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ПРЕДГОВОР
Настоящото изследване беше замислено първоначално като приложение към моята монография Свети цар Управда и българският въпрос, започната преди 20 години, но останала засега недовършена. Големият му размер дори след съкращаването на останалите изворни сведения, които са дадени в паралелен двуезичен текст и биха го увеличили още повече, оправдават издаването му като отделна книга. За това изследване бяха използвани много изворни сведения и текстове, трудно достъпни не
само за широката публика, а дори за болшинството тесни специалисти. Ще използвам тук възможността да изкажа моите сърдечни благодарности към дирекцията на Държавната библиотека «Пруско културно наследство» в Берлин, която ми позволи
да ползвам в течение на много месеци някои извънредно редки
оригинални издания на книги, излезли още в първите векове на
книгопечатането, каквито днес не притежават и най-богатите
библиотеки в Европа и Америка.
Издаването на това изследване като монография се оправдава
и от голямото значение на темата, включваща извънредно важни
данни за българската политическа и църковна история, в течение на столетия многократно подправяни от враговете на нашия
народ и на неговия принос в културната история на нашата цивилизация. С установяването на истината по много от събитията
и процесите, свързани с нашата стара и нова история, българският читател ще има възможност да обогати своите представи
не само за миналото на нашия народ, но и за трудния път, който
този народ е преминал през изтеклите хилядолетия и който му
предстои да премине в бъдещите векове.
Берлин, 8 октомври 2018

ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ANECDOTA ОТ ПРОКОП
През 1623 година излиза в Лион една книга, чийто издател – а това е
библиотекарят на Ватиканската библиотека Николаус Алеман – £
поставя заглавието Anecdota (=неиздавана, гр.), а за автор посочва
името на известния гръцки историк Прокоп от Кесарея (ок. 500 –
след 562)1. Кратко време след публикацията излизат още издания и
техният поток продължава през следващите векове до наши дни,
като броят им задминава не само всички останали произведения на Прокоп взети заедно, но и всички други произведения
на гръкоезичната средновековна историческа книжнина. Междувременно излизат също преводи на много езици, включително на
български2, въз основа на критичното издание на Яков Хаури от
1915 г., излязло и в репринт през 1963 г.3 А новите издания и
преводите получават съобразно с принципите на търговската
реклама друго название, Тайна история, с цел да се засили още
повече интересът на читателите към книгата.
1

Procopii Cæsariensis V. I. Anecdota Arcana historia qui est liber nonus Historiarum
ex Bibliothca Vaticana, Nicolaus Alemannus pror. Latine reddidit. Notis illustruit.
Nunc primum in lucem prodit triplici Indice locupletata. Lucduni: Sumpt. Andreæ
Brugiotti Bobliopolæ Romani. M.DC.XXIII. По-нататък в текста: Anecdota. На
това място искам да изкажа благодарността си към дирекцията на Държавната
библиотека в Берлин за разрешението да ползвам оригинала на това тъй рядко
издание.
2
Прокопий, Тайната история, превел от старогръцки Иван Генов, с предговор
от проф. Василка Тъпкова-Заимова, София: «Народна култура», 1983.
3
Procopii Cæsariensis opera omnia, rec. Jacobus Hauri, Vol. V. Arcana historia,
Editio stereotypa correctior addienda et corrigenda adiect G. Wirth, Lipsiæ Ædibus
B. G. Teubneri MCMLXIII – бележките по текста са според това издание. Почти
пълен преглед на останалите издания дава Бертолд Рубин в изследването си за
Прокоп Кесарийски: B. Rubin, Prokopios von Kaisareia. Stuttgart: «Druckenmüller»,
1954 – пълният текст на монографията също в: Pauly/Wissowa/Kroll/Ziegler, Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Bd. 23,1/1957, кол. 273-599. Понова литература вж. при: Averil Cameron, Procopius and the Sixth Century,
Berkeley: University of California Press, 1985 и Henning Börm, Procopius, his
predecessors, and the genesis of the Anecdota: Antimonarchic discource in late
antique historiography, в H. Börm (Hrsg), Antimonarchic discource in Antiquity,
Stuttgart: «Steiner», 2015, c. 305-346.
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Коя е причината за необикновената популярност на тази книга, обхващаща много по-широки кръгове на обществеността от
всяко друго съчинение, отнасящо се за далечното минало, предназначено и адресирано главно за специалистите-историци на
материалната и духовната култура, каквито са останалите книги
на същия автор, а и на всички други хронисти, като Теофан Изповедник, Йоан Малала, Йоан Скилица или Теофилакт, чиито
съчинения най-често се използват и цитират от античните и съвременните историци? С какво тя превъзхожда тези исторически
извори – с богатството на сведения за епохата или представянето им от съвременник с особено развита наблюдателност и обладаващ умението да убеждава с увлекателния си разказ читателите в по-висока степен от всички останали историци не само от
епохата, описана в неговия труд?
В своя обширен предговор към изданието4 Алеман обяснява
повода за публикацията на текста, разказва историята на ръкописа и отбелязва някои особености от съдържанието на този
текст, който според него представлява изключително важен
исторически извор за епохата и предава многобройни дотогава
неизвестни факти относно Юстиниан, неговия произход, неговото семейство и отношенията между него и различните обществени
среди, включително църквата и войската. В бележките си издателят добавя още подробности относно произхода на Юстиниан, за
които посочва и други източници. Във връзка с повода за издаването на книгата той пише, че в библиотеката на Ватикана се намирали дотогава непубликуваните ръкописи на 15 съчинения,
посветени на Юстиниан, имената на чиито автори той съобщава и
предвид интереса, който личността на този император представлява за обществеността дори повече от едно хилядолетие
след неговата смърт, решава да публикува текста на според него
най-интересното от тях, съдържащо и най-много неизвестни сведения, потвърждаващи се и в някои от другите, също неизвестни на обществеността съчинения, с които той разполагал. Между
тези неизвестни и непубликувани съчинения на първо място е
ръкописът обозначен като Vita Iustiniani, чийто автор бил въз4

Anecdota, Lucduni (Лион), 1623, с. І-ХХІІІ
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Прокоп, Тайна история / Anecdota, заглавна страница
Факсимиле от първото издание
Репродукция: Държавна библиотека Берлин
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питателят (præeceptor) на императора на име Theophil, което представлявало превод на неговото име на местния илирийски език:
Богомил. От това съчинение Алеман извлича рождените имена
на Юстиниан и неговите родственици на техния език. Така името
на неговия вуйчо Юстин представлява латински превод на рожденото му име Управда – съответно името Юстиниан пък представлява умалителния вариант на това име. Бащата на Юстиниан
се наричал Исток (sol oriens), майката и сестра му се наричали
Bigleniza или Migleniza, а съпругата на Юстин, вуйчото на Юстиниан – Luppikina, което име се считало за отблъскващо. От
същото съчинение Алеман предава и названието на града откъдето
произхожда Юстиниан: „Ведериана при крепостта Таврезиум“,
както и много подробности от биографията му, преди да заеме императорския престол.
През четирите столетия, последвали издаването на книгата, излизат голям брой изследвания, посветени на нея, които я разглеждат критически от различни аспекти. Само няколко години след
първото издание започват да излизат по-големи или по-малки критически изследвания, поставящи под въпрос както автентичността
на текста, така и авторството на Прокоп, като сравняват езиковите
и стиловите особености в новооткритата книга с останалите произведения на Прокоп. Авторите на двете книги, последвали първото
издание на Тайната история, не само не намират никакви прилики
в езика на нейния автор с езика и стила на другите произведения,
излезли от перото на Прокоп, но преди всичко отричат възможността един и същ автор да дава тъй различни описания и характеристика на едни и същи личности и събития. Тези автори,
Габриел Тривориус 5 и Йоханес Айхел 6 , са юристи и първото
впечатление, което им прави Тайната история, е несъответст5

Gabrielis Trivorii i. v. Doctoris Et Historiographi Regii Observatio Apologetica:
Ad inscriptionem Orationis ad Antecessores Digestis Iustiniani pærpositæ: Aduersus
quosdam I. C. & Procopii Anecdota… Parisiis, Apud Sebastianvm Cramoisy, via
Iacobà, sub Circonijs, 1631
6
Anekdota Seu Historia Arcana Procopii Caesariensis. Nicolao Alemanno
Defensore ex Biblioth. Vaticana prolata Nunc Plerisq[ue] in locis synchronōn
testimoniis falsitatis convicta a Joanne Eichelio Franco, Helmestadi: Mullerus, 1654.
Online Ausgabe: Wolfenbüttel – Herzog August Bibliothek, 2010.
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Ãàáðèåë Òðèâîðèóñ, Observatio Apologetica
Çàãëàâíà ñòðàíèöà è ôðîíòèñïèñ

Johannes Eichel,
Anecdota sev Historia Arcana
Çàãëàâíà ñòðàíèöà
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вието между образа на Юстиниан, така както съществува в представите им заради огромния му принос за науката с поставянето основите на правната система, която не само до ХVІІ век, но и до ден
днешен господства в цивилизования свят, с описанието му в Тайната история като алчен, корумпиран и безморален изверг.
Но за Айхел не по-маловажно от това несъответствие е и несъответствието между изискания литературен стил на Прокоп, който
личи във всяко негово произведение – за разлика от изпълнения с
вулгаризми и всякакъв вид нецензурни думи и изрази в издадената
под негово име книга, каквито не съдържат не само другите негови
книги, но и съчиненията на останалите автори от античната и късноантичната епоха. Дори и на Алеман много такива изрази се виждат неприлични за публикация и той ги съкращава, като едва при
следващото, парижко, издание на ръкописа, те са допълнени към
текста, за да излезе той в пълен, „нецензуриран“ вид. С това противоречията между противниците и поддържниците на автентичността му още повече се изострят. Едно става ясно и за едните, и за
другите, а именно, че книгата е възникнала като резултат от работата на мнозина автори и компилатори от различни епохи – или поточно казано: въз основа на отделни сведения от антични автори,
съвременници на Юстиниан и неговата епоха, е била изготвена
една компилация, при това не по-рано от ХVІ век.
Това състояние на проблематиката с Тайната история и нейното авторство е най-ясно изразено от първия бележит историк, който още в средата на ХVІIІ век го формулира по такъв начин, че нито един от критиците и поддържниците на автентичността на книгата през следващите две и половина столетия няма да бъде в състояние да го обори, и то след привеждането на стотици мними доказателства за авторството на Прокоп. Този авторитет е считаният и
досега за най-голям британски историк Едуард Гибон (Edward Gibbon, 1737–1794), автор на също и досега считаното за едно от найценните изследвания върху залеза и падането на Римската империя
– но и на няколко кратки сентенции за същността на историческата
наука, чиято валидност също е запазена до сега7. А в неговата сентенция за Тайната история се казва кратко и ясно в едно единст7

History of the Decline and Fall of the Roman Empire I–VI, London, 1776–1788.

ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА НА „ANECDOTA“ ОТ ПРОКОП

9

Åäóàðä Ãèáîí
Ïîðòðåò îò Äæîøóà
Ðåéíîëäñ

вено изречение повече, отколкото в написаните от много десетки
автори стотици статии: „îò òåçè ñòðàííè àíåêäîòè åäíà ÷àñò ìîæå äà å âÿðíà, ïîíåæå

å âåðîÿòíà; åäíà ÷àñò ìîæå è äà å âÿðíà, ïîíåæå å íåâåðîÿòíà; åäâà ëè Ïðîêîï ìîæå äà áúäå
àâòîð íà åäíèòå è íà äðóãèòå“. А за доказването на тази проста истина е

достатъчно да се сравни текстът на Тайната история с текста на
книгата За строежите – според всички застъпници на нейната
автентичност най-близка по време на нейното написване. И тук не
става дума само за фактите и събитията, изложени в двете книги по
различен начин, но и за тяхното тълкувание. В никоя друга своя
книга Прокоп не изказва такова възхищение пред Юстиниан и неговото дело – пред построените от него за защита на държавата
крепости, пред стотиците благоустроени и снабдени с всички
достижения на съвременната техника градове, административни и
църковни центрове, чиито граждани имат в изобилие вода не само
за пиене, докарана от далече посредством сложни съоръжения, но
и за освежаване през горещините чрез фонтани. Изказва възхищение пред множеството християнски храмове, чийто голям брой и
по нашите земи стана известен едва след разкопките през пос-
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ледните десетилетия. А историците, защитаващи автентичността
на книгата, ще представят Прокоп въз основа на приписвания на
него текст като „таен езичник“, изпълнен със злоба срещу императора и неговата съпруга. При това и двамата са канонизирани от
православната църква малко след смъртта им, а тяхната канонизация потвърждава също и римокатолическата църква, чиито найбележити представители обявяват Юстиниян за най-заслужилия
за Христовата вяра и църква римски император8.
В своята характеристика за книгата Гибон не се опира върху
сравнението на фактите, изложени от една страна в Тайната история, а от друга страна в историческите трудове на Прокоп и на останалите съвременни на него историци. Не дава и оценка за стойността на тази книга като исторически извор. Такава оценка ще
направят историците от следващите поколения, като разгледат в
нея всички известия за събития, предмет на историческата наука –
и ще установят, че в нея няма изложен нито един факт, нито едно
събитие, за което не сме информирани и от други исторически извори, чиято достоверност е несъмнена и в които оценката на събитията и участващите в тях личности коренно се различава от оценката, която им се дава в Тайната история. А туй се отнася предимно за крайно отрицателната оценка на тримата главни герои на
книгата и на епохата – на императора Юстиниан, неговата съпруга,
императрица Теодора, и неговия пръв военачалник, Велизар.
През четирите столетия, изминали от издаването на Тайната история до сега, поддържниците на нейната автентичност ще положат огромни усилия, за да открият в съвременните исторически извори сведения, потвърждаващи обвиненията и клеветите срещу тях
– сведения за „демоничния и нечовешки“ характер на този „алчен и
корумпиран“ император, представени в мними критически забележки за него, изказани от съвременниците му, както и съпругата
му, която преди да стане императрица била според автора на
Тайната история проститутка и циркова артистка, което твърдение този автор подкрепя с цитирането на множество пикантни и
зловещи анекдоти. В крайна сметка ще се окаже обаче, че за нито
едно от тези сведения в историческите извори няма и следа. А
8

На този въпрос ще се спрем подробно по-долу.
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Èìïåðàòîð Þñòèíèàí è èìïåðàòðèöà Òåîäîðà ñ òåõíèòå ñâèòè
Ìîçàéêè â „Ñàí Âèòàëå“, Ðàâåíà (547)
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единственото отрицателно сведение за Юстиниан в цялата историческа литература от съвремената на него епоха един съветски историк открива в две изречения от голямата книга, посветена на
Юстиниан от един от най-видните историци на епохата, в които се
казва, че през последната година на живота си императорът не бил
повече в състояние да отбива нападенията на варварите и да се бори с корупцията, която постепенно обхващала все по-широки обществени кръгове9 . В своя апологетичен труд авторът представя
Юстиниан като най-великия римски император, постигнал обединението на всички римски земи под неговата егида, като осигурил
и най-голямото благоденствие на населението в империята10.
9

Агафий Миринейский, О царствовании Юстиниана. Перевод, статья и
примечания М. В. Левченко, Москва/Ленинград: Издат. АН СССР, 1953; ново
издание – Москва: «Арктос», 1996. Пълен текст на книгата също в интернет →
http://myriobiblion.byzantion.ru/Just.httm Посоченото място в книгата като негативно съобщение за дейността на Юстиниан и „доказателство, че Прокопий
бил автор на Тайната история“ (Левченко, бел. 68) е в кн. 5, гл. 14 от книгата
на Агатий (Άgaq…aj ScolastikÒj) и започва с думите „Èìïåðàòîð ðàíüøå ïîêîðèë
âñþ Èòàëèþ è Ëèâèþ, ïðîâåë óñïåøíî ýòè âåëè÷àéøèå âîéíû è ïåðâûé, òàê ñêàçàòü, ñðåäè âñåõ
öàðñòâîâàâøèõ â Âèçàíòèè ïîêàçàë ñåáÿ íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå ðèìñêèì èìïåðàòîðîì. Íî ýòè è
ïîäîáíûå äåÿíèÿ áûëè ñîâåðøåíû, êîãäà îò áûë ìîëîä è ïîëîí ñèë, à òåïåðü, â êîíöå ñâîåé æèçíè,
óæå è ñîñòàðèâøèñü, îí, êàçàëîñü, îòêàçàëñÿ îò òðóäîâ è ïðåäïî÷èòàë ñêîðåå ñòàëêèâàòü âðàãîâ
ìåæäó ñîáîþ, ñìÿê÷àòü èõ, åñëè íåîáõîäèìî, ïîäàðêàìè è òàêèì îáðàçîì èõ êîå-êàê ñäåðæèâàòü,
÷åìú äîâåðÿòüñÿ ñàìîìó ñåáå è ïîñòîÿííî ïîäâåðãàòüñÿ îïàñíîñòÿì...“
10
Пак там, кн. 1 и сл. В предговора на Тайната история Алеман представя
като свидетелство на съвременник за алчността на Юстиниан написаната половин век след смъртта на императора Църковна история на Евагрий Схоластик (ок. 535–594), гл. 5,1 – при това туй сведение не се отнася до Юстиниан, а
до неговия наследник, Юстин ІІ: „..ïî æèçíè ñâîåé îí áûë áåñïîðÿäî÷åí: ñîâåðøåííî óòîïàë â ðîñêîøè è ïîñòûäíûõ óäîâîëñòâèÿõ; áûë ñòðàñòíûé ëþáèòåëü ÷óæîãî èìóùåñòâà, òàê ÷òî âñå
óïîòðåáëÿë êàê ñðåäñòâî äëÿ áåççàêîííîé êîðûñòè, è íå áîÿëñÿ Áîãà äàæå â ðàçäà÷å ñâÿùåííûõ
ñòåïåíåé, êîòîðûå ïðîäàâàë êîìó ñëó÷àëîñü îòêðûòî ïîëàãàÿ èõ ïðåäìåòîì òîðãîâëè, áóäó÷è æå
îäåðæèì äâóìÿ ïîðîêàìè – íàãëîñòè è ìàëîäóøèåì...“ А за самия Юстиниан Евагрий
казва в своята история: „Âïðî÷åì Þñòèíèàí íå áåðåã äåíåã: îí âûñòðîèë ìíîãî ñâÿùåííûõ çäàíèé, ïîâñþäî âîçäâèãàë âåëèêîëåïíûå õðàìû è äðóãèå áîãîóãîäíûå çàâåäåíèÿ äëÿ ïðèþòà ìóæ÷èí è
æåíùèí, ñòàðûõ è ìàëûõ è ðàçíîãî ðîäà íåäóæíûå, è íà ýòîò ïðåäìåò îòäåëèë íåìàëî äîõîäîâ.
Ìíîãî ñîâåðøèë îí è äðóãèõ áëàãî÷åñòèâûõ è óãîäíûõ Áîãó äåë, – åñëè áû òîëüêî ïîäîáíûå äåÿòåëè
ñîâåðøüëè èõ èç ñâîèõ ñîáñòâåíèíûõ èìóùåñò è ïîñâÿùàëè Áîãó ñâîè äåéñòâèÿ â ÷èñòîòå“ (Гл. 4,
30, по новото руско издание на книгата, Москва: «Экономическое образование», 1997). В следващите страници от книгата Евагрий описва великолепието
и разкоша при украсата на Цариградската „Света София“, – „âåëèêîå è íåñðàâíåííîå çäàíèå, êîòîðîìó ïîäîáíîãî íå ïðåäñòàâëÿåò èñòîðèÿ – ñîîðóäèë öåðêîâü ñâ. Ñîôèè, âåëè÷àéøóþ, âåëèêîëåïíóþ, èçÿùíóþ, äëÿ îïèñàíèå êîòîðîé íå íàéäåø è ñëîâ“.
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Още първите критици на Тайната история отбелязват, че тя не
може да бъде считана нито за научен труд, нито за произведение на
белетристиката, защото не притежава качествата нито на едното,
нито на другото, а е евтин пасквил на бездарен компилатор, използвал името на един от най-прочутите историци от всички времена
за политически цели като оръжие в полза на римокатолическата
църква срещу реформацията. И в тази борба тя си служи с пълния спектър на клеветите, лъжите и обидите, използван в ново
време от булевардната жълта преса. А това очевидно се харесва
на мнозина съвременни историци, завиждащи на свободата на
перото, приписвана на техния колега от античността и която те,
за тяхно съжаление, не могат да си позволят при оценката на
съвременните събития. Харесва им и това, че в миналото имало
такива „дръзновени и борчески личности“, способни да опишат
„недъзите на обществото и неговите най-видни представители“,
като „заклеймят и разобличат тяхната двуличност“.
Бележитият германски византолог Бертолд Рубин (1911–1990),
който и досега се счита за най-големият познавач на Юстиниан и
неговата епоха, посвещава на историческите сведения в Тайната
история значителна част от книгата си за Прокоп11, но те заемат
много място и в монографията му за Юстиниан и неговата епоха,
която също както монографията му за Прокоп се сочи и до сега като едно от най-задълбочените изследвания върху тази епоха12. В
книгата си за Прокоп, респ. нейния вариант в Енциклопедията на
Паули-Висова, Рубин разглежда обстойно и критично всички исторически сведения, предадени в „Тайната история“, като отбеляз11

Вж. бел. 2.
Berthold Rubin, Das Zeitalter Iustinians, Bd. 1, Berlin: «de Gruyter», 1960. От
замисления да излезе в четири тома монументален труд Рубин успява да
завърши само първия том, а вторият, издаден през 1995 г. от същото издателство, е допълнен и редактиран от италианския историк и ученик на Рубин Кармело Капици (Carmelo Capizzi). Рубин завеща своята огромна библиотека заедно с архива си на Хумболтовия университет в Берлин и аз имах възможност
да се ползвам от тях в течение на много години още по време на тяхната обработка, което много улесни и моята работа по епохата на Юстиниан. А библиотеката на Рубин съдържаше и много редки публикации върху българската история, включително издания, каквито няма в нито една българска библиотека.
– напр. публикувани извън България изследвания на проф. Д. Крънджалов.
12
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ва изрично, че между тях няма нито едно, което да не е известно на
науката от други публикации на Прокоп – с изключение на биографичните бележки за Юстиниан и за неговите роднини, които
Алеман дава в своите бележки за издадената от него книга и за които той съобщава, че са заети от книгата на Теофил/Богомил, резюме от която, съставено от далматинския духовник архиепископ Иван Томко Мърнавич (1580–1637). Този ръкопис е запазен и
до сега в Палацо Барберини в Рим, където са пренесени части от
фонда на Ватиканската библиотека. Озаглавен е Justinianus, и след
откриването му от британския политик и журналист Джеймс Брайс
(James Brуce, 1838–1922) през 1887 г. става повод за широка и продължителна дискусия, при която текстът му, на който ще бъде дадено заглавието Justiniani Vita, ще бъде оспорван от всички нейни
участници13.
Парадоксът при тази дискусия е, че докато автентичността на
публикуваната от Алеман книга се поддържа от преобладаващото
болшинство видни дискутиращи учени, всички без изключение
оспорват автентичността на данните, съдържащи се в ръкописа от
Палацо Барберини но заети от издателя на книгата в предговора и
бележките му към нея.
Затова нека видим първо какви са основанията за „несъмнената
автентичност“ на публикувания от Алеман текст и след неговото
отпечатване през 1623 г. считан за един от „главните исторически
извори за Юстиниановата епоха“.
В началото на последната трета на миналия век се появява цяла
поредица от научни публикации, които поставят под въпрос автентичността на повечето писмени извори за византийската история –
а от там и за нашата. Този скептицизъм изказва пръв известният
австрийски византолог проф. Херберт Хунгер, който в своята кни13

Начало на дискусията поставя статията на британския политик и журналист,
излязла в English Historical Review, Vol. 2 (1887), с. 657-686, публикувана с
обстойни обяснителни бележки и приложения на английски език в интернет →
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Journals/EHR/2/Life_of_Justinian_by_Theophilos*_html .
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га Империя на ново средище14 отбелязва, че болшинството ръкописи на тези извори са възникнали в ХV-ХVІ век в южноиталиански
скриптории по поръчка на заможни гърци-емигранти, като предават сведенията от оригиналите в твърде украсен вид за задоволяване изискванията на техните високопатриотични работодатели. Само няколко години след публикуването на тази книга започва на
страниците на известното научно списание Byzantion, излизащо в
Белгия, гореща дискусия между историци, която през 1970-те години обхваща най-широки кръгове не само на византолозите, но и
на изследователите от останалите научни дисциплини в медиевистиката. Повод за тази дискусия са станалите по това време известни на науката манипулации с историческите извори, извършени по
нареждане на византийския император Константин VІІІ Багренородни (913-959), по чието нареждане се унищожават без изключение всички исторически книги от предишните столетия и се заменят с новосъчинени, представящи събитията с определени тенденции15. А тези ръкописи от своя страна се заменят през ХV и ХVІ
век с нови и съответно „допълнени“ ръкописи, съставящи основата
на цялата поредица „исторически извори“ от т. нар. „Бонско издание на византийските извори“, излязло в течение на целия ХІХ
век16. Именно проф. Хунгер оглавява през последните две десетилетия на миналия век новото издание на тези извори, при което ще
се окаже обаче, че действително не са запазени почти никакви автентични преписи, изготвени преди ХV век, а резултатите от археологическите изследвания, проведени в големи размери през същото време, ще покажат колко манипулираните исторически извори
противоречат на действителността и колко погрешна е картината,
14

Herbert Hunger, Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen
Kultur, Graz/Wien/Köln: « Styria», 1965 – бълг. превод: Х. Хунгер, Империя на
ново средище, София 1995.
15
Обстойни бележки за тази дискусия, за която съветската и българската научна литература не споменават нито дума, вж. в моята публикация: Цар Симеоновият Ñúáîðíèêú от от Х век. Изследвания ІІ, София: «Алфаграф», 22011, с. 38–39.
16
Подправката на историческите извори не е специфично „византийско“ явление. Руските „исторически“ извори се подправят още от началото на ХІ и особено през ХV-ХVІ век, а паралелно с проучването на автентичността на византийските исторически извори ще се окаже, че и повечето извори за старата
германска история са подправени или новосъчинени.
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която те представят за историческите събития. Не по-малко важни
за изправянето на редица убеждения и предубеждения, вкоренени
в историографията, се оказват филологическите и палеофилологическите изследвания през последните десетилетия, но също изследванията в областта на генетиката и палеогенетиката. Всички
тези изследвания изискват систематична и точна координация на
получените резултати, която излиза вече извън възможностите на
тясно специализираните отделни научни дисциплини. Само със
съответната за своята специална област научна подготовка историците, археолозите, филолозите, изкуствоведите и генетиците, но
също специалистите палеолози, античници и медиевисти, не са в
състояние да обхванат комплексната картина на културата и нейното развитие през вековете и хилядолетията. И то въпреки възможността им да използват нови и неподозирани досега технически възможности за проучвания във всички тези отделни области на
науката.
Една от тези области с огромни нови възможности за изследване
в новото хилядолетие на информатиката е архивистиката – макар и
нейната научна база да беше създадена още през втората половина
на миналото столетие, когато не само бяха разработени новите методи за изследване на папирусовите, пергаментните и хартиените
ръкописи, но и всяка голяма научна библиотека се снабди със заемащи много лавици каталози, включващи пълно събрание на
фигурите, използвани при водните знаци на хартията, върху която
са били писани и печатани книгите от самото начало на европейската хартиена манифактура и индустрия, като определят с голяма
точност датировката на ръкописите и първопечатните книги.
Всички тези достижения на съвременната наука се оказват обаче
безпомощни, когато при новото издание на историческите извори,
което започна да излиза от началото на 1970-те години, с малко изключения не беше възможно да се привлекат нови и непознати дотогава ръкописи. Новите технически възможности за изследване на
ръкописите не са приложени при междувременно откритите и непознати по-рано ръкописи на „Тайната история“, чието проучване
руският филолог Михаил Никитич Крашенинников (1865–1932) се
основава единствено върху текстовите особености на ръкописите,
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без да използва влезлите в научна употреба значително по-късно
нови методи за изследване на водните знаци в хартията и за датировката на ръкописите приема безкритично данните от старите каталози на библиотеките и архивите, където те се съхраняват17.
От друга страна проучванията на Бертолд Рубин, за които беше
споменато по-горе18, показват в крайна сметка, че такъв ръкопис в
в античността и средновековието явно не е съществувал – по друг
начин не може да се обясни обстоятелството, че в цялата антична
и средновековна литература не може да бъде открито нито едно
единствено споменаване за съществуванието на такова съчинение
– колкото и „тайно“ да е било то. Сред много стотици споменавания за останалите съчинения на Прокоп и публикуването на
цитати от тях през всичките векове от тяхното публикуване до
издаването на Анекдота от Алеман никъде не се споменава такова
съчинение на Прокоп. А архивистиката открива през последните
десетилетия данни за голям брой антични съчинения, загубени или
унищожени по една или друга причина, но споменавани и цитирани през следващите векове. И се оказва, че това мнимо произведение на известния историк е единственото, открито досега произведение на античната литература и историография, за което до
ХVІІ век липсват каквито и да било сведения. До ХVІІ век – защото през последните десетилетия се появяват и други подобни на
него „тайни“ ръкописи, чието публикуване ще им създаде славата
на „бестселъри“, която ще затъмни и славата на „Тайната история“, като прекрати потока на нови издания или преиздания на тази
книга. А читателите от новите поколения получават още позанимателни книги с още „по-автентични“ разкрития вече също от
живота на Христос и Мохамед. И не само на тях.
17
М. Н. Крашенинников, О рукописном предании «Тайной истории» Прокопия.
(Предварительное сообщение), във Византийский временник, т. 2, 1895. стр. 416425. За автора, който е репресиран при един от първите сталински процеси срещу
руските учени-краеведи и умира малко след изпращането му в концентрационния
лагер Семипалатинск, вж. преди всичко А. Н. Акиньшин и А. Н., Немировский, Михаил Никитович Крашенинников — историк литературы и педагог, във
Вестник Воронежкого государственного университета, 2003.вып. 1, стр. 33-47
[с погрешни библиографски данни за негови публикации, бел. А.Ч.].
18
Вж. бел. 2 и 12.

18

АСЕН ЧИЛИНГИРОВ

Едно появило се напоследък съобщение за новооткрито сведение в съчинението на гръцки автор от ХІ век19, свидетелстващо, че
Анекдота му била позната, ни налага да разгледаме внимателно
този въпрос, но също и въпроса за произхода на останалите съобщения на „антични автори“, които Алеман в предговора на своята
публикация предлага на своите читатели, както и съобщението на
някои съвременни анонимни автори, че Анекдота била цитирана и
в Църковна история на Никифор Калист Ксантопулос20.
Противно на твърдението на Алеман, че мнозина съвременни на
Прокоп автори също били писали за алчността и сребролюбието на
Юстиниан, за неговата корумпираност и за лекотата, с която той
продавал срещу съответно заплащане висши длъжности не само в
администрацията на империята, но и във висшите църковни йерархии, се оказват при по-вниматен преглед на тези съобщения или
явни късни интерполации, или неверни интерпретации на текста,
който няма никакво отношение с Юстиниан, а се отнася до неговия
наследник Юстин ІІ, какъвто е случаят с книгата на Агатий21.
Ако ние днес не сме в състояние да открием сред известията на
античните автори нито едно автентично съобщение против Юстиниан и Теодора, колкото и да претърсваме всички съобщения в съчиненията на техните съвременници, ще ги открием, и то в много
голямо количество, в един от най-важните трудове върху църковната история, който полага основите на този жанр исторически изследвания в Новата епоха: излезлите в първо издание между 1588 и
1593 г. дванадесеттомни „Църковни анали“, съставени от кардинал
19
Averil Cameron, Procopius and the Sixth Century, Berkeley: University of
California Press, 1985, цитира сведение в гръцката енциклопедия Суда (Soàda)
от ХІ в., но отпечатана за първи път в 1499 г. Пълен интернетен текст на Суда
→ www.stoa/sol/
20
Niceрhori Callisti fili Xanthopuli Ecclesiasticæ Historiæ libri XVIII, Lutetiæ Parisiorum, 1630. Пълният текст на тази книга, излязла през следващите десетилетия в много издания, се съдържа и в Patrologia Graeca, 145–147, Parisis, 1865,
репринт: Brepolis: Tunhout, 1966, но там Anecdota не се споменава никъде.
21
Вж. по-горе, бел. 9. При сравнение на цитирания в тази бележка текст със
заключението на книгата от Агатий, читателят не може да не забележи разликата в стила при двата текста, свидетелстваща за интерполиран чужд текст.
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Чезаре Барони или Cæsar Baronius (1538–1607)22, в българската историография известен като един от главните извори за Паисиевата
история23 – наред със също фалшифицирания текст в Царството
на славяните от Мавро Орбини24. И тъкмо тези Църковни анали с
всички техни подправени специално за целта „антични исторически извори“, включително интерполациите в Църковна история
на Евагрий и приписваните на Юстиниан, но отнасящи се за Юстин ІІ характеристики в книгата на Агатий Схоластик, както и „новооткритият след Втората световна война“ ръкопис на енциклопедията Суда / Суида, ни насочват към същинския център на всички
многобройни фалшификации чак до приписваната на Прокопий
Тайна история и „ревизираното“ издание на Царството на славяните от Мавро Орбини. Тези криминални истории не могат и не
трябва да бъдат предмет на историческата наука и изобщо на хуманитарните науки, а на криминалистиката, колкото този специфичен сектор на науката и да е затруднен в своята дейност не само
по отношение на огромното количество престъпления, извършвани
в по-близкото и по-далечното минало и чак до наши дни, станали и
ставащи пред нашите очи и уши.
Както Алеман в своя предговор към Тайната история, така и
Цезар Бароний в своите Анали, сочат като свидетелство, че мнимата книга на Прокоп била известна на някои антични автори освен
съобщението за нея в енциклопедията Суида от Х/ХІ век, също и
Църковната история на гръцкия историк Никифор Калист Ксантопулос25 , запазена в един ръкопис във Виенската Национална26
22

Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198. Romа, 1588-1593.
В. Велчевъ, Отецъ Паисий Хилендарски и Цезаръ Бароний. Приносъ към изследване изворитѣ на Паисиевата история. София, 1943. За своята Славянобългарска история Паисий е ползвал руския превод на Аналите: Деянiя
церковная и гражданская отъ Рождества Господа нашего Iисуса
Христа. Изъ л тописанiй Кесаря Баронiа собранная, переведенная съ
полскаго языка на славянскiй, кроме явныхъ съ церковiю православною
восточною противностей римскихъ у Барониа и Скарги обретающихся.
Москва, 1719.
24
Въпросът за книгата на Мавро Орбини, въпреки много допирни точки с
темата, на която е посветено това изследване, излиза от неговите рамки.
25
NikhfÒrou Kall…stou toà CanqÒpoulou `EkklhsiastikÁj `Istor…aj B…blia ih/.
26
Vind. Hist. gr. 8.
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библиотека27 и отпечана за първи път в Базел през 1553 г. а след
това много пъти, включително в J.-P. Migne, Patrologia Graeca, т.
145–147, Paris 186528.
Църковната история на Никифор Калист Ксантопулос (~1268/
1274–след 1328) се счита за най-изчерпателна компилация на старите източници за историята на църквата29 – а това показва колко е
важно споменаването или неспоменаването на Anecdota в нея. Нито Бароний, нито Алеман съобщават кое от многобройните издания на тази книга те цитират. В изданието, което се използва за новото преиздаване на Църковната история на Никифор Калист,
предстоящо да излезе в скоро време по проект на Австрийската
Академия на науките30 и което може да се ползва свободно в интернет31, никъде не се споменава, че Прокоп бил автор на книга
под названието Anecdota, нито се споменава за такава книга. Това
прави излишни всякакви спорове по този въпрос – както и по въпроса за автентичността на съобщението за „Anecdota“ в „новооткрития“ ръкопис на енциклопедията Суда / Суида, но също и за ав27

Nicephori Callisti Xanthopuli Ecclesiasticae historiae libri decem et оcto. Еd.
Johann Lange, Basel, 1553.
28
Nicephori Callisti Xanthopuli ecclesiasticae historiae libri XVIII, в: Migne,
Patrologia Græca. t. 145-147, Paris 1865. Репринт: Brepols, Turnhout ca. 1967.
29
Вж. преди всичко: Günter Gentz, Friedhelm Winkelmann: Die Kirchengeschichte des Nicephorus Callistus Xanthopulus und ihre Quellen. Akademie-Verlag, Berlin
1966; Sebastiano Panteghini: Die Kirchengeschichte des Nikephoros Kallistos
Xanthopoulos, в: Ostkirchliche Studien, 58/2009, с. 248–266; F. Winkelmann, Zur
Bedeutung der Kirchengeschichte des Nikephoros Kallistos Xanthopulos. в:
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 44 [1994 = Άνδρι£ς. H. Hunger zum
80. Geburtstag. Hrsg. von W. Hörandner, J. Koder, O. Kresten]; Christian
Gastgeber, Sebastiano Panteghini (eds.): Ecclesiastical History and Nikephoros
Kallistou Xanthopoulos. Proceedings of the International Symposium, Vienna, 15th–
16th Dec., 2011. Verlag der Österr. Akademie der Wiss., Wien 2015.
30
За проекта вж: http://www.oeaw.ac.at/byzanz/nkx.htm
31
Nicephori Callisti filii Xanthopuli Ecclesiasticae historiae libri 18. In duos tomos
distincti, ac Graecè nunc primùm editi. Adiecta est Latina interpretatio Ioannis
Langi, à R.P. Frontone Ducaeo Societatis Iesu theologo cum Graecis collata &
recognita. Tomus posterior, Lutetiæ Parisiorum: Sumptibus Sebastiani & Gabrielis
Cramoisy Via Iacobæa, sub Ciconiis, M. DC. XXX. (1630). В интернет съм ползвал екземпляр от „моята библиотека“ в Google, който мога да чета по всяко
време на денонощието на монитора на моя компютър по лицензия, преотстъпена на мене от нейния притежател.
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тентичността на цитираните от Алеман и Цезар Бароний откъси от
съчиненията на Агатон Схоластик и Евагрий.
* * *
Подробностите от интимния живот на императора, на неговата
съпруга Теодора, както и на неговите военачалници и на други
приближени, са предадени в публикуваното от Алеман съчинение
по начин, излизащ от рамките на научен труд и характерен за булевардната литература. То е без прецедент в античността, задминаващ и най-крайните порнографски произведения на нашата
съвременност, които при това никога не са засягали до такава
степен управляващите кръгове дори в Америка и Великобритания.
Алеман, както и повечето коментатори на тази книга през следващите столетия, защитаващи автентичността на изнесените в нея
данни, се позовават на с нищо необоснованото си предположение,
че авторът, ползващ се с името на най-почтен и достоверен в излагането на фактите и събитията историк, се чувствал засегнат от отношението на Юстиниан спрямо него и с книгата си искал да си
отмъсти – макар и в никоя от многото негови книги да не се усеща
и най-слаб намек за недоволство от управлението на императора
или за неодобрение на неговите действия, естествено засягащи
многобройните му противници сред всички слоеве на населението.
Прокоп се отличава във всичките си останали автентични исторически трудове с рядка безпристрастност и обективност, съвсем
чужди на повечето гръцки антични и средновековни историци и
преминаването му в противната крайност, при това с излагането
на сведения с твърде съмнителна достоверност, не е възможно
да не пробуди чувство на неприязън по-скоро към автора,
отколкото към изобразените в това съчинение герои. От друга
страна, във всичките си исторически трудове Прокоп, без да изпада в характерното за болшинството древни и съвременни историци раболепие спрямо техните работодатели и благодетели,
предава със свойственото за неговия повествувателен стил искрено възхищение пред делата на императора, издигнал империята
до връхната точка на нейната мощ, като същевременно установил траен мир и завидно благоденствие на нейните поданици.

22

АСЕН ЧИЛИНГИРОВ

Едва ли има изследовател, който при ползването на сведения от
книгата, известна под названието Anecdota или Тайна история и
приписвана на Прокоп от Кесарея, да не се е замислял доколко
вероятни са някои от тези сведения. Между тях се срещат
такива, които с вулгарния си език и описанието на интимни
подробности от живота на Юстиниан и неговите приближени
надминават дори най-крайните прояви на съвременната т. нар.
„жълта преса“ и със своята „откровенност“ и „правдивост“ не
оставят и следа от съмнение, че преследват с потока от клевети,
който се сипе от тях, целта да създадат у читателя впечатлението,
че както Юстиниан и неговата съпруга, императрица Теодора, така
и останалите членове на висшите управляващи кръгове и войската
в Империята, са морални изверги, достойни за презрение.
Въпреки че немалък брой изследователи са поставяли под съмнение и оспорвали правдивостта на сведенията в тази книга – на
техните доводи ще се спрем по-нататък подробно, – в историографията се е наложило становището, че макар и някои от сведенията
да са украсени с неверни подробности, целящи да подронят авторитета на Юстиниан и приближените му, книгата се приписва
с основание на нейния добре известен автор и не може да става
и дума за подправка. От друга страна историците са доволни, че
посредством тази книга разполагат с огромен брой твърде занимателни подробности за епохата и нейните главни експоненти,
каквито не дава никой друг исторически извор – а че тези понякога пикантни, а понякога дори зловещи подробности може да са
били съчинени с политическа цел, съвсем не ги засяга, доколкото и
политическата цел съвпада с техните цели и интереси. А тези цели
се покриват и с целите на католическата църква през бурната епоха
на реформацията, когато в своята борба за оцеляване тя залага
на принципа за нейния приоритет пред светската власт, противен на
приоритета на светската власт, издигнат най-високо от император
Юстиниан, обединил Римска империя, поставяйки я под своята абсолютна власт, подчинила под неговата егида и църквата.
Да се изготви днес „съвършен“ и „безпогрешен“ фалшификат
под името на Прокоп с помощта на компютърната техника е детска играчка – фалшификаторът може само за 1-2 часа да разпо-
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лага въз основа на дигитализираните текстове на останалите
автентични съчинения на този автор дори без специална компютърна програма не само с цялото негово словесно богатство,
използвано в съчиненията му, а също така и с най-характерните
за него стилови и граматични особености. Но изпълнението на
такава задача от квалифициран писател не е било по-трудно и в
античността, а и в Новата епоха, макар и да е изисквало много
повече време, с каквото хората от миналите епохи са разполагали в изобилие, особено когато е имало кой да заплати добре
извършения труд. А това показва, че като критерий за автентичността на едно литературно произведение не може да служи
неговият лексически и стилистически анализ, тъй като характерните за езика и за стила на даден автор особености могат найлесно да бъдат подправени. Но тъкмо тези характерни думи и стилови особености при Прокоп не може да открие при своя подробен
стилистичен анализ още първият сериозен критик на Тайната история / Anecdota, Йоханес Айхел (1621–1688) 32 – в замяна на
грижливо подбрания и изискан речник на Прокоп, приписваният
на него пасквил изобилства с вулгаризми, нецензурни думи и
изрази, каквито няма да срещнем не само в никое от неговите
произведения, но и в нито едно произведение на съвременната
художествена гръцка литература и каквито приличието не позволява да бъдат тук повторени. Много от тези изрази при преводите на книгата биват доколкото е възможно смекчавани, за да
не дразнят със своята бруталност вкуса дори на привикналите на
такива изрази читатели от „века на просвещението“. И ако застъпниците на автентичността на Anecdota да премълчават тази
нейна най-специфична черта и дори не споменават критичното
изследване на Айхел, туй обстоятелство не се дължи само на голямата му рядкост днес, когато то се намира в малко обществени
библиотеки. Нито един от историците и езиковедите, подкрепящи
автентичността на Anecdota, не прави дори най-елементарен анализ на нейните езикови и стилови особености – такъв анализ няма
32
Anekdota Seu Historia Arcana Procopii Caesariensis. Nicolao Alemanno
Defensore ex Biblioth. Vaticana prolata Nunc Plerisq[ue] in locis synchronōn
testimoniis falsitatis convicta a Joanne Eichelio Franco, Helmestadi: Mullerus, 1654.
Online Ausgabe: Wolfenbüttel – Herzog August Bibliothek, 2010.
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да намерим не само за тази книга, но и за другите произведения
на Прокоп в изданието на Хаури, а той е и главният застъпник на
автентичността на Anecdota, която подкрепя само с една кратка
бележка от Книгата за войните, при това преведена и изтълкувана невярно от него и която според него не само „доказва“ тази
автентичност но и трябва да служи за определяне времето на нейното написване – на този въпрос ще се спрем малко по-нататък в
туй изследване.
Като доказателство за автентичността на Anecdota Хаури сочи
повторениего на една и съща мисъл в нея и в книгата За войните,
с което той иска да убеди читателите, че двете произведения са
написани от един и същ автор – още по-убедително това „съвпадение“ може обаче да бъде посочено като изходна точка за
фалшификатора, използващ автентични изрази на Прокоп при
изготвянето на своя фалшификат. Както показва Айхел в своя
критичен анализ на Anecdota, в тази книга не само не се срещат
стиловите и езиковите особености, присъщи за останалите произведения на този автор, но в нея няма да окрием нито следа от
морално-духовния облик на Прокоп, прозиращ зад външната
форма на отделните му съчинения и присъщ само на неговата забележителна индивидуалност и неговия аналитично-повествователен стил, също както и изключителната му наблюдателност при
описанието на привидно най-незначителните детайли, но и голямата му начетеност. Тези особености са твърде далеч от повърхностно-анекдотичния маниер, характерен за автора на
Тайната история / Anecdota. Но над всички тези различия е несъвместимостта между оригиналите и тяхното бледо наподобяване
по отношение на цялостното изложение, което при несъмнения
фалшификат преследва цели чужди на истината и напълно противоположни на всякакво човешко морално достойнство.
Внимателният текстуален анализ на Anecdota, направен от редица автори, отричащи участието на Прокоп при нейното съставяне, показва също много текстови несъвместимости, отнасящи се
към съвременната обстановка при описаните събития в Кон-
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стантинопол, но и към специфичните особености в мирогледа на
автора и отношението му към някои въпроси, свързани с неговата конфесия и нехарактерни за православната принадлежност на
Прокоп, който във всички свои произведения се изявява не само
като добре запознат с догмите на източно-православната църква,
но и като убеден застъпник на тези норми33.
Най-важните от тези несъвместимости са следните:
1. Противно на всички останали стигнали до нас произведения
на Прокоп, в които той, като много добър наблюдател, често дава
подробни описания на околната среда – в случая това е столицата на Източната римска империя Константинопол – в Anecdota
липсват каквито и да било подробности, характерни за облика и
сградите на този град, който очевидно авторът на това съчинение не е познавал. А това съвсем не е необичайно за един европейски писател от ХVІ или ХVІІ век, за когото, както и за огромното болшинство жители на Западна Европа, бившата столица на Византийската империя на практика е недостъпна. В замяна на това в Anecdota срещаме някои подробности от обстановката в Рим – а този град от друга страна пък е бил съвършено непознат на Прокоп, който никога през живота си не го е посещавал.
Особено характерно е следното място от текста на Anecdota:
Ñòðóâà ìè ñå, ÷å å âðåìå äà îïèøà âúíøíèÿ âèä íà òîçè ÷îâåê. Íà ðúñò òîé íå áåøå íèòî âèñîê, íèòî òâúðäå íèñúê, à ñðåäåí, âúâ âñåêè ñëó÷àé íå ìúðøàâ, à âúçïúëåí. Ëèöåòî
ìó áå êðúãëî è íå ãðîçíî, à è ïîäèð äâà äåíà ïîñòåíå áåøå âñå îùå ðîçîâî. Ñ åäíà äóìà,
îáðàçúò ìó ïðèëè÷àøå íàé-ìíîãî íà Äîìèöèàí, ñèíà íà Âåñïàñèàí, ÷èèòî çëèíè ñðåùó
ðèìëÿíèòå ñòèãíàëè äîòàì, ÷å òå íå ìîãëè äà óñïîêîÿò ãíåâà ñè ñðåùó íåãî äîðè ñëåä
êàòî ãî íàñåêëè íà ïàð÷åòà, è ñúñ ñåíàòñêî ðåøåíèå ïîñòàíîâèëè èìåòî íà òîÿ èìïåðàòîð
äà áúäå èçòðèòî îò íàäïèñèòå è îáðàçúò ìó íàâñÿêúäå äà ñå óíèùîæè. Ïî âñè÷êè íàäïèñè èç Ðèì è íàâñÿêúäå äðóãàäå, êúäåòî áèëî èçïèñàíî, èìåòî ìó ìîæå äà ñå âèäè èçòðèòî ìåæäó îñòàíàëèòå, à ïî öÿëàòà ðèìñêà äúðæàâà ñå íàìèðà ñàìî åäíî íåãîâî ìåäíî
èçîáðàæåíèå, è òî ïî ñëåäíàòà ïðè÷èíà: Äîìèöèàí èìàë áëàãîðîäíà è èçîáùî òâúðäå
äîñòîéíà æåíà, êîÿòî íèêîãà íèêîìó íå ñòîðèëà íåùî çëî, íèòî ïúê îäîáðÿâàëà íÿêîå
îò äåëàòà íà ñúïðóãà ñè. Çàòîâà áèëà ìíîãî îáè÷àíà è ñåíàòúò ïðàòèë äà ÿ ïîâèêàò è ÿ
íàêàðàë äà èçðàçè åäíî ñâîå æåëàíèå. Òÿ ïîìîëèëà åäèíñòâåíî äà é ïîçâîëÿò äà ïîãðå33

Освен посочената по-горе книга на Айхел вж. преди всичко: А. Верёвкин,
«Тайная История» Прокопия Кудрявого в: Конференции Новая хронология,
Тема #23: Форум „«Тайная История» Прокопия Кудрявого“, 11 октомври 2003
– текстът, заедно с многобройни постинги, е все още достъпен в интернет →
http://chronologia.org/dc/dcboard.php?az=show_mesg&forum=264&topic_id=302&mesg_id=302
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áå òÿëîòî íà Äîìèöèàí è äà ïîñòàâè åäíî íåãîâî èçîáðàæåíèå îò ìåä êúäåòî ñè ïîæåëàå. Ñåíàòúò ñå ñúãëàñèë. À æåíàòà èçìèñëèëà òîâà, çàùîòî èñêàëà äà îñòàâè ïàìåòíèê
çà èäíèòå âðåìåíà, íàïîìíÿù çà íå÷îâåøêàòà æåñòîêîñò íà óáèéöèòå íà ìúæà é. Ñúáðàëà ÷àñòèòå íà òðóïà íà Äîìèöèàí, ïîäðåäèëà ãè ãðèæëèâî, íàãîäèëà ãè åäíà êúì äðóãà è ñúøèëà öÿëîòî òÿëî. Ïîêàçàëà ãî íà ñêóëïòîðèòå è èì çàðú÷àëà äà èçîáðàçÿò ñòðàäàíèåòî ìó â ìåäíà ñòàòóÿ. Ìàéñòîðèòå âåäíàãà èçãîòâèëè èçîáðàæåíèåòî. Æåíàòà ãî
âçåëà è ãî ïîñòàâèëà íà óëèöàòà, âîäåùà íàãîðå êúì Êàïèòîëèÿ, îòäÿñíî íà èäåùèÿ
îòêúì Ôîðóìà. Òî è äî äíåñ ïîêàçâà îáðàçà è ñúäáàòà íà Äîìèöèàí. ×îâåê áè ïîìèñëèë,
÷å òîâà å âòîðè îáðàç è òÿëî íà Âåñïàñèàí ïî ôèãóðà, î÷è è ÷åðòè íà ëèöåòî. (Гл. VІІ)

От тук е очевидно, че авторът на този текст много добре е познавал не само топографията на Рим и неговите забележителности, но и свързаните с тях местни предания. При подобни
случаи Прокоп обикновено пише: „разказват, че...“ А тук имаме
свидетелството на очевидец, който добре е познавал и описаната
статуя, и преданието, свързано с нея. И какво означават думите
„è äî ñåãà“? Че тази статуя се е намирала на пътя „водещ от Форума към Капитолия“ през VІ век, е напълно естествено. А какво
авторът иска да каже с думите „è äî ñåãà“? Че тя е стояла там още
през ХVІ и ХVІІ век? Не по-малко показателен за римската принадлежност на автора на Anecdota тук е поводът за излагането на
преданието, свързано с тази статуя. Тя е описана в контекст с
външния вид на Юстиниан, представен в предшестващия и последвалия пасажи като подобен на Домициан или с други думи,
понеже читателите не са имали непосредствена представа за него, те трябвало да си го въобразят въз основа на добре познатия
им външен вид на римския император Домициан34, който им бил
известен благодарение на статуята му. Първия въпрос, който би
си задал критичният читател, е: ако този текст беше от Прокоп,
защо той изпраща своя читател да гледа статуята на Домициан в
Рим, след като не само от неговите книги е известно, че във всеки по-голям град на цялата Източна Римска империя огромни
статуи на императора са украсявали агорите и всеки гражданин
на империята е познавал неговия външен вид. Скоро след смъртта на Юстиниан всички тези, най-често бронзови позлатени ста34

За римския император Тит Флавий Домициан (81-96) вж. биографията му от
Светоний (Gaius Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum libri VIII), руски
превод в интернет → ancientrome.ru/antlitru/t.htm?a=1354717675 .
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Ôðàãìåíòè îò áðîíçîâà ïîçëàòåíà ñòàòóÿ íà Þñòèíèàí
Îòêðèòè ïðè ðàçêîïêè ïîä àãîðàòà íà Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Ôîòîñíèìêà Âóÿäèí Èâàíèøåâè÷
Byzanz – Pracht und Alltag
Ausstellung Bonn 2010 Katalog, Hirmer-Verlag 2010

туи изчезват и биват претопени или унищожени. Освен една
единствена, три фрагмента от която са се е запазили – при това
сред развалините на най-оспорвания от историците основан от
него град, архиепископския център Юстиниана Прима, след чието разрушаване до основи дори остатъците от строителните материали на големия град с всички негови девет църкви и крепостни стени бил изнесени в неизвестно направление, за да не остане
никакъв спомен за него. Но критичният читател няма да си зададе само този въпрос, а ще запита и откъде „авторът на Тайната
история Прокоп“, който никога през живота си не е посетил
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Рим, е могъл така добре да познава не само топографията на този град, но и да знае местните легенди, свързани с неговите забележителности? Тези два въпроса може да си зададе обаче само
критичният читател. Безкритичните „учени“ автори на голямата,
обявена като образцова и служеща за пример статия за Тайната
история в руската Википедия35 дори сочат този епизод от книгата като „îäíî èç íåìíîãèõ äîøåäøèõ äî íàøåãî âðåìåíè îïèñàíèé âíåøíåãî âèäà
Þñòèíèàíà“ и като доказателство за наблюдателността на нейния
автор, обогатил съдържанието
с още една пикантна подробност, без да са в състояние да забележат, че тази подробност
може да бъде така описана само от един римлянин хиляда години след Прокоп и да послужи като едно от най-точните доказателства и еталон за уточняване времето и мястото при създаването на книгата.
2 На две места в своя текст авторът на Anecdota употребява
един израз, който е немислим в езика на православен по убеждения, а не по принуда християнин, и може да се употреби само
от нехристияни или християни от различна конфесия: «òàêà íàðå-

÷åíèòå ìîíàñè» – „Ïîðàäè òîâà Òåîäîñèé îòíîâî ñå îòäàëå÷èë â Åôåñ è êàòî ñå ïîäñòðèãàë, êàêòî ñå ïîëàãà ïî çàêîíà, çàïèñàë ñå â ÷èñëîòî íà ÒÀÊÀ ÍÀÐÅ×ÅÍÈÒÅ ÌÎÍÀÑÈ.“ (гл. I) и
„Ïîä âëèÿíèå íà òîâà âèäåíèå Ôîòèé èçáÿãàë îòòàì è òàéíî (ïðåîáëå÷åí) ïðèñòèãíàë â
Åðóñàëèì. Õèëÿäè ãî òúðñèëè, íî íèêîé íå âèäÿë þíîøàòà, ìàêàð è äà ñå ñðåùàëè ñ íåãî
ëèöå ñðåùó ëèöå. Òîé òàì ñå ïîäñòðèãàë è êàòî äîáèë îáðàçà íà ÒÀÊÀ ÍÀÐÅ×ÅÍÈÒÅ ÌÎÍÀÑÈ,
óñïÿë äà èçáåãíå íàêàçàíèåòî îò Òåîäîðà.“ (гл. III)“.

3 Прокоп е бил източно православен и по конфесията си, и
според своите убеждения. Затова е немислимо да употреби израза
«òàêà íàðå÷åíèÿò ïðàçíèê ïàñõà»: „×åñòî òîé [Þñòèíèàí] îñòàâàë ïî äâà äíè è [äâå]
íîùè áåç õðàíà, îñîáåíî êîãàòî íàáëèæàâàë ÒÀÊÀ ÍÀÐÅ×ÅÍÈß ÏÐÀÇÍÈÊ ÏÀÑÕÀ.“ (гл.ХІІІ).

Празникът Пасха (Великден) е най-големият празник на Източноправославната църква и тъй подчертано пренебрежително
отношение към него не може да има нито един православен християнин както преди едно и половина хилядолетие, така и днес.
Тези думи може да принадлежат на перото само на някой
„свободомислещ“ автор-нехристиянин от Новата епоха, пара35

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F

ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА НА „ANECDOTA“ ОТ ПРОКОП 29
диращ със своята толерантност и спрямо осъжданите от Юстиниан и православната църква за неспазването от тях на моралните
правила и устои на църквата „содомити“, т.е. хомосексуалисти и
прелюбодейци, за мерките, срещу които става на няколко пъти дума в Anecdota – вж. напр. в ХХ глава: „Íà âîäåùèÿ äåëàòà ïî äðóãàòà ìàãèñòðàòóðà òîé íàðåäèë äà íàëàãà íàêàçàíèÿ íà ïåäåðàñòèòå è âëèçàùèòå â îáùóâàíå
ñ æåíè ïî ïðîòèâîåñòåñòâåí íà÷èí, êàêòî è íà îíåçè, êîèòî â èçïîâÿäâàíåòî íà âÿðàòà íå ñå ïðèäúðæàò êúì ïðàâîñëàâíàòà ðåëèãèÿ: íà òîçè ìàãèñòðàò òîé äàë íàçâàíèåòî ÊÂÅÇÈÒÎÐ (ñëåäîâàòåë).“ За тези жестоки мерки на Юстиниан спрямо престъпилите нормите на християнския морал, противоречащи
на разбиранията на „свободомислещите“ съвременници, съобщават
обаче и други византийски историци, като Теофан Изповедник, Йоан Малала и Симеон Логотет36, без да упрекнат Юстиниан за неговата „безчовечност“ и с това да затъмнят образа му и приглушат неговата слава.
Срещу всички спорни въпроси, засягащи липсата на автентични ръкописи на Anecdota и на всякакви данни за нея в античната
литература, както и срещу многобройните текстови несъответствия, свързани с изложените там събития и с обикновената логика, но и със съмнителния гръцки произхода на автора и със също
така съмнителната му принадлежност към източно-православната
36

„Óçíàâ î ìóæåëîæöàõ, ïðîâåäÿ ðàññëåäîâàíèå è âûÿâèâ èõ, Þñòèíèàí îäíèõ îñêîïèë, à
äðóãèì ïðèêàçàë çàáèòü îñòðûå ïàëî÷êè â îòâåðñòèÿ ñðàìíûõ ìåñò è ãîëûìè ïðîâåñòè
ïî àãîðå. Áûëî æå òàì ìíîãî ÷èíîâíèêîâ è ñåíàòîðîâ, à òàêæå íåìàëî àðõèåðååâ,
êîòîðûõ, êîíôèñêîâàâ èõ èìóùåñòâî, òàê è âîäèëè ïî àãîðå, ïîêà íå óìåðëè æàëêîé
ñìåðòüþ; è îò íà÷àâøåãîñÿ áîëüøîãî ñòðàõà îñòàëüíûå ñòàëè öåëîìóäðåííû, âåäü êàê
ãîâîðèòñÿ, «ïóñòü ñòîíåò ñîñíà, ÷òî êåäð óïàë» “ – Хроника Симеона Магистра и
Логофета. Перевод со среднегреческого А. Ю. Виноградова, вступительная статья
и коммептарии П.В. Кузенкова, Москва: Русский фонд содействия образованию и
науке, 2014. Вж. също старобългарския превод в: Ñèìåîíà Ìåòàôðàñòà è Ëîãî åòà
îïèñàíiå ìiðà îò áûòi¯. Славянскiй переводъ Хроники Симеона Лого ета съ
дополнениями, С.-Петербургъ: Изданiе Императорской Академiи Наукъ, 1905,
с. 57-58. Същото съобщение, със съкратени подробности дават в хрониките си Йоан
Малала (Книга ХVІІІ) и Теофан Изповедник (521 г.). Появата на това съобщение в
интернет в Блога на дякон Андрей Кураев, породи само за няколко часа над 2000
коментара, при които повечето руски читатели подкрепиха мерките на Юстиниан и
изказаха съжаление, че такива мерки няма кой да наложи днес над висшето духовенство на Руската православна църква.
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религия, Якоб Хаури, издателят на пълното събрание на съчиненията на Прокоп и най-горещ защитник на авторството му по отношение на тази книга, може да противопостави само едно доказателство37, което той счита като достатъчно силно, за да разсее и последните съмнения на върховния авторитет за старогръцката литература Карл Крумбахер38. Това доказателство Хаури смята, че е
намерил в текста на Anecdota, засягащ природните бедствия,
включително чумата, от която не били засегнати само злодеите
като Юстиниан и неговите приближени, за който текст смята, че
открива близко по смисъл съобщение в Книгата за войните на
Прокоп (22,9–23,15), както и последвалата го препратка от автора,
изтълкувана от Хаури в смисъл, че Прокоп щял да пише за това покъсно. И с това Хаури смята, че авторството на Anecdota веднъж
за винаги е установено, като дори определя от там времето, когато това произведение е възникнало – между 550 г., когато е завършена Книгата за войните, и 555, когато тя е публикувана.
Внимателната проверка на Прокоповия текст показва обаче,
че неговото тълкуване от Хаури е съвсем произволно и няма нищо общо с мисълта, която авторът изказва там. В оригинала на
това място (23, 16) пише: [...] ¤te toà kakoà ™p ¥llouj ¢nqrèpon tin¦j kecwrhkÒtoj, ¢gc…strofon aâqij tÁj gnèmhj t¾n metabol¾n ™pˆ t¦ ce…rw pepoihmšnoi, m©llon À prÒteron t¾n tîn
™pithdeum£ton ¢top…an ™nde…knuntai, sf©j aÙtoÝj m£lista tÍ
te ponhr…v kaˆ tÍ ¥llV paranom…v nenikhkÒtej ™peˆ kaˆ ¢piscuris£menoj ¥n tij oÙ t¦ yeudÁ e‡poi æj ¹ nÒsoj ¼de e‡te
tÚgh tinˆ e‡te prono…v ™j tÕ ¢kribåj ¢polexamšnh toÝj ponhrot£touj ¢fÁken. ¢ll¦ taààta mån tî Ùstšrw ¢podšdektai
crÒnw. Преводачите на английски и руски, без да се съобразяват
с разчитането му от Хаури, не го предават в неговия натрапен
смисъл, а го предават с думите, че „това ще се покаже – или
съответно ще стане ясно – по-късно“. А. А. Чекалова, преводач и
37

J. Haury, Prokop verweist auf seine Anekdota, в: Byzantinische Zeitschrift
XXXVIl / 1935, с. 1-4.
38
„Ïîíàñòîÿùåì àâòîðñòâîòî íà Ïðîêîï, àêî è äà íå å íàïúëíî äîêàçàíî (evident erwiesen),
òî å ïîíå òâúðäå âåðîÿòíî (höchst wahrscheinlich gemacht)“ – К. Krumbacher, Geschichte
der Byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des Oströmischen Reiches
(527-1453) , München, 21897, c. 232.
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коментатор на новото руско издание, предава целия пасаж от
Войните ІІ 23, 14-16 по следния начин: „Äàæå òå, êòî ðàíüøå ïðåäàâàë-

ñÿ ïîçîðíûì ñòðàñòÿì, îòêàçàëèñü îò ïðîòèâîçàêîííîãî îáðàçà æèçíè è ñî âñåì òùàíèåì
óïðàæíÿëèñü â áëàãî÷åñòèè íå ïîòîìó, ÷òî îíè âäðóã ïîçíàëè ìóäðîñòü èëè âîçëþáèëè
äîáðîäåòåëü (èáî òî, ÷òî äàíî ÷åëîâåêó îò ïðèðîäû èëè ÷åìó îí äîëãî îáó÷àëñÿ, íå ìîæåò áûòü òàê ëåãêî îòáðîøåíî, ðàçâå ÷òî ñíèçîéäåò íà íåãî Áîæüÿ áëàãîäàòü), íî ïîòîìó,
÷òî òîãäà âñå, òàê ñêàçàòü, ïîðàæåííûå ñëó÷èâøèìñÿ è äóìàÿ, ÷òî èì âîò-âîò ïðåäñòîèò
óìåðåòü, â ðåçóëüòàòå îñòðîé íåîáõîäèìîñòè, êàê è ñëåäóåò îæèäàòü, ïîçíàëè íà âðåìÿ
êðîòîñòü. (15) Îäíàêî, êîãäà îíè âñêîðå èçáàâèëèñü îò áîëåçíè, ñïàñëèñü è ïîíÿëè, ÷òî îíè
óæå â áåçîïàñíîñòè, èáî çëî ïåðåêèíóëîñü íà äðóãèõ ëþäåé, îíè âíîâü, ðåçêî ïåðåìåíèâ
îáðàç ìûñëåé, ñòàíîâèëèñü õóæå, ÷åì ïðåæäå, ïðîÿâëÿÿ âñþ ãíóñíîñòü ñâîèõ ïðèâû÷åê è,
ìîæíî ñêàçàòü, ïðåâîñõîäÿ ñàìèõ ñåáÿ â äóðíîì íðàâå â âñÿêîãî ðîäà áåççàêîíèè. (16) Èáî,
åñëè áû êòî-íèáóäü ñòàë óòâåðæäàòü, ÷òî ýòà áîëåçíü, ñëó÷àéíî ëè èëè ïî âîëå Ïðîâèäåíèÿ, òî÷íî îòîáðàâ ñàìûõ íåãîäÿåâ, èõ ñîõðàíèëà, ïîæàëóé, îêàçàëñÿ áû ïðàâ. Íî âñå
ýòî ïðîÿâèëîñü âïîñëåäñòâèè“ 39. Нито дума и дори намек, че Прокоп

щял да пише или бил писал вече нещо по този въпрос. А от тези
думи да се извежда, че той написал Anecdota, където делата на
„негодяите“ са нейният лайтмотив, като дори се определя
датировката на това „литературно произведение“, е похват,
използван често в историографията за изопачаване на фактите и
нагаждането им към една или друга политическа доктрина. И
това се отнася очевидно също за издателя на Прокоповите
съчинения Якоб Хаури и на посочената по-горе статия в защита
на мнимата автентичност на тази книга, независимо от това с
каква цел и от коя позиция той поддържа своята теза.
За тенденциозността на съобщението в Anecdota за бедствията,
изпратени от Бога поради „безчестния“ и „греховен“ живот на Юстиниан, е писано много в критичната историография. Там се доказва въз основа на установената от съвременната наука датировка на
опустошителните земетресения, превърнали големи градове в купища от развалини, че те почти всички са станали преди възкачването на Юстиниан на престола и следователно не могат да бъдат
39

Прокопий Кесарийский, Война с персами. Война с вандалами. Тайная
история. Москва: «Наука», 1993 с. 101.
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поставени във връзка с неговото управление40 – при това тези „Божии наказания“ трудно могат да се свържат със „свободомислещите“ разбирания на анонимния автор на Anecdota, който същевременно от своя страна упреква Юстиниан в прекомерна последователност при изпълнението на изискванията на православната църква. А изтъкването на „Божието възмездие“ е свързано с целта на
този автор на всяка цена да злепостави императора и неговото обкръжение. От друга страна именно несъответствието в хронологията на бедствията, чиято причина авторът на Anecdota приписва
на „греховния живот на негодяя Юстиниан“, е още едно доказателство, че този автор не е писал книгата си за съвременниците на
събитията, за които споменът от тях съвсем не е бил още заличен.
Адресант на тези изпълнени с ужас „автентични известия“ са
богобоязливите и смирени читатели от съвсем различна епоха,
които лесно могат да бъдат убедени в „божието възмездие“ срещу
неверниците и враговете на католическата църква, застрашаващи
с идеите на реформацията нейните прогнили основи.
В предговора към първото издание на Anecdota Aлеман дава
списък от произведения, които са се намирали във Ватиканската
библиотека и които също представяли Юстиниан в отрицателна
светлина. До нас не е стигнало нито едно от тези произведения,
за да проверим доколко това твърдение отговаря на истината.
Стигнали са обаче значителен брой произведения от разни автори, които изтъкват с голям респект неговите забележителни ка40

За хронологията на опустошителните земетресения вж. преди всичко:
Venance Grumel, La chronologie (Bibliothéque byzantine, Traité d’études byzantines publié par Paul Lemerle, I, Paris 1958), c. 478. Напоследък се приема от астрономите като твърде вероятна теорията, изложена от директора на Мюнхенската обсерватория, проф. Харалд Леш, че серията природни катастрофи през
535-536 г. (годината на възобновяването на архиепископията в Източен Илирик, Първа Юстиниана) е причинена от взривяването на астероид или комета
близо до земята, аналогично на т.нар. Тунгузка катастрофа от 30 юни 1908 г.
Между обширната научна и популярна литература по въпроса вж. преди всичко лекцията на германския астроном от 17.12.2013: Harald Lesch, Wann schlug
der letzte Komet ein? Видео с пълния текст на тази лекция е достъпно в ин-т →
www.br.de/mediathek/video/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-148-html#&time=. Този

взрив бил свързан с голямо замръсяване на атмосферата, затрудняващо проникването през нея на слънчевите лъчи, а от там и до значително понижаване
на температурата по цялата земя в течение наповече от година и половина.
Датировката на събитието е изчислена въз основа на дендрохронологичния
метод, опиращ се на изследвания във всички континенти.
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чества и ролята му в историята на Римската империя и на православната църква. Между тези произведения на първо място,
заедно с останалите съчинения на Прокоп, е книгата на историка
Йордан(ес), произхождащ от местното население на нашата родина, За произхода и делата на гетите (De origine actibusque
Getаrum) 41. Ето какво пише той в заключение на своя труд:
„Ñ òîâà çàâúðøâàì ðàçêàçà ñè çà ïðîèçõîäà íà ãåòèòå, çà áëàãîðîäíèòå àìàëè, çà äåëàòà íà áëàãîðîäíèòå ìúæå. Ñàì äîñòîåí çà âúçõâàëà, òîçè ðîä îòñòúïè ïðåä äîñòîéíèÿ çà
ïðîñëàâà ãîñïîäàð, ïîêîðè ñå íà íàé-ìîãúùèÿ âîæä. Òÿõíàòà ïðîñëàâà íÿìà äà çàìëúêíå
íèòî ïðåç âåêîâåòå, íèòî ïðè ñëåäâàùèòå ïîêîëåíèÿ è ùå ïðåáúäàò âå÷íî èìåíàòà íà
èìïåðàòîðà Þñòèíèàí, ïîáåäèòåë è òðèóìôàòîð, è íà êîíñóëà Âåëèçàðèé – ïîä èìåòî
Âàíäàëñêè-Àôðèêàíñêè è Ãåòñêè. Çíàé, ÷èòàòåëþ, ÷å ñëåäâàéêè ïèñàíèÿòà íà ïî-ñòàðèòå,
àç ñúáðàõ îò îáøèðíèòå èì ëèâàäè ñàìî ìàëêî öâåòåíöà è ïî ñèëàòà íà ìîèòå ñïîñîáíîñòè ñïëåòîõ âåíåö çà ëþáîçíàòåëíèÿ. È íåêà íèêîé íå ñè ïîìèñëè, ÷å àç, êàòî ïðîèçëèçàù îò ãîðåñïîìåíàòîòî ïëåìå, ñúì ïðèáàâèë íåùî â íåãîâà ïîëçà, ïðîòèâíî íà îíîâà,
êîåòî ñúì ïðî÷åë èëè íàó÷èë. Àêî è äà íå ñúì îáõâàíàë âñè÷êî, êîåòî ñå ïèøå è ðàçêàçâà çà òåçè õîðà, ïðåäñòàâèõ ãî íå òîëêîâà çà òÿõíà ïðîñëàâà, à çà ïðîñëàâà íà îíçè,
êîéòî ïîáåäè.“

* * *

41

Срв. моите бележки върху текста на книгата с подробни библиографски бележки за нея, както и с бележки по какъв начин нейният текст бива подправян
не само в чуждата, но и в българската научна литература в: Готи и гети. Изследвания по история на културата, София: «Зиези екс куо Булгарес», 2008,
2
2009, стр. 287 сл., 327 сл.
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Не по-малка е честта, която православната църква отдава на
император Юстиниан, като го канонизира за светец – в историята
на гръцката и византийската църква само на двама императори е
отдадена такава почест: на свети цар Константин Велики и на
свети цар Управда-Юстиниан. И тази канонизация, също както
канонизацията на неговата царица Теодора/Божидара, е отразена
още в най-старите стигнали до нас синаксарии от времето на император Василий ІІ42. Тя се признава и от Руската православна
църква, като житието на Юстиниан и Теодора е включено в първите руски печатни Четьи минеи, съставени от руския църковен
писател св. епископ Димитрий Ростовский (1651–1709) 43. Житията на двамата, както и сведения за служби в тяхна чест, ще намерим във всички руски църковни справочници, включително в
интернет и на първо място в новото двутомно илюстровано издание на житията на светиите от архиепископ Филарет Черниговски,
чието първо издание излиза в 1865 г., последвано от още четири
издания до революцията, а последното в два тома е от 201144.
42

