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Ценните сведения за българската история 

в житието на един малко познат светец 

и старобългарската книжнина 

Статията анализира особености на старобългарския превод и езиковите особености на 

Житието на св. Власий Аморийски в контекста на въпроса за първоначалния превод на 

старобългарските сборници, включващи текстове за всеки ден от месеца. Привеждат се факти, 

които свидетелстват, че преводът е направен в самото начало на Х век от незапазена днес 

първоначална версия на византийския текст. Лексикалните характеристики на Житието 

определят превода като преславски.  

Св. Власий Аморийски (ок. 830 – 18 февр. 910/911/912 е  прочул се с благочестието си 

монах, подвизавал се в Константинопол и Рим, основател на манастир на Атон.  Съдбата му е 

белязана от сериозните разногласия сред византийските духовни среди, драматичното редуване 

на Игнатий и Фотий на патриаршеския престол, както и борбата за надмощие между братствата 

на увеличаващите своя брой атонски манастири през втората половина на VІІІ и ІХ в. След 

низвержението на патриарх Игнатий и първото възкачване на престола на Фотий (858 г.)  

Власий се отправя към Рим. По пътя променливата съдба на два пъти го среща с българите и 

Българската държава. 

Във връзка с това в Житието на св. Власий  се съдържат исторически сведения за 

българската история. Лаконичните данни за тези събития са публикувани в „Гръцки извори за 

българската история“. 

Ръкописът, който вземам за основен в това проучване и  в който е поместено Житието на 

Власий, е руски и е писан през ХV в. Това е № 92.1 от колекцията на Московската духовна 

академия
 
и представлява чети-миней за месец февруари. Словото е с начало: иже вншня 

доблести на дъскахъ написати хwтще. и на тҐя мнwгҐимъ възирати велще. wбразъ величьства. и 

повэсти и сказан·а. приложаше яко и шарҐ доброличьнҐими №крашающе пьстрть – Οs η@ο Vμωζελ 

Bξηζηείαο πίλαμηλ Tγραξάηηεηλ βνπιόκελνη θαp ηαύηαηο ην†ο πνιν†ο Tλαηελίδελ Tζέινληεο, εrθόλωλ 

κεγέζεη θαp sζηνξη™λ Tζεγήζεη πξνζζήζω δ< �Ѓηη θαp ρξωκάηωλ εˆρξνίαηο θαηαπνηθίιινπζηