùå íà Öàðÿ íà Ñëàâàòà, íà 
íàøèÿ Ãîñïîä Èñóñ Õðèñòîñ, íàïèñàí ñ íàé-äðåáíè áóêâè ñ áÿëà áîÿ íà ÷åðåí ôîí, è ãëàñè: ,Ìíîãîãðýøí¥¸… Ïðåçâ¸òåðú Ãðèãîð·¸…’. 
Î÷åâèäíî òàçè ðèñóíêà, ïðè òîâà âúâ âèçàíòèéñêè ñòèë, å òî÷íî êîïèå îò ðèñóíêàòà â ïúðâîíà÷àëíèÿ ðúêîïèñ íà ñëàâÿíñêèÿ 
(áúëãàðñêèÿ) ïðåâîä íà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë, ïðåìèíàë â íåãî îò ñúùèÿ ãðúöêè ðúêîïèñ, ïîñëóæèë íà Ãðèãîðèé êàòî îðèãèíàë 
çà íåãîâèÿ ïðåâîä. Îò äâåòå ñòðîíè íà Ñïàñèòåëÿ, ñåäíàë íà ïðåñòîë, ñà äâå ôèãóðè, ìúæêà è æåíñêà â öàðñêè îäåæäè. Íàä ãëàâàòà íà 
ïúðâàòà å íàïèñàíî ,Ìèõà¸ëú’, à íà âòîðàòà – ,Wêñ¸íüÿ’ (Êñåíiÿ). ßñíî å, ÷å ïúðâàòà å âåëèêèÿò Òâåðñêè êíÿç Ìèõàèë († 1319 
ãîäèíà), à âòîðàòà å íåãîâàòà ìàéêà, âåëèêàòà Òâåðñêà êíÿãèíÿ Êñåíèÿ Þðèåâíà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å òîçè ðúêîïèñ å íàïèñàí â Òâåð è 
ñúïðóãàòà íà óáèòèÿ îò Îðäàòà âåëèê êíÿç Ìèõàèë Òâåðñê Àíà, îò ðîäà íà êíÿçåòå Ðîñòîâñêè, ñëåä ñìúðòòà íà ìúæà ñè íàâÿðíî å 
ïðåäàëà òîçè ðúêîïèñ â Òðîèöêî-Ñåðãèåâàòà ëàâðà çà ïîìåíóâàíå íà íåãîâàòà äóøà; a èçâåñòíî å è ÷å Ñåðãèåâèÿò ìàíàñòèð å áèë 
âèíàãè â íàé-áëèçêè äóõîâíè îòíîøåíèÿ ñ Ðîñòîâ. Òàçè ðèñóíêà, ïîâòàðÿìå, òðÿáâà äà å áèëà òî÷íî êîïèå îò ãðúöêàòà, íà êîÿòî 
ñèãóðíî å áèë èçîáðàçåí èìïåðàòîð Ìèõàèë ІІІ (842-867) è íåãîâàòà ìàéêà èìïåðàòðèöà Òåîäîðà. Íà ðóñêîòî êîïèå èìåòî Òåîäîðà å 
çàìåíåíî ñ èìåòî Wêñèíüÿ (Êñåíèÿ). По същия въпрос вж. пак там, с. 108 и сл. За този надпис архим. Леонид споменава 
и в статията си Библиографические разыскания в области древнейшего периода славянской письменности IX-X вв. 
(Чтенiя въ Общества Исторiи и древностей Россiйскихъ, 1890, кн. 3, отд. III) и Систематическое описанiе славяно-
российских рукописей собрания графа А. С. Уварова, III. Москва, 1894, с. 10-11. 

113 Вж. по-горе, с. 10-11 и 16. 
114 Вж. по-горе, с. 9-24. 
115 Такава публикация на архим. Леонид не е известна – тя не е отбелязана и в руската национална библиография и не 

се съдържа в каталозите на никоя от големите руски библиотеки, вкл. в Руската Национална библиотека в Москва. Но, 
както беше вече по-горе отбелязано, това свое откритие архим. Леонид споменава в трите си труда от 1889, 1890 и 1894 
година. За мене е необяснимо от къде взима Голубински споменатото заглавие, при положение, че сам той е бил много 
добре запознат с бившата Патриаршеска библиотека в Москва, като един от малцината, имащи разрешение да я ползват за 
своите изследвания, в качеството му на извънреден професор в Духовната академия в Москва и следователно е имал въз-
можност да провери твърдението на архим. Леонид още веднага след публикацията му и ако не е вярно да го опровергае. 

116 „Надпись или подпись на подножіи Спасителя дѣйствительно есть; но только она теперь въ такомъ состояніи, что всю ее съ 
увѣренностію прочесть нельзя; ясно читаются слова: „грѣшныи рабъ би (Божіи)"; затѣмъ какъ будто: пpоe" (Прокопie?) и: „ПИР"... 
При этомъ не вполнѣ чтомую подпись со всею вѣроятностію должно понимать не какъ подпись переводчика хроники, или писца ру-
кописи, а какъ подпись живописца, написавшаго изображение Спасителя.“ – Е.Е. Голубинскій, пос. съч. (вж. бел. 37), с. 889 сл. 
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В последвалите изданието на Истрин десетилетия – но и още дълго преди това – излизат редица 
публикациии, посветени на някои от особеностите на т.нар. Троицки ръкопис, послужил за основен при 
изданието на Истрин. И всички те поставят под въпрос тезата му за датировката на превода и национал-
ността на нейния автор. Тези особености засягат както палеографията на ръкописа, така и неговото 
художествено оформление и времето на създаването му. Вздорнов, който последен прави обширно 
изследване върху илюстрациите на този ръкопис,117 съставящо част още от неговата кандидатска дисертация 
и след това влязло с малки съкращения и допълнения в големия му труд върху руската ръкописна книга,118 
дава в библиографията за илюстрациите на Троицкия (или Тверски, както той го нарича) ръкопис списък от 65 
съчинения, включващ повечето от публикациите по този въпрос – без обаче да спомене две от най-важните за 
идентифицирането на оригинала: изследванията на княз М. Оболенски от 1847 и 1851 година,119 а да не 
говорим за унищожената от цензурата книга на този автор, която остава и до сега най-съществената 
публикация на тази тема. Вздорнов не споменава и двете също важни статии на Истрин от 1906 и 1910120 – 
някои публикации, излезли след книгата на Вздорнов, се споменават от Творогов в неговия Речник на старо-
руските книжовници121 както и в новото му изследване върху Елинския и Римския летопис122, а така също в 
публикациите на Е. Водолазкин123, А. Пичхадзе124 и Ростислав Станков125.  

Въпреки големия брой изследвания обаче, някои от основните въпроси, свързани с превода на 
Хрониката на Георги Амартол, но преди всичко с Троицкия/Тверския ръкопис и неговите протографи, 
остават и до сега открити. Така дори датировката на този препис си остава твърде оспорвана – и то макар 
че на пръв поглед уводните миниатюри би трябвало да дадат достатъчно основания за уточняването ѝ. А 
най-силни противоречия възникват от несъгласуването на датировката въз основа на „историческите“ 
данни с данните на палеографския анализ на текста, но и на художествения анализ на илюстрациите, 
според които ръкописът не може да е изготвен преди началото, а твърде вероятно дори средата на ХV 
век126. И в този смисъл трудно може да се приеме схващането на някои от изследователите, датиращи 
изготвянето на ръкописа въз основа на началната му миниатюра с изображенията на тверския велик княз 
Михаил Ярославич (1272-1319) и неговата майка, великата княгиня Аксиния/Оксинья († 1313) в края на 
ХІІІ век (архим. Леонид,127 а след него Д. Айналов,128 А. Н. Свирин,129 О. Подобедова130 и В. Н. Лазарев131). 

                                                 
117 Герольд Иванович Вздорнов, Иллюстрации  к хронике Георгия Амартола (Византийский Временник, ХХХ/1969, 

с.205-225, ил. 1-17). 
118 Същ., Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Русси ХІІ – начала ХV веков, 

Москва: Искусство, 1980.  
119 Вж. бел. 33, 45 и 46 към първата част на изследването. 
120 Вж. по-горе, бел. 47. 
121 Словарь книжников и книжности Древней Руси (Вж. бел. 67), с. 197 и сл. 
122 О. М. Творогов: Древне-русские хронографы, Ленинград, 1975 и Летописец Еллинский и Римский І-ІІ, Санктпе-

тербург, 2000-2001 
123 Е. Г. Водолазкин, Хроника Амартола в новонайденных списках (вж. бел. 108); същ., Особенности текстологии 

ранних славянских переводов (на материале Хроники Георгия Амартола), в: Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. 
Наум Охридски, София, 1993. с. 242-249; същ., Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале 
хронографического и палейного повествования XI-XV веков), München, 2000 (=Sagners slavistische Sammlung 26). 

124 А. А. Пичхадзе, О происхождении славянского перевода Хроники Георгия Амартола (Лингвистическое источ-
никоведение и история русского языка, 2001, Москва, 2002, с. 232-249). 

125 Ростислав Станков, Проблемы исследования древнеболгарских переводных текстов, сохранившихся в иносла-
вянской рукописной традиции (На материале восточно-славянских списков Исторической Палеи), в: Palaeobulgarica/ 
Старобългаристика, XIII/1989, № 4, 91-99; Славянский перевод Хроники Георгия Амартола в издании В. М. Истрина 
в: Palaeobulgarica/Старобългаристика, XVIII/1994, № 1, 74-88; Время и место древнейших славянских переводов, 
София: ХЕРОН ПРЕС " КОЛЕКЦИЯ НАУКА, 2002; К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода 
Хроники Георгия Амартола (Преславска книжовна школа, 7. Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов, София: 
Академично издателство “Марин Дринов”, 2004), с. 57-72; О критериях локализации древних славянских переводом с 
греческоко, в: Диалог и духовност І, Сборник в чест на Румяна Златанова, София: Темто, 2006, с. 63-95. 

126 Вж. по-горе, бел. 83 на с. 32 и бел. 111 на с. 41. Макар че за откриването на ръкописа Син. 1008/732 се съоб-
щава още през 1975 година, нито един руски изследовател не се замисля върху разликата в датировката между този 
препис и ръкописа Син. 100 (Троицкия ръкопис), приет като основен от Истрин за изследването му заради неговата 
„древност“. И болшинството от тях продължава до сега да датира този препис в „ХІІІ-ХІV век“. 

127 Вж. по-горе, бел. 112. 
128 Д.В. Айналов Миниатюры древнейших русских рукописей в музее Троице-Сергиевой лавры и на ее выставке, 

в: Краткий отчет о деятельности Общества древней письменности и искусства за 1917-1923 годы. Ленинград, 1925 
(=Памятники древнерусской письмености и искусства, СХС), с. 12-35; същ., Летопись Георгия Амартола (Криница), в: 
Deuxieme Congres international des études byzantines. Beigrade, 1927, Beigrade, 1929, с 127-135, рис. 1-10;  същ., К истории 
древне-русской литературы, ІІ. Иллюстрации к Хронике Георгия Амартола, в: Труды Отделения Древне-русской литературы 
Института литературы, ІІІ/1936, с. 13-21. 

129 А.Н. Свирин, Сергиевский историко-художественный музей, б. Троицкая лавра. Москва-Ленинград, 1925, в: 
Подмосковные музеи, вып. 5), с. 47. 

130 О.И. Подобедова, К истории создания тверского списка Хроники Георгия Амартола. Москва, 1963; същ.,  
Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. М., 1965, с. 11-48. 

131 Η.Η. Воронин/В.П. Лазарев, Искусство среднерусских княжеств ХІІІ-ХV веков, в: История русского исскуст-
ва, III, Москва, 1955, с. 28-30. 
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Затова филолозите, датиращи ръкописа въз основа на неговите палеографски особености около средата на 
ХІV, респ. ХІV век (И. П. Срезневски132 и А. И. Николски,133 И. М. Снегирев,134 Н. В. Волков135 и А. И. 
Соболевски136) или дори в началото на ХV век (П. М. Строев137), се отнасят критично към основаващата 
се само на изображенията датировка, понеже изобразените не показват на миниатюрата никакво отно-
шение спрямо изготвянето на ръкописа, а са представени като дарители-строители на тверската съборна 
църква и като такива са останали в паметта на тверските граждани. Към по-късна датировка на ръкописа 
води и съображението на Вздорнов, изказано още в статията му от 1969 година,138 че в руското изкуство, 
освен малко изключения в Киевска Русия, владетелите не се изобразяват приживе. 

Оспорван остава също произходът на оригинала на миниатюрите – изследователите постигат един-
ство само за това, че този оригинал е бил многократно копиран и че от него може да са останали следи 
единствено в иконографските схеми на отделните композиции, като детайлите са третирани дотолкова 
свободно, но и тъй неумело, че не позволяват извличането на каквито и да било заключения относно 
стиловите и художествените особености на първоначалния оригинал. В този смисъл и спекулацииите на 
някои изследователи като Айналов, който пръв изследва по-подробно миниатюрите в Троицкия препис от 
Хрониката на Георги Амартол139, като в оръжието и облеклото на изобразените фигури смята, че вижда 
влияния на романското изкуство, или на Протасов140, който пък от своя страна открива в това облекло и 
оръжие „славянски особености“, не издържат на научната критика. Кръстю Миятев излиза с подробно 
рецензия141 за тези „открития“ и отбелязва, че нито особеностите в прическите на изобразените фигури, 
нито тяхното облекло и останалите им атрибути могат да се свържат еднозначно с данните от истори-
ческите извори и от археологическите проучвания, като свидетелствуват за неправилен в основата си из-
следователски метод. До същите резултати ще стигнат и следващите изследователи, като се позовават на 
първо място на несръчността на миниатюристите, неспособни да изобразят най-елементарни предмети, 
излизащи вън от техните представи за съвременното им облекло и въоръжение, като в този смисъл изоб-
раженията не могат да послужат ни най-малко за определяне спецификата на оригинала. 142 Затова нито 
опитите да се свърже копираният от миниатюристите в Троицкия препис оригинал с Новгород, както 
предполагат повечето изследователи, нито с Киев, с чието изкуство иска да свърже първоначалния про-
тограф украинският изследовател Г. Н. Логвин,143 могат да бъдат приети без уговорки. Така при изслед-
ването на миниатюрите и произхода на техния прототип ние се сблъскваме със същия проблем, въз-
никнал при анализа на илюстрациите в Изборника на княз Светослав от 1073 година и всички останали 
произведения на миниатюрната и монументалната живопис в Киев, датирани повече или по-малко 
произволно между 992 година и края на ХІІ век. При всички тях ние не може да не забележим огромната 
разлика в художественото качество на тези паметници, отразяваща два диаметрално противоположни 
типа. От една страна виждаме произведения на изобразителното изкуство, представляващи абсолютния 
връх на европейската живопис от Х-ХІ век, каквито са мозайките и някои от фреските в киевските църк-
ви «Света София» и «Архангел Михаил», но и фрагментите от Десятинната църква, както и илюстра-
циите и заглавките в Остромировото евангелие, четирите илюстрации в Изборника на княз Светослав от 
1073 година и няколко други миниатюри, прикачени към по-късни ръкописи. От друга страна срещаме 
неумели произведения на местни автори, незаслужаващи дори наименованието „ремесленики“ (занаят-
                                                 

132 И.И. Срезневскiй, Древнiе памятники русскаго письма и языка (X-XIV вековъ). Санктпетербургъ, 1882, кол. 204.  
133 А.И. Никольскiй, Славянский пергаменный списокъ XIV в. Хроники Георгiя Амартола, хранящiйся въ библиотеке 

Московской Духовной академiи. В: Археологические известiя и замѣтки, 1897, № 3, с. 93; № 7-8; с. 260-261. 
134 И. Снегиревъ,  Замечанiя о Георгiи Амартоле, в: Труды и летописи Отдѣленiя Древнерусской литературы, V, 1. 

Москва, 1880, с. 255-284, 258 и сл.  
135 Н.В. Волковъ, Статистическiе сведенiя о сохранившихся древнерусскихъ книгахъ XI-XIV вековъ и ихъ указатель, 

в: Памятники древней письменности и искусства, СХХІІІ, 1897, № 885. 
136 А. Соболевскiй, Несколько словъ о лицевыхъ рукописяхъ, в: Извѣстiя Отдѣленiя Древнерусской литературы, 

XIII,1, Санктпетербург, 1908, с. 97. 
137 П. М. Строев. Библиологическiй словарь и черновые къ нему материалы. Приведены въ порядокъ и изданы подъ 

редакцiей А. Ф. Бычкова, Санктпетербург, 1882, с. 60 
138 Вж. по-горе (бел. 98), с. 308 и сл. 
139 Д. В. Айналов, пос. съч. (вж. бел. 114).   
140 Н. Д. Протасов, Черты староболгарской одежды в славянской миниатюре (Институт археологии и искусст-

вознания, Труды секции археологии, ІІІ, Москва, 1928, с. 87-95) и същ., Славянская одежда в болгарской миниатюре 
ХІV века (пак там, ІV, Москва, 1928, с. 391-407, табл. ХХІІІ и ХХІV). 

141 Известия на Българския Археологически институтъ, т. VI (1930-1931),. София, 1932, с. 326-332: „Çàêëþ÷åíèeòî 
íà Ï[ðîòàñîâú] áè áèëî åäèíú öåíåíú ïðèíîñú êúìú áúëãàðñêàòà èñòîðè÷åñêà åòíîãðàôèÿ, àêî òîé áè ìîãúëú äà ãî îáîñíîâå ñ ïî-
óáåäèòåëíè è ïîâå÷å àíàëîãèè ëèòåðàòóðíè èëè õóäîæåñòâåíî-àðõåîëîãè÷åñêè. Òàêà êàêòî å ïîñòàâåíî ñåãà, òî å ëèøåíî îò íóæíàòà 
ìåòîäè÷íà îñíîâà...“ 

142 Вж. подробности в посочените по-горе публикации на Подобедова и Вздорнов. 
143 Г. Н. Логвин, Украинское искусство 1240-1540 гг. Автореферат диссертации, Киев, 1968, с. 12, 14-16. 
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чии), като семейният портрет на Ярославичите от същия Изборник и дори четирите изображения на 
евангелисти в Мстиславовото евангелие, които съветските автори поставят в началото на Новгородската 
живопис. Може би най-характерен е случаят при миниатюрата с образа на княз Борис, произхождаща от 
български оригинал и прикачена към Учителното евангелие на Епископ Константин, в която полуграмот-
ният руски „книжовник“ към името на българския владетел прибавя под рамката надпис Áîðèñú Ãëýáú и 
по този начин демонстрира своето собствено разбиране за „адаптацията-рециклиране“ на чуждите худо-
жествени паметници, което не се отличава много от разбирането на не по-малко патриотично настрое-
ните и обладаващи същото чувство за достойнство негови сънародници от ХХ (и ХХІ !) век. И ако тези 
забележителни произведения на миниатюрната живопис, които можем да изброим на пръсти, по някакъв 
начин са стигнали до нас, съдбата на останалите е била да бъдат съзнателно унищожени. И тук безоб-
разните рисунки на „миниатюристите“ в Троицкия препис ни дават още едно поредно доказателство ако 
не за художествената стойност на оригинала, то поне за огромните загуби, нанесени на българското 
изкуство с унищожаването на неговите паметници – при това не от „татари-друговерци“, а от „свои-
православни“! Но и че унищожаването на българските оригинали и преписите от тях не става само в ХІ и 
началото на ХІІ век, а продължава още през ХІV, ХV, ХVІ и дори ХVІІІ век... 

В своите изследвания върху паметниците на миниатюрната живопис, представени върху някои ръко-
писи, датирани с надписи от ХІ век или – когато при тях липсват датиращи надписи – отнасяни от рус-
ките учени в ХІІ и ХІІІ век, последните изпитват големи затруднения при класификацията на техните 
типове и при определението на стиловите им особености, след като не намират близки паралели за тях 
нито във Византия, нито на Запад. Най-характерни в това отношение са заглавките и изображенията на 
евангелистите в Остромировото евангелие, които се отличават не само по стил от византийските изоб-
ражения, но представят и иконографски типове, противоречащи на представите, възприети във Византия. 
Така, според представата на миниатюриста, евангелистите там не са обикновени човеци, спокойно и 
съсредоточено пищещи в своите кодекси разказа за земния живот на Спасителя, а екзалтирани и из-
пълнени с Духа на Словото Божие свърхчовешки същества, възприемащи това Слово от символичните 
изображения, отговарящи на четирите елемента на Битието. А че зад тази философия стои многовековна 
традиция, показва и изключително високото художествено качество на изображенията, свързано също с 
много стара традиция, водеща началото си от първите стъпки на християнската култура, наследила ду-
ховните основи и изразните средства на Античността. Не по-малко затруднения поставя пред изследо-
вателите огромният брой непознати за византийското изкуство иконографски схеми, отглас от които ние 
ще срещнем не само при Троицкия/Тверския препис от Хрониката на Георги Амартол, но и при някои 
много късни ръкописи, какъвто е Радзивиловският препис от Руския летописен разказ.144. Айналов, 
който пръв се занимава и с тези илюстрации,145 отбелязва, че много от представените там иконографски 
типове, не могат да се свържат по никакъв начин с византийското изкуство и по всяка вероятност са 
преминали в руските земи посредством техните български оригинали. А тези оригинали съдържат някои, 
според него, архаични черти, изявяващи се не само в разликата на иконографските им схеми от византий-
ските, известни от множество илюстрирани Хроники, като Мадридския препис от Хрониката на Скилица 
и Ватиканския препис от българския превод на Манасиевата летопис, но и с редица аксесоари – какъвто 
е случаят с кълбообразните църковни куполи в миниатюрите от първата част на Радзивиловския летопис, 
за който миниатюристът от ХVІ век е разполагал със старинен образец, за разлика от втората част, където 
вече църквите имат характерните за Русия луковични куполи. При анализа на тези миниатюри Айналов 
прави още едно много важно наблюдение. Така, докато в по-голямата част на летописа миниатюристът 
следва обикновено точно летописния текст и придружава с илюстрации дори маловажни подробности от 
разказа, за някои от най-важните исторически събития, като особено изчерпателно отразеното в летописа 
посещение на великата княгиня Олга в Цариград и дори покръстването на киевчаните и унищожаването 
на идолите в Киев, илюстрации липсват – а че такива иконографски типове е имало и в българската, и 
във византийската миниатюрна живопис, показват примерите от Мадрид и Ватикана. Заключението, 
което Айналов извлича от това е, че съответните части с техните илюстрации са липсвали още в стария 
протограф за Радзивиловския летопис, който повечето изследователи отнасят към ХІІ век – по напълно 
понятни за българския читател съображения Айналов не казва, че тези части не са били просто загубени, 
а съзнателно отстранени от ръкописа-протограф и унищожени. И разполагащият с твърде скромни твор-
чески, художествени и технически възможности илюстратор на Радзивиловския препис от ХVІ век, също 
както и неговият по всяка вероятност не по-надарен и разполагащ с не по-големи възможности събрат от 
ХІІ век, не са били в състояние да създадат свои собствени композиции за запълване на пропуските. В 

                                                 
144 За този препис и литературата за него вж. бел. 48 на с. 84 от първата част. 
145 Д. Айналовъ, Очерки и замѣтки по исторiи древне-русскаго искусства, ІІІ. О нѣкоторыхъ серiяхъ минiатюръ 

Радзивиловской лѣтописи (Извѣстiя Отдѣленiя русскаго языка и словесности Императорской Академiи Наукъ, 
ХІІІ/1909, с. 307-323).  
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този смисъл Оболенски многократно посочва в своите изследвания наличието на късни преписи от пре-
писи на българския сборник-протограф от Х век, в които е било оставено празно място за илюстрации, 
съдържащи се в протографа, но надхвърлящи художествените и творческите възможности на копистите. 
Също както „бележитите руски книжовници“ от ХV до ХVІІІ век не са били в състояние да допълнят и 
изобщо да прередактират фрагментарно запазените преписи от българските им оригинали от Х и ХІ век, 
и тези, според мнението на руските и съветските изследователи от ХІХ и ХХ век, „бележити художест-
вени творци“ през цялото средновековие не излизат извън рамките на неумели кописти с твърде слаби 
художествени възможности. А това практически ограничава в значителна степен ролята, която българ-
ските оригинали са изиграли в руското изкуство: нито руските книжовници, и то през цялия период от ХІ 
до ХVІІІ век, са били в състояние да продължат книжовната дейност на своите български учители, нито 
руските художници-миниатюристи са могли да възприемат и развият по-нататък художественото май-
сторство на своите образци – какъвто е случаят и с авторите на миниатюрите от Троицкия/Тверския 
препис на Хрониката на Георги Амартол. А това обстоятелство показва, че констатираният от болшинст-
вото изследователи консерватизъм в изразните средства при едните и при другите не се дължи на някак-
ви техни философски възгледи, а е резултат на твърде ограничените им творчески възможности. 

Както вече беше отбелязано малко по-горе, да се свърже изготвянето на преписа и датирането му 
с тверския велик княз Михаил Ярославич и неговата майка, великата княгиня Аксиния/Оксинья има 
твърде малко основания – изобразените фигури в началната миниатюра от двете страни на Христос 
Вседържител, обозначени с имената Ì¸õà¸ëú и Wêñ¸í¸, не показват никаква връзка с изготвянето на 
преписа или с даряването му на тверската съборна църква, както искат да вярват някои изследовате-
ли. Още по-малко може да се свърже и рамката на сцената с конкретно изображение на тази църква, а 
тройната арка с палметния орнаментален фриз ще открием едва ли не при всяка византийска начална 
миниатюра. Архим. Леонид, който пръв идентифицира тези изображения, посочва, че в случая е налице не 
особено сполучливо копие от такава миниатюра – или по-скоро от копие на византийска миниатюра, 
съвременна на оригиналния гръцки летопис, представяща византийския император Михаил ІІІ и неговата 
майка и съимператорка Теодора, с чието управление завършва и хрониката. А това означава също, че 
преводачът на хрониката трябва да е имал на разположение като оригинал богато илюстриран, и то по 
всяка вероятност във византийската столица, екземпляр от тази хроника и този екземпляр не е могъл 
да бъде изготвен много по-късно от нейното завършване, защото Михаил ІІІ е бил отстранен от 
престола и умъртвен още в 867 година, а неговият наследник, Василий І Македонец, е бил твърде 
далече от мисълта да прославя своя предшественик под каквато и да е форма. Но да попадне в Киев 
такъв ценен гръцки оригинал близо 200 години след изготвянето му и там да бъде преведен е нещо 
абсолютно невъзможно, още повече, че и във Византия дълго преди това Хрониката на Георги 
Амартол изгубва своята актуалност и повече не се преписва. А да попадне в България такъв ръкопис 
още при учредяването на Българската архиепископия в 865 година или малко по-късно е напълно 
възможно. Също както е напълно възможно този ръкопис да бъде преведен и илюстриран в България, 
при което се копират и началните миниатюри, а вероятно и другите миниатюри от гръцкия оригинал. 
От това следва, че тверският миниатюрист просто е използвал за модел по всяка вероятност не-
еднократно копираното изображение, като поставил имената на тверския княз и майка му – естествено без 
атрибутите на византийския дворцов церемониал. А това прави твърде проблематично и гадаенето за 
произхода на облеклото и на всички останали реалии не само в това изображение, а и в останалите 
илюстрации. Същото се отнася до архитектурния декор, в който и при най-добро желание не биха могли да 
се открият особености на руската църковна архитектура, както се мъчи да ни убеди О. Подобедова. 

Както Истрин, така и повечето от останалите изследователи, обръщат малко внимание на въпроса 
защо Хрониката на Георги Амартол получава само в руските земи такова голямо разпространение, след 
като от края на Х век интересът към нея изчезва напълно във Византия. Очевидно и на този въпрос може да 
се отговори единствено с оглед на приобщаването на българската църква към Цариградската патриаршия 
след 865 година. Георги Амартол в своята хроника изхожда от възгледите на православното монашество, 
което успява да се наложи в продължителния спор относно иконопочитанието и принципите на първич-
ното християнство, завършил с възстановяването на иконопочитанието през март 843 година.146 И тъй като 
тези възгледи, отразени в цялата хроника на Амартол, отговарят на схващанията и църковната политика на 
княз Борис І, а след това и на Симеон, имаме достатъчно основания да приемем, че Хрониката на Амартол 

                                                 
146 В действителност именно тогава приключва окончателно спорът с иконоборците след постановление на синода 

на цариградската патриаршия, свикан по нареждане на императрица Теодора и малко преди това ръкоположения от нея 
патриарх Методий І. Тъй като след умъртвяването на император Михаил ІІІ в 867 година историята на неговото управ-
ление, а с нея и всички негови и на неговата майка и съимператорка Теодора († 856) заслуги се манипулират от пред-
ставителите на новата династия, Македонската, въстановяването на иконопочитанието се приписва на VІІ Вселенски 
събор в Никея. А това поставя въпросът дали съставянето на продължението на Хрониката на Георги Амартол не 
следва същата цел, като след това и самата хроника вече не се преписва. Отговор на този въпрос не могат дададат и за-
пазените нейни ръкописи, защото при всички тях липсва краят или е заместен с текста на продължението. 
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– по която би следвало и Симеон да е учил история в Магнаурската школа – е била най-малкото добре 
известна в България, ако и в нашите земи да не се е запазил никакъв неин превод, а е било нужно тя да бъде 
преведена у нас отново в ХІІІ век и от нашите земи да бъде пренесена в Сърбия. Възгледите на 
православното монашество в края на ІХ, но също така в Х и ХІ век не вълнуват вече византийското 
общество, което търси своя идеал в Античността, а държавната политика се насочва към утвърждаването на 
императора, на администрацията и едрото земевладение в основите на империята, където църквата остава 
на задно място и се създават нови исторически компилации. 

Без да се впускаме в предположения за състава на гръцкия протограф, които не могат да бъдат 
доказани, трябва да отбележим, че е много малко вероятно този протограф да е съдържал и текста от 
Продължителя на Георги Амартол, тъй като това би довело до извода, че близо един век след изготвя-
нето на първоначалния протограф, съдържащ изображенията на византийския император Михаил ІІІ и 
неговата майка и съимператорка Теодора, копистът на вече допълнения ръкопис няма да се съобрази 
с радикално измененото отношение на византийската общественост спрямо убития след държавен преврат 
император и да постави неговото изображение в началото на своя препис. В този смисъл би било много 
по-вероятно да се допусне и изпълнението на превода на два етапа: оригиналът на Хрониката да е копи-
ран по представителен ръкопис, изготвен в придворните скриптории на византийската столица и попаднал 
в България като ценен подарък, свързан с кръщаването на княз Борис и прославящ неговия кръстник, а 
текстът на Продължителя на Георги Амартол да е взет от съвременен на неговото завършване ръкопис. И 
това определя и изпълнението на превода на два етапа, като потвърждава предположението за автора му, 
презвитер Григорий, който превежда и/или отчасти съставя продължението на хрониката след посе-
щението си в Цариград като придружител на великата княгиня Олга в 946 година. 

При проучването на миниатюрите в Троицкия/Тверския препис от Хрониката на Георги Амартол по 
една точка се съгласяват всички изследователи, а именно, че илюстрациите, както и целият ръкопис на тази 
хроника, се разделя на две почти равни части, но със съвършено различни особености в палеографията на 
ръкописа и в иконографията, стила и художествените качества на илюстрациите. И както палеографията на 
втората част от ръкописа не може да се датира преди края на ХІV и началото на ХV век, иконографията на 
миниатюрите съдържа подробности, характерни за византийската и руската миниатюрна живопис също 
от края на ХІV и началото на ХV век, които се забелязват там въпреки извънредно ниските художествени 
качества на миниатюрите и слабата подготовка на художниците. А тези особености на ръкописа потвърж-
дават и наличността на две различни версии на първоначалния превод, като също подкрепят предположе-
нието, че втората продължена версия на Хрониката на Георги Амартол попада в Киевска Русия малко след 
пътуването на великата княгиня Олга с нейния съветник и придружител в Цариград – но същевременно 
обяснява и липсата на този превод в България. А втората версия се съдържа в текстов вариант, твърде раз-
личен от текста във всички известни гръцки версии на оригинала, отличаващ се съществено и от текста на 
неговия първообраз, Хрониката на Георги Синкел, във всички стигнали до нас гръцки оригинални версии, 
като може да се допусне и че краят на продължението е съставен от друг автор. Въз основа на тези факти 
трябва да приемем, че ако е имало в Киев ръкопис, съдържащ продължението на хрониката – безразлично 
дали е бил на гръцки език (което е по-малко вероятно) или на български език (което е по-вероятно), той по 
всяка вероятност не е бил украсен с миниатюри, каквито не са съдържали и неговите преписи. И това 
обстоятелство е поставило авторите на миниатюрите в Тверския препис пред почти неразрешимата за тях 
задача сами да съчинят и изрисуват такива миниатюри – а не е невероятно и недопустимо също и че поводът 
за прекъсване на работата по преписването и украсата на този ръкопис е бил дори именно липсата на образци 
за миниатюрите във втората му част. 

Въпреки че това предположение може да обясни някои от въпросите, свързани с Троицкия/Тверския пре-
пис на Хрониката на Георги Амартол, неразрешени остават още много други въпроси. Така остава необясним 
поводът за възникването на този препис – дали това е било желанието да се съхрани в препис друг по-стар и 
повреден, а може би и непълен препис? Или обратното на това, което е много по-малко вероятно: изведнаж да 
се е появила идеята да се направи нов препис на Хрониката на Георги Амартол и след търсене на подходящ 
оригинал да е бил открит именно протографът на този препис, а изображенията при въвеждащата миниатюра 
да са навели копистите на мисълта за тяхното „адаптиране и рециклиране“. Или въпросът за ателието – по 
руски „артель“ – където са изпълнени миниатюрите в този препис. Този въпрос е свързан с останалия 
също нерешен въпрос за броя на участващите в украсата миниатюристи, за който Подобедова и Вздорнов 
стигат въз основа на стиловите различия до невероятното число седем, единствено в руската миниатюрна 
живопис за такъв не особено обемист обект, какъвто е втората част на ръкописа – макар и Вздорнов да 
допуска, че големият брой може да се дължи и на различните по вид и стил оригинали, респективно липсата 
на такива. А при този тъй голям брой художници в „артела“, изпълнил украсата, няма нито един, който да 
отговаря на елементарните изисквания за създаването на едно художествено произведение дори от такъв 
провинциален мащаб. И на тези въпроси едва ли ще може някога да се отговори. 
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Като приема за недостатъчно сигурни историческите извори за датирането на превода на Хрониката 
на Георги Амартол – но същевременно избягва да се занимава с историята и предисторията на ръкописите, 
които публикува, а и с подробностите, свързани с възникването и разпространението на това съчинение – 
за доказване на своята теза Истрин ще насочи вниманието си на първо място върху неговата лексика, 
като се ръководи от придобилия широко разпространение в Русия около началото на ХХ век изследо-
вателски метод на акад. Алексей Иванович Соболевски (1857-1929), според когото само въз основа на 
лексиката на преводите може да се уточни техния произход.147 А както ще покажат всички критици на 
Истрин и преди всичко Шахматов, но също и изследванията през следващите десетилетия, този метод не 
може да реши спорните въпроси относно атрибуцията и датировката на преводите, възпроизвеждани в 
руските ръкописи от ХV-ХVІІІ век, защото е приложим само за преписите, но не и за първоначалните ори-
гинали – техните протографи – разделени понякога едни от други с много столетия, в течение на които пре-
водите са били многократно подлагани на преработка, засягаща на първо място лексиката им с нейната фоне-
тика и правопис, които постепенно са били нагаждани към руския говорим език. От друга страна, както също 
посочват пецензентите, в края на ХІХ и началото на ХХ век са познати твърде малко писмени паметници, 
създадени в българските земи, но и от тях Истрин не познава и не използва за изследването си дори някои от 
най-важните, като Супрасълския сборник от началото на ХІ век, съдържащ голям брой от думите, които той 
счита за руски, а в Русия тези думи започват да се появяват под влияние на българските писмени паметници 
значително по-късно. В този смисъл и неговите собствени изследвания ще опровергаят многократно тезата 
му, защото много от думите, съдържащи се в най-стария препис от Хрониката на Георги Амартол и считани 
от него за руски, не се срещат повече в никакви руски писмени паметници, а в по-късните преписи ще бъдат 
подменени с руски. Всичко това говори, че цялото изследване на Истрин върху превода на Хрониката на 
Георги Амартол, както и на останалите издадени от него исторически съчинения, включени в Архивния 
сборник, изискват пълно преразглеждане, в което да бъдат привлечени и голям брой други междувременно 
издадени или още неиздадени преводни и оригинални произведения на българската средновековна 
писменост, включително техните руски преписи, независимо от времето и мястото на изготвянето им.148

Истрин предава при всичките си издания на текстовете от историческите съчинения своите конста-
тации относно езиковите и стиловите особености на изследваните от него преводи – най-точно и подроб-
но те са изложени в заключителните му думи след анализа на текста от Хрониката на Георги Амартол.149 
Още във въведението към своето изследване на този текст той дава обаче – и то по всяка вероятност 
съзнателно – заблуждаващото сведение за датировка в ХІІІ-ХІV век на ръкописа, който му служи като 
основен при предаването на текста – а това сведение ще се повтаря след неговата публикация от всички 
изследователи без изключение. И този основен текст, считан от него за повече или по-малко идентичен с 
текста на първоначалния превод, той допълнва с откъси от други 7 още по-късни преписи. Истрин 
обосновава това с думите си: „Êàòî îñíîâàíèå çà èçäàâàíåòî èìåííî íà òîçè ïðåïèñ ïîñëóæè íà ïúðâî ìÿñòî, òîâà, 
÷å òîé å åäèíñòâåíèÿò ïåðãàìåíòåí, îòíàñÿù ñå êúì ÕIII-ÕIV âåê (ìíåíèÿòà íà èçñëåäîâàòåëèòå çà óòî÷íÿâàíåòî íà 
äàòèðîâêàòà ñà ðàçëè÷íè), äîêàòî âñè÷êè îñòàíàëè ïðåïèñè ñà âúðõó õàðòèÿ è îò ïî-êúñíî âðåìå (ÕV-ÕVII âåê); íà âòîðî 
ìÿñòî, êàêòî ïîêàçàõà ïðîó÷âàíèÿòà íà äðóãèòå ïðåïèñè îò õðîíèêàòà, òîçè ïðåïèñ ïðåäñòàâÿ eäíà ïî-ñòàðà ðåäàêöèÿ 
îò îñòàíàëèòå, ïðåäàâàùè âòîðà, ïî-êúñíà ðåäàêöèÿ“.150 Че Истрин иска да искара колкото може по-стар текста, 
възприет от него за основен, е напълно понятно. По този начин той го отдалечава от наречената от него 
„втора редакция“, отличаваща се със значителни промени в лексиката и ортографията, произлезли за два 
века, като го приближава към засвидетелствуваните от текста на Руския летописен разказ (Повесть времен-
ных лет) във версията от 1114/1115, респ. 1377 година цитати и от там получава по-голяма автентичност. 
Но както беше споменато по-горе, по-нататъшните изследвания върху този препис и неговата палеогра-
фия ще отместят датировката му със сто години по-напред от датировката на Истрин – колкото това и да 
е неизгодно за тезата на изследователя, макар и сам той да отбелязва, че нито неговата ортография, нито 
палеографията му могат да се свържат с ХІ век и дори с втората му половина, когато той иска да датира самия 
превод. А внимателен преглед на лексиката при този препис – както и на неговата ортография – говори много 
убедително, че при него също се касае за много по-късна редакция на текста и по такъв начин те не могат да 
се третират като автентични и да се твърди, че отговарят точно на текста на превода, за да послужат като 

                                                 
147 Истрин цитира по този въпрос Соболевски, който излага своята теза в студията си Особенности русскихъ 

переводовъ домонгольскаго периода (Труды Девятаго археологическаго съезда въ Вильне, 1895 г., т. ІІ, Москва, 1897, 
с.53-61), преиздаден в: А. И. Соболевскiй, Материалы и исследованiя въ области славянской филологiи и археологiи 
(Сборникъ Отдѣленiя русскаго языка и словесности, 88, № 3, Санктъ-Петербургъ, 1910, с. 162-177) и в същ., 
История русского литературного языка. Ленинград,  1980, с. 134-147. За отношението на съвременната наука по 
същия въпрос вж. Ростислав Станков, Время и место древнейших славянских переводов (вж. бел. 125). 

148 До същото заключение стига и Ростислав Станков, който през последните десетилетия най-изчерпателно и 
критично се е занимавал с въпросите, свързани с изследванията на Истрин – вж. напр. неговото монографично 
изследване: Время и место древнейших славянских переводов (вж. бел. 66), с.92 и сл. 

149 B. M. Истринъ, Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, ІІ, с. 152 сл. Вж. също и допълнението на тези 
изводи в том ІІІ, на съчинението му, с. V- ХLІХ. 

150 B. M. Истринъ, Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, І, с. VІІ. 

 47



доказателство за тезата на Истрин. Тук обаче трябва да се обърне внимание върху още една съществена греш-
ка в изследването на Истрин. Той сравнява по между им само текстовете от пълния превод на Хрониката на 
Георги Амартол, без никъде да отбележи, че откъсите от хрониката, използвани от руските компилатори на 
така наречения Елински летопис не почиват върху този текст, а следват съкратената версия в Хрониката на 
Малала, докато компилаторите на Римския летопис използват Хрониката на Георги Амартол, но не въз 
основа на пълния ѝ превод, а на двете съкратени версии – с нейното продължението и без него. Още архим. 
Леонид и след него Шахматов показват убедително въз основа на съответните текстове, че руските истори-
чески сборници възникват въз основа на случайно запазили се откъси от преписите на две различни версии на 
българския сборник-протограф от Х век, а не от някакъв хипотетически руски „Хронограф“ от ХІ век, който 
от своя страна пък бил възникнал като преработка на Хрониката на Георги Амартол в нейния пълен превод . 
А това обстоятелство опровергава неподкрепената с никакви доказателства теза на Истрин, че текстовете в 
руските компилации водят началото си от цялостни преводи от хрониките на Малала и Георги Амартол, с 
каквито руските компилатори не са разполагали, но не са били и в състояние да изготвят техните съкратени 
преработки, които при това следват едни и същи първообрази, които от своя страна възникват от мате-
риала на двете версии на унищожените български протографи от Х век, запазени само в ранни преписи. 

За защита на своята теза за руския произход на превода на Хрониката на Георги Амартол, както и за 
неговата датировка във втората половина на ХІ век, Истрин отделя най-голямо внимание върху лексичес-
кия материал, макар и този материал да не може да служи като доказателство, че предава точно текста на 
превода, понеже неговите фонетични особености първи търпят промени при нагаждането му към съвре-
менния говорим език – а понякога те са и единствените промени в текста, които по-късните кописти 
могат да си позволят да извършат. А това е принуден да признае и Истрин още в началото на изследване-
то си,151 като се основава само на своето предположение, че изследвания от него ръкопис следва точно 
всички особености на хипотетичния руски първооригинал. Проучванията върху този ръкопис, които 
разгледахме по-горе, опровергават обаче това негово предположение и поставят под въпрос резултатите 
от изследването му, защото те са извършени върху късни преписи – включително избрания от Истрин за 
основа пергаментен ръкопис – и могат да бъдат отнесени само към преписите, отдалечени повече от 
четири столетия от „първооригинала“ и следващи многократно преправяни преписи.  

Преди да премине към същинското текстологично изследване на превода на Хрониката на Георги Амартол, 
Истрин отделя седем страници за някои важни въпроси, свързани с темата на това изследване, която е обявил 
и в предговора си към първия том,152 а тук озаглавява: „Място и време на превода на хрониката“.153

След като повтаря несъгласието си с възприетото от изследователите становище, че този превод бил 
български, Истрин посочва причините за туй неправилно убеждение – което за него има характера не 
само на предразположение, но дори на предубеждение у учените. Така докато в ръкописите от ХІІІ век 
нататък лесно може да се разграничат трите редакции на „църковнославянския език“, българска, руска и 
сръбска, по-старите са представени почти във всички случаи в една обща за руските и българските 
текстове редакция и изследователите я приемат за българска, като отдават всички текстове по навик на 
български автори, преводачи и съставители. Противно на това повсеместно убеждение, Истрин счита, че 
тази редакция била овладяна с такова съвършенство от руските книжовници, че „òåõíèòå ñîáñòâåíè ïðå-
âîäíè è îðèãèíàëíè òðóäîâå íå ìîãàò äà ñå ðàçëè÷àâàò ïî äðóãè îñîáåíîñòè, îñâåí ïî òÿõíàòà ëåêñèêà, ïðè êîåòî 
ôîíåòè÷åñêèòå è ìîðôîëîãè÷åñêèòå îñîáåíîñòè íÿìàò ðåøàâàùî çíà÷åíèå è ìîãàò äà áúäàò âçåìàíè ïîä âíèìàíèå 
ñàìî êàòî âòîðîñòåïåíåí ìàòåðèàë“, à ëåêñèêàòà òðÿáâà äà íîñè ñàìî äèàëåêòíè è ìåñòíè ðàçëè÷èÿ, çà äà ñå îòëè-
÷àâà â ðóñêèòå è áúëãàðñêèòå òåêñòîâå.“154 Естествено, Истрин не споменава нищо за това, че руската 
редакция на текстовете, съставени или само преписани в Русия, още преди средата на ХІ век ги предава с 
междувременно нагодена за изискванията на руския език и неговата фонетика ортография – а тя се 
различава от българската. Този въпрос избягват да засягат и руските изследователи, също както избягват 
да засягат въпроса за християнизацията на руските земи, който и до сега представлява табу за тях, като 
манипулират истината с измислици, нямащи никаква научна стойност и отхвърлени от археологическите 
изследвания, но и от проучванията на историческите извори.155 А за опровергаване на безоснователните 
твърдения на Истрин, че руските книжовници били овладели напълно „църковнославянския“ език и сами 
си служили с него със съвършенство, е достатъчно да посочим само почти пълната липса на оригинални 

                                                 
151 Пак там, ІІ, с. 271-275. 
152 Вж. по-горе, с. 29 заедно с цитати от този предговор. 
153 Пос. съч., ІІ, с. 269-275.  
154 Пак там, с. 271. 
155 На целия комплекс от въпроси, свързани с християнизирането на руските земи съм посветил поредица от 

публикации, най-важните от които се съдържат в моя сборник от изследвания БЪЛГАРИЯ-ВИЗАНТИЯ-РУСИЯ, Берлин, 
2002, Някои от тези въпроси са засегнати също в първата част на това изследване, където е посочена и съответната 
литература, включително и на първо място публикациите на кн. Михаил Оболенски. Поради това считам за излишно 
да се спирам тук подробно на този въпрос. 
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съчинения, написани от руски автори, а малкото – или по-точно петте такива – създадени през ХІ и ХІІ 
век показват такава огромна разлика в използването на изразните средства и в езика си спрямо българ-
ските оригинални и преводни литературни произведения, че правят сравнението безпредметно. Но и тук, 
както беше споменато по-горе, още по-голямо значение за разграничаването на едните от другите играе 
техният синтаксис, който ще продължи да ги разграничава до днес – на този въпрос ще се спрем спе-
циално малко по-нататък и ще видим, че със своя синтаксис, но и с другите специфични за българския 
език граматични особености, именно този превод има извънредно важно значение в историята на българ-
ския език и българската книжнина. 

На това място Истрин отново цитира името на адепта и изобретателя на лексическия метод за опре-
деляне националната специфика на „църковнославянските“ преводи, А. И. Соболевски, както и вече 
споменатата негова статия Особенности русскихъ переводовъ домонгольскаго періода156, като подчертава 
„íåéíàòà öåííîñò êîëêîòî ïîðàäè ìàòåðèàëà, òîëêîâà è ïîðàäè ïîñî÷âàíåòî íà ïúòÿ, ïî êîéòî òðÿáâà äà ñå ðåøàâà 
âúïðîñúò, ñ óãîâîðêàòà, ÷å òÿ, êàòî ïðúâ îïèò â òîâà îòíîøåíèå, ñå íóæäàå îò åäíà ñòðàíà îò äîïúëíåíèÿ, à îò äðóãà 
– îò ïîïðàâêè è îãðàíè÷åíèÿ“. И ще добави, че „íÿêîè îò ïîñî÷åíèòå òàì îò íåãî äóìè êàòî ðóñêè, ñà ñå îêàçàëè è â 
þæíîñëàâÿíñêè ïàìÿòíèöè, a ïîðàäè òîâà òÿõíîòî íàëè÷èå â åäèí èëè äðóã ïàìåòíèê, ÷èéòî ðóñêè ïðîèçõîä ñå ïîäîçèðà, 
íå ìîæå äà èìà ðåøàâàùî çíà÷åíèå áåç ïðèâëè÷àíåòî íà äðóãè äîêàçàòåëñòâà.“157 И Истрин ще остане сигурно из-
ненадан и разочарован от реакцията за неговото най-последователно приложение на този метод от страна 
на всички рецензенти на труда му, начело именно със Соболевски, който пръв ще оспори в своята 
отрицателна и дори унищожителна рецензия за този труд резултатите от неговите изследвания.158 При 
това Истрин знае много добре, че състоянието на изследванията върху българската и руската лексика се 
намират по това време в зачатъчно състояние и науката не разполага с речници, представящи я в доста-
тъчно пълен вид, за да може материалът да се ползва за сравнение на писмените паметници.159

Истрин си затваря очите не само за свързаното с християнизацията на Киевска Русия въвеждане в 
страната на българската църковна богослужебна литература още едновременно със самото покръстване, 
но и за целия 40-годишен период, през който българската писменост и просвета, заедно с българския 
език, проникват и се разпространяват съвместно с християнството в руските земи. Но си затваря очите 
също и за последвалата реакция на гръцката църква след първия неин ненапълно сполучлив опит да уста-
нови своята хегемония над руската църква при подчиняването на киевската митрополия под цариград-
ската патриаршия в 1039 година, спрян с изгонването на гръцкия митрополит от Киев и временната 
самостоятелност на руската църква скоро след това.160 Истрин е бил свидетел както на голямата 
кампания срещу единствения руски историк, осмелил се да разгледа особено критично тази част от 
руската история М. Присьолков, така и на мерките, които се взимат срещу този учен от съветската власт. 
За разлика от другите руски историци и филолози, чиито изследвания не са по вкуса на болшевиките и 
много от тях ще бъдат през следващите години разстреляни или изпратени на дългогодишно заточение, 
от което няма да се завърнат, присъдата за дългогодишен затвор за Присьолков бива заменена отначало с 
изгнание, а след това – с професорска катедра в Ленинградския университет! Но чак когато си дава 
съгласието да „редактира“ и съответно да узакони двата най-силно подправени и фалшифицирани руски 
летописи.161 И за всеки, който се е занимавал дори само повърхностно с руската история в ХІ век, е 
напълно ясно, че в нея не може да става и дума за описаната в Руския летописен разказ идилия в двора 
на Ярослав, а за най-сериозни конфликти между киевската общественост и църква от една страна и 
представителите на Цариградската патриаршия, които искат на всяка цена да установят своята хегемония 
над руската църква – и в началото на ХІІ век успяват да вземат връх за много десетилетия, чак до 
татарското нашествие. 

В края на своите бележки, предшестващи същинското му текстологическо изследване, Истрин дава и 
своето заключение, което трябва тук да предадем в български превод и в оригинал: „Ìîãàò ëè äà íè äàäàò 
íÿêàêâè óêàçàíèÿ åäíè èëè äðóãè ÿâëåíèÿ â åçèêà íà ñòèãíàëèòå äî íàñ ïðåïèñè íà õðîíèêàòà? Òðÿáâà äà ïðèçíàåì, ÷å ñàì 
ïî ñåáå ñè òîçè ïúò å íåíàäåæäåí, è áåç îáùè ñúîáðàæåíèÿ òóê íå ìîæåì äà ìèíåì. Îò îñåìòå çàïàçåíè ïðåïèñè íà 
õðîíèêàòà ñåäåì ñà îò XV-XVI âåê è ïîðàäè òîâà íå ìîãàò äà íè êàæàò íèùî çà ïðîèçõîäà íà îðèãèíàëà íèòî âúâ ôîíå-

                                                 
156 Вж. бел. 9. 
157 B. M. Истринъ, Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, ІІ, с. 271-272.  
158 Вж. по-нататък с. 65. 
159 В духа на Истрин съветските учени ще издададат през 1980-те години такъв 30-томен речник, съдържащ вече 

всички думи, открити в „църковнославянските“ ръкописи в руските земи, независимо от произхода им. 
160 Митрополит Теопемпт, влязъл в сериозен конфликт с руското духовенство още със заемането на митропо-

литската катедра в 1039 година, едва ли е дочакал започването на военните действия между Киевска Русия и Ви-
зантия в 1043 година. Но дори и за този кратък срок на неговото „светителство“ е била унищожена по-голямата част 
от българските книги в руските земи. Окончателното установяване на гръцката хегемония обаче става в 1104 година 
със заемането на митрополитския трон от гърка Никифор, когато започва и манипулацията на руската история с 
написването на официалния руски летопис Повесть временных лет от бившия игумен на Печерския манастир 
Силвестър по негова поръчка. По този въпрос вж. първата част на изследването, с. 16 и сл.  

161 По този въпрос вж. също там, с. 17, 69, 82 и 122 сл. 
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òè÷åñêî íèòî â ìîðôîëîãè÷åñêî îòíîøåíèå. Òåõíèÿò ïðàâîïèñ å ñúâðåìåííèÿò çà âñè÷êè ïðåïèñè îò òîâà âðåìå, ò. å. 
öúðêîâíîñëàâÿíñêè, íî âúâ âòîðè÷íà ôîðìàöèÿ, óñòàíîâåíà ó íàñ îò êðàÿ íà XIV âåê, ïî âðåìåòî íà âòîðèÿ ïåðèîä íà 
þæíîñëàâÿíñêîòî âëèÿíèå. Â äàäåíèÿ ñëó÷àé èìà çíà÷åíèå ñàìî Òðîèöêèÿò ïðåïèñ îò XIII-XIV âåê, çà ñúæàëåíèå íåïúëåí. [...] 
Âúçìîæíî ëè å îáà÷å îò ïîñî÷åíèòå íåãîâè îñîáåííîñòè äà ñå íàïðàâè íÿêàêúâ èçâîä? Òðÿáâà äà ñå êàæå: íèêàêúâ. Íèòî 
öúðêîâíîñëàâÿíñêàòà îñíîâà íà òåêñòà ìîæå çàäúëæèòåëíî äà ñâèäåòåëñòâóâà çà þæíîñëàâÿíñêè ïúðâîîðèãèíàë, íèòî 
ñðåùàùèòå ñå â íåãî ðóñèçìè íåïðåìåííî ùå äîêàæàò, ÷å ïúðâîîðèãèíàëúò å ðóñêè. Òåîðåòè÷åñêè å åäíàêâî âúçìîæíî äà 
ñå ïðåäïîæè, ÷å ïúðâîîðèãèíàëúò å áèë þæíîñëàâÿíñêè ïî ïðîèçõîä, a ðóñèçìèòå ñà ñå ïîÿâèëè â íåãî âïîñëåäñòâåè, ïîä 
ïåðîòî íà ðóñêèÿ ïðåâîäà÷ [sic], êàêòî è ÷å ïúðâîîðèãèíàëúò å áèë ïî ïðîèçõîä ðóññêè, íî íåãîâèÿò åçèê íå å ìîãúë è äà 
áúäå äðóã îñâåí þæíîñëàâÿíñêè ò. å. òîãàâàøíèÿò öúðêîâíîñëàâÿâñêè ëèòåðàòóðåí åçèê ñ íåèçáåæíèÿ ìó ïðèìåñ îò 
ðóñèçìè, çàïàçåíè â ïðåïèñà îò XIII âåê. Ñëåäîâàòåëíî òîâà íå âîäè äî ðåøåíèå íà âúïðîñà.“162

Затова Истрин ще приведе някои свои съображения по отношение на особеностите на превода, из-
влечени от неговия текстологичен анализ, с които се надява да реши въпроса и да докаже руския произ-
ход на превода. Тъй като те са били впоследствие многократно коментирани, оспорвани и в по-голямата 
им част отхвърлени от повечето изследователи, тук само ще ги резюмираме накратко. 

Особеностите в превода на Хрониката на Георги Амартол, които Истрин счита за специфични за 
руския, но не и за българския език, са следните:  

1. Пълногласието на думите, характерно за руския, но не и за българския език – напр. золото 
вместо злато, серебро вместо сребро, сторона вместо страна и т.н.  

2. Приставката вы в някои глаголи163 (напр. выписать), която не е характерна за българския език.  
3. Предаването на гръцкото mb посредством мб, вместо с б. 164  
4. Предаването на бащиното име („отчество“) с окончание ич165 – макар и да отбелязва, че то се 

съдържа само в късни преписи. 
5. Глосите в текста, т.е. поясненията към някои непреведени гръцки думи, според него излишни за 

българските читатели, живеещи в непосредствен допир с говорещото гръцки език население.166  
6. Лексическият материал и словоупотребяването167 – под което разбира наличието в този пре-

вод на думи, срещащи се в оригинални и преводни съчинения, произхождащи според него от 
Русия и неизвестни в българските паметници. Такива думи той наброява 49 (от близо 6800!).168  

Към тези шест, според Истрин, основни доказателства за руския произход на преводача, той добавя 
още пет второстепенни:  

1. Употребата на думата Âàðæåñêú за превод на Φράγγοι (франки).169 
2. Употребата на думата êîçàðû (хазари) като еквивалент на думата ñêyôû.170 
3. Обяснението, че Солун е едно и също нещо с Тесалоники.171  
4. Употреба на думата Áîõì¸òú като руски еквивалент на името Мохамед.172  
5. Думата ñyäú като „руски“ еквивалент на гръцката дума τό Στενόν и τό Ιερόν.173 
6. Споменаването на имената на вождовете -„варяги“ при похода срещу Константинопол в 860 година, 

Аскольдъ и Диръ.174 
                                                 

162 „Не могутъ ли дать намъ какія-нибудь указанія тѣ или иныя явленія языка дошедшихъ до насъ списковъ хро-
ники? Надо сознаться, что самъ по себѣ этотъ путь ненадеженъ, и безъ общихъ соображеній обойтись тутъ невоз-
можно. Изъ восьми сохранившихся списковъ хроники семь принадлежатъ къ XV-XVI вв., и потому ни въ фонети-
ческомъ ни въ морфологическомъ отношеніяхъ не могутъ дать ничего по вопросу ο происхожденіи оригинала. Ихъ 
правописаніе – обычное для списковъ этого времени т. е. церковнославянское, но — вторичной формаціи, укоре-
нявшееся у насъ съ конца XIV в., со времени второго періода южнославянскаго вліянія. Въ данномъ случаѣ имѣетъ 
значеніе лишь списокъ Троицкій XIII-XIV вв., къ сожалѣнію – неполный. [...] Можно ли, однако, изъ указанныхъ 
особенностей Троицкаго списка вывести какое-либо заключеніе? Должно сказать, что само по себѣ – никакого. Ни 
церковнославянская основа текста не будетъ обязательно свидѣтельствовать о первооригиналѣ южнославянскомъ, ни 
встрѣчающіеся руссизмы не будутъ указывать непремѣнно на первооригиналъ русскій. Одинаково возможво теоре-
тически предполагать какъ то, что первооригиналъ былъ южнославянскимъ по происхожденію, a руссизмы явились 
въ немъ уже впослѣдствіи, подъ перомъ русскаго переводчика, такъ и то, что первооригиналъ былъ по происхожде-
нію русскимъ, но его языкъ и не могъ быть инымъ, какъ только южнославянскимъ т. е. тогдашнимъ церковно-
славявскимъ литературьнымъ языкомъ съ неизбѣжной примѣсью руссизмовъ, удержавшихся въ спискѣ XIII вѣка. 
Слѣдовательно, рѣшеніе вопроса впередъ какъ-будто нисколько не подвигается.“ – пос. съц. ІІ, с. 275. 

163 Пак там, с. 278 и сл. 
164 Пак там, с. 279-282. 
165 Пак там, с. 282. 
166 Пак там, с. 288. 
167 Пак там, с. 295-306. 
168 Пак там, с. 298-305. 
169 Пак там, с. 289 и сл. 
170 Пак там, с. 290. 
171 Пак там, с. 290 и сл. 
172 Пак там, с. 291. 
173 Пак там, с. 291-293. 
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Тези доказателства за руския произход на преводача на Хрониката на Георги Амартол ще разгледаме 

поотделно. Те всички ще бъдат отхвърлени от научната критика още в първите рецензии, излезли малко 
след издаването на втория том от изследването на Истрин – макар и след единодушното им отхвърляне от 
най-бележитите съвременни изследователи на руската литература, включително и от някои руски автори 
през следващите десетилетия, от втората половина на ХХ век, вече в съветската, но и в постсъветската епоха, 
под влиянието на важни политически фактори „доказателствата“ на Истрин ще бъдат отново извадени на 
преден план, като с тяхна помощ ще продължи започнатата в началото на миналия век манипулация на 
историческите извори и на данните на помощните науки. 

 
При разглеждането на „доказателствата“ за руския произход на преводача на Хрониката на Георги 

Амартол ще следваме тук реда на въпросите, възприет в неговото изследване, при който се получава впе-
чатлението, че е по-скоро случаен и не изхожда нито от силата и броя на доказателствата, нито от значение-
то им за решаване на въпросите – така най-важното според Истрин доказателство, лексическият материал, е 
на последно място в списъка, ако и в самото изследване да заема по-голямата част от неговия труд и за не-
говото проучване той да е положил най-много усилия.  

Още при първата от особеностите в превода на Хрониката на Георги Амартол, които според Истрин 
свидетелствуват за руския произход на преводача, пълногласието, той се натъква на две много важни 
противоречия спрямо неговата теза, засягащи целия текст на превода и всички стигнали до нас ръкописи, 
които Истрин е имал възможност да ползва – а дори и след най-интензивни търсения в руските книго-
хранилища няма да се намерят други по-ранни или предаващи текста по различен начин от известните 
ръкописи. Първото от тези противоречия се състои в това, че ако и различните версии на преписите да 
следват един и същ „първооригинал“, именно руските специфични форми се предават в тях по различен 
начин, и то независимо от времето на възникването им. Така тези „специфични руски“ форми в думите 
могат да се срещат и в най-старите, и в най-късните преписи – но също така в един и същ ръкопис, 
преписан от един и същ копист, а очевидно и редактиран от един и същ редактор, често се срещат и двете 
форми – според Истрин „южнославянската“ и „руската“. Или пък – което, според примерите на Истрин, 
също не е рядкост – по-старите и дори „най-старите“ преписи съдържат „руската“ форма, а най-късните – 
„църковнославянската“. Да се обяснява това явление с междувременно съвършеното усвояване на „цър-
ковнославянския език“ от руските книжовници обаче е пълна нелепост, защото затрудненията им при 
ползването и дори разбирането на този език проличават едва ли не на всяка страница от текста, когато те 
се опитват да го поправят според своите разбирания. И туй съвсем не е за учудване, тъй като ще се уста-
нови, че считаният от Истрин за най-стар препис е само с няколко десетилетия по-стар от болшинството 
останали, възникнали предимно между средата и края на ХV век – а ако изхождаме дори от късната 
датировка, възприета от Истрин за „първооригинала“, 40-те години на ХІ век, се оказва, че от въз-
никването на този „първооригинал“ до изготвянето на Троицкия препис са изминали поне четири века. И 
в тези четири века, както и през следващите, въпросните „руски особености“, както и сам Истрин приз-
нава, проникват твърде бавно. А това виждаме не само при пълногласието, но и при останалите харак-
терни за руския говорим език форми, като приставката вы. Именно проникването на руската приставка 
âü¶, Истрин счита за „случайна проява на руската стихия в църковнославянския език“, която се среща 
обаче в незначителен брой случаи – а твърде рядката ѝ употреба обяснява с това, че „преводачът бил 
повече склонен да използва привичните за него приставки ¸ç и § – като напр. в думата  ¸çñåëåíîy.“ 175 И 
тъкмо нейната рядка употреба – при това в някои ръкописи âü¶ варира с приставките § и ¸ç – свидетел-
ствува за несигурността и неувереността на кописта, който няма достатъчно смелост да я приложи нався-
къде в своя препис. А тук трябва да вземем предвид обстоятелството, че тъкмо в четирите века, отделящи 
първоначалния превод («първооригинала» според Истрин) произлизат две съществени промени в право-
писа на установения повече или по-малко задължително книжовен език, употребяван в руските земи: до 
средата на ХІ и в края на ХІV – началото на ХV век. Затова повече е за учудване, че копистите на 
ръкписите, изготвени от тях между ХV и ХVІІІ век, дори в някои от най-късните преписи, продължават 
да повтарят в своите ръкописи чужди и необичайни за руския език форми на думите. 

На това място се стълкновяваме обаче с една важна особеност, характерна едва ли не само и единст-
вено за руското средновековие – и това е второто противоречие, на което се натъква Истрин в своето 
изследване. Тази особеност няма да посмее да изтъкне до сега нито един руски езиковед и на нея ще 
трябва да обърне внимание за първи път известен украински учен, оглавявал в течение на много десети-

                                                                                                                                                         
174 Пак там, с. 294 и сл.  
175 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, ІІ, с. 279: „Проникновеніе приставки «âü¶» въ хронику Георгія 

Амартола является случайнымъ проникновеніемъ русской стихіи въ литературный церковнославянскій языкъ, 
поэтому и встрѣчается она въ незначительномъ числѣ случаевъ“. 
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летия катедри по сравнително езикознание в някои от най-престижните американски и европейски уни-
верситети, Александър Исаченко (1910-1978).176 На тази особеност той посвещава цяла книга, изпълнена 
със стотици примери и нейното съдържание да се сведе до едно изречение, без да се обърне внимание на 
цяла поредица допуснати и от него грешки, е много трудно – да не речем невъзможно, колкото изводите 
му да са верни в техния общ смисъл. А изводите му са, че за русите така нареченият „църковнославян-
ски“ език е бил винаги, през всички векове когато те са го употребявали, чужд, несвойствен, неразбираем 
и следователно неразбран. И макар да е изиграл изключително важна роля за духовното сплотяване на 
твърде различни етноси като език на една и съща религия, този език е спрял и дори парализирал разви-
тието на собствения народен говорим език, като по такъв начин е възпрепятствал създаването на това, 
което разбираме под литература, художествено слово. А това, че и на Исаченко не е известна историята 
на този език – също както не е известна на болшинството от учените, занимаващи се със същия въпрос от 
близо два века – ще му попречи да разбере основните принципи, на които той почива. Той пръв между 
езиковедите разбира, че тези принципи не се заключават само в неговата лексика и фонетика, а същест-
вена роля играе неговият синтаксис – нещо, което останалите учени не могат и не желаят да разберат. 
Също както не могат и не желаят да разберат произхода на този специфичен синтаксис, като за възник-
ването, развитието и същността му създават всевъзможни хипотези и теории, коя от коя по-фантастична 
и по-отдалечена от истината – на този въпрос е посветен следващия кратък раздел на това изследване. 

При поставянетао на един от основните акценти в своето изследване за мястото и произхода на пре-
вода на Хрониката на Георги Амартол върху любимото си „руско пълногласие“ Истрин допуска една 
съществена грешка, върху която ще му обърнат внимание повечето от рецензентите и на първо място не-
говият руски колега Николай Дурново в обширната си рецензия за неговия труд.177 И той ще подчертае, 
че непълногласието е залегнало в основите на правописа на книжовния език, употребяван в Русия, а 
„порусяването“ на текста от страна на копистите чрез заменянето на непълногласните думи с пълноглас-
ни свидетелствува по-скоро за тяхната необразованост, но не и за руския произход на преводача. А туй 
се отнася и до всички останали лексикални особености в текста на преводите: една единствена дума от 
българския протограф, запазила се в превода непроменена, е по-важно доказателство за неговия българ-
ски произход, отколкото много десетки думи, променени и порусени в течение вековете, през които текс-
товете са били преписвани един от друг. Но колкото това и да е изненадващо, думите с променена фоне-
тика или подменени със „синоними“, считани от Истрин за руски, съвсем не са тъй много и съставят 
само нищожна част от лексическия материал в текста на хрониката178. А да се приписва на руския кни-
жовник от ХІ и дори от ХVІ и ХVІІ век владеенето на такъв богат речник, какъвто срещаме в превода на 
тази хроника, е напълно неоснователно. В този смисъл и останалите лексикални особености на руския 
език, които Истрин си мисли, че открива в преписите от превода на хрониката, са не по-убедителни – тях 
всички срещаме и в българските текстове. И ще продължим да ги срещаме във всички новопубликувани 
български писмени паметници, но не и в руските ръкописи. 

Окончанието за бащиното име -è÷ü, Истрин счита също за един от признаците за „руската среда, в 
която е направен преводът, в която князете се назовават по тяхното бащино име (отчество) на -ичъ.“179 
Той го открива на 16 места в цялата книга и счита честата (!?) му употреба за едно от главните 
доказателства за руския произход на преводача, понеже това окончание не е характерно нито за „южно-
славянските“, нито за сръбските текстове – тук Истрин разграничава понятията „южнославянски“ и 
„сръбски“, изпитвайки затруднение да намери някакъв друг синоним за тъй умразната му дума „българ-
ски“. Същевременно обаче той признава, че такова окончание не може да открие никъде в превода на 
Хрониката на Георги Синкел, за който е убеден, че е направен в „същата руска среда“, но и отбелязва, че 
много по-често се употребява „църковнославянското“ окончание овъ. И тъкмо това окончание се среща 
във всички написани на „църковнославянски“ език жития, макар и според Истрин да не свидетелствува 
за техния „южнославянски“ произход.180

                                                 
176 Alexander Issatschenko, Mythen und Tatsachen der Russischen Literatttrsprache, =Veröffentlichungen der Kom-

mission für Linguistik und Kommunikationsforschung, herausgegeben von Alexander Issatschenko und Manfred 
Mayrhofer, Heft 3, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975. 

177 К вопросу о национальности славянского переводчика Хроники Георгшия Амартола (Slavia IV, № 2, с.446-460). 
Вж. също изчерпателните бележки по този въпрос и на Р. Станков, Славянский перевод Хроники Георгия Амартола в 
издании В. М. Истрина (вж. бел. 124), с. 75. Истрин ще отчете тази критична бележка на Дурново и във въведението 
към третия том на своето изследване (вж. бел. 56) ще бъде принуден да се откаже от този свой довод. 

178 B. M. Истринъ, Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, ІІ, с. 227. 
179 Пак там, с. 282 и сл. Вж. и тук бележките на Р. Станков в неговата цитирана малко по-горе студия, с. 79. 
180 Пак там, с. 282: „«Житіе Саввы» извѣстно было автору «Житія Ѳеодосія» (см. Шахматовъ, Нѣсколько словъ о 

Несторовомъ Житіи Ѳеодосія, Извѣстія Отд. русск. яз. И сл. А. Н. т. І, с. 46 и сл.), но словарный матеріалъ не даетъ 
основаній считать переводъ «Житія» русскимъ; однако, это само по себѣ не можетъ говорить и о непремѣнномъ 
южнославянскомъ происхожденіи [...]. Возможно, что всѣ три «Житія», на которыя ссылается авторъ «Житія Ѳеодо-
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Обобщавайки заключенията относно произхода на порусените представки и окончания на думи в 
текста на преписите от Хрониката на Георги Амартол, стигаме отново до същия извод, който важи и за 
всички други доказателства на Истрин за руския произход на преводача, които разгледахме досега и ще 
разгледаме във връзка с лексическия материал и неговата употреба в превода. Независимо от това дали 
се срещат във всички преписи (което е по-рядко) или само в късните (което е най-често), те могат да сви-
детелствуват само за руския произход на копистите, чиито преписи са изготвени четири до осем столетия 
след първоначалния превод и между техния препис и оригинала е имало голям брой междинни преписи. 
Какъв е точният брой на тези междинни фази, днес не се знае, ако и всички запазени преписи – включи-
телно откритите след завършването на труда на Истрин – да не показват никакви значителни отклонения 
от текста, представен на другите. И дори по тези съображения да сме принудени да ограничим броя на 
техните протографи, явно не можем да отидем по-далече назад от ХІІ век. А най-големите промени в 
текста са били направени между втората трета на ХІ и първите десетилетия на ХІІ век, когато преоб-
ладаващата част на българските книги е била унищожена и в този интервал от време трябва да са изгот-
вени вече редактирани преписи, какъвто е случаят и при Изборника на Светослав от 1073 година. 

Трудно би могло да се приеме като доказателство за руския произход на преводача и транскрибира-
нето на гръцкото mb в ìá – и за него има примери в несъмнено български паметници като Супрасълския 
ръкописи и Болонския псалтир – на този въпрос ще се спрат някои от рецензентите още след излизането 
на втория том от труда на Истрин, но той ще бъде разглеждан и по-късно, като се приеме от повечето из-
следователи за установено, че тази транскрибция е била възприета и в официалния правопис на Пре-
славската школа.181 А въпросът на какво се дължи наличието на двата варианта при транскрибцията ще 
остане между многото още нерешени въпроси, свързани с произхода, същността и развитието на бъл-
гарския език, с някои от които ще се занимаем в следващата част на това изследване, посветено на лекси-
ката и граматиката – но и произхода – на този език. 

Глосите в текста на Хрониката на Георги Амартол, също ще бъдат предмет на много дискусии, 
продължили до сега.182 И тук важно е преди всичко разграничаването на текста в първоначалния превод 
и вмъкнатите пояснения от копистите, извършено по различно време – а езикът на някои глоси 
несъмнено отразява спецификата на ХV и дори ХVІ век, като по този начин обезсилва опитите на Истрин 
да припише тяхното авторство на преводача. При някои от тях той открива специфични белези на руския 
език, докато в съседния текст „руският“ преводач стриктно спазва „църковнославянския“ правопис. Това 
явление той се мъчи да обясни с убеждението си, че преводачът само в глосите свободно отразява своята 
руска природа, без да е скован от текста на оригинала.183 Едва ли би могъл да се намери по-добър пример 
от това тълкувание на Истрин, който да покаже колко научен е неговият метод, за да се ползва от такива 
доказателства – именно тук се вижда и че този „руски“ преводач, който Истрин счита също за автор на 
повечето от глосите, не може да си служи тъй свободно с «църковнославянския» език, за да бъде в със-
тояние да напише на него кратките и написани на сравнително прост език глоси. При внимателен анализ 
не само на тяхното съдържание, но и на техния език, се оказва, че те са най-често резултат от „прилежа-
нието на бележитите руски граматици“, и то предимно от по-късно време, защото тези „граматици“ през 
ХІ и ХІІ век едва смогват да препишат буква по буква текстовете. А от повторението на подобни и поня-
кога дори еднакви глоси в Хрониката на Георги Амартол и в Хрониката на Георги Синкел, той стига до 
не по-малко удивителния си извод, че двете хроники са преведени на едно и също място (Киев) и от един 
и същ „руски“ преводач. Тук виждаме и още един пример за ефикасността и надеждността на метода, 
приложен от Истрин при изследването на преводите, защото за подобието и дори за близостта на два 
различни обширни текста – а в случая това са две съвсем не малки книги – не може да се съди от добав-
ките към текста, които в повечето случаи са вмъкнати в него значително по-късно, а от особеностите на 
езика им. И тези особености Истрин не е в състояние да определи дори за отделните съчинения, без да 
направи сравнението между езика на техните преводи, при това не само като установена даденост, а и в 
неговото развитие, което те очевидно отразяават – колкото Истрин и да се мъчи да представи този език 
като някаква вкаменелост, едва ли не музеен експонат, лишен от живот и развитие. Защото едва внима-
телното изучаване дори само на четирите исторически съчинения в Архивния сборник, независимо от 
техните по-късни преработки, показва колко чужд на такава представа е техният език – и то не само неговата 
лексика, но също и неговата граматика и по-специално неговият синтаксис. Защото този синтаксис е явление, 
отразяващо живота и гъвкавостта на този език – и за българите този жив език не е строго и неподвижно 

                                                                                                                                                         
сія» – Антонія великаго, Евфимія и Саввы – переведены вмѣстѣ на Руси въ той же половинѣ XI вѣка.“ (!?). Вж. и 
бележките на Р. Станков по този въпрос в посочената по-горе негова студия, с.81 и сл.  

181 Вж по-долу, с. 66, бележките по този въпрос на Н. Дурново, а така също и посочената по-горе (вж. бел. 125) 
студия на Р. Станков, Славянский перевод Хроники Георгия Амартола в издании В. М. Истрина в с. 79. 

182 Вж. преди всичко същата студия на Р. Станков, с. 80-81, а също и студията му О критериях локализации 
древних славянских переводом с греческого (вж. бел. 125), където е посочена и най-новата литература по въпроса. 

183 ІІ, с. 286-288. 
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съчетание на правила и закони, сковаващи мислите и чувствата на руските книжовници, за които той от 
самото начало ще бъде мъртав и лишен от духа на фантазията, неспособна да лети в простора. 

В изследването си на превода на  Хрониката на Георги Амартол Истрин се сблъсква с огромен лек-
сически материал – над 6800 думи – чийто произход, както и тяхната етимология и връзка с руския език 
той трябва да установи и да разграничи от познатите преди това писмени паметници. И в процеса на своето 
изследване сред тези 6800 думи той ще открие само 50, считани от него за несъмнено руски – след като 
не ги открива в известните му дотогава публикувани български книжовни паметници. А понеже тежестта 
на неговото изследване пада именно върху лексическия материал на издавания от него паметник, въз 
основа на който материал той иска да определи етническата пренадлежнос на преводача, интересът на 
останалите езиковеди-слависти ще бъде насочен главно към тази част от изследването му. Изводите му 
ще се подлагат многократно на анализ и ще станат предмет на много дискусии, започнали още непо-
средствено след излизането на неговата публикация на текста и на изследването му, а ще продължат и 
през новото хилядолетие,184 при това с не по-малка ожесточеност, паралелно с появата на нови публи-
кации на старобългарски текстове и с преразглеждането на редица въпроси, свързани със същността на 
българския език и с неговата история, което се налага като основна цел на българското езикознание през 
новото хилядолетие. Но езикът не се състои само от думи. В този смисъл лексиката на езика в превода на 
Хрониката на Георги Амартол може и трябва да се разглежда само в тясна връзка с другите важни него-
ни съставки – синтаксиса и фонетиката. И тъкмо на тях няма да се обърне почти никакво внимание при 
последвалите дискусии на тази тема в следващите десетилетия и чак до сега.185

Всички дискусии във връзка с лексическия материал на превода на Хрониката на Георги Амартол 
ще имат за предмет обаче само петдесетте според Истрин „руски“ думи в него, не съставящи дори 1 % от 
словестното богатство в езика на тази хроника – за кратко време ще се появи епизодически и въпросът за 
така наречените „моравизми“ в „църковнославянския език“, поставен от руския езиковед Пьотр Алексее-
вич Лавров (1856-1929) в неговата обширна рецензия за труда на Истрин186 – макар че внимателното 
проучване на българските писмени паметници през следващите десетилетия187 ще покаже, че всички 
«моравизми» в българския език се срещат и в ръкописи, нямащи нищо общо нито с „Велика Моравия“, 
нито с езика на западните славяни и са част от исконното лексическо богатство на нашия народ. В също-
то време и археологическите изследвания, а и новият и по-внимателен прочит на писмените исторически 
извори, ще докажат, че също съставянето на славянската азбука и дейността на Кирил и Методий нямат 
никаква връзка с тази страна и с нейния народ, а сведенията за тях са резултат от манипулации на исти-
ната за миналото на нашия народ, каквито ще срещнем във всички области на историографията.188  

В допълнението189 към своето поместено във втория том от труда си върху Хрониката на Георги 
Амартол изследване на лексикалните особености в превода, Истрин се опитва да наложи ново обяснение 
за наличието на огромния брой български думи в този превод. Според него, в средата на ХІ век – когато 
той датира превода на Хрониката – старобългарският език (Истрин и тук не употребява този израз, а израза 

                                                 
184 Вж. също посочената малко по-горе студия на Р. Станков, О критериях локализации древних славянских пере-

водом с греческого, отразяваща и последните публикации по този въпрос. 
185 Между малкото изключения са последните посочени по-горе публикации на Р. Станков. 
186 П. А. Лавровъ, Георгiй Амартолъ въ изданiи В. М. Истрина (Slavia, IV/1925-1926, № 1, с. 461-484; № 2, с. 657-683). 
187 Вж. по този въпрос двете студии на Р. Станков: О лексических моравизмах в древных славянских рукописях І и 

ІІ В: Преславска книжовна школа, т. 9. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” 
2006, с. 29-52 и Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му 
юбилей, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 261-287. Също там виж и 
преглед на най-новата литература по този въпрос, където постсъветските автори възраждат и теорията за мнимите 
връзки на „църковнославянския“ език със също така мнимата и съществуваща само в представите на чехските пат-
риоти „Велика Моравия“, а и за мнимото участие на западните славяни за създаването на славянската писменост, 
която постсъветските автори искат да докажат, че е преминала именно с посредничеството на западните славяни в 
руските земи, включително Киев и Новгород. 

188 Този въпрос съм засегнал в моята студия Готи и гети (вж: бел. 33), с. 83 сл. Тъй като той излиза извън темата 
на настоящото изследване, ще отбележа само главните изследвания по него, за съжаление непознати на бол-
шинството български изследователи, неползващи немския език, на който са публикувани. Същото се отнася и за 
руските изследователи, за които езиковата преграда е втората главна причина за едностранното им становище по 
въпроса – разбира се, след политическите причини, неподкрепящи руската национална доктрина. От обширната 
литература по въпроса вж. преди всичко: Martin Eggers, Das “Großmährische Reich” – Realität oder Fiktion. Eine 
Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert (=Monographien zur 
Geschichte des Mittelalters. Band 40). Stuttgart, 1995 и същ., Das Erzbistum des Method. Lage, Wirkung und Nachleben der 
kyrillomethodianischen Mission (=Slavistische Beiträge, 339), München, 1996, както и  Nikolaos Trunte, In quadam civitate, 
quae lingua gentis illius Dowina dicitur. Versuch einer Neulokalisierung, в: Zeitschrift für Slavische Philologie, 61/2002, 
№ 1, с. 1-24 (с библ.); същ. Die römische Mission Konstantins des Philosophen. Zur romäischen Diplomatie der 60er Jahre 
des 9. Jahrhunderts (Преславска книжовна школа, 7 Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов, София: Академично 
издателство “Марин Дринов”, 2004), с. 241-277 и Петер Юхас, Кирил и Методий в Българска Моравия, София: 
“Огледало“, 2000. Срв. също рецензията на Славия Бърлиева за втората книга на Егерс в Старобългарска литература 
31/1999, с. 135-144, която прави критичен преглед на всички становища, като препоръчва в своето заключение „äà ñå 
îïèòàìå äà îáíîâèì òðàäèöèîííîòî ìíåíèå ïî òîçè âúïðîñ, èçáÿãâàéêè âñÿêî ïðåñèëåíî èëè ïðîèçâîëíî òúëêóâàíå íà èçâîðèòå è 
èñòîðè÷åñêèòå ôàêòè“  

189 Вж. също по-горе, с. 30. 
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«църковнославянски език») е бил до такава степен усвоен от руската културна общественост (?!), че тя 
вече умее да си служи с него като със свой собствен език и да създава сама своя преводна и оригинална 
литература. Това негово предположение, което той счита за аксиома, няма да бъде потвърдено обаче 
нито за ХІ, нито за ХІІ, ХІІІ и ХІV век. А в края на ХІV век ще дойде в руските земи нова голяма група 
български книжовници, която ще прередактира отново много от преписваните през последните четири 
века текстове, за да поправи „изправленията“ на руските „книжовници“ и да даде нова форма на ръкопи-
сите. В течение на този процес вече коригираните текстове ще бъдат унищожени и заменени с техните 
нови редакции, с което броят на оцелелите до това време църковни книги ще бъде извънредно намален. 
Всички тези редакции, към които трябва да се прибавят и редакциите, извършени през следващите 
векове, чак до ХVІІІ век, ще запазят обаче до голяма степен своя лексически материал, макар и с 
известни ортографски корекции и причината за това съвсем не е усвояването на този език от руските 
„книжници“ и „граматици“, които ще продължат да го разбират все тъй слабо, както техните прадеди 
осем века по-рано, като ще прилагат неимоверни усилия, за да се справят с неговите граматични особе-
ности. И само щом Петър Велики ги освободи от това бреме, русите ще забравят във възможния най-къс 
срок „църковнославянския“ език с неговата граматика, за да създадат своя собствена литература въз 
основа на особеностите на своя собствен език, включително неговата граматика, а „църковнославянския“ 
език ще оставят само за богослужението.  

В своето изследване на превода на Хрониката на Георги Амартол посвещава цял раздел на неговите 
стилистически и синтактически особености – така е озаглавен и самият раздел. В него систематично и 
прегледно  са подредени и съответните подраздели: 

а) Невярно разбран гръцки текст. 
b) Предаване на две съществителни посредством съществително с прилагателно. 
c) Предаване на причастието посредством глаголна форма. 
d) Смяна на числата. 
e) Смяна на залозите. 
f) Степени на сравнение. 
g) Някои синтактични явления. 
h) Сложни думи. 
i) Описателни изрази. 
k) Глоси. 
l) Свободен превод. 
m) Отклонения на превода от гръцкия текст. 
n) Малки особености на превода. 
Истрин отбелязва, че характерните за всички изследвани от него текстове езикови и синтактични 

особености190 се съдържат дори и в най-късните преписи – или с други думи, че в наричания от него и от 
неговите руски колеги «църковнославянски» език в течение на близо осем века няма никакво развитие, 
което да доближи някои непривични и непонятни за русите граматични форми до говоримия от тях език 
– или те да се възприемат от говоримия език. За разглеждането на тези особености и на изводите от изслед-
ването на Истрин ние тук не можем да отделим тъй много място – а това не е и нужно, понеже самите син-
тактични особености в езика на превода на хрониката Истрин се свеждат само до няколко отделни катего-
рии, които пък от своя страна се обобщават в един основен тип. А това са определени несъответствия 
между синтаксиса в текста на превода със съответните граматични правила на „църковнославянския“ език, 
които – както вече отбелязахме – Истрин познава много добре, за разлика от преводача, допускащ много-
кратно едни и същи грешки при тях. Повечето от тях Истрин счита за грешки на самия преводач, защото те 
се повтарят във всички преписи – а това означава, че въпреки изключителното богатство на неговия речник, 
той явно не се съобразява с някои най-обикновени граматични правила на „църковнославянския език“. При 
регистрирането на тези правописни или правоговорни грешки ще бляснат още веднаж изключителните 
познания за този език на Истрин, които той е придобил след четиридесетгодишни занимания с неговите 
писмени паметници, превъзхождащи по неговото собствено мнение познанията в тази област на всички 
останали негови колеги. А в усърдието му да издирва и отбелязва тези грешки ще открием следите от 
десетгодишната му дейност на професор по литература в един от най-престижните за времето руски 
университети – тези грешки не могат да бъдат простени дори на един първокурсник, който за малка част 
от тях ще бъде скъсан на изпита. Но дори и при най-бегъл преглед на посочените от Истрин „правописни 
и правоговорни грешки“, всеки българин с най-елементарни представи за граматиката на съвременния 
български език не може да не се замисли върху „дълбоко фундираните познания“ на бележития руски 
учен и за неговата компетентност относно езика, на чието изследване той е посветил четири десетилетия 
от живота си. Защото в синтаксиса и граматиката ще открие ясно и недвусмислено особеностите на съвре-

                                                 
190 B. M. Истринъ, Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, ІІ, с. 163 и сл. 
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менния български език, запазени непроменени в течение на цялото следващо хилядолетие – но различа-
ващи се основно от правилата на църковнославянския език (без кавички) в неговата руска редакция. 

Истрин коректно отбелязва кои именно са тези граматични особености, засягащи текста на превода и 
преди всичко неговия синтаксис, определящ склонението на съществителните и реда на думите в изре-
чението, както и употребата на определени глаголни форми и заменянето на някои от тях с други, а също 
и употребата на прилагателни, променящи съответно техния синтаксис. Всички те, според него, се 
свеждат в крайна сметка до следните: 

1. Почти повсеместна замяна на родителния падеж subjectivi и objectivi с дателен + предлог. Истрин 
счита тази особеност „çà ñèíòàêòè÷íà îñîáåíîñò èçîáùî íà öúðêîâíîñëàâÿíñêèÿ åçèê, ìàêàð è òÿ äà å 
÷óæäà íà æèâèÿ ðóñêè åçèê. Â ïðåâîäíèòå ïàìåòíèöè äàòåëíèÿò ïàäåæ â çàìÿíà íà ðîäèòåëíèÿ (â ïîâå÷åòî 
ñëó÷àè ñúåäèíåí ñ ãëàãîëà/ñêàçóåìîòî) ñå ñðåùà ÷åñòî, íî ðóñêèòå ïàìåòíèöè ïîâå÷å èëè ïî-ìàëêî èçáÿãâàò 
òàçè çàìÿíà, ìàêàð è òîçè ãðàìàòè÷åí ïîõâàò äà å ïðîíèêíàë è â òÿõ, îñîáåíî êîãàòî òå ñà íàïèñàíè íà 
òàêúâ öúðêîâíîñëàâÿíñêè ëèòåðàòóðåí åçèê“191. И малко по-нататък: „Â Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë òîçè 
ïîõâàò å íåùî îáèêíîâåíî è ñå ñðåùà íà âñÿêà ñòðàíèöà, äîêàòî áóêâàëíîòî ïðåäàâàíå íà ãðúöêîòî ñú÷åòàíèå 
ñå ñðåùà ñàìî â åäèíè÷íè ñëó÷àè.“192 Според Истрин „òîçè ïîõâàò ñâèäåòåëñòâóâà çà ëèïñàòà íà ñèìïàòèÿ 
[áóêâàëíî „íåëþáâè“] ó ñëàâÿíñêèòå êíèæîâíèöè êúì ðîäèòåëíèÿ ïàäåæ, êîéòî ñå çàìåñòâà â öúðêîâíîñëàâÿí-
ñêàòà ëèòåðàòóðà ñ äàòåëåí ïàäåæ, äîêàòî â æèâèÿ åçèê ñå èçïîëçâà ïðîèçâîäíî ïðèëàãàòåëíî“. Предаване 
на причастието посредством глаголна форма – при тази особеност преводачът избягва за разно-
образие двукратното повторение на една и съща глаголна форма – напр.: ñòâîð¸øà ¸ íàï¸ñàøà; 
ïîêëàíþòñ ¸ íàð¸÷àþòü. Според Истрин: „òàêúâ ñïîñîá çà ïðåäàâàíå íà ãðúöêèòå ñú÷åòàíèÿ íà ãëàãîëè 
â Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë íå å ñëó÷àåí, à ñå ïðîâåæäà òâúðäå ïîñëåäîâàòåëíî. Àêî ïðè ãëàãîëà èìà äâå 
ïðè÷àñòèÿ, òå è äâåòå ñå ïðåäàâàò â ñïðåãàåìà ôîðìà – òàêèâà ñëó÷àè â öÿëàòà õðîíèêà ñå íàáðîÿâàò äî 
250.“193  

2. Замяна на единствено число с множествено и обратно – причината за такава размяна Истрин не 
знае и я счита за израз на творческата свобода, която преводачът си позволява.194  

3. Замяна на страдателния залог с действителен + възвратното местоимение ñ или описателно – 
чрез съответното причастие в страдателен залог с вспомагателен глагол, напр.: ¬ìîyæå ïîêëàí-

þòñ è âýðîyþòü Ïåðñíå.
195 

4. Поради липса на превъзходна степен в църковнославянския език прибавяне на приставката  ïðå-  
– напр. ïðåìyäðú, ïðåêðàñåíú, ïðåìíîãú, ïðåëýïú.196 

5. Гръцкото неопределено наклонение (инфинитив) се заменя с допълнително изречение със съюза 
¬гäà или частицата äà – напр. ¬ãäà ¸çáýãàøå, äà âúçâðàòòüñ.197 За тази особеност Истрин отбе-
лязва, че не е специфична само за превода на Хрониката на Георги Амартол, а и в други тексто-
ве и допълва, че „òÿ å èíòåðåñíà êàòî åäíî îò óêàçàíèÿòà êàê â íà÷àëíèòå âðåìåíà íà ñëàâÿíñêàòà 
ïèñìåíîñò ñå å ñúçäàâàë êíèæîâíèÿ åçèê.“ (?!)  

6. В запазените преписи от Хрониката на Георги Амартол се наблюдават и няколко случая на из-
ползване на супин, при което Истрин счита, че в оригинала те трябва да са били повече, но са би-
ли заместени от копистите с инфинитив.198 

7. Последователно използване на двойствено число.199 
Истрин не казва, че липсата на инфинитив е една от главните особености на българския език от край 

време и досега. В изследването си не споменава нищо и за избягване на творителния падеж чрез замяната му 
с винителен + предлога „от“.  В своята рецензия Лавров ще му посочи един такъв случай (íå îyáî¸òå ñ § 

÷ðúìíàãî êîêîòà Äîyêñà),200 но както ще видим по-нататък, този случай съвсем не е единствен, а няколко 
подобни случая остават или незабелязани, или пък ще бъдат неправилно разбрани – с тази специфична осо-
беност на българския език ще се занимаем малко по-нататък в това изследване. Също така той не обръща 
никакво внимание и върху непривичния за руския език словоред в езика на превода, считан от бол-

                                                 
191 Пак там (ІІ), с. 163. 
192 Пак там, с. 182-183. 
193 Пак там, с. 171, с посочване на много примери. 
194 Пак там, с. 172, също с посочване на примери. 
195 Пак там, с.173, също с много примери. 
196 Пак там, с. 174-177. 
197 Пак там, с. 179-182. 
198 Пак там. с. 183. 
199 Пак там, с. 184. 
200 Георгiй Амартолъ въ изданiи В. М. Истрина (вж. бел. 186), І, с. 467 и сл. 
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шинството изследователи201 за зает и пренесен от гръцкия оригинал – в действителност и този специфи-
чен словоред е една от главните особености както на българския литературен, така и на говоримия език. 

Специфичните форми в синтаксиса на превода на Хрониката на Георги Амартол са характерни и 
специфични само за българския език и са чужди не само на руския, но и на останалите славянски езици. 
И за страничния наблюдател изглежда странно, че руските кописти и редактори на преводите в препи-
сите от ХV до ХVІІІ век, са запазили в своите късни преписи всички тези специфични за българския – и 
само за българския – език особености, макар и да са имали достатъчно време в течение на много векове 
да нагодят текстовете към руския език и да предотвратят произлизащите от тях недоразумения при 
четенето на «църковнославянските» преводи. На такива недоразумения, засягащи дори някои текстове с 
решаващо значение по най-важните въпроси от руската история, каквито са въпросите за етническия със-
тав на новгородците и изобщо на русите, както и за първото споменаване на руския народ в историчес-
ките извори, преминали в тях от неразбирането на българския им оригинал, ще се спрем подробно малко 
по-нататък. Също ще отбележим как епигоните на Истрин ще се опитат да изкарат тези характерни осо-
бености на българския език за особена заслуга на „руските“ преводачи. Така един виден съветски 
изследовател, който явно няма и най-бегла представа за тази особеност на българския език, в редица свои 
статии, посветени на т. нар. «хипотактически конструкции на славяноруските преводи», изказва своето 
голямо възхищение пред забележителната фантазия и изключителното богатство на изразни средства у 
мнимия руски преводач, който на много места в своите преводи систематично и целенасочено избягва по 
такъв начин да употребява при своите „руски“ преводи както инфинитивната форма, така и причасти-
ето 202 – макар че руският език притежава такива граматични форми и този «руски» преводач няма 
никаква причина да ги избягва. И само един от изследователите забелязва, че към тези специфични 
«хипотактични конструкции» се включва и замяната на творителния, локативния и родителния падеж в 
гръцкия оригинал с винителен или дателен падиж и съюза от. И именно тези нови конструкции на 
изреченията водят до най-големи недоразумения при тълкуването на текста и не могат да бъдат правилно 
разбрани не само от обикновения руски читател, за когото, според Истрин, са били предназначени 
изследваните от него преводи, но също и от най-големите специалисти в областта на староруския език от 
А. Х. Востоков до Д. С. Лихачов и от Л. Шльоцер до Л. Мюлер – и на тези специфични за българския 
език конструкции ще се спрем подробно по-долу. 

Внимателният анализ на синтаксиса в езика на превода на Хрониката на Георги Амартол показва по-
ясно от който и да е друг книжовен паметник основната разлика между говоримия български език в 
средата на Х век от една страна и книжовния език, задължителен за богослужебните текстове в тяхната 
руска редакция, установена в последните десетилетия на Х век и първите десетилетия на ХІ век, когато 
българските текстове ще бъдат нагодени към фонетиката и синтаксиса на руския език. На всички езико-
веди е добре известно, че тогава се изменя правописът на българските текстове със заместването на 
буквата © с û, макар и за промяната в изговора на другите букви, предаващи специфични за българския 
език звуци по едни или по други причини не се пише много в специалната литература, в която дори и за 
първоначалния изговор на някои букви като ©, ¦, «, û, ¼, ¥, и ý, все още се спори.203 А че и 
синтаксисът на първите църковни книги в руските земи е бил нагоден към особеностите на руския 
говорим език обикновено не се говори – или ако се говори, се твърди, че Преславската книжовна школа 
била изменила „преведените в Моравия и съдържащи особеностите на тамошния език“ текстове нагаж-
дайки ги към някакъв език „говорен от славяните в Солунско“ и възприет в българските земи за книжо-
вен и официален. Това твърдение също се обезсилва при анализа на словестния материал в този превод – 
и то както по отношение на неговите лексически особености и етимологията му, но също така и неговия 
синтаксис. А всичко това поставя отново въпросите за произхода на българския език и преди всичко 
въпроса колко истина може да се съдържа в твърдението, че този книжовен език се е обособил в течение 
на двете столетия, изминали след „преселването на славяните от блатата на Задкарпатието в новата им 
родина“. И че саво за две столетия тези „славяни“ създават свой книжовен  език, отличаващ се по своята 
лексика, фонетика и граматика от езиците на всички „еднородни славяни“, но и от езиците на техните 
съседи – при това нито едните, нито другите са способни дори да изговарят много от думите в този език, 

                                                 
201 Срв. напр. публикациите на Исаченко (вж. бел. 176), който отделя много място на този въпрос. 
202 М. М. Копыленко, Гипотактические конструкции славяно-русского перевода „Хроники“ Георгия Амартола 

(Византийский временник, XII/1957), с. 234 сл.;  същ., Із спостережень над iсторiею гiпотаксису. Гiпотактичнïi 
конструкцïi «Хронiки» Іоанна Малали, пам’ятки перекладноï лïтератури Х ст. (Працi Одесського державного 
унiверситету iм. І. І. Мечникова. Збiрник фiлологiчного факультету, ІІІ/1953; същ., Из исследований о языке славян-
ских переводов памятников византийской литературы. Гипотактические конструкции славяно-русского перевода  
„Александрии“ (Византийский временник, XVІ/ 1959), с. 62 сл.  

203 На този въпрос ще се спрем по-нататък. 
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а още по-малко да ги разбират. При все, че според учените езиковеди те всички произлизат от един и 
същ, език, който те наричат „праславянски“. 

 
Друга, не по-малко важна особеност на „руските“ преводи, която ще забележи Истрин и е предста-

вена в по-голяма или по-малка степен при всички текстове, независимо от времето, когато са изпълнени, 
е отношението на текста към оригинала.204 Така дори в редките случаи, когато Истрин разполага с 
гръцки текстови версии, отговарящи относително точно на превода, той констатира на места сериозни 
отклонения от оригиналния текст. И някои от тези отклонения са тъй значителни, че той е принуден да 
констатира твърде голяма свобода при предаването на гръцкият текст, макар и с това преводът да не губи 
нито от съдържанието, нито от свежестта и живостта на представеното съчинение. А при повечето 
случаи – освен в текстовете, които предават части от Светото писание, но и определени места от 
Хрониката на Георги Амартол – Истрин не може да открие адекватен гръцки текст и е принуден да 
заключи, че „руският“ преводач е използвал някаква неизвестна дотогава на науката оригинална текстова 
версия и изказва своята пълна увереност, че един ден тази версия ще бъде открита. При други случаи той 
вече изказва съмнение, че някъде и някога е имало такава неизвестна за нас текстова версия, а пре-
водачът просто е преразказал текста, като представя съдържанието на цяла страница от оригинала в 
няколко реда, показвайки по такъв начин не само своето отлично владеене на двата езика, гръцкия и 
«църковнославянския» (въпреки безбройните му правописни грешки!), но и необикновено умело използ-
ване на изразните средства на литературата (каквото не се забелязва при нито едно от малкото ориги-
нални литературни произведения, създадени в средновековна Русия!). А последното се отнася най-вече 
до „рускославянския“ превод на Юдейската война от Флавий. И тъкмо това произведение е представено 
в руските сборници в силно съкратена форма, т.е. преводачът фактически преразказва съдържанието, но 
прави това не само с голяма свобода, а и с умението си на разказвач успява да представи съдържанието 
по възможния най-сбит начин, без това да се отрази на неговия смисъл и неговата пълнота. 

Истрин резюмира тези особености на превода както следва: „Ñëàâÿíîðóñêèòå ïðåâîäè íà ïîâåñòâîâàòåëíè 
è èñòîðè÷åñêè ïàìåòíèöè ñå îòíàñÿò ïî ðàçëè÷åí íà÷èí ñïðÿìî òåõíèòå ãðúöêè îðèãèíàëè. Ïðè íÿêîè ïàìåòíèöè íå ñå 
íàáëþäàâà ïúëíî ñúîòâåòñòâèå ñ èçâåñòíèòå íà íàñ ïðåïèñè íà îðèãèíàëèòå. Ñðàâíÿâàéêè åäíèòå è äðóãèòå ïîìåæäó 
èì, íèå âèæäàìå, ÷å ñëàâÿíñêèòå ïðåâîäè ïîíÿêîãà ïðåäñòàâëÿâàò åäèí âèä ñâîáîäåí ïðåðàçêàç íà ãðúöêèÿ îðèãèíàë; â 
ïðåâîäà ñå ïðåäàâà ñúùîòî ñúäúðæàíèå, íî íåãîâîòî èçëîæåíèå å äàëå÷å îò áóêâàëíî. Îñîáåíî õàðàêòåðåí â òîâà 
îòíîøåíèå å íàïðèìåð ïðåâîäúò íà Þäåéñêàòà âîéíà îò Éîñèô Ôëàâèé. ×å ïðåâîäúò å áèë íàïðàâåí îò ãðúöêèÿ îðèãè-
íàë, â òîâà íÿìà íèêàêâî ñúìíåíèå. Íî ñðåä èçâåñòíèòå íà íàñ ãðúöêè ïðåïèñè íÿìà íèòî åäèí, êîéòî äà áúäå ñúïîñ-
òàâåí ñ ïðåâîäà êàòî íåãîâ îðèãèíàë. Ïðè òîâà àç òóê íÿìàì ïðåäâèä îíåçè äîïúëíåíèÿ â ïðåâîäà (òå ñå íàìèðàò â 
äîñòà ãîëÿìî êîëè÷åñòâî), çà êîèòî íÿìà íèêàêâî ñúîòâåòñòâèå â ãðúöêèòå ïðåïèñè: òå ñå îáÿñíÿâàò ñ òîâà, ÷å 
ïðåâîäà÷úò èìàë ïîä ðúêà òàêúâ ïðåïèñ, êîéòî ïðåäñòàâëÿâàë îñîáåíà ðåäàêöèÿ, ñúñòàâåíà î÷åâèäíî îò ñàìèÿ àâòîð. 
Àêî ðàçãëåäàìå îáà÷å âíèìàòåëíî ñúäúðæàíèåòî íà îðèãèíàëà è ñúäúðæàíèåòî íà ñúîòâåòíèÿ ìó ïðåâîä, ùå âèäèì, ÷å 
ñìå èçïðàâåíè ïðåä èçáîðà íà åäíî îò äâå ïðåäïîëîæåíèÿ: èëè ãðúöêèÿò òåêñò íà Þäåéñêàòà âîéíà å áèë ïî òàêúâ íà÷èí 
ïðåðàáîòåí, ÷å ïðåäñòàâëÿâàë ñâîáîäíà è ñèëíî ñúêðàòåíà âåðñèÿ íà ïúðâîíà÷àëíèÿ òåêñò è â òîçè ìó âèä å áèë 
ïðåâåäåí íà ñëàâÿíñêè (ðóñêè) åçèê; èëè ïúê ïðåâîäà÷úò ïî íÿêàêâè ïðè÷èíè âúçïðèåë îñîáåíà ñèñòåìà çà ñâîÿ ïðåâîä: íå 
æåëàåéêè äà ïðåâåäå êíèãàòà èçöÿëî, äîñëîâíî, òîé ïðåäàâàë ñàìî íåéíîòî ñúäúðæàíèå, íî â ñúêðàòåí âèä, ñúñ ñâîè 
äóìè, êàòî ÷åñòî öÿëà ñòðàíèöà ïðåäàâàë ñàìî ñ íÿêîëêî èçðå÷åíèÿ. Âçèìàéêè ïîä âíèìàíèå íåîáèêíîâåíîòî óìåíèå äà 
âëàäåå ëèòåðàòóðíèÿ åçèê, êîåòî ïðåâîäà÷úò íà Èñòîðèÿòà íà Þäåéñêàòà âîéíà ïðîÿâÿâà ïî ïðîòåæåíèå íà öåëèÿ 
ïàìåòíèê, íå å íåîáõîäèìî äà ñå òúðñè òàêúâ ãðúöêè îðèãèíàë, êîéòî íàïúëíî áè ñúâïàäàë ñ ïðåâîäà.“ 205 [...] „Äðóãà 
êàòåãîðèÿ ñúñòàâÿò ïðåâîäèòå, êîèòî ìîãàò äà áúäàò íàðå÷åíè áóêâàëíè, äîáëèæàâàùè ñå ïî ñâîÿ õàðàêòåð äî ïðåâî-

                                                 
204 B. M. Истринъ, Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðã¸ÿ Ìí¸õà, ІІ, с. 153 и сл. 
205 Пос. съч., с. 152 и сл.: „Славянорусскiе переводы повѣствовательныхъ и историческихъ памятниковъ въ отношенiiи къ 

своимъ греческимъ оригиналамъ бываютъ различны. Иные памятники не находятъ себѣ полнаго соотвѣтствiя въ извѣстныхъ 
намъ спискахъ ихъ оригиналовъ. Сравнивая между собой тѣ и другiе, мы видимъ, что славянскiе переводы иногда 
представляютъ собой какъ-бы вольный пересказъ греческаго оригинала; содержанiе въ переводѣ передается то же самое, но 
изложенiе далеко отъ буквальности. Особенно характеренъ въ этомъ отношенiи напр. переводъ Iудейской войны Iосифа 
Флавiя. Что переводъ былъ сдѣланъ съ греческаго оригинала, въ этомъ нѣтъ никакого сомнýнiя. Но среди извѣстныхъ намъ 
греческихъ списковъ нѣтъ ни одного, который могъ бы быть сопоставленъ съ переводомъ въ качествѣ его оригинала. Я не 
имѣю въ виду при этомъ тѣхъ дополненiй въ переводѣ (ихъ довольно большое количество), которымъ нѣтъ никакого 
соотвýтствiя въ греческихъ спискахъ: они объясняются тѣмъ, что въ рукахъ переводчика былъ такой списокъ, который 
представлялъ особую редакцiю, составленную очевидно, самимъ же авторомъ. Если же мы остановимся на соотвѣтствующемъ 
другъ другу содержанiи въ переводѣ и въ оригиналѣ, то мы должны будемъ дѣлать выборъ изъ двухъ предположенiй: или на 
греческомъ языкѣ Исторiя была такъ передѣлана, что являлась свободной, сильно сокращенной передачей первоначальнаго 
вида, и въ этой редакцiи она и была переведена на славянскй (русскй) языкъ; или переводчикъ почему-либо принялъ для 
перевода особую систему: не желая переводить ее цѣликомъ, дословно, онъ передавалъ лишь ея содержане, но въ 
сокращенномъ видѣ, своими словами; часто цѣлая страница передавалась нѣсколькими фразами. Принимая во внимане 
необыкновенное умѣнiе владѣть литературнымъ языкомъ, проявленное переводчикомъ Iудейской войны на протяженiи всего 
памятника, нѣтъ нужды доискиваться такого греческаго оригинала, который совершенно совпадалъ бы съ переводомъ.“ 
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äèòå íà êíèãèòå ñ öúðêîâíî-ëèòóðãè÷åñêî ñúäúðæàíèå. Òàêúâ å íàïðèìåð ïðåâîäúò îò Àëåêñàíäðèÿòà íà Ïñåâäîêàëèñ-
òåí, ÷èéòî ñëàâÿíñêè òåêñò ñëåäâà äóìà ñëåä äóìà ãðúöêèÿ. Ïîäîáåí å ñëó÷àÿò è ñ ïðåâîäà íà ÷àñòè îò Õðîíèêàòà íà 
Éîàí Ìàëàëà, ìàêàð è ñ èçâåñòíè îòêëîíåíèÿ êúì ñâîáîäåí ïðåâîä“206. Тези отклонения се обясняват от Истрин с 
това, че своеобразният език в Хрониката на Малала представлявал известно затруднение за неговия буквален 
превод, а преводачът, добре владеещ както гръцкия, така и литературния «църковнославянски» език, разполагал 
с достатъчно умение, за да предаде верния смисъл при свободно префразиране. Към «буквалните» преводи, 
според Истрин, принадлежи и преводът от Хрониката на Георги Амартол, „ìàêàð ÷å òàçè «áóêâàëíîñò» òðÿáâà äà 
ñå ïðèåìå ñ èçâåñòíè îãðàíè÷åíèÿ, àêî è â îáùè ÷åðòè ïðåâîäúò äà ñè îñòàâà áóêâàëåí“.207

Обяснението за прилагането на този необичаен при преводите метод ще бъде понятно за читателя, 
проследил внимателно предидущите части на това изследване и по-специално цитираното в тях изслед-
ване на княз Оболенски относно реконструираното от него предисловие към сборника-протограф208. И 
там съставителят му, по всяка вероятност презвитер мних Григорий, пояснява своя творчески метод: „¸ç-
áðàò¸ îòú ìíîã¸õú ëýòîï¸ñí¥õú ¸ á¥òі¸…ñê¸õú êí¸ãú íyæíý¸…øàÿ ¸ äîáðý¸…øàÿ, ¸ ñîâîêyï¸òè âî åä¸íî [...] çà 
âåë¸÷åñòâî òýõú êíèãú íå yäîáíî åñòü ¸õú âñýõú ñòÿæàò¸, ¸ ñåãî ðàä¸ ìíîãî ïîìûøëÿõú ñіå äýëî íà÷àò¸, ¸ 

âîçáðàíÿåìú åñìü îòú ðyêîäýëіÿ åæå ñòÿæàò¸, ÷¸ìú æ¸âîòú êîðì¸ò¸“ – т.е. да сбива и съкращава обема на 
своите многобройни, редки, ценни и труднодостъпни източници, като ги направи достъпни и за онези, 
които не могат да ги притежават. 

Че „руският“ преводач не е разполагал с такова разнообразие от гръцки оригинални текстове, позволяващи 
му да прави избор от тях и дори да ги съкращава, Шахматов доказва в своята статия за Старобългарската 
енциклопедия209, от която в съответната глава от първата част на това изследване се дават големи откъси210 и да 
се връщаме отново на този въпрос е излишно. Шахматов поставя с право под въпрос също и атестираните от 
Истрин „изключителни творчески възможности“ на анонимните руски книжовници от ХV и ХVІ век, способни 
на литературна дейност в такъв мащаб, незасвидетелствувана при нито едно оригинално литературно произве-
дение за цялото руско средновековие. Ако съветските изследователи и да приемат с възторг всички атрибуции и 
датировки на Истрин, отнасящи се до „руските“ преводи на историческите съчинения, на които той посвещава 
четири десетилетия от своята научно-изследователска дейност, те се оспорват от почти всички изследователи 
извън границите на Русия в рецензиите на неговите трудове, излезли не само след първите му публикации, но 
продължили да излизат и през втората половина на двадесетия век. Докато всички рецензенти изказват своето 
възхищение от издателските качества на публикациите на Истрин, направили достъпни за науката дори някои 
съчинения на византийски автори, чиито оригинали не са стигнали до нас, приписването на техните преводи на 
руски книжовници, както и късната им датировка се посрещат от критиката твърде скептично.  

 
Тук остава още да разгледаме и шестте второстепенни доказателства за руския произход на преводача211 че-

тири от които изискват малко повече внимание. 
Твърдението на Истрин, че думата Тесалоники е известна на всички българи и следователно такова 

обяснение може да се даде само на чужденците, които не са я чували никога в живота си, не е вярно – и 
това отбелязват също всички рецензенти, защото в ранното средновековие думата Тесалоники се използ-
ва рядко, и то само в книжовния гръцки език, докато сред населението е популярно неговото название в 
говоримия език Солун – при гърците то също не се предава в книжовната му форма, а като Salon…kh.  А 
употребата от преводача, освен на това популярно название на града, също и на нуждаещото се от обяс-
нение негово книжовно название, произтича от характера на текста, където без названието Тесалоники 
неговият смисъл няма да бъде разбран, защото в гръцкия оригинал то е свързано на туй място с играта на 
думите Θεσσαλονίκη = θὲς ἄλλJ τὴν νίκην. Това ще потвърдят също и повечето от рецензентите. 

За употребата на думата Ñyäú, обозначаваща пролива Босфор – също както и за другите според 
Истрин „руски“ думи – ще бъдат изказани от многобройните автори на изследвания и рецензии върху 
труда на Истрин и някои мнения, поддържаши неговата констатация. С течение на времето ще излязат 
обаче още голям брой публикации на старобългарски текстове, които ще поставят под въпрос руския 
произход и на останалите 2-3 десетки думи – а новият материал ще бъде анализиран и представен в 
няколко студии на Р. Станков,212 където той ще разгледа подробно твърдението на Истрин, подкрепено 
                                                 

206 Пак там, с. 164. 
207 Пак там. 
208 Вж. първата част на това изследване, с. 34, където се дава пълния текст на реконструираното предисловие.  
209 Дрeвнеболгарская энциклопeдія Х вѣка (Византійскiй Временникъ,  VII/1899, вып 1, с. 1-35. 
210 Стр. 50-65 
211 Вж. по-горе, с. 50. 
212 Срв. преди всичко неговите студии: Славянский перевод Хроники Георгия Амартола в издании В. М. Истрина;  

Время и место древнейших славянских переводов; К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода 
Хроники Георгия Амартола и О критериях локализации древних славянских переводом с греческоко – вж. бел. 125. 
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този път и от Дурново, че тази дума е съдържал още първоначалният текст на превода. Въз основа на 
цяла редица примери Станков показва, че тя не се е съдържала в него, тъй като в идентични случаи 
гръцката дума tÕ StenÒn се предава в превода с думите îyçìýíú / ©çìåíú или пък тя се съдържа в 
несъмнено руски вставки, каквито липсват в гръцкия оригинал.213

За употребата на думата Âàðæåñêú  за превод на Φράγγοι  (франки) в Хрониката на Георги Амартол 
Истрин споменава и в края на своето изследване,214 а като изхожда от презумпцията, че нито един „южно-
славянин“ (т.е. българин) не е в състояние да знае тази дума и още по-малко да я използва в своя превод 
вместо „общоизвестната на българите и гърците“ дума «франки», той я счита за още едно поредно 
доказателство за руския произход на превода. Макар и всички рецензенти впоследствие да откажат да 
приемат това доказателство, допускайки, че е еднакво вероятно употребата на тази дума да се дължи на 
руските кописти и то след появата на Руския летописен разказ в началото на ХІІ век, този въпрос е 
твърде сложен, за да го подминем тук набързо и извън контекта, с който той е тясно свързан – а този 
контекст съдържа цялата сложна проблематика не само с превода на Хрониката на Георги Амартол, но и 
с основните въпроси на руската историография. И поради това той не може да се разглежда изолирано 
само от гледната точка на филологията и историографията – към него ще се върнем малко по-нататък в 
нашето изследване и ще му отделим значително повече място.  

Същото се отнася и за думата Áîõì¸òú, употребена за Мохамед. Независимо от това, че за появата и 
на тази дума рецензентите с право ще дадат впоследствие същото обяснение, както и за появата на дума-
та Âàðæåñêú, и на думата  тя е свързана по същия начин и с някои от проблемите на руската историо-
графия, с които съм се занимал обстойно в някои мои по-стари изследвания215 и ще насоча интересува-
щите се към тях.  

Макар и всички рецензенти да са единодушни, че думите Âàðæåñêú, êîçàðû, Áîõì¸òú, а така също и 
имената Аскольдъ и Диръ, може да са вмъкнати само от руския копист, при това не по-рано от ХІІ век, тук 
са нужни някои важни допълнителни бележки, които ни отвеждат към основния проблем, на който е посве-
тено това изследване, Цар Симеоновия Ñúáîðí¸êú, но и към още един не по-малко важен и сложен комплекс 
от проблеми, свързани със спецификата на българския език – и по-специално на неговия синтаксис, не само 
чужд на руския, но и неразбираем дори от най-бележитете руски учени. 

Появата на вставките в превода на Хрониката на Георги Амартол с названията на „варягите“ и техните 
вождове Асколд и Дир, както и на другите сведения за русите, Истрин свързва с възникването у руския 
книжовник на идеята сам да състави руски летопис, чиято първа редакция би трябвало по такъв начин да се 
появи най-рано в края на 40-те години на Х век, когато той датира превеждането на хрониката – макар и в 
руската историография да е възприета тезата на Шахматов за съществуванието най-малко на една по-ранна 
версия на руските летописи, предшестваща идването на митрополит Теопемпт в Киев през 1039 година.216 
Острата реакция на руската общественост след излизането на публикацията на неговия ученик и последо-
вател М. Присьолков,217 в която не само се поставя въпросът за зависимостта на руската църква от българ-
ската и за покръстването на русите, но се цитират и сведения от летописи, съставени значително по-рано и 
предаващи всички събития от ранната руска история по различен начин от официалната руска историо-
графия, ще принуди известния руски историк и официален историограф да вземе резервирано отношение и 
по този въпрос, каквато вече е взел и по въпроса за българския исторически сборник.218 И Истрин може 
напълно безпрепятствено да изложи своя нова версия за възникването на Руския летописен разказ, игнори-
раща не само посочените от княз Оболенски и архим. Леонид доказателства, но и също подкрепената с 
много материали от руските летописи теза на Шахматов – макар и недоведена до края и несвързана със 
силно оспорваните от руската общественост сведения за отношенията между България и Киевска Русия 
през последните десетилетия на Х и първите десетилетия на ХІ век. Но тъкмо на това място тезата на 

                                                 
213 Славянский перевод Хроники Георгия Амартола в издании В. М. Истрина, с. 82-83. 
214 ІІ, с. 487 – вж. поместения по-горе, с.34, цитат от заключението на Истрин, който свързва известието за похо-

да на „варязите“ срещу Константинопол в Хрониката на Георги Амартол с известието за този поход и изобщо за 
„варязите“ в първоначалната версия на руските летописи, възникнала според него въз основа на „първия руски 
хронограф“, който от своя страна пък бил възникнал въз основа на тази хроника и по-точно на нейния превод.  

215 Вж. преди всичко моя сборник от изследвания България/Византия/Русия, Берлин, 2002. 
216 А. А. Шахматовъ, Начальный Кiевскiй Лѣтописный сводъ и его источники. В: Труды Этнографическаго Отдýла 

Общества любителýй естествознанiя, этнографiи и географiи при Московскомъ университете, томъ ХІV (Юбилейный 
томъ в честь проф. Всеволода Миллера) с. 1-9; същ., Ðàçûñêàíhÿ î äðѣâíѣéøèõú ðóññêèõú ëѣòîïèñíûõú ñâîäàõú+ 
Ñ-,Ïåòåðáóðãú 1908. Заедно с голяма част от останалите публикации на Шахматов те са препечатани през послед-
ните години: История русского летописания, том І, кн. 1 и 2, Санкт-Петербург: «Наука», 2002/2003 и Ðàçûñêàíèÿ î 
ðóññêèõ ëåòîïèñÿõ, Москва: Кучково поле, 2001 

217 М. Д. Приселковъ, Очерки по церковно-политической истории Кiевской Руси Х-ХІІ вв., С.-Петербургъ, 1913 
(=Записки Историко-филилогическаго факультета Императорскаго С.-Петербургскаго университета, часть СХVІ). 

218 Вж. първата част на изследването, с. 69. 
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Истрин не само влиза в противоречие с историческите извори, но бива опровергана с аргументи от съвсем 
различно естество, които ще покажат колко комплексен е въпросът не само за произхода на преводача на 
Хрониката на Георги Амартол, но и за българо-руските отношения през миналите, а по всичко изглежда 
също през бъдещите векове. Затова тук ще напомним няколко подробности от дългата и сложна пред-
история на Цар Симеоновия Ñúáîðí¸êú, които бяха вече изложени в първата част на изследването. 

В своето изследване върху Архивния сборник княз Михаил Оболенски още в първата си публикация за 
него обръща внимание на обстоятелството, че в сборника-протограф, освен историческата част в неговото 
начало, включваща съкратения текст на Шестоднева на Йоан Ексзарх, хрониките на Йоан Малала и Георги 
Амартол, както и на Романа на Александър от Псевдокалистен и на Историята на Юдейската война от 
Йосиф Флавий, е съдържал и един очевидно доста обширен летопис с подробности от българската и рус-
ката история. Този летопис е бил унищожен при разкъсването на сборника, чиято втора част е била препи-
сана и „сглобена“ в т. нар. Изборник Святослава 1073 году, при което били „рециклирани“ и „адаптирани“ 
листовете с посвещението, четирите илюстрации и заглавката на втората част. Като се позовава на заглавието 
на летописа, съдържащ се в Архивния сборник, Ëýòîïèñåöü ðóñê¸õú Öð Ќý¸, княз Михаил Оболенски счита, 
че неизвестен руски книжовник от ХІ век, изготвил преписа на българския сборник от Х век, е имал на 
разположение и този летопис, преди той да бъде унищожен, като го е преписал изцяло или поне отчасти.219 
А този препис на части от българския сборник става протограф на два преписа, изготвени в ХІІІ век и малко 
отличаващи се помежду си, които от своя страна са преписани през ХV век, като единият вариант, съдър-
жащ и оглавлението на послужилия за оригинал на кописта протограф, изготвил Архивния сборник, а от 
втория вариант са били изготвени Вилнюският и Варшавският преписи. Но в летописа, съставен в ХІІІ век 
и представляващ вариант на една по-стара новгородска версия от Руския летописен разказ (Повѣсть вре‐
менныхъ лѣтъ), било използвано не само зле „адаптираното“ заглавие на унищожения български летопис 
– както е известно, до ХV век в руските земи няма царе! От него са заети и редица известия, включени в 
текста на българския летопис, който по аргументирани предположения на кн. Оболенски бил съставен от 
презвитер Григорий. Тъй като някои от тези известия, включително известието за писмеността на славяни-
те, не се съгласуват с възприетите от руската и съветската историография текстове на официалната версия 
на руските летописи, цялата теза на Оболенски се отрича от нея, макар и руските историци да възприемат 
останалите „неоспорими“ известия, независимо от многобройните манипулации, извършвани в продълже-
ние на много векове върху текста на руските летописи. По някакво странно и дори съдбоносно стечение на 
обстоятелствата се оказва, че тъкмо тези „адаптирани“ от унищожения български летопис известия съдър-
жат някои от главните опорни точки на руската историография, засягащи произхода на руския народ, но и 
първото стълкновение между русите и Византия – и тъкмо тяхната погрешна интерпретация ще обременява 
в течение на близо цяло хилядолетие и чак до ден днешен историята на руските народи, като въз основа на 
нея ще възникне „подкрепената със сведенията на историческите извори“ теория за варяжкия произход не 
само на управляващия слой с владетелската династия на Рюричевите потомци, но и на самия руски народ. 
А грешката се оказва, че е само граматическа, т.е., че се дължи на неправилното разбиране на езика, на 
който въпросните известия са написани. И този език не е нито руският, нито „църковнославянският“, за 
който Истрин твърди, че още в ХІ век бил до такава степен овладян от руските „книжовници“ и „грама-
тици“, че те били в състояние да използват всички тънкости от неговата лексика (от която само преводът на 
Хрониката на Георги Амартол съдържал над 6800 думи), но следователно също и неговата граматика, 
включително и неговия синтаксис. А това е българският език – към чието название, както и към названието 
на народа, който си служил с него, Истрин изпитва най-дълбока ненавист, като замества туй име с всички 
възможни синоними от своя не тъй богат езиков репертуар, свързвайки го даже с не по-малко умразното му 
име на юдейския народ, използвайки и там обидния вариант „жидовски“ народ. 

При явното противопоставяне на двете тези – ва Истрин, от една страна, и на Оболенски-Леонид-
Шахматов, от друта страна – се нялягя и двете тези да бъдат разгледани в светлината на фактите. Първото и 
най-важно обстоятелство, което Истрин премълчава, а Шахматов в началната фаза на своята научна дей-
ност разглежда най-подробно, но впоследствие избягва да говори по него, макар и да разхолага с най-много 
сведения за него, в сравнение с останалите негови колеги до ден днешен, е съществуванието не само на ня-
какви спомени и предания за миналото на руския народ, а за същински летопис в съвременен смисъл на ду-
мата история, съдържащ не само точни данни за миналото, записани в него, но и преписи от официални до-
кументи, изготвени от държавната канцелария – каквато е имало и в Киевското княжество, също както в 
останалите европейски държави в ІХ век, включително и в българската държава. За тях свидетелствува не 
само преписът от договорите на русите с Византия от Х век, но и фрагментарно запазеният Именник на бъл-
гарските князе. А въпросният летопис трябва да е съдържал също други сведения и преписи от документи 
и това не е само логическо заключение, защото то се потвърждава и от редица други сведения, от повечето 
преписи премахнати, но в някои преписи запазени и многократно преписвани през следващите векове, За 

                                                 
219 Вж. първата част на изследването, с. 21 и сл. 
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такива сведения, отнасящи се напр. за покръстването на русите, за произхода на вел. кн. Олга, но и за 
славянската писленост беше отделено достатъчно много място в първата част от това изследване, както и в 
редица други мои публикации, при които тези сведения вече се представят с тяхното потвърждение от 
археологията, кодикологията, църковната история с нейните писмени източници и съвсем не на последно 
място от нумизматиката. Че дори и първият манипулатор на руската история, авторът на Руския летописен 
разказ Силвестър, е използвал немалко от тези сведения, съм отбелязъл на многократно в мои публикации и с 
повечето от тях тук няма да се занимаваме – а за някои от тези манипулирани сведения са били впоследствие 
счетени за опасни и са били откъснати от ръкописите, в някои случаи дори без да бъдат заместени с някакви 
други по-големи измишльотини, какъвто е случаят със сведенията за произхода на Олга, но не и за нейното 
посещение в Цариград, което е било допълнено с най-фантастични подробности.  

Тук обаче ни интересуват данните за руската история и Хрониката на Георги Амартол – за които Ист-
рин твърди, че са вдъхновили руския книжовник да ги допълни със сведения от преданията и легендите, за 
да напише вече свой летопис. И, според Истрин, така допълнената с подобни сведения Хроника на Георги 
Амартол заляга в основата на т.нар. Палея по великому изложению, която от квоя страна пък служи за ос-
нова на Летописецъ Еллинскiй и Римскiй в неговата първа редакция. В първата част на това изследване бяха 
поместени изчерпателно доводите на Шахматов, че двете редакции на руските исторически сборници в 
действителност имат за основа две различни текстови версии на един и същ български протограф, при това 
втората е по-стара от първата и не е произлязла от нея. А сведението за Асколд и Дир се съдържа само в 
четирите преписи на Хрониката на Георги Амартол, за които Истрин твърди, че са по-консервативни от 
другите, макар всички да са от втората половина на ХV век. И всички те съдържат превода не на самата 
хроника на Георги Амартол – чийто край, включващ и царуването на император Михаил ІІІ не е запазен и е 
бил по всяка вероятност унищожен още през Х век – е подменен един век по-късно с текста на Продължителя 
на Георги Амартол. Тъкмо този допълнен текст е послужил за основа на втория текстов разширен и 
допълнен вариант на българския исторически сборник, а по-късно и на руските летописни сборници от 
втората разширена тяхна редакция. И именно въпросното сведение от руската история, за което руските 
учени повтарят след Истрин, че било добавено от преводача, показва, че неговият произход е съвсем 
различен. И то е във връзка с още две други сведения по същия въпрос, включени в Руския летописен 
разказ, които явно не са взети от „руски народни предания“, защото авторът им не само, че не е от руски 
произход, но ги е и написал на чужд език, непонятен не само за руските средновековни летописци, но и за 
съвременните учени, в числото на които са също Шахматов, Истрин, че и Лихачов и Творогов.  

Ето тези сведения, предадени в Хрониката на Георги Амартол и в Руския летописен разказ: 
1. :âЌi: [12] ÖðЌü æå íà Àãàðí¥ èç¥äå âîåâàòú, Wîðèôàèòà â Êîñòíòèíý ãðàäý wñòàâèâü, 

äîøåäøîy F åìîy ×ðúí¥à Ðýê¥ ãë Ќåì¥, è ñå àáèå
 

âýñòü åìîy åïàðõà ïîñëà, ÿêî Ðîyñü íà 

Êîñòíòèíü ãðà
ä

 èäîy
ò

, Àñêîëäú è Äèðú. è òýìü öðЌü ïðî÷ü íå èäå. Ðîyñü æå, âíîyòðü Ñîyäà 

âøåäøå, ìíîãî îyá¶èñòâî õðS~òèàíîìú ñòâîðèøà. è ïðèøëè áî áõîy âú äâîþñòîy ëîäåè, 

Êîñòíòèíü ãðà
ä

 wñòîyïèø. öðЌü æå äîøå
ä

 åäâà âú ãðà
ä

 âíèäå è ñú ïàòðèàðõîìú Ôîòèåìü êú 

ñîyùiè öðЌêâè ñòЌ¥à áöЌà Âëàõåðíý, è àáèå
 

ïàê¥ âñþíùíîyþ ìîëáîy ñòâîðèøà.220  
2. Â ëýòî #sЌ . òЌ . Ќ́ . [6360] èíäèêòà . åЌi . [15] íà÷åíøþ Ìèõàèëy öðЌüñòâîâàòè, íà÷à ñ ïðîç¥-

âàòè Ðyñêàÿ çåìë. w ñåìú áî yâýäàõîN . ÿêî ïðJ ñåN öðЌè ïðèõîäèøà Ðyñü íà ÖåðЌüãðàD, ÿêîæå 

ïèñàøåòü â ëýòîïèñàíèè ÃðýöêîN. Òýìü æå è §ñåëý ïî÷íåN . è ÷èñëà ïîëîæèN .221  
3. Â ëýòî #sЌ . òЌ . î Ќ . [6370]  È èçãíàøà Âàðÿã¥ çà ìîðå . è íå äàøà èìú äàíè . è ïî÷àøà ñàìè â 

ñîáý âîëîäýòè . è íå áý â íèõú ïðàâä¥ . è âúñòà ðîäú íà ðîD, è áûøà îyñîáèöý â íè . è 

âîåâàòè ñàìè íà ñÿ ïî÷àøà . è ðêîøà ïîèùåìú ñàìè â ñîáý êíÿçÿ . èæå á¥ âîëîäýëú íàìè è 

ðÿäèëú . ïî ðÿäy ïî ïðàây. èäîøà çà ìîðå ê ÂàðÿãîN . ê Ðyñè. ñiöå áî çâàõyòü . ò¥ Âàðjã¥ 

Ðyñü . ÿêî ñå äðyçèè çîâyòñÿ Ñâåå, äðyçèè æå Îyðìàíè, Àíüãëÿíå, èíýè è Ãîòå . òàêî è ñè 

ðêîøà . Ðyñü . ×þäü . Ñëîâåíý . Êðèâè÷è . è âñÿ çåìëÿ íàøà âåëèêà . è wáèëíà, à íàðÿäà âú 

íåè  íýòú . äà ïîèäåòå êíÿæèU è âîëîäýòü íàìè . è èçúáðàøàñÿ . òðèå áðàòà . ñ ðîä¥ ñâîèìè . 

è ïîÿøà ïî ñîáý âñþ Ðyñü . è ïðèäîøà êú ñëîâýíîìú ïýðâýå. è ñðyáèøà ãîðîD Ëàäîãy . è ñýäå 

ñòàðýèøè â Ëàäîçý Ðþðèêú . à äðyãèè Ñèíåyñú íà Áýëýwçåðý . à òðåòýè Òðyâîðú âú 

Èçáîðüñöý. è § òýõú Âàðÿãú ïðîçâàñÿ Ðyñêàÿ çåìëÿ .222 Към последното изречение копистът 

                                                 
220 Êíèãû âðåìåíüíûÿ è wáðàçíûÿ Ãåwðãèÿ Ìíèõà І, с. 5117-14. 
221 Академия наук СССР. Институт истории. Полное собрание русских летописей, т. ІІ Ипатьевская летопись. 

Репринт: Москва: Издательство восточной литературы, 1962, с. 12 – това е единственият от над 50-те излезли досега 
томове на Пълното събрание на руските летописи, при който текстът почти напълно е предаден с правописа на ори-
гиналния ръкопис, докато в останалите томове, вкл. Лаврентиевския летопис, текстът е „нормализиран“ – т.е. лигату-
рите са изписани и липсват всякакви надредни или подредни знаци и лигатури. 

222 Пак там, с. 145-24. Във връзка с този цитат и названието «варяги» вж. също моите бележки на с. 16 от първата 
част на това изследване. За последното изречение Лаврентиевския препис дава разночетенето «и от т·хъ варягъ 
прозвася Руская земля», а Радзивиловския препис – И от тех Варяг прозвася Русская земля Новгород. 

 62



на Лаврентиевския летопис или на неговия протограф дава и следното пояснение: «Новгородцы 
же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене».223  

Тези три откъса от два различни текста тук се дават без превод на съвременен български език. Макар и 
да са свързани с най-оспорвания въпрос в руската история – и то не от вчера и завчера, а от дванадесет века 
насам – тези въпроси и техният отговор не са предмет на това изследване. По тях са изписави хиляди стра-
ници в много стотици научни изследвания, а задачата на огромното болшинство от авторите не е било да ги 
реши, а да ги манипулира и още повече замъгли. Руската историография почти стигна през последните 
десетилетия до тяхното решение, ако и един украински учен още преди половин век да ги е решил – за 
всички съветски и постсъветски историци неговите публикации по този въпрос (дори през и след периода 
на „гласност“) остават непознати и по всяка вероятност неизвестни.224 Тези въпроси влизат в темата на 
моите изследвания само дотолкова, доколкото те засягат нашия народ и неговата история и поради това те 
ще бъдат също разглеждани само от тази страна – за тяхното изследване тук не мога да отделя нито необ-
ходимото място, нито време, макар и да не се нуждаят в повечето случаи от допълнителни проучвания и аз 
ше трябва само да преразкажа това, което вече е казано. Тези примери тук се дават главно като един вид 
филологически материал и аз считам, че техният смисъл ще бъде ясен за съвременния интелигентен бъл-
гарски читател и телезрител, получил известна квалификация по всички въпроси както от всевъзможните 
видове шоу и куисове (по-рано ги наричаха викторини), както и от разнообразните форуми в интернет. В 
случая имам предвид само българския съвременен читател, необременен от някакви (мними) познания за 
руския или староруския език, който с инстинкта си ще може да се ориентира в текста, освен при някои 
допълнително вметнати от преписвачите руски думи. А това е така, защото този текст е написан на езика на 
неговите прадеди със същите думи, граматика и словоред, както съвременния български език. Но дори и 
вмъкнатите или съкратени „за по-голяма яснота“ думи няма да му попречат да схване смисъла на цялото – 
и в случаят то е важното, а не как се е казвал наместникът на византийския император или защо за Босфора 
е дадена дума от скандинавската терминология. За него няма да са нужни и обясненията на учените за 
имената на водачите на русите, Асколд и Дир, за които веднага сам ще разбере, че са вмъкнати допъл-
нително от късни преписвачи, които дори не са се потрудили да ги свържат с текста – а това, че Истрин 
намира тези думи само в четири преписи от ХV и ХVІ век (които били „консервативни“) и в нито един 
гръцки оригинал (от ХІV век) едва ли ще може да го убеди в тяхната автентичност. По-важното в този 
откъс от хрониката е, че за императора (чието име не се споменава, но това е самият Михаил ІІІ) не са били 
нужни други обяснения и той разбрал веднага за какво става дума – също както и патриарх Фотий,  комуто 
вече било ясно, че само молитвите към Богородица ще могат да им помогнат да се избавят от тази напаст. А 
подир това той, Фотий, ще предприеме и съответните дипломатически ходове за предотвратяване на подоб-
ни бедствия в бъдеще и по този въпрос ще отправи малко по-късно послание до всички епископи на гръц-
ката църква с подробно описание на своята политика. 225  

И двата други цитата засягат отчасти същия въпрос – или поне той е, който събужда безброй спорове 
сред руските и съветските историци, които и до днес не могат стигнат до споразумение по тях. Във всеки 
случай твърдението на някои изследователи, позоваващи се на Хрониката на Георги Амартол, че едва със 
възкачването на престола на Михаил ІІІ византийците научават за съществуванието на някакъв неизвестен 
дотогава народ „Рус“, обитаващ земите в далечния север, не може да бъде вярно не само въз основа на 
останалите писмени исторически извори,226 но и поради това, че такова известие не се е съдържало в тази 

                                                 
223 Повесть временных лет. Под редакции В. П. Адриановой-Перетц. Часть І Текст и перевод. Подготовка текста 

Д.С. Лихачова, перевод Д.С. Лихачова и Б.А. Романова. Чсть ІІ Приложения. Статьи и коментарии Д. С. Лихачева, 
Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1950. Същият превод е препечатван след това многократно, 
но без бележки и коментарии. Цитатът е в чакт І, с. 18, а коментариите към него – в част ІІ, с. 245 и сл. 

224 Повечето от своите студии по този въпрос бележитият украински учен Сергей Яковлевич Парамонов (1898-
1968), завеждал в течение на две десетилетия катедра по биология в университета в Камбера, Австралия, пише и 
издава под псевдонима Сергей Лесной между 1951 и 1968 година. Главните му публикации, посветени предимно на 
етногенезиса на славяните и ранната руска история са събрани в десеттомната му История „Русов” в неизвращенном 
виде, Париж, 1953-1960, Пересмотр основ истории славян, Мельбурн, 1956, Из далекого прошлого славян, 
Мельбурн, 1967 и Откуда ты, Русь? Виннипег, 1964 – последната единствена е издадена в Русия едва в 1995 година и 
ново издание: Откуда ты, Русь? Крах норманской теории, Москва: Алгоритм, 2007, е достъпна в интернет → 
http://www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_527.htm , а откъси от другите му книги се издават в сборника С. Лесной, 
Златое слово Руси. Крах антирусских налетов, Москва: Алгоритм, 2008. 

225 Посланието се дава в неверен и силно съкратен превод в ГИБИ, том §§, с. Пълен и сравнително точен превод 
на руски от това послание дава Ф. Успенски в своята История Византии, т. ІІ, с. . Текстът на следващата кола от 
труда на Успенски е „загубен“  след прекъснатото му отпечатване в 1924 година и след това не може да се намери, а 
томът се отпечатва през 1990-те години два пъти, но без съответния текст, засягаш българо-руските и византийско-
руските отношения през ІХ/Х век. 

226 За подробностите по това нападение на русите, както и за неговата предистория и изобщо за отношенията 
между Русия и Византия в ранното средновековие, Г.Г. Литаврин пише през 1980-те години цяла поредица студии, 
събрани и преиздадени в книгата му Византия, Болгария, Древняя Русь (ІХ–начало ХІІ в.), Санкт Петербург: Алетейя, 
2000 (Византийская библиотека). 
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хроника. И именно при втория цитат, в който едва ли не всяка дума е спорна и по отношение на фактите, 
които предава, включително хронологията – а и от филологична гледна точка с нейната етимология и мор-
фология, но и във връзката с останалите думи в съответните изречения. В същия смисъл това се отнася и до 
третия цитат. И при тези два цитата, както при първия, може да се забележи лесно, че са правени опити със 
съкращаване и добавяне на думи да се изясни смисъла на съдържанието, което е станало по този начин още 
по-неразбираемо за руския читател. Но не и за българския! Защото тъкмо синтаксиса в трите цитата ги пра-
ви неразбрани за русите – и преди всичко поради думата §, която русите разбират по различен начин от 
българите, а разбиранията на едните и другите за това изконно свойство на двата езика не може да доближи 
нито на йота и хиляда години общуване на двата народа. Затова съдържанието и смисълът на втория цитат 
могат да бъдат разбрани сравнително лесно от всеки българин и то дори след поправките и поясненията в 
текста. Но съответно не може да се разбере от един русин, който изхожда от особеностите на своя роден 
език. Защото в този цитат неговият автор е искал да каже, че името на славяните-руси, населяващи тази 
земя, след построяването на техния нов град, Новгород, става «новгородци». И това име им е дадено от 
варягите, които са също руси, но от друго племе. Недоразумението се получава от това, че за да предаде 
тази мисъл, всеки руснак ше употреби творителен падеж: варягами а не от варягов. А както авторът на 
летописа показва в предишния цитат, названието варяги не е етноним, а е един вид (пиратска) професия – 
защото има варяги-шведи, варяги-германи, варяги-готи и варяги-руси. Това българинът ще може да раз-
бере без особено затруднение – също както той знае много добре, че разбойничеството не е свързано с 
етническия произход, т.е., че има разбойници-руси, разбойници-германци, разбойници-англичани и т.н. 
А думите от варяг(ов), респ. от варяжского рода, русите ще разберат (и ще разбират в течение на осем 
века!), че се отнася за произхода им: първо били славяни, а после станали «от варяжского рода»227. А че 
спорните етногенетични въпроси не се решават тъй лесно, напр. с преименуване от казаци на татари и 
обратно, е добре известно на гражданите на руската страна – и не само на тях. 

В същия смисъл е и връзката с думата êîçàðû в превода на Хрониката на Георги Амартол и в текста 
на Руската летописна повест. Тя  се дава и на двете места във връзка с названието скити – по малко 
познато на руския читател, затова на него трябва да се обясни, че скити и хазари (козари, козаки, казаци) 
е едно и също нещо. А това руските историци и политици до сега не могат да разберат и считат хазарите-
козари, както и половците-печенеги (баджанаци), но и българите, за татари.228 Интересното тук обаче е и 
това, че в руските летописи думата êîçàðû се предава в контекст с предисторията на руския народ, чийто 
оригинал по всяка вероятност е бил унищоженият български летопис. И в непосредствена близост на туй 
сведение руските летописи съдържат още едно изречение със същата конструкция, както цитираното 
малко по-горе изречение за „новгородците-варяги“. В руските летописи това изречение гласи: „à yëy÷è è 

òèâåðüöè ñýäÿõy áî ïî Äíýñòðy, ïðèñýäÿõy êú Äyíàåâè. Áý ìíîæüñòâî èõú, ñýäÿõy áî ïî Äíýñòðy îëè äî 

ìîðÿ, è ñyòü ãðàäè èõ è äî ñåãî äíå, äà òî ñÿ çâàõy îò Ãðåêú Âåëèêàÿ ñêyôü“.229 Значи улучите и 
тиверийците били наричани от гърците „Великая Скуфь – и тук само някой идиот може да си помисли, 
че улучите и тиверийците били от Грек, т.е. че били гърци. Но подобна конструкция на изреченията, 
заменяща творителния падеж, ще срещнем и на други места в Хрониката на Георги Амартол и в Руския 
летописен разказ – ще я срещнем обаче също и в литургични текстове, като напр.  

 
След този кратък екскурс в дебрите на руската и българската граматика смятам за излишно да правя 

допълнителни коментари за посочените три цитата. При внимателен преглед на целия текст на превода 
на Хрониката на Георги Амартол могат да се намерят още много десетки примери в същия смисъл, кои-
то – също както и всички останали доказателства Истрин – поставят под въпрос цялото му изследване, а 
от там и тезата му за руския произход на преводача. 
 

*  *  * 

 
 

                                                 
227 Тази интерпретация на въпросния текст е въведена в историографията от първия издател на Руския летописен 

разказ, Лудвиг Шльоцер, за чиято личност и дейност в първата част на това изследване беше отделено много място – 
също както и за неговите тесни връзки с висшите руски правителствени кръгове. Вж. там с. 93-105. 

228 Лихачов (Повесть временных лет ІІ, с. 223) нарича съобразно руската национална доктрина отъждествяването 
на хазарите и останалите племена със скитите в Хрониката на Георги Амартол „произволно“, като се позовава на 
акад. Борис Грегов – един от най ярките застъпници на тази доктрина в Сталинската епоха, когато въз основа на нея 
се провеждат някои от най-големите геноциди в историята на човечеството, насочени главно срещу „неруското“ 
население в Южна Украйна и по Горна Волга, състоящо се именно от потомците на тези „скити“, между които и на 
древните българи по Поволожието и Причерноморието.  

229 Повесть временных лет І (вж. по-горе, бел. 223), с. 14. 
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Първите критически забележки за изследването на Истрин и тезата му относно руския произход на 
преводача излизат още преди завършването на цялостния му труд върху Хрониката на Георги Амартол – 
при това излизат в Русия и тяхен автор е онзи руски учен, когото съветската историография счита за най-
компетентия по отношение на средновековната книжнина в Русия изследовател – академик А. И. 
Соболевски. Неговото име беше вече споменато в първата част на настоящото изследване230 във връзка с 
авторите на „руските“ преводи и със статията му231, която 90 години по-късно (!) ще даде повод за 
ожесточена дискусия относно „руските“ преводи и мястото, където те възникват, водена продължително 
време на страниците на някои от най-известните периодични издания в СССР, САЩ и Западна Европа.232 
И този най-компетентен руски изследовател, без да дочака края на изследванията на Истрин, заявява 
кратко и ясно, че преводът от Хрониката на Георги Амартол не може да се счита за изготвен в Русия, а е 
направен в България през Симеоновата епоха и след това преработен в Русия, при което получения след 
тази преработка резултат той счита „âúâ âñÿêî îòíîøåíèå ìàëêîóäîâëåòâîðèòåëåí “233. 