Вж.: Архиепископ Сергий (Спаский), Полный месяцеслов Востока, ІІІ Святой Восток, Части вторая и третья, Репринт Москва: Православный паломник,
1997, с. 170 и Stefanio Antonio Morcelli, Kalendarium Ecclesiæ Constantinopolitanæ I, Romæ, ex Officina Giunchiana Maiore sumptibus Venanti Monaldini et
Paulli Giunchi, 1737, c. 226. Там са посочени и източниците от гръцката и
латинската агиографска литература, в това число писмата на папа Пелагий ІІ
(578–590) до епископите на Истрия, както и писмото на Григорий Велики
(590–604) и на Агатон († 681), прочетено на VІ Вселенски събор, в което блаженият Юстиниан е наречен „най-голям ревнител на истинната и апостолическа вяра“. Архиеп. Сергий цитира във връзка с канонизацията на Юстиниан
съобщението на Никита Хониат, според което при ограбването на Цариград от
латинците в гробницата на Юстиниан заварили тялото му нетленно. Между
руската литература е цитирана там и голямата книга в защита на Юстиниан от
известния руски църковен деятел Теоктист (Попов), архиепископ Рязянски и
Зарайски (1825–1890), издадена в 1856 г. от Киевската Духовна Академия:
Іеродiаконъ Феоктистъ, Императоръ Іустинианъ и его заслуги въ отношенiи къ церкви Христовой.
43
Дигитален текст на житието, както и на другите текстове на този автор вж. в
интернет → idrp/ru/zhitiya-svyatih-lib1387/
44
Филаретъ Архиепископъ Черниговскiй, Святые южныхъ славянъ, опытъ
описанiя жизни ихъ, Черниговъ, 1865, с. 210-218 – там е публикувана под 14
ноември «Память о благов рномъ цар ОУПРАВДѢ–ЮСТИНIАН». Екземпляр
от това издание се намира Държавната библиотека Пруско културно наследство в Берлин, а четвъртото издание от 1894 г. е свободно достъпно в интернет.
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За канонизирането също от българската православна църква на
Юстиниан под името цар Управда са стигнали до нас само сведения за съществуванието на (унищожени) синаксарии и минеи,
намирали се в миналото в Атон и засвидетелствани от руски пътешественици. Дали някои от тези ръкописи са пренесени и в Русия – както безброй български ръкописи, задигнати от българските манастири през ХVІІІ и ХІХ век – не е известно В този смисъл
за нас са особено ценни бележките, които междувременно също
канонизираният от Руската православна църква архиепископ
Филарет Черниговски прилага към известните на него откъси от
житието на цар Управда в книгата му45, а възприети и от Архиепископ Сергий в неговия Пълен Месецеслов на Изтока46. Още в
първото издание на своята книга47 архиепископ Филарет Черниговски предава данните от Vita Justuniani, които той очевидно е
заел не само от издадения от Алеман в 1623 г. и преиздаван много
пъти след това негов предговор и текст на Тайната история, а също от цитираните в книгата му светогорски източници. В своите
бележки към житието на цар Управда той посочва още веднъж
изключителните заслуги на цар Управда към източноправославната църква. Независимо от господстващите както на Изток, така
и на Запад, идеи на „свободомислещите“ и марксистките автори,
45

Виж предишната бележка. Архиепископ Филарет сочи в своите библиографски бележки между източниците за своя сборник от жития на светците
М сяцесловъ православно-ка олической восточной церкви протоiерея
Димитрия Вершинскаго, С.-Петербургъ, 1856, с. 182 и Поклонникъ святой горы,
s.l.s.d., с. 336. Всички опити да получа чрез международния книгообмен фотокопия от тези книги или поне сведения за тяхната наличност от централните
справочни служби на източноевропейските библиотеки, включително в СССР
и ЧССР, останаха без резултат. Но и след 1989 г., когато централната справочна библиографска служба на Руската Федерация се е задължила да дава всички
нужни за научната работа библиографски данни, за тези две издания получих
съобщение, че не са регистрирани в централния каталог на Президентската
библиотека в Москва. Положението със съхраняваните в руските киигохранилища ръкописи е още по-лошо: за 70 години съветска власт беше описана и
каталогизирана само част от кирилските (но не и глаголическите) ръкописи,
датирани до ХІV век, а огромният брой предимно български ръкописи от ХV
до ХІХ век в руските книгохранилища е и досега недостъпен за науката.
46
Вж. бел. 21.
47
Вж. бел. 29.
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налагани в „научната“ литература и разпространявани от конвенционално–аналогичните и виртуалните електронни медии, в изданията на Руската православна църква още дълго преди средата
на ХІХ век не само се поддържа високата оценка за дейността на
Юстиниан и неговата роля за християнството, но се оспорват сведенията за заселването на „славяните“ в нашите земи след VІІ век
и късното разпространение на християнството в духа на руската
национална доктрина. В този смисъл архиеп. Филарет не се бои
да цитира в своето издание на житието на св. Цар Управда дори
инкриминираните от руската официална историография изследвания на Александър Чертков за придвижванията на тракийските
племена от нашите земи на север, а не на някакви си неизвестни
на античните автори „славяни“ от север на юг по време на също
така непознатото и незасвидетелствано от тези автори „велико
преселение на народите“, съществуващо само във фантазията на
„учените“ от съвременната епоха. Поради голямото значение и за
българската историография – но също и за спора относно автентичността на Тайната история – даваме тук в приложение факсимиле от Житието на св. Цар Управда от архиеп. Филарет Черниговски по второто издание на книгата, С.–Петербург, 1894, с
пълния руски текст и български превод.
Публикуваният от архиепископ Филарет текст на Житието на
св. цар Управда/Юстиниан, заедно с оценката му на неговите
заслуги, служи като основа на цяла поредица от публикации на
Руската православна църква, някои от които са излезли през
последните години в луксозни издания, свободно достъпни и в
интернет, като книгите на протойерей Вл. Цыпин, Святой император Юстиниан и его эпоха48 и на А. Геростергиос, Юстиниан
Великий – император и святой49.
48

Протойерей Владислав Цыпин, Святой император Юстиниан и его эпоха,
Часть 1. 518–532 год – електронен текст на сайта Православие.ру За оценката
на Юстиниан вж. преди всичко заключителната глава на книгата от същия
автор – О кончине святого императора Юстиниана и о его месте в истории
→ http://www.pravoslavie.ru/80661.html
49
Астериос Геростергиос, Юстиниан Великий – император и святой, перевод с
английского прот. М. Козлова, Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2010.
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14. [íîåìâðè] Възпоменание за благоверния цар Управда-Юстиниан
Êàêòî â Êîíñòàíòèíîïîëñêèÿ ìåñåöîñëîâ, òàêà è â Ñëàâÿíñêèÿ ïðîëîã [ñèíàêñàð], íà 14
íîåìâðè ñå ÷åòå âúçïîìèíàíèå çà áëàãîâåðíèÿ öàð Þñòèíèàí1.
Ñëàâíèÿò èìïåðàòîð íà ãðúöêàòà èìïåðèÿ å áèë ÷èñò ñëàâÿíèí è ïî áàùà è ïî ìàéêà.
Ñèí íà Èñòîê è Áèãëåíèöà, Óïðàâäà ñå å ðîäèë áëèçî äî Ñðåäåö (Ñîôèÿ) â ñåëèùåòî
Âåäðèàíà, ñëàâÿíñêî ïî íàçâàíèåòî ñè. Òîé ñå å èçäèãíàë ïîä ïîêðîâèòåëñòâîòî íà ñâîÿ
âóé÷î èìïåðàòîð Þñòèí. Ïîñëåäíèÿò å áèë çåìåäåëåö â ñåëèùåòî Âåäðèàíà è ïåø, ñàìî ñ
åäèí êîæóõ íà ðàìåíåòå, ïðèñòèãíàë â Êîíñòàíòèíîïîë, êàòî ñëåä òîâà äîâåë òóê æåíà ñè
Ëóïêèíà, ñåñòðà é Áèãëåíèöà, ìàéêà íà Óïðàâäà, è ïëåìåííèöàòà ñè Áèãëåíèöà2. ßñíî å, ÷å
Óïðàâäà íå ñàìî å ñëàâÿíèí, íî è ïîòîìúê íà ñëàâÿíè – ñòàðèòå æèòåëè íà Òðàêèÿ è Èëèðèÿ, çà êîèòî îáà÷å ñå ñ÷èòà, ÷å ñà ñå ÿâèëè â Òðàêèÿ åäâà â VII âåê.3
Ñëåä [ñìúðòòà íà] âóé÷î ñè, Óïðàâäà, êîéòî ïðèåë èìåòî Þñòèíèàí – èìå íà
ãîñïîäñòâàùèÿ ëàòèíñêè åçèê – áèë âúçêà÷åí íà èìïåðàòîðñêèÿ ïðåñòîë. Ñëàâÿíñêèÿò
èìïåðàòîð íà Âèçàíòèÿ ñ ëþáîâ êúì ñïðàâåäëèâîñòòà è ñúñ ñú÷óâñòâèå êúì ÷îâå÷åñòâîòî,
ïðîáóæäà ñòèõèèòå íà ìèñúëòà è æèâîòà, âå÷å çàìèðàùè â äúðæàâàòà.
1
Ïðîòîiåðåé Äèìèòðié Âåðøèíñêié, Ìåñåöÿñëîâú Ïðàâîñëàâíî-êàôîëè÷åñêîé âîñòî÷íîé öåðêâè, Ñàíêòú-Ïåòåðáóðãú, 1852, ñ. 182. Ïîêëîííèêú Ñâ. Ãîðû, ñ. 336. Â ãðúöêèòå ìèíåè ñå ÷åñòâàë íà 2 àâãóñò „äåí â ïàìåò íà
èìïåðàòîð Þñòèíèàí“, èìåííî â õðàìà „Ñâ. Àïîñòîëè“, êîéòî áèë ïðåóñòðîåí îò Þñòèíèàí è â êîéòî èìïåðàòîðúò áèë
ïîãðåáàí.

Ïðîêîïèé, De bello Vandalico 2, 24; De ædifiiciis IV, 1. Ëóêêàðè [Giacomo Luccari, Copioso ristretto degli annali di
Ragusa, Venezia 1605] lib. 1, ñ. 1, äîáàâÿ, ÷å ñåñòðà íà Èñòîê áèëà îìúæåíà çà Ñåëèìèð, êðàë íà Äàëìàöèÿ è
Ñúðáèÿ. Áåãëåíèöà, ñåñòðàòà íà Óïðàâäà, áèëà ñúïðóãà íà Äóëöèñèí, à íåéíèÿò ñèí Þñòèí(èàí) ñòàíàë èìïåðàòîð
ñëåä ÷è÷î ñè. Çà äðóãèòå ðîäíèíè âæ.: Du Cange, Familie byzantine, c. 97–101. Ñïîðåä Êîäèí [Georgius Kodinus, De
antiquitatibus Constantinopolitanis, c.108, ïî èçäàíèåòî íà Becker, Bonnae 1843] „õðàìúò Ñâ. Ïðîêîïèé, íàðè÷àí
Áåãëåíèöàí, áèë ïîñòðîåí îò Þñòèíèàí; òîé ïîñòðîèë è ìíîãî äâîðöè ñ èìåòî íà ñåñòðà ñè Áåãëåíèöà. Òàçè öúðêâà
áèëà îïóñòîøåíà îò ïîæàð è áèëà âúçñòàíîâåíà îò Àíòîíèíà, ñúïðóãàòà íà ìàãèñòúðà Âåëè÷àð, êîÿòî íîñèëà
ìàíòèÿ íà èìïåðàòðèöàòà Òåîäîðà. Àíòîíèíà âúçñòàíîâèëà öúðêâàòà ïî íàñòîÿâàíå íà Áåãëåíèöà, ñ êîÿòî
æèâååëà çàåäíî ñëåä ñìúðòòà íà ñâîÿ ñúïðóã (Âåëè÷àð).