Завършването на втората част от труда на Истрин върху Хрониката на Георги Амартол предизвиква 
цяла поредица от значителни по обем и изчерпателни рецензии публикувани предимно в столицата на 
Чехословашката република Прага, който град културната общественост на младата, основана след Първата 
световна война република, иска да превърне и в столица на славистиката, та дори на византологията. А 
новооснованото списание Byzantinoslavica трябва да поеме функциите на ръководещ арбитър за из-
следванията и на двете специалности под покрива на Semenarium Kondakovianum, където биват привле-
чени някои от най-изтъкнатите руски учени, емигрирали след революцията, начело с Никодим Кондаков. 
За чехословашката общественост славистиката – респ. Кирило-Методиевистиката – се превръща в израз 
на националната идентификация на народа, който иска да представи на целия свят „заслугите си при съз-
даването на славянската азбука“, които тя счита за несъмнени – и то въпреки не особено точно устано-
вените от науката обстоятелства във връзка със събитията през ІХ век, в чийто резултат се появява тази 
азбука, но и с внезапното нейно изчезване заедно с всички нейни протагонисти от „Велика Моравия“. В 
този смисъл в университета в Братислава, където се установява пък центърът за изучаване на славис-
тиката и византологията, излиза още в 1922 година първият том на едно обемисто и подробно изследване 
върху историческите извори за славистиката и византинистиката въз основа на византийските хроники и 
техните преводи в славянските страни на проф. Милош Вайнгарт,234 като той дори изпреварва с няколко 
месеца излизането на втория том от труда на Истрин – вторият и третият том от изследването на Вайнгарт 
излизат на следващата година, като третият съдържа вече обширна рецензия за труда на Истрин – разбира се 
от гледната точка на чехословашката славистика. Изследването на Вайнгарт ще даде главната насока на 
останалите рецензии и темата няма да бъде нито българската, нито руската преводна историческа и богослов-
ска литература през ранното средновековие, а „приносът на великоморавските ученици на Кирил и Методи“ 
за създаването на „славянската“ писменост и литература. Трудът на Вайнгарт – за разлика от всички други 
публикации във връзка с Българския исторически сборник – бива регистриран дори в България, като от своя 
страна предизвиква и първите реакции в българската научна литература по този въпрос: кратко съобщение на 
проф. Стефан Младенов235 и обширна рецензия на Юрдан Трифонов, засягаща и други аспекти от целия 
комплекс от проблеми, свързани с византийските хроники и българската историография236 – тази рецензия ще 
остане единствената научна статия по този въпрос, публикувана в България през следващите шест и дори 
седем десетилетия, и дори ще предопредели насоката на изследванията върху тази тема у нас. 
                                                 

230 Стр. 110, бел. 19. Особен респект към същия автор ще покаже и постсъветкщага историография, която ще по-
свети на неговото дело голям конгрес  през 200§ година. 

231 А. И. Соболевскiй, Особенности русскихъ переводовъ домонгольскаго периода (Труды ІХ Археологическаго 
съезда въ Вильнѣ, Москва, 1897, с. 53-61), с малки промени и допълнения преиздадена в студията на същия автор 
Материалы и исследованiя въ области славянской филологiи и археологiи (Сборникъ Отдѣла русскаго языка и 
словестности 88/1910, с. 162–177), както и в неговата История русского литературного языка, Ленинград,  1980. 
Соболевски в края на своята статия изрично споменава, че преводът от Хрониката на Георги Арматол не може да се 
счита за изготвен в Русия, а е направен в България през Симеоновата епоха и след това преработен в Русия, при 
което получения след тази преработка резултат той счита „во всѣхъ отношенiй “ (Материалы... с. 177). 

232 Тази дискусия ще бъде разгледана в следващата част на изследването. 
233 „Îäíî ïðîèçâåäåíiå íàìú ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðåâåäåííûìú âú Áîëãàðiè â ñèìåîíîâñêóþ ýïîõó è çàòѣì èñïðàâëåííûìú âú 

Ðîññiè ïî ãðå÷åñêîìó îðèãèíàëó; âïðî÷åìú ïîëó÷èâøiéñÿ òåêñòú âûøåëú âî âñѣõú îòíîøåíiÿõ ìàëîóäîâëåòâîðèòåëüíûìú. Ýòî 
Õðîíîãðîôú Ãåîðãiÿ Àìàðòîëà, äîøåäøié, ìåæäó ïðî÷èìú â ñïèñêѣ ÕIV âѣêà è ñîâìѣùàþùié âú ñâîåìú ñëîâàðíîìú ìàòåðiàëѣ ÿðêiå 
þæíî-ñëàâÿíèçìû ñ ÿðêèìè ðóññèçìàìè (Материалы... с. 177). 

234 Miloš Weingart, Byzantké kroniky v literatuře cìrkvně-slovanské. Přehled a rozbor filologickỳ, I-II, V Bratislavě, 
1922-1923. Рецензията на Юрд. Трифонов (вж. бележката малко по-долу) разглежда подробно изследването на Вайн-
гарт и прави излишно по-подробно изложение на тезите му тук. 

235 Славянски глас, VІІ/1923, кн. ІІ-ІІІ. 
236

 Юрданъ Трифоновъ, Византийскитѣ хроники въ църковно-славянската книжнина (Извѣстия на Историческото 
дружество въ София, VІ/1924, с. 163-181). Тази сравнително обширна рецензия е и единствената реакция на българската 
наука – като не се броят посочените малко по-горе кратки бележки на проф. Ст. Младенов – относно целия комплекс от 
проблеми, свързан с преводите в Архивния сборник, чак до последното десетилетие на миналия век.   
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Относно преводите на хрониките на Малала и Георги Амартол, Вайнгарт поддържа общоприетото 
дотогава в славистиката становище на Ватрослав Ягич,237 според което те трябва да са направени в 
България и то още през Х век, за да могат да бъдат използвани при съставянето на Рускаия летописен 
разказ. Вайнгарт подкрепя това становище с множество примери от лексиката на преводите – и по-
специално от превода на Хрониката на Георги Амартол, като след излизането на втората част от 
изследването на Истрин, той помества в последната част от своя труд обширна критика за това изслед-
ване238 и оборва тезата на Истрин с допълнителни доказателства, взети от езиковия материал на превода. 
Вайнгарт допуска, че преводът на Хрониката може да е бил извършен и в Киевска Русия, но само от 
българин. А това негово предположение ще подсили предположението, че този превод, при който е 
използван и текстът на Продължителя на Георги Амартол, трябва да е бил извършен също от презвитер 
мних Григорий епископ Мизийски, след неговото пътуване в Цариград като придружител на киевската 
велика княгиня Олга, при което е можал да се снабди с нов препис от хрониката, залегнал в основата на 
историческата част на една втора версия от Цар Симеоновия Ñúáîðüí¸êú, унищожена също както и първо-
началната версия, преписи на части от която обаче са запазени при някои от вариантите на Елински и 
Римски летопис, отличаващи се от вариантите, в чиято основа е залегнала първата версия на българския 
сборник-протограф. Не по-малко вероятно е да се предположи, че при това си пътуване Григорий се 
снабдява и с по-нова и допълнена текстова версия на Александрията, като в един нов вариант на Цар 
Симеоновия Ñúáîðüíèêú от последната трета на Х век част от текста е вече „актуализирана“: по-голямата 
част от Хрониката на Йоан Малала, също както и Александрията, са били подменени с нови и 
допълнени версии от Хрониката на Георги Амартол, но и от Александрията на Псевдокалистен с 
добавки от други автори. И с това вече може да се обясни напълно задоволително наличието на две 
различни Александрии и две също различни версии на историческия дял от сборника, имащи поотделно в 
основата си двете хроники, залегнали в основата на двете различни „редакции“ – а в действителност две 
различни версии – от Елински и Римски летопис, което поражда спора между Шахматов и Истрин. Или с 
други думи, наистина не е било възможно „Старобългарската енциклопедия“ да е съдържала и двете 
версии на историческата част с Хрониките и на Георги Амартол и на Йоан Малала, също както не е било 
възможно да съдържа заедно двете версии на Александрията – както допуска Шахматов. Но е напълно 
възможно и вероятно да е бил изготвен впоследствие и втори, малко по-различен вариант от истори-
ческия дял на сборника, по-късно унищожен както и първия вариант, части и преписи от който също са 
били запазени до ХV век, за да послужат като протограф на втората (по-пълната!) редакция на Елинския 
и Римски летопис.  

Тази тема обаче не влиза в изследването на Вайнгарт – но и в последвалата дискусия върху труда на 
Истрин. Вайнгарт приема изцяло и безкритично доводите на Евсеев, оставайки настрана от цялата проб-
лематика, свързана с българския сборник-протограф, която при това противоречи и на възприетата от че-
хословашката наука линия в изследванията, подчертаващи мнимата роля на „Великоморавия“ по създа-
ването на „славянската“ азбука и литература. И тази линия ще продължи да се следва от чехословашките 
учени не само в предвоенните години, а и след войната, та дори и след разпадането на съветския блок и 
на Чехословакия – независимо от резултатите от изследванията в областта на Кирилометодиевистиката, 
поставили под въпрос дотогавашните тълкувания на Моравската мисия на св. св. Кирил и Методий.239  

Рецензията на Вайнгарт е последвана от две други, също така обстойни и също излезли в Прага – 
рецензиите на Николай Дурново240 и П. А. Лавровъ.241 Заглавието на първата, По въпроса за национал-
ностнта на славянския преводач на Хрониката на Георги Амартол, показва, че тя няма за тема качест-
вата и значението на изданието на Истрин – още с първите изречения авторът, известен съветски славист, 
отбелязвайки голямото значение на събраните от автора богати материали в неговия „капитален труд“, 
подчертава, че именно те поставят отново въпроса за националността на преводача, налагащ преразглеж-
дане доводите на изследователя, считани от рецензента за незадоволителни. И той подлага на щателна 
проверка всички негови доводи в реда на изложението им във втория том от изследването му. А тези 
доводи са именно изложените малко по-горе в текста на настоящото изследване,242 като Дурново, сочи 
многобройни примери от явно непознати на Истрин старобългарски текстове, показващи наличието на 
езикови, граматични и стилови особености, считани от Истрин за специфично „руски“. И това се отнася 
както за представката âû при глаголите, така и за преобразуването на „старославянското“ æä в æ, което 

                                                 
237 V. Jagić, Zum altslavischen Malalas (Hermes, XV/1880, c. 235-237). 
238 Вж. по-горе, бел. 74, с. 509-514. 
239 Вж. по-горе, бел. 188. Тази проблематика ще бъде разгледана подробно в следващата част на това изследване. 
240 Вж. по-горе, бел. §§§ 
241 Вж. по-горе, бел.55. 
242 Вж. по-горе, с. 19 и сл. 

 66



явно не е специфично руско явление, защото същите белези ще срещнем и на руските преписи от несъм-
нено български преводи, а ще ги срещнем и на български ръкописи, които нямат никакво отношение и 
никаква връзка с Русия, а заменянето на ù с руското ÷ ще срещнем само на късни ръкописи – при това не 
трябва да забравяме, че и най-ранния използван от Истрин ръкопис не е преписан преди края на ХІV и 
дори началото на ХV век, т.е. след правописната реформа на Киприян от края на ХІV век. Както беше 
вече споменато по-горе, относно непълногласието Дурново отбелязва,243 че то се запазва в правилата на 
„църковнославянския“ език, т.е. остава през цялото средновековие (и до днес!) в литургичните текстове и 
употребяването на пълногласните форми в текста свидетелствува за слабото познаване на тези правила у 
някои нискоквалифицирани кописти, нагаждащи в по-късно време езика на преводите си съобразно гово-
римия език и не може да се допусне, че е било приложено в първоначалния превод на Хрониката Георги 
Амартол, независимо от коя националност е бил преводачат – следователно не може да бъде и белег за 
определянето ѝ, още повече понеже се среща само на късни преписи; при това думи с непълногласна 
форма от Троицкия препис се предават в значително по-късните преписи в пълногласна форма. В този 
смисъл Дурново обръща внимание на обстоятелството, че пълногласните форми се срещат почти изклю-
чително при най-късните от преписите и допълва с бележката си, че копистът обикновено употребява 
пълногласната форма само за думите, които не познава, а при познатите му от богослужебните текстове 
думи в непълногласна форма, той продължава да ги пише тъй както те се дават в тези текстове.244 
Дурново също подчертава, че след като цитати от Хрониката на Георги Амартол се срещат още в Руския 
летописен разказ от началото на ХІІ век, а както са убедени всички изследователи те са се съдържали 
вероятно и в по-ранните нейни версии, за езиковите и по-специално фонетичните особености на първо-
началния текст на превода не можем да съдим от преписи, най-ранният от които е непълният Троицки 
препис от края на ХІV век, допълван от преписи, изпълнени в ХV и ХVІ век. Тези преписи са изготвени 
най-малко четири, а по-вероятно и пет века след превода, ако той е бил направен в България през Х век и 
са преписвани от вече многократно преработвани и прередактирани преписи и носят неотменно следи от 
редактирането им.245 Същото се отнася и за замяната на „старославянското“ ëî в ëà и ù в ÷ при „руските“ 
преводи, засвидетелствувано, според Дурново, също и при несъмнено „южнославянски“ (т.е. български) 
текстове, като Супрасълския ръкопис, примери от които той показва. Дурново отбелязва също така, че за 
„русизъм“ не може да се счита и предаването на гръцкото mb в ìá – и за него има многобройни примери в 
несъмнено български паметници като Супрасълския ръкопис, Болонския псалтир и много други.246 Също 
така, макар и наставката ¸÷ за бащиното име (отчество) да не е обичайна нито при българите, нито при 
сърбите, където тя се явява във формите ¸ù и ¸ћ (при сърбите), според Дурново, тя не може да се счита 
като отличителен белег на преводача и за „типичен русизъм“, както смята Истрин, а по всяка вероятност 
е резултат от редакцията на кописта в късния препис. Дурново разглежда обстойно247 също и глосите в 
превода, които Истрин смята за поставени от „руския“ преводач и оттам за едно от важните дока-
зателства за неговия руски произход. Той оспорва като неоснователно твърдението на Истрин, че голяма 
част от глосите, поясняващи смисъла на някои непреведени гръцки думи, не могли да бъдат предназ-
начени за „южнославянските“ (т.е. българските) читатели, които, намирайки се в непосредствен допир с 
гърците, са познавали до голяма степен гръцкия език и гръцката терминология. Изследвайки поотделно 
повечето от глосите, Дурново подчертава неубедителността на този довод на Истрин, а това, че в тях по-
често отколкото в останалия текст се виждат следи от по-късна преработка, свързана с руския правопис, 
показва, че повечето от тези глоси са вмъкнати от копистите и само някои може да са били предназ-
начени за читателите от „славянския юг“ и то независимо от допира им с гръцкото население, понеже те 
                                                 

243 Стр. 449-452. 
244 Стр. 451. 
245 Пак там, с. 460: Èç ðàçáîðà äîêàçàòåëüñòâ àêàä. Èñòðèíà â ïîëüçó ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ñëàâÿíñêîãî ïåðåâîäà Õðîíèêè 

Ãåîðãèÿ Àìàðòîëà ìû âèäèì, ÷òî óêàçàíèé íà ó÷àñòèå â ýòîì ïåðåâîäå ðóññêîãî ÷ðåçâû÷àéíî ìàëî, îñîáåííî, åñëè ïðèíÿòü âî 
âíèìàíèå îãðîìíûå ðàçìåðû Õðîíèêè. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïåðåâîä ñäåëàí ðóññêèì ïåðåâîä÷èêîì â XI â. (à ê áîëåå ïîçäíåìó 
âðåìåíè ìåøàþò îòíåñòè ïåðåâîä öèòàòû èç íåãî â ðóññêèõ ïàìÿòíèêàõ, âîçíèêøèõ âî 2-îé ïîëîâèíå XI â.), òî ïðèä¸òñÿ äîïóñòèòü 
ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíóþ äëÿ òîãî âðåìåíè íà÷èòàííîñòü ïåðåâîä÷èêà â þæíîñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè, âûðàçèâøóþñÿ â 
ñâîáîäíîì ïîëüçîâàíèè íå òîëüêî ãðàììàòè÷åñêèìè ôîðìàìè, íåñâîéñòâåííûìè ðóññêîìó ÿçûêó, íî è îãðîìíûì çàïàñîì 
þæíîñëàâÿíñêèõ ñëîâ, ñðåäè êîòîðûõ ìíîãî íåçíàêîìûõ èëè ïî÷òè íåçíàêîìûõ åãî ãðàìîòíûì ðóññêèì ñîâðåìåííèêàì. Â òî æå 
âðåìÿ òå óêàçàíèÿ íà ðóññêîãî ïåðåâîä÷èêà, êàêèå ìîæíî èçâëå÷ü èç èçó÷åíèÿ ïåðåâîäà Õðîíèêè, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íå äîïóñêàþò 
äðóãîãî îáúÿñíåíèÿ, êàê òî, ÷òî â ïåðåâîäå (à íå â ïîçäíåéøåé ïåðåðàáîòêå) ïðèíèìàë ó÷àñòèå ðóññêèé. Â âèäó ýòîãî ìíå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå âåðîÿòíûì òàêîå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ðóññêèé ïåðåâîä÷èê ðàáîòàë íàä ïåðåâîäîì Õðîíèêè â 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ áîëåå îïûòíûìè â ýòîì äåëå ïåðåâîä÷èêàìè þæíûìè ñëàâÿíàìè. Åñëè ïðèíÿòü ïðåäïîëîæåíèå àêàä. Èñòðèíà, ÷òî 
ïåðåâîä Õðîíèêè Ãåîðãèÿ Àìàðòîëà âõîäèò â öåëóþ ñåðèþ ïåðåâîäîâ, ïðåäïðèíÿòûõ âåë. êíÿçåì ßðîñëàâîì, òî íåîáõîäèìî 
äîïóñòèòü, ÷òî ýòîãî íîâîãî è òðóäíîãî äåëà ðóññêèå ïåðåâîä÷èêè îäíè, áåç ïîìîùè îïûòíûõ ðóêîâîäèòåëåé, è íå ìîãëè âûïîëíèòü. 
Þæíûå ñëàâÿíå, ïðèãëàøåííûå äëÿ ýòîé öåëè ßðîñëàâîì, ìîãëè áûòü èç ðàçíûõ ÷àñòåé Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà.  

246 Стр. 453 и сл. 
247 Стр. 454-457. 
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дават не само обяснение на съответните думи от чуждия език, но съдържат обяснение и на определени 
метафорни изрази и технически понятия, излизащи извън рамките на езика, като свидетелствуват за 
високата култура на преводача. Обръщайки внимание на обстоятелството, че в от онази част от хрониката, 
която се е запазила в Троицкия препис от XIII век [а в действителност не по-рано от края на ХІV век], при сто 
случая късните кописти заменят думи с техните руски синоними (напр. „тоскою“ вм. „скорбью“, „округъ“ 
вм. „около“, „языка“ вм. „гласа“, „лесть“ вм. „мечетъ“, „древле“ вм. „преже“, „скотомъ“ вм. „звѣрми“, „дѣти“ 
вм. „чада“, „на обѣдѣ“ вм. „на трпезѣ“ и др.), Дурново оставя на читателя да прецени, дали езикът на пре-
вода е руски и дали преводачът може да се счита за русин.248 И той продължава: „Ïî òàêúâ íà÷èí îò àíàëèçà íà 
óïîòðåáåíèòå â Õðîíèêàòà äóìè ñå èçÿñíÿâà, ÷å òåçè îò òÿõ, êîèòî ìîãàò äà ñâèäåòåëñòâóâàò çà ðóñêàòà íàöèî-
íàëíîñò íà ïðåâîäà÷à, ñà â íèùîæíî êîëè÷åñòâî â ñðàâíåíèå ñ îáåìà íà öåëèÿ ðå÷íèê íà ïðåâîäà, â êîéòî àêàä. Èñòðèí 
íàáðîÿâà 6800 äóìè. Â ñúùîòî âðåìå àíàëèçúò, íàïðàâåí îò íåãî, å åäíîñòðàí÷èâ. Çà ïî-ÿñíà ïðåäñòàâà îòíîñíî íàöèî-
íàëíîñòòà íà ïðåâîäà÷à áè ñëåäâàëî íå ñàìî äà ñå îòäåëÿò îíåçè äóìè, êîèòî ìîæå äà ñå ñ÷èòàò çà ðóñêè, íî è äà ñå 
èçÿñíè, íÿìà ëè â õðîíèêàòà òàêèâà äóìè, êîèòî ñà áèëè ìàëêî óïîòðåáÿâàíè èëè âúîáùå íå ñå ñðåùàò â ðóñêè è þæíî-
ñëàâÿíñêè ïàìåòíèöè, ðàçïðîñòðàíåíè â Ðóñèÿ â XI-XII âåê, è íåïîçíàòè íà êúñíèÿ ðóñêè åçèê, à ñå ñðåùàò â þæíî-
ñëàâÿíñêè ïàìåòíèöè, íåðàçïðîñòðàíåíè â Ðóñèÿ, èëè ñà èçâåñòíè íà þæíîñëàâÿíñêèòå åçèöè. Àêî òàêèâà äóìè ñå 
íàìåðÿò (à àç ìèñëÿ, ÷å ùå ñå íàìåðÿò), òå áèõà ñâèäåòåëñòâóâàëè çà ó÷àñòèåòî íà þæåí ñëàâÿíèí â ïðåâîäà íà 
Õðîíèêàòà“.249

И в края на рецензията си Дурново заключава: „Îò ðàçáîðà íà äîêàçàòåëñòâàòà íà àêàä. Èñòðèí â ïîëçà íà 
ðóñêèÿ ïðîèçõîä íà ñëàâÿíñêèÿ ïðåâîä íà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë íèå âèæäàìå, ÷å óêàçàíèÿòà çà ðóñêî ó÷àñòèå â 
òîçè ïðåâîä ñà èçâúíðåäíî ìàëêî, îñîáåííî àêî ñå âçåìàò ïîä âíèìàíèå îãðîìíèòå ðàçìåðè íà Õðîíèêàòà. Àêî ñå ïðåä-
ïîëîæè, ÷å ïðåâîäúò å íàïðàâåí îò ðóñêè ïðåâîäà÷ â XI âåê (à äà ñå îòíåñå ïðåâîäúò â ïî-êúñíî âðåìå ïðå÷àò öèòà-
òèòå îò íåãî â ðóñêè ïàìåòíèöè, âúçíèêíàëè ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà XI âåê), òðÿáâà äà ñå äîïóñíå ñúâåðøåíî èçêëþ-
÷èòåëíà çà òîâà âðåìå íà÷åòåíîñò íà ïðåâîäà÷à â þæíîñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò, èçðàçèëà ñå â ñâîáîäíîòî ïîëçâàíå íå 
ñàìî íà ãðàìàòè÷åñêèòå ôîðìè, íåñâîéñòâåíè íà ðóñêèÿ åçèê, íî è íà îãðîìåí çàïàñ îò þæíîñëàâÿíñêè äóìè, ñðåä 
êîèòî ìíîãî íåïîçíàòè èëè ïî÷òè íåïîçíàòè íà íåãîâèòå ãðàìîòíè ðóñêè ñúâðåìåííèöè. Â ñúùîòî âðåìå óêàçàíèÿòà 
çà ðóñêè ïðåâîäà÷, êîèòî ìîãàò äà ñå èçâëåêúò îò èçó÷àâàíåòî íà ïðåâîäà íà Õðîíèêàòà, â íÿêîè ñëó÷àè íå äîïóñêàò 
äðóãî îáÿñíåíèå, îñâåí, ÷å â ïðåâîäà (à íå â êúñíàòà ïðåðàáîòêà) å âçåë ó÷àñòèå è ðóñèí. Ñ îãëåä íà òîâà, íà ìåíå ìè 
èçãëåæäà êàòî íàé-âåðîÿòíî ïðåäïîëîæåíèåòî, ÷å ðóñêèÿò ïðåâîäà÷ å ðàáîòèë íàä ïðåâîäà íà Õðîíèêàòà â ñúòðóä-
íè÷åñòâî ñ ïî-îïèòíè â òîâà îòíîøåíèå ïðåâîäà÷è îò þæíèòå ñëàâÿíè. Àêî ñå ïðèåìå ïðåäïîëîæåíèåòî íà àêàä. 
Èñòðèí, ÷å ïðåâîäúò íà Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë âëèçà â öÿëà ñåðèÿ ïðåâîäè, ïðåäïðèåòè îò âåëèêèÿ êíÿç ßðîñëàâ, 
òðÿáâà äà ñå äîïóñíå, ÷å òîâà íîâî è òðóäíî äåëî ðóñêèòå ïðåâîäà÷è íå ñà ìîãëè äà èçïúëíÿò ñàìè, áåç ïîìîùòà íà 
îïèòíè ðúêîâîäèòåëè.“250

С това свое заключение Дурново засяга една тема, която ще се дискутира нашироко шест десетилетия по-
късно, макар и тогава да не бъдат взети под внимание най-съществените особености, характерни за културата и 
изкуството в Киевска Русия през втората трета на ХІ век, и то като комплексно явление, при което трябва да се 
имат пред вид не само обществено-политическите условия, но също и духовната среда, в която възникват тази 
паметници. А в последните десетилетия на ХХ век науката разполага вече не само със значително по-голям 
репертоар от паметници на духовната, но и на материалната култура, които хвърлят повече светлина върху тази 
епоха и позволяват да се извлекат различни изводи от онези, които представя в течение на повече от два века 
руската наука, украсени от съветската и постсъветската пропаганда – с тези изводи ще се занимаем подробно 
при по-нататъшното изложение. 

Едновременно с рецензията на Дурново, в същото списание и в същия брой излиза първата част от голямата 
рецензия на известния руски славист и познавач на старобългарския език и старата българска книжнина, проф. 
Пьотр Алексеевич Лавров – втората част излиза в следващия брой.251 Рецензентът дава отначало изчерпателен 
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Àìàðòîëà ìû âèäèì, ÷òî óêàçàíèé íà ó÷àñòèå â ýòîì ïåðåâîäå ðóññêîãî ÷ðåçâû÷àéíî ìàëî, îñîáåííî, åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå 
îãðîìíûå ðàçìåðû Õðîíèêè. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïåðåâîä ñäåëàí ðóññêèì ïåðåâîä÷èêîì â XI â. (à ê áîëåå ïîçäíåìó âðåìåíè 
ìåøàþò îòíåñòè ïåðåâîä öèòàòû èç íåãî â ðóññêèõ ïàìÿòíèêàõ, âîçíèêøèõ âî 2-îé ïîëîâèíå XI â.), òî ïðèä¸òñÿ äîïóñòèòü 
ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíóþ äëÿ òîãî âðåìåíè íà÷èòàííîñòü ïåðåâîä÷èêà â þæíîñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè, âûðàçèâøóþñÿ â 
ñâîáîäíîì ïîëüçîâàíèè íå òîëüêî ãðàììàòè÷åñêèìè ôîðìàìè, íåñâîéñòâåííûìè ðóññêîìó ÿçûêó, íî è îãðîìíûì çàïàñîì 
þæíîñëàâÿíñêèõ ñëîâ, ñðåäè êîòîðûõ ìíîãî íåçíàêîìûõ èëè ïî÷òè íåçíàêîìûõ åãî ãðàìîòíûì ðóññêèì ñîâðåìåííèêàì. Â òî æå 
âðåìÿ òå óêàçàíèÿ íà ðóññêîãî ïåðåâîä÷èêà, êàêèå ìîæíî èçâëå÷ü èç èçó÷åíèÿ ïåðåâîäà Õðîíèêè, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íå äîïóñêàþò 
äðóãîãî îáúÿñíåíèÿ, êàê òî, ÷òî â ïåðåâîäå (à íå â ïîçäíåéøåé ïåðåðàáîòêå) ïðèíèìàë ó÷àñòèå ðóññêèé. Â âèäó ýòîãî ìíå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå âåðîÿòíûì òàêîå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ðóññêèé ïåðåâîä÷èê ðàáîòàë íàä ïåðåâîäîì Õðîíèêè â 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ áîëåå îïûòíûìè â ýòîì äåëå ïåðåâîä÷èêàìè þæíûìè ñëàâÿíàìè. Åñëè ïðèíÿòü ïðåäïîëîæåíèå àêàä. Èñòðèíà, ÷òî 
ïåðåâîä Õðîíèêè Ãåîðãèÿ Àìàðòîëà âõîäèò â öåëóþ ñåðèþ ïåðåâîäîâ, ïðåäïðèíÿòûõ âåë. êíÿçåì ßðîñëàâîì, òî íåîáõîäèìî 
äîïóñòèòü, ÷òî ýòîãî íîâîãî è òðóäíîãî äåëà ðóññêèå ïåðåâîä÷èêè îäíè, áåç ïîìîùè îïûòíûõ ðóêîâîäèòåëåé, è íå ìîãëè âûïîëíèòü. 
Þæíûå ñëàâÿíå, ïðèãëàøåííûå äëÿ ýòîé öåëè ßðîñëàâîì, ìîãëè áûòü èç ðàçíûõ ÷àñòåé Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà. 

251 П. А. Лавровъ, Георгiй Амартолъ въ изданiи В. М. Истрина (Slavia, IV/1925-1926, № 1, с. 461-484; № 2, с. 657-683.  
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преглед на цялото изследване на Истрин, подчертавайки неговото голямо значение за славистиката и „ãîëÿìàòà 
çàñëóãà íà àâòîðà êàêòî ïî èçäàâàíåòî íà ïðåäñòàâëÿâàùèÿ òúé ãîëÿì èíòåðåñ ïàìåòíèê, òàêà è çà ùàòåëíîòî 
èçñëåäâàíå íà âñè÷êè, ñâúðçàíè ñ íåãî âúïðîñè“, като го „ïðàâè îòñåãà íàòàòúê äîñòúïåí çà âñè÷êè è îòêðèâà âúç-
ìîæíîñòòà çà ïî-íàòàòúøíîòî ìó ðàçãëåæäàíå è îáñúæäàíå“. Независимо от похвалите за „òúé çàáåëåæè-
òåëíîòî èçäàíèå, â êîåòî íè ñå ÿâÿâàò äâàòà èçëåçëè òîìà“, рецензентът прави важни забележки относно 
метода за представяне на разните текстови варианти, където при изправянето на грешките в отделни случаи се 
губи яснотата и се стига до недоразумения, особено когато по-късни варианти предават текста по-правилно, от 
най-стария препис, Троицкия, служещ за основа на публикацията.252 Лавров отбелязва и използването на главни 
букви в собствените имена и поставянето на препинателни знаци от Истрин253 – а това ще доведе и до една 
негова фатална грешка при предаване името на българския владетел Крум, като го свързва с предшестващото го 
относително местоимение и по този начин получава абсурдното Àïòîêðîyìë (=на този Крум: гръцката дивтонга 
aÙ се предава в старобългарските паметници като ап, а не като ав). Впоследствие тази грешка на Истрин ще 
бъде обявена от „големиа американския познавач на българската и руската средновековна книжнина“ Самуил 
Франклин254, а подир него и от постсъветската авторка Пичхадзе255 за главно доказателство, че авторът на пре-
вода не може да бъде българин, защото всеки българин би трябвало да знае името на „хан“ Крум. Лавров, сам 
автор на значителни трудове по старобългарския език и преди всичко продължител и завършител на много-
томния речник на българския език от Дювернуа256, посвещава почти цялата останала част от своята рецензия на 
въпросите, свързани с лексиката в превода на Хрониката на Амартол и националността на преводача, като 
изтъква незадоволителното изследване на Истрин в тази област, пренебрегвайки и непознавайки много голяма 
част от паметниците на старобългарския език, което го води до неверни и неприемливи резултати. Лавров вече е 
рецензирал и изданието на Истрин на Александрията, което страда от същите дефицити,257 но при превода на 
Хрониката на Амартол, заради особената значимост на оригинала, той отделя вече по-голямо място, като се 
спира особено много на лексическия материал в превода и, естествено, на заключенията на Истрин за руската 
националност на преводача. И именно този богат лексически материал не дава никакви указания за руската 
националност на преводача. Лавров може да се съгласи само с уговорката, че е възможно преводът да е бил 
редактиран от „южнорусин“ (т.е. украинец), виждайки във фонетиката следи от „малоруски“ диалект и в 
лексиката следи от „малоруски“ речник.258 За Лавров богатият лексически материал в превода на Хрониката на 
Георги Амартол има особено важно значение при развитието на езика. В рецензията си той цитира много голям 
брой български думи, неизвестни в публикуваните дотогава български паметници – някои от тях ще се появят в 
публикуваните през следващите десетилетия нови издания. По-голямата част от тези думи не се срещат в нито 
един паметник на руската средновековна писменост и дори в останалите български преводи, разпространявани и 
преписвани в следващите векове.259 И имено това обстоятелство прави тъй важен за нас превода на Хрониката 
на Георги Амартол, разграничавайки го от останалите, отчасти по-стари български преводи. А тази забележка на 
Лавров поставя под съмнение руската, респ. украинската националност на преводача, като показва, че много от 
тези думи остават неразбрани в Русия и не влизат в речника на руския език, като много от тях се подменят от 
копистите през следващите столетия. Към доводите на Дурново за българския произход на глосите, Лавров 
отбелязва, че думата íàøüñêû в глосата ñåäì¸öü ðåêøå íåäýëè íàøüñêû не се среща в никакъв руски паметник260 и 
че тази глоса е била предназначена недвусмислено към българския читател, също както и глосата ñ¸ð¸íû ðåêøå 

âèëû.
261 Заменянето името на Мохамед с Áîõì¸òü от друга страна също свидетелствува за по-късна редакция на 

                                                 
252 І, с. 465 и сл. При някои случаи вярното представяне на текста е именно в текста на Архивния сборник, който 

е препис от ХV век, но неговият протограф е поне с век и половина по-стар от Троицкия препис и предава по всяка 
вероятност текста на българския протограф от Х век. Това обстоятелство Истрин съзнателно премълчава, понеже то 
не съвпада с неговата теза, че преводът бил направен в средата на ХІ век. И поради това е нужно да се направи от-
делно сравнение на целия текст от Архивния сборник с текста от Троицкия препис, а не да се включва и този текст в 
категорията S, означаваща сумата от всички останали преписи извън Троицкия.  

253 І, с. 461. 
254 К вопросу о времени и месте перевода Хроники Георгия Амартола на славянский язык (ТОДЛ 41/1988), с. 330. 
255 А. А. Пичхадзе, О происхождении славянского перевода Хроники Георгия Амартола (Лингвистическое 

источниковедение и история русского языка, 2001, Москва 2002, с. 234. По този въпрос срв. и бележките на 
Ростислав Станков в студията му К проблеме происхождения древнейшего славянского перевода Хроники Георгия 
Амартола (Преславска книжовна школа, 7. Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов, София: Академично 
издателство “Марин Дринов”, 2004), с. 58 и сл. 

256 Словарь болгарскаго языка по памятникамъ народной словѣсности и произведенiямъ новѣйшей печати, 
Москва, 1885-1889. 

257 Где была переведена Александрiя первой редакцiи (Сборникъ статей по славяновѣдѣнию, посвященныхъ 
проф. Марину Ст. Дринову его учениками и почитателями, Харьковъ, 1908, с. 281-285 

258 ІІ, с. 683. 
259 На тях е посветена почти цялата втора част от статията на Лавров. 
260 ІІ, с. 675 и сл. 
261 ІІ, с. 677. 

 69



превода.262 Като особеност на българския език Лавров отбелязва многократното заменяне на творителния падеж 
в гръцкия оригинал с винителен и предлога от: íå îyáî¸òå ñ § ÷ðúìíàãî êîêîòà Äîyêñà – вж. и другите примери, 
показани на това място.263

 Лавров също се спира на някои от вече критикуваните от Дурново доводи на Истрин 
за руския произход на преводача, като според него характерното за руския език окончание -¸ê и -üöü и сочи 
съответни примери и в българските паметници, но отбелязва и следите от заменянето на юсовете и на ý от 
копистите.264

Преди да се опитаме да направим някои обобщения и изводи за дискусията във връзка със завършването на 
продължилата четири десетилетия изследователска дейност на Истрин върху историческите съчинения, влизащи 
в състава на Цар Симеоновия Ñúáîðí¸êú, трябва да отбележим и последните негови бележки по този комплекс от 
въпроси, приложени към публикуванаия през 1930 година трети и последен том от изследването на Хрониката 
на Георги Амартол.265 А на тези свои бележки, отпечатани на 50 страници голям формат, Истрин дава 
заглавието К вопросу о месте и времени перевода Хроники (Продолжение к 7-й главе ІІ тома) и с това показва 
още веднаж коя е основната тема при това изследване, както и при цялата негова изследователска дейност. В 
този смисъл той и тук, както при всички свои дотогавашни трудове, посветени с много малки изключения на 
същата тема, е далече от мисълта да се съобрази с критическите бележки на многобройните негови рецензенти – 
при това повечето напълно благонамерени и благоразположени към него.  Ще се съгласи само с бележките, 
отнасящи се до пълнозвучието, като характерен белег на руския език и съответно доказателство за руската 
националност на преводача, а така също за глосите и за предаването на  гръцкото mb посредством ìá, вместо с á.  
А за огромния брой български думи в „руския“ превод ще заяви, че те са били напълно усвоени от руската 
културна общественост още в средата на ХІ век.266 И в тези 50 страници той ще повтори още веднаж всички 
останали свои твърдения, считани от него за аргументи за руския произход на преводачите на историческите 
съчинения от Архивния сборник и против цялостта на неговия протограф, Цар Симеоновия Ñúáîðí¸êú, чието 
съществувание той едва ли не единствен продължава да отрича – но което е най-странно, никой по време на 
дискусията вече не споменава. А във високата ефективност на избрания от него метод за заглушаване на 
критиката посредством безспирното и безкрайно повторение на едни и същи безоснователни измислици ще 
имаме възможност да се убедим през следващите десетилетия, когато те ще бъдат приповтаряни и многократно 
тиражирани от съветската наука, докато се превърнат в аксиоми, които не изискват никакви доказателства. 

Голяма част от своите бележки в третия том на изследването си, посветено на превода на Хрониката на 
Георги Амартол Истрин посвещава на въпроса за „моравски“ влияния върху този превод, респ. на „моравски“, 
т.е. чешки думи в речника на превода, който въпрос повдигат в своите рецензии Вайнгарт и Лавров. Днес трудно 
могат да се приемат забележките както на Вайнгарт, така и на Лавров, сочещи към „известни моравски влияния“ 
в лексиката на превода. За Вайнгарт това е съществена част от неговата национална идентификация, с която той 
иска да даде своя принос към националната идея, заложена в основите на младата съвсем неотдавна възродена 
чехословашка държава, за която идея в края на миналия век ще се окаже, че не съществуват никакви основания 
нито в историческите извори, нито в резултатите от археологическите изследвания. От своя страна и Лавров 
споменава за „моравизми“ в превода – отчасти под влияние на модата от 1920-те и 1930-те години да се търсят 
такива влияния и отчасти от кокетничене към чехословашките издатели на списанието. Тези влияния, отнасящи 
се към исконни български думи, срещани в ръкописи, възникнали без всякаква връзка към предполагаемите 
„моравски“ среди на някои от учениците на Кирил и Методий, ще бъдат отречени напълно от славистиката още 
в средата на 1980-те години, когато се поставя под въпрос изобщо дейността на Методий в Горна Панония въз 
основа на новото и внимателно прочитане на историческите извори във връзка с цялата дейност на славянските 
равноапостоли267. А връзките на съветските учени с „вражеските буржоазно-космополитни среди в Чехослова-
кия“ ще се окажат фатални за тях. Дурново ще получи за тези свои връзки присъдата 10 години каторга, а при 
възобновяването на процеса в 1937 година ще бъде осъден на смърт и разстрелян. Лавров, който при това има 
неблагоразумието да напише статията си със стария „дореволюционен“ правопис, ще има голямото щастие да 
умре малко преди започването на процеса срещу славистите и по такъв начин ще си спести съответните непри-
ятности. На този процес ще бъде привлечен и 70-годишният Истрин, но със застъпничеството на акад. Борис 
                                                 

262 ІІ, с. 677 и сл. За тази дума вече отбелязахме по-горе, че се появява при манипулациите на руските извори 
през ХІІ век и е зарегестрирана за първи път при Руската летописна повест във версията ѝ от 1114/15 година. За нея 
вж. моите бележки в студията ми Агиографията на Борис и Глеб и проблемът за йерархичното подчинение на 
руската църква преди 1037 година Â А. Чилингиров, България / Византия / Русия – Изследвания на средновековната 
култура, Берлин, 2002, с. 33 и бел. 38 на с. 62-64. 

263 І, с. 467. 
264 І, с. 460. 
265 Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола въ древнемъ славяно-русскомъ 

переводе. Текстъ, исследование и словарь. III. Греческо-славянский и славяно-греческий словари, Ленинград: Издатель-
ство Академии наук СССР, 1930. 

266 Пак там, с. Х-ХІІІ. Вж. също моите бележки по този въпрос по-горе, с. 54. 
267 Вж. по-горе, бел. 188. 
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Греков ще бъде оправдан и освободен, и то въпреки неговите връзки със същите „вражески“ среди във Франция, 
които по една ирония на съдбата точно тогава издават на френски език неговия труд върху Историята на 
Юдейската война от Йосиф Флавий във версията от тъй омразния му „Жидовски“ сборник – както той нарича 
Архивния сборник. В последвалите години до смъртта си в 1937 година той няма да напише повече нито един ред 
– дали в тези години ще направи равносметка на своята високопатриотична дейност, не е известно. 
 

*  *  * 
 

Двете десетилетия, включващи последните предвоенни години и Втората световна война и считани от пове-
чето изследователи за цезура в руската славистика, поставена от сталинистката политика, представляват в дей-
ствителност пълно преустройство на всички области на науката в услуга на идеологията, но и на руската нацио-
нална доктрина. И тъкмо тази връзка на марксическата идеология с руската национална доктрина ще остане 
често неразбрана и неоценена от съвременната наука извън границите на Съветския съюз и неговите сателити. И 
тя ще надживее разпадането на съветската империя и на съветския блок, като още в първите години на новото 
хилядолетие ще бъде възкресена под твърде малко променена форма в постсъветската държава, заемайки отново 
главно място в обществените науки. 

В този смисъл и т. нар. „Дело славистов“, с което в началото на 1930-те години се открива серията 
процеси в Съветския съюз, не е израз на „кръвожадността и мнителността“ на Сталин, насочени срещу 
мними „врагове на комунизва“ и „чужди агенти“, поставили се със своята „контрареволюционна дейност“ в 
услуга на противниците на съветския строй. Неговата цел, както и целта, преследвана в последвалите го 
процеси срещу ръководството на военния и полицейския апарат в страната, е от една страна да бъдат 
подменени „изпълнителните кадри“ с други, напълно предани на централната власт, на които тя да може 
да разчита напълно в предстоящата война – а тази война ще трябва да наложи идеите на комунизма в 
целия свят. И тъй като тази война ще трябва да се води също и предимно на идеологическия фронт, необ-
ходими са и на него, както в организацията на войската и полицията, нови ръководители, а дейността на 
досегашните „изпълнителни кадри“ трябва да бъде насочена в услуга на националната доктрина, съдър-
жаща се в държавната идеология. Делото на славистите ще бъде последвано от други, насочени както 
към отделни учени, така и към големи групировки, като „кликата на академик Михаил Покровски“, прес-
ледващи същата цел – и те ще продължат, при това със засилена активност, още веднага след войната, за 
да кулминират със „заклеймяването антимарксическата дейност“ на акад. Н. Я. Мар, придружени в нача-
лото на 1930-те години и непосредствено след войната от масов геноцид срещу населението на огромни 
области от територията на страната и определени негови слоеве, в които съветската власт вижда потен-
циалния враг на своята национална доктрина. На това преустройство в областта на идеологията и пос-
ледвалата го дейност на идеологическия фронт, свързано и с преосмисляне на руската история, ще бъде 
посветена следващата част от това изследване – в което централна роля ще продължи да играе българ-
ският протограф на всички руски средновековни исторически – и не само исторически – съчинения:  

Цар Симеоновият Ñúáîðí¸êú. 
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БЕЛЕЖКИ НА ИЗДАТЕЛЯ 
В приложение към втората част от изследването върху Цар Симеоновия Ñúáîðí¸êú се дават във факси-
миле два откъса от книгата на княз Михаил Оболенски «Изслѣдованiя и замѣтки князя М. А. Оболен-
скаго по русскимъ и славянскимъ древностямъ. Приложенiе къ сочиненiю его:„О первоначальной русской 
лѣтописи“, Москва, 1870». Факсимилетата съдържат две от най-важните части в изследването на княз 
Михаил Оболенски: сравнения на откъси от библейския текст в Архивния сборник, Острожката Библия 
от 1568 година (първата руска печатна Библия) и Похвалното слово в чест на св. Владимир от Митропо-
лит Иларион със съответните текстове в еврейската Библия и Септуагинта, както и части от неговото из-
следване върху кирилицата и глаголицата. Те са изготвени по оригинален отпечатък на книгата, притежа-
ние на Германската държавна библиотека в Берлин (Deutsche Staatsbibliothek Preussischer Kultubesitz). 
Времето и начинът на постъпването на книгата в библиотеката днес не е възможно да бъдат установени – 
във всеки случай тя е била отбелязана в стария Главен каталог на библиотеката, съответният том от 
който (албумен) каталог е в неизвестност след войната, но съществува препис на библиотечни фишове, 
междувременно прехвърлен и на микрофишове. От този каталог може да се заключи единствено, че кни-
гата се е намирала в библиотеката вероятно още малко или дори непосредствено след отпечатването ѝ, от 
което време беше и нейната вече значително повредена подвързия, преди тя да бъде наново подвързана 
през последната година. Както беше отбелязано по-горе в текста (с. 13, бел. 27), подвързана е заедно със 
самото изследване, излязло като отделна книга в 1870 година, от която библиотеката разполага и с отде-
лен екземпляр. Книгата се намира в много добро състояние – освеи старата нейна подвързия, повредена 
вероятно от лошото съхранение и транспорта по време на войната и след това. Както се вижда и от 
факсимилетата, тя е била отпечатана извънредно грижливо, независимо от големите затруднения по 
набора и печата поради различните шрифтове, които са набрани и отпечатани на най-високото ниво на 
типографията според високите международни стандарти, които по онова време се спазват само по 
изключение и то за няколко излезли до началото на ХХ век книги – за въпросния екземпляр от тази книга 
вж. моите бележки в текста и приложените там факсимилета от заглавната страница и съдържанието на 
книгата. На това място съм длъжен да изкажа моята голяма благодарност към дирекцията на библио-
теката и преди всичко към бившия директор на Източноевропейския отдел на библиотеката, д-р Франц 
Гьорнер, за указаното ми съдействие при ползването на тази книга, както и на много голям брой други 
редки издания, между които и един екземпляр от личната библиотека на Фридрих Велики. Без тази без-
ценна помощ не би могла да излезе нито тази моя книга, нито останалите ми публикации от последните 
три десетилетия. 
 

На това място няма да коментирам съдържанието на приложения текст – кратки бележки по него се 
съдържат в първата част на изследването, с. 8 и 27-36, а така също и в тази част, с. 13-16. Затова няма да 
давам допълнителни пояснения за Хазарската мисия на Кирил и Методий, които са предмет и на други 
мои публикации от последните години, чието посочване тук не смятам за необходимо. Също не смятам 
за необходимо подчертаването на значението, което имат изследванията на кн. Оболенски във връзка с 
изясняването на най-трудните въпроси не само от Кирило-Методиевистиката, но и изобщо за нашата 
култура и по-специалност нашата писменост. Въпросите във връзка със съществуванието на много стар 
превод на Библията, предназначен за нашия народ, бяха засегнати и в първата част на това изследване 
във връзка с голямата дискусия с участието на руски историци от една страна и американски и израелски 
изследователи от друга страна през двете последни десетилетия на миналия век и преминала в новото хи-
лядолетие – вж. бел. 73 на с. 28 от първата част на изследването. Този въпрос ще бъде разгледан и в 
следващата му част. Тук само искам да обърна внимание на обстоятелството, че както при унищожава-
нето на книгата на княз Оболенски от руската царска цензура, така и при спора за преводите на „славян-
ската“ Библия от еврейски език, за съветските и постсъветските автори въпросът не се отнася за някои 
основни положения на богословието и за приоритета на гръцката църква при разпространението на 
християнството, а за руската национална политическа доктрина. 

Асен Чилингиров, 
Берлин, октомври 2008 / юли 2011. 
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