2

3
Åíãåë [Johann Christian von Engel] è äðóãè íåìöè ñà çàáóëèëè ñ òàêúâ ãúñò ìðàê èñòîðèÿòà íà ñëàâÿíèòå, ÷å îùå
íå ìîæåì äà ñå îïðàâèì îò òàçè òúìíèíà, êîÿòî è äîñåãà íå ìîæå äà ñå ðàçñåå. Òó àâòîðèòåòúò íà Åíãåë, òó
ñìåñâàíåòî íà íàðîäíîñòèòå ñ ïîëèòè÷åñêèÿ áèò íà íàðîäà âñå îùå äúðæàò ñëàâÿíèòå äî VII âåê íà ëåâèÿ áðÿã íà
Äóíàâà. Ïðåäè òîâà åäâà–åäâà ïîãëåæäàò îòâúä Äóíàâà è îòíîâî áÿãàò â Êàâêàç. Ñìåøíî è äîñàäíî! Âèæòå,
íàïð., êàê Øàôàðèê [Pavel Jozef Šafarik, Ñëàâÿíñêiÿ äðåâíîñòè, Ìîñêâà, 1847] áîÿçëèâî ïðàâè çàêëþ÷åíèÿ îò èñòîðèÿòà íà Óïðàâäà. Íà åäíî ìÿñòî òîé ïðèçíàâà Óïðàâäà, ðîäíèíèòå è ïúëêîâîäöèòå ìó çà ñëàâÿíè, à íà äðóãî
ìÿñòî (III, 393) ïèøå: „ïî ñðåäàòà íà òðèúãúëíèêà (â Òðàêèÿ è Èëèðèÿ) òîãàâà (ïðåäè VII âåê) ñå íàìèðàõà ïðåäöèòå íà äíåøíèòå âëàñè (ñïîðåä Øàôàðèê êåëòè) è àëáàíöè – îñòàòúöè îò äðåâíèòå îáèòàòåëè íà Òðàêèÿ è
Èëèðèÿ”. Àìè ÷å òîé ñè ïðîòèâîðå÷è ñàì è òîâà å â ïðîòèâîðå÷èå ñ ðåàëíàòà äåéñòâèòåëíîñò. Êàêòî â åçèêà íà
òðàêèéöèòå ñà çàáåëåæèìè ñëàâÿíñêèòå äóìè (Óïðàâäà, Áèãëåíèöà, Âåäðèàíà è ïð.), òàêà è â åçèêà íà âëàñèòå
äîñåãà çâó÷àò ëàòèíñêè äóìè, ðàçêðèâàùè, ÷å òåçè âëàñè ñà ðèìñêè êîëîíèñòè. Òî÷íî ïî ñúùèÿ íà÷èí â åçèêà íà
àëáàíöèòå (äðåâíèòå ñêîðäèñêè) èìà ìíîãî ôðåíñêè äóìè èëè äóìè íà äðåâíèòå ãàëè. (Àëåêñàíäðú ×åðòêîâú, Î
ïåðåñåëåíié Òðàêiéñêèõú ïëåìåíú çà Äóíàé è äàë å íà ñåâåðú, êú Áàëòèéñêîìó ìîðþ è êú íàìú íà Ðóñü, âúâ:
Âðåìåííèêú Èìïåð. Ìîñê. îáùåñòâà èñòîðiè è äðåâíîñò é ðîññiéñêèõú, êí. Õ, ñ. 79-81, Ìîñêâà, 1851) Òîâà ñà
ñúùèòå òåçè ãàëè, ÷àñò îò êîèòî ñòîëåòèå è ïîëîâèíà ïðåäè Õð. îòèâà â Ìàëà Àçèÿ è îáðàçóâà òàì Ãàëàòèÿ.
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Íå áèâà äà ñè ñïîìíÿìå áåç óâàæåíèå çà ãîñïîäàðÿ, êîéòî íàëîæèë íà îòâúäÄóíàâñêèòå äèâàöè äà íå ñêîïÿâàò ïëåíåíèòå è çà äà îñúùåñòâè òàçè åäíè÷êà ìèñúë,
çàïî÷íàë âîéíà ñ òÿõ. Òîâà å ñúùîòî, êàêòî è èçèñêâàíåòî, ïðåäÿâåíî êúì Êàðòàãåí äà íå ñå
ïðèíàñÿò ÷îâåøêè æåðòâè. Õðèñòèÿíñêàòà èçòî÷íà èìïåðèÿ ñå ïðîñëàâèëà ïî âðåìåòî íà
Óïðàâäà ñ ïîáåäè. Ïåðñèÿ å óäúðæàíà â íåéíèòå ïðåäåëè ñúñ ñèëà; Àôðèêà å èçòðúãíàòà îò
âàíäàëèòå, Èòàëèÿ – îò âåñò-ãîòèòå. Íî êîè ñà áèëè íàé-äîáðèòå ïúëêîâîäöè íà
Þñòèíèàí? Îòêúäå å íàáèðàë òîé íàé-äîáðàòà âîéñêà ? Íàé-äîáðèòå ïúëêîâîäöè ñà
ñëàâÿíè è íàé-äîáðàòà âîéñêà å âîéñêàòà, [íàáèðàíà] îò ñëàâÿíñêèòå ïëåìåíà.
Ïîáåäèòåëÿò íàä ãîòèòå è ïåðñèòå Âåëè÷àð ñå å ðîäèë â Äàðäàíèÿ, îòêúäåòî å ïðîèçëÿçúë
è èìïåðàòîðñêèÿò äîì è êúäåòî å ïðîïîâÿäâàë Õðèñòîâàòà âÿðà ñâåòèòåëÿò Íèêèòà4.
Êîííèöàòà íà Âåëè÷àð å áèëà ñúñòàâåíà îò „ñëàâÿíè è àíòè” – êàçâà Ïðîêîï. Îòäåëíè
êîííè ÷àñòè âúâ âîéíàòà ñ ïåðñèòå ñà ïðåäâîæäàíè îò Äîáðîãîñò è Âñåãîðä, „è äâàìàòà ñà
âàðâàðè, êàçâà ãîðäèÿò ãðúê , íî ñà âîæäîâå íà ðèìñêè ïîëêîâå”. Âúâ âîéíàòà ñ ãîòèòåíåìöè, âîåíà÷àëíèöè íà Âåëè÷àð ñà Ãóäèëî, òðàêèåö – ïðåäâîäèòåë íà èëèðèòå ,
òðàêèéöèòå Áàáà è áðàòúò íà Áóçà – Âàíèëà. Íà Äóíàâà ïàçè èìïåðèÿòà „Õâàëèáóä,
ïðèáëèæåí ÷îâåê, îòëè÷åí âîéí”, êîãîòî ïðåç 530 ã. èìïåðàòîðúò ïðàâè ãëàâíîêîìàíäâàù
íà Òðàêèÿ. „Õâàëèáóä âíóøèë òàêúâ ñòðàõ ó õóíèòå, ÷å òå ïîâå÷å íå ñìååëè äà ìèíàâàò
Äóíàâà”, äîêàòî ïðåäè òîâà õóíèòå è ñëàâÿíèòå åäâà ëè íå âñÿêà ãîäèíà ñå âòóðâàëè äà
îïóñòîøàâàò [òåçè çåìè]” 5 . – Ñàì Óïðàâäà ïèñàë:

4
5

Âæ. Æèòèåòî íà ñâ. Íèêèòà – Âúçïîìèíàíèå çà ñâ. Íèêèòà, 22 þíè.

Ïðîêîï, De bello gothico III, 14; Àãàòèé, Öúðêîâíà èñòîðèÿ III, 6; Jîâàíú Ðàè÷ú, Èñòîðijà ðàçíûõú ñëàâåíñêèõú
íàðîäîâú, íàèïà÷å Áîëãàðú, Õîðâàòîâú è Ñåðáîâú, Êàðëîâàöú, 1794, I, ñ. 157-159. Çà Êóòèëà è Ãóäèëà âæ. Ïðîêîï,
De bello gothico, III, 30; çà Áàáà è Âàíèëà – ïàê òàì, IV, 9. Â 537 ã. [â ïîìîù] íà Âåëè÷àð â Ðèì áèëè èçïðàòåíè
1600 àíòè è ñëàâÿíè îò óñåäíàëîòî íàñåëåíèå ïðè Äóíàâà, à ñëåä òîâà îùå 800 òðàêèéöè (ñúùî, I, 27; II, 5); â 544
ã. â Èòàëèÿ èìàëî 800 òðàêèéöè (ñúùî III, 6). [Ñïîìåíàâàò ñå:] Òðàêèåö îò ïëåìåòî íà áåñèòå (Ïðîêîï, De bello gothico
I, 5; II, 26); â 576 ã. ïàòðèöèé íà èìå Îíîãîñò, â 592 ã. ïúëêîâîäåöà Òàòèìèð (Øàôàðèê, Ñëàâÿíñêiå äðåâíîñòè, III,
250, 256, 257). Îñâåí òðàêèéñêèòå ñîáñòâåíè èìåíà, ñúùî è íàçâàíèÿòà íà ãðàäîâå, ìåñòíîñòè è êðåïîñòè â Òðàêèÿ,
Ìàêåäîíèÿ è Ìèçèÿ, ñïîìåíàòè îò Ïðîêîï, ñî÷àò ÿñíî è ïðîñòî, áåç íàòÿêâàíå, ñâîÿ òðàêèéñêè ïðîèçõîä. Òîâà ñà,
íàïð. Áåðçàíà [Áúðçàíà], Âðà÷èùà, Äåáðà (ñåãà Äåáúð), Äîëèáèí (ñåãà Äóëèáèí), Êàâåöà (ñåãà Êàâèöà),
Êëåñâåñòèòà (Êëåùåâèöà), Ëàáóöà (ñåãà Ëàáèöà), Ìèëåòèñ (Ìèëèöà), Ìèëàðåíè, Ñòðåäåí [Ñðåäåí] è ò.í. – Âæ.
Ïðîêîï, De ædifiiciis, ñ. 437.
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„Îáùîïðèçíàòî å, ÷å àêî íÿêîé ñïîìåíå [äóìàòà] òðàêè, òàçè äóìà âåäíàãà ñå ñâúðçâà ñ
ìèñúëòà çà ìúæåñòâîòî è õðàáðîñòòà íà ìíîæåñòâîòî ñìåëè âîèíè. Òÿõíà ðîäèíà å òàçè
ñòðàíà“ 6.
Ïúëíîòî ñúáðàíèå íà ðèìñêèòå ãðàæäàíñêè çàêîíè å íàé-äîáðèÿò ïàìåòíèê íà äðåâíèÿ
îáðàçîâàí ñâÿò è å ñúñòàâåíî ïîä íàäçîðà íà Óïðàâäà. Òàêà å áèëà ñïàñåíà çà ïî-êúñíè
âðåìåíà þðèäè÷åñêàòà ìúäðîñò íà Ðèì, ïîíÿêîãà âðåäíà çà íîâèòå íàðîäè, íî ïî-÷åñòî
ïîëåçíà ñ óðîöèòå ñè, ïî÷åðïàíè îò îñúçíàòèÿ îïèò.
Èìïåðàòîðúò öåíÿë âèñîêî õðèñòèÿíñêàòà âÿðà è íåéíîòî áëàãîòâîðíî âúçäåéñòâèå,
ðàçáèðàéêè, ÷å òÿ å íåùî âèñøå. Òîé òó ïîäëàãàë íà ñòðîãî ïðåñëåäâàíå åçè÷åñòâîòî îñîáåíî ïðè îáðàçîâàíèòå è óïðàâëÿâàùè ñëîåâå îò àðèñòîêðàöèÿòà, òó ïðèâëè÷àë
åçè÷íèöèòå êúì ñâåòàòà âÿðà ñ áëàãîäàòòà íà ëþáîâòà7 . Ïîðàäè òîâà íèå íå ñå ñúìíÿâàìå,
÷å òîé ñå ñòàðàåë êàêòî äà óêðåïè ÷èñòàòà âÿðà ñðåä ñëàâÿíèòå, æèâååùè â èìïåðèÿòà,
òàêà è äà äîâåäå ïðè Õðèñòà îíåçè, êîèòî ñà ñå ðåøèëè äà æèâåÿò â èìïåðèÿòà. Òðèìà
ïðåäâîäèòåëè íà ñëàâÿíñêè äðóæèíè, âîþâàùè ñ èìïåðèÿòà, íîñèëè èìåíàòà Àíäðàãîñò,
Àðñàãîñò è Ïèðîãîñò, ò.å. ñúåäèíÿâàëè õðèñòèÿíñêè èìåíà – Àíäðåé, Àðñåíèé è Ïåòúð – ñúñ
ñëàâÿíñêèÿ ñóôèêñ „ãîñò“ 8.

6
Iustiniani novella 26. Òàêà Þñòèíèàí – èìïåðàòîðúò–ñëàâÿíèí õàðàêòåðèçèðàë [ñâîèòå ïîäàíèöè] – òðàêèòå. À
åòî è îòçèâ çà ñëàâÿíèòå îò íåãîâèÿ ñúâðåìåííèê-ãðúê, Éîàí Åôåñêè [â äåéñòâèòåëíîñò Éîàí Åôåñêè å ñèðèåö – áåë. À.×.]:
„...ïðîêëåòèÿò ñëàâÿíñêè íàðîä, îïóñòîøàâàù èìïåðèÿòà...“ – Kirchengeschichte des Iohannes von Ephesos,
Muenchen, 1862, c. 215, è 255.
7

Øàôàðèê, Ñëàâÿíñêiå äðåâíîñòè, II, ñ. 294; âæ. ñúùî òóê [Ôèëàðåò, Ñâÿòûå þæíûõú ñëàâÿíú], ióíié 22.

8

Òåîôàí Èçïîâåäíèê, Õðîíèêà, ñ. 215, 238.
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Ïîñòàíîâëåíèåòî íà ñúáîðà îò 691 ã. ñòðîãî óòâúðæäàâà îòíîâî äà íå ñå ïðàçíóâàò
Êîëÿäèòå (Calenda vota) è Ðóñàëèèòå (Brumalia) – ïðàçíèöè íà ñëàâÿíèòå-åçè÷íèöè 9.
Óïðàâäà îñòàâÿ ñïåöèàëíî ïîñòàíîâëåíèå çà ñëàâÿíñêèòå öúðêâè. Â 131 íîâåëà òîé êàçâà:
„åïèêîïúò íà Ïúðâà Þñòèíèàíà, íàøàòà ðîäèíà, äà áúäå íåçàâèñèì (àâòîêåôàëåí) è äà
ðúêîïîëàãà åïèñêîïèòå íà Äàêèÿ – Êðàéáðåæíà è Ñðåäèçåìíà, Ãîðíà Ìèçèÿ è ÷àñò îò
äðóãàòà Ïàíîíèÿ, êúäåòî ñå íàìèðà Rasciensis civitas – ãðàä Ðàñöèà”.10
Ñâåòàòà öúðêâà ïî÷èòà ïàìåòòà íà Óïðàâäà è ïî ìíîãî äðóãè ïðè÷èíè.
Èìïåðàòîðúò å ïîñòðîèë òîëêîâà ìíîãî ïðåêðàñíè õðàìîâå â ÷åñò íà Áîæèÿòà Ìàéêà, íà
àïîñòîëè, íà ìú÷åíèöè è íà äðóãè ñâåòöè, ïîðàäè êîåòî áè ìîãëî äà ñå ïîìèñëè, ÷å öÿë
æèâîò òîé ñå å çàíèìàâàë åäèíñòâåíî ñ òîâà – äà ñòðîè õðàìîâå – êàçâà èñòîðèêúò.11

9

Øàôàðèê, Ñëàâÿíñêie Äðåâíîñòè, II, 1, c. 294.

Iustiniani novella 131. Âæ. ñúùî Ïðîêîï, De ædifiiciis IV, 1. Wesseling, Synegdemun, c. 432–433, ñ÷èòà Âåäðÿíà çà
Ïúðâà Þñòèíèàíà; ñúùî è Ëèíãåíòàëü (öèòèðàíî ïî Êóíèê, â Çàïèñêè Àêàäåìiè V, c. 258–259). Ïðàâàòà íà Ïúðâà
Þñòèíèàíà ñà ïðåíåñåíè ïî-êúñíî âúðõó Îõðèä è çàïî÷íàëè äà íàðè÷àò ãðàäà „Ïúðâà Þñòèíèàíà“. Çà õðàìà â Ðàñà
[Ðàøêà] ñðúáñêèòå ëåòîïèñè ñúîáùàâàò, ÷å òàì, â õðàìà íà ñâ. àïîñòîëè Ïåòúð è Ïàâåë, áèë êðúñòåí Ñòåôàí Íåìàíÿ; îò íåãî [Þñòèíèàí] áèë ñúçäàäåí è õðàìúò, ïîñâåòåí íà àïîñòîë Òèò „ïî ïîäîáèå íà äðåâíèòå ñâåòèëèùà
(êóìèðíèöú îíäàøíèõú“ – Ãëàñíèê Ñðïñêå Àêàäåìèå, V, c. 29.

10

Ïðîêîï, De ædifiiciis, I, 3. Â Procopii Opera Îmnia, I-II, Parisis, 1662, ce ñïîìåíàâàò öúðêâèòå „Ñâ. Àíàíèé“, „Ñâåòè
Àïîñòîëè“, ìíîæåñòâî öúðêâè, ïîñâåòåíè íà Áîãîðîäèöà, â òîâà ÷èñëî „Áîãîðîäèöà – Æèâîòâîðåí èçâîð“ (ñúùî è
ïðè Du-Cange, Constantinople, c. 183–184), „Ñâ. Âàêõ“, „Ñâ. Âàðòîëîìåé“, „Ñâ. Ãåîðãè“, „Ñâ. Éîàí Áîãîñëîâ“, „Ñâ.
Éîàí Ïðåäòå÷à“, „Ñâ. Êèðèë“, „Ñâ. Êîçìà“, „Ñâ. Ëàâðåíòèé“, „Ñâ. Ìèíà“, „Ñâ. Àðõàíãåë Ìèõàèë“, „Ñâ. Ìîêèé“, „Ñâ.
40 ìú÷åíèöè“, „Àïîñòîë Ïàâåë“, „Ñâ. Ïàíòåëåèìîí“, „Ñâ. Ïëàòîí“, „Ñâ. Ñåðãèé“, „Ñâ. Ñèìåîí“, „Ñâ. Òðèôîí“, „Ñâ.
Þëèàí“, „Ñâ. Òàëàëåé“, „Ñâ. Òåêëà“. Â Ñëàâÿíñêèÿ ñèíàêñàð, „Ñêàçàíèå çà áëàãîâåðíèÿ öàð Þñòèíèàí“, ñâåäåíèÿòà
ñå îãðàíè÷àâàò ñúñ ñúîáùåíèÿòà çà Öàðèãðàäñêàòà „Ñâ. Ñîôèÿ“ è çà ïðèâèëåãèèòå, äàäåíè íà õðàìà îò Þñòèíèàí.
Ïîñëåäíîòî ñâåäåíèå å âçåòî îò Õðîíèêàòà íà Ãåîðãè Àìàðòîë, íî ñ èçâåñòíè èçìåíåíèÿ – à) Â ñèíàêñàðà íå ñå ñïîìåíàâà ïðàçíèêúò Ñðåòåíèå, ìàêàð ÷å ïîñòàíîâëåíèåòî íà Þñòèíèàí ñå îòíàñÿ ãëàâíî çà òîçè ïðàçíèê: ñïîðåä Ãåîðãè Àìàðòîë ïðàçíóâàíåòî íà Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå å ïðåíåñåíî ñ óêàçà íà Þñòèíèàí îò !4 íà 2 ôåâðóàðè. á) Â Õðîíèêàòà íà Àìàðòîë ïèøå: „Ñâ. Éîàí Çëàòîóñò êàçâà, ÷å Áîã èçâúðøèë âñè÷êè Ñâîè äåëà è – êàêòî å íàïèñàíî – íà
ñåäìèÿ äåí ñå óñïîêîèë. È â÷îâå÷åíèÿò Áîã íè ïðåäàë ïðàçíèöèòå íà ñâîåòî äîìîñòðîèòåëñòâî ïî áðîÿ íà äíèòå îò
Ñúòâîðåíèåòî íà ñâåòà“ – òîçè òåêñò ëèïñâà â Ñëàâÿíñêèÿ ñèíàêñàð, êàêòî ëèïñâàò è äóìèòå, ñëåä ñïîìåíàâàíåòî
íà ñúîòâåòíèÿ ïðàçíèê: «Òúé ðå÷å Éîàí Çëàòîóñò». Îò òîâà ñå ïðîìåíÿ è ñìèñúëúò íà Ñêàçàíèåòî. Âïðî÷åì, òðÿáâà
äà ñå îòáåëåæè, ÷å ñëîâàòà, ïðåäàäåíè îò Àìàðòîë êàòî Çëàòîóñòîâè Ñëîâà è âçåòè îò „×åòèðè ñëîâà çà
Âúçíåñåíèå Ãîñïîäíå“, ñå ñ÷èòàò îòäàâíà âå÷å çà êúñíà èíòåðïîëàöèÿ (Opus Chrysostomi III, c. 946–947). â) Â
Ñëàâÿíñêèÿ ñèíàêñàð å ïðèáàâåí è ïðàçíèêúò Áëàãîâåùåíèå (Ãåîðãié Àìàðòîëú, Õðîíèêà, Ñàíêòú-Ïåòåðáóðãú, 1861,
ñ. 527-528).

11
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Íàé-çíàìåíèòèòå íåãîâè ïîñòðîéêè ñà ìàíàñòèðúò ñ õðàì êúì íåãî â Ñèíàé 12 è õðàìúò
„Ñâåòà Ñîôèÿ” â Öàðèãðàä. Ïîñòðîåíèÿò îò Ñâ. Êîíñòàíòèí õðàì â Êîíñòàíòèíîïîë, å áèë
îïîæàðåí ïî âðåìå íà áóíòà ïðè Óïðàâäà. Þñòèíèàí ñúáðàë íàé-äîáðèòå ñòðîèòåëè, íå
ùàäèë ñðåäñòâà çà ñêúïè ìàòåðèàëè è ñúçäàë õðàì, êîéòî äà áóäè âúçõèùåíèå ïðåç
âåêîâåòå êàêòî ñúñ ñâîèòå ðàçìåðè, òàêà è ñ ïèùíîñòòà è õóäîæåñòâåíàòà ñè ñòîéíîñò. Â
ñðåäàòà íà ïîñòðîéêàòà èìà ÷åòèðè ñòúëáà, ðàçïîëîæåíè íà ðàâíî ðàçñòîÿíèå åäèí îò
äðóã. Òå ñà íàïðàâåíè îò îãðîìíè êàìúíè, ñ ïîëèðàíà ëèöåâà ñòðàíà è ñà ñúåäèíåíè ñ àðêè.
Íàä ñåâåðíàòà è þæíàòà àðêè èìà êîëîíàäà, à íàä íåÿ èìà îòâîð, çà äà ìîæå äà ïðîíèêâà
ñâåòëèíà. Êóïîëúò å ñ äèàìåòúð 13 ñàæåíà , äúëæèíàòà íà õðàìà å 40 ñàæåíà, à íåãîâàòà
øèðèíà – 36 ñàæåíà. Êîëîíèòå íà âúòðåøíèòå ãàëåðèè ñà îò ìðàìîð, ïîðôèð è ñåðïåíòèí.
Îëòàðúò å îòäåëåí ñ 12 ñðåáúðíè êîëîíè, ïîñòàâåíè ïî äâîéêè, ñúñ çëàòíè êàïèòåëè. Íà
êîëîíèòå ñà áèëè îêà÷åíè èêîíèòå íà Ñïàñèòåëÿ, Áîæèÿòà ìàéêà, àïîñòîëèòå. ×åòèðèòå
ñòðàíè íà ïðåñòîëà ñà áèëè ïîêðèòè ñúñ çëàòíè ïëî÷è. Ãîðíàòà, îïèðàùà ñå íà çëàòíè
êîëîíè, áèëà èçëÿòà îò çëàòî, ñ óêðàñà îò ñêúïîöåííè êàìúíè. Íàä ïðåñòîëà èìàëî
ñðåáúðåí ïîêðîâ. Çà óêðàñàòà íà ãëàâíèÿ îëòàð ñà èçïîëçâàíè 1000 ïóäà ñðåáðî. Çà òîâà
êîëêî îãðîìåí å áèë òîçè õðàì ìîæåì äà ñúäèì è ïî áðîÿ íà ñâåùåíîñëóæèòåëèòå,
íàçíà÷åíè îò Þñòèíèàí çà íåãî. „Âúâ âåëèêàòà Ñâÿòà öúðêâà – ïèøå òîé – òðÿáâà äà èìà
íå ïîâå÷å îò 60 ïðåçâèòåðè, 100 äÿêîíè, 40 äÿêîíåñè , 90 ïîä-äÿêîíè, 110 ÷åòöè, 25 ïåâöè.
Òàêà ÷å öåëèÿò áðîé íà ïî÷òåíèòå êëèðèöè íà Ñâåòàòà âåëèêà öúðêâà òðÿáâà äà áúäå 425,
à îòäåëíî îò òàçè áðîéêà ñà 100 ïàçèòåëè íà ïîðòèòå13.
Áëàãîâåðíèÿò èìïåðàòîð ñå ãðèæèë ðåâíîñòíî çà ñúõðàíÿâàíå ÷èñòîòàòà íà õðèñòèÿíñêîòî ó÷åíèå â Õðèñòîâàòà öúðêâà. Ïðåç 536 ã. òîé èçäàë çàïîâåä äà ñå ïåå âúâ Âåëèêàòà
öúðêâà ñú÷èíåíàòà îò íåãî ïåñåí: „Åäèíîðîäíè Ñèíå è Ñëîâî Áîæèå” 14. Òàçè ïåñåí ñå ïåå è

Ïðîêîï„De ædifiiciis, V, 8; Ïîðôèðié Óñïåíñêié, Ñèííàéñêiÿ íàäïèñè, â: Ïóòåøåñòâiÿ î. Ïîðôèðiÿ â Ñèíàå, ñ. 244 è
294; Ïîâåñòâîâàíiå ïðåï. Åâòèõiÿ î ñòðîåíiè Ñèíàéñêàãî ìîíàñòûðÿ, Ìîñêâà, 1853, çàá. êúì ñòð. 120.

12

13

Îïèñàíèå íà Öàðèãðàäñêàòà „Ñâ. Ñîôèÿ“ ó Åâàãðèé, Öúðêîâíà èñòîðèÿ, IV, 31 – ñúùî ïðè Ïðîêîï, ïîñ. ñú÷. Âæ.
ñúùî: Ïàâåë Ñèëåíöèàðèé, Îïèñàíèå íà Öàðèãðàäñêàòà „Ñâ. Ñîôèÿ“ â ñòèõîâå: Pauli Silentiarii descriptio S. Sophiae,
ed. Becker, Bonnae, 1837. Íà ñúùîòî ìÿñòî è îïèñàíèÿòà îò Äþ Êàíæ (Du-Cange) è Áàíäóðèé.

14
Iustiniani Novella 3, prefatio, ñ. 1. [Ñúêðàòåí áúëãàðñêè ïðåâîä îò Íîâåëèòå íà Þñòèíèàí å ïóáëèêóâàí â ÃÈÁÈ II,
Ñîôèÿ, 1958, à ïúëåí àíãëèéñêè ïðåâîä å ñâîáîäíî äîñòúïåí â èíòåðíåò →

http://www.uwyo.edu/lawlib/blume-justinian/ajc-edition-2/novels/index.html. áåë. À. ×.]
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äî ñåãà çà îñúæäàíå íà ó÷åíèåòî íà Íåñòîð è Åâòèõèé 15. Ïðåç 541 ã. òîé èçäàë óêàç íà
èìåòî íà ïàòðèàðõ Ìèíà ñðåùó ïðèâúðæåíèöèòå íà ó÷åíèåòî íà Îðèãåí 16. Ïðåç 545 ã.
Þñòèíèàí ïðåäëîæèë èçïîâÿäâàíå íà âÿðàòà ñ îñúæäàíå íà òðèòå ãëàâè. Ïðåç 553 áèë
ñâèêàí [Ïåòèÿò] Âñåëåíñêè Ñúáîð 17.
[Þñòèíèàí] ñòðîãî ïðåñëåäâàë ðàçâðàòà – îáè÷àéíî ÿâëåíèå íà èçòîê, êàòî íå çàáðàâÿë
è åçè÷åñòâîòî. Íå ùàäåë ïðåñòúïíèöèòå, êîëêîòî è òå äà ñòîåëè íà âèñîêè ïîçèöèè â
îáùåñòâîòî 18.
Ñòðîãîñòòà ìó ïî îòíîøåíèå íà âÿðàòà è áëàãî÷åñòèåòî íå îñòàíàëà áåç ïîñëåäñòâèÿ çà
íåãî: îáñèïâàëè ñà ãî ñ êëåâåòè è ìó ñå íàëàãàëî äà òúðïè ìíîãî ãîð÷èâèíè.
Áëàãî÷åñòâèÿò öàð ñúáëþäàâàë ãîëåìèÿ ïîñò ïðè ïúëíî âúçäúðæàíèå è ìîëèòâà, íå
âêóñâàë õëÿá, à ñå çàäîâîëÿâàë ñ ðàñòåíèÿ è âîäà è òî ïðåç åäèí èëè äâà äíè. Óìèðà íà 14
íîåìâðè 565 ã.19

15
Îáçîðú ïѣñíîïѣâöåâú ãðå÷åñêîé öåðêâè, § 30. Âæ. ñúùî Ãåîðãié Àìàðòîëú, Õðîíèêà, Ñàíêòú–Ïåòåðáóðãú, 1861,
ñ. 526.
16

Åâàãðié, Öåðêîâíàÿ èñòîðiÿ, ñ. 202, 203, 237; Ãëèêàñ, Õðîíèêà, ñ. 341. Àêî âå÷å 80-ãîäèøíèÿò Þñòèíèàí
ïîäïèñàë óêàç çà Íåòëåíîòî òÿëî Õðèñòîâî (Åâàãðié, ñ. 252; Àìàðòîë, ñ. 548), òîâà áèëî âñëåäñòâèå îòñëàáâàíåòî
íà íåãîâèòå ôèçè÷åñêè ñèëè, íåçàâèñèìî îò íåãîâàòà âîëÿ. Îùå çà äåéíîñòòà ìó â 558 ã. Ìåíàíäúð ïèøå:
„ôèçè÷åñêàòà ñèëà è çäðàâåòî íà èìïåðàòîðà âå÷å íå ñà áèëè òúé öâåòóùè, êàêòî â îíèÿ âðåìåíà, êîãàòî êàòî
ìëàä âçåë â ïëåí âàíäàëà Õåëèìåð è ãîòà Âèòèãèé. Òîé áèë âå÷å ñòàð è íåãîâàòà òâúðäîñò è âîéíñòâåíîñò ñå
ïðåâúðíàëè â ëþáîâ êúì ñïîêîéñòâèåòî (Äåêñèïú – Ìåíàíäúðú, Ñàíêò–Ïåòåðáóðã, 1861, ñ. 322). Çà ùàñòèå
åäèêòúò îñòàíàë íåèçïúëíåí çà ùàñòèå íà èìïåðàòîðà, ïî÷èíàë ïðè ïîäãîòîâêàòà íà åäèêòà.

17

Òåîôàí Èçïîâåäíèê, Õðîíèêà, ñ. 134–135; Ãåîðãè Àðìàòîë, Õðîíèêà, ñ. 540–541.

18

Ïðîêîï, Anecdota, êúäåòî íðàâèòå â äâîðà íà Þñòèíèàí ñà îïèñàíè ñ òúìíè êðàñêè. [Ôèëàðåò ñå îñòàâÿ äà áúäå
ïîäâåäåí îò âñåîáùîïðèåòîòî ñðåä èñòîðèöèòå ñõâàùàíå çà àâòåíòè÷íîñòòà íà „Òàéíàòà èñòîðèÿ“, êàòî öèòèðà
ïðåäïîëîæåíèåòî íà Àéõåë (Johannes Eichel, Procopii Anecdota, Helmstadt, 1664), ÷å Ïðîêîï áèë „òàåí åçè÷íèê“ è
êàòî òàêúâ ñèïåë êëåâåòè è íåîáîñíîâàíè îáâèíåíèÿ ñðåùó Þñòèíèàí – ì.á. À.×.]
19

Du-Cangii Familiae byzantine, c. 96; Procopii Anecdota, c. 25, 41.
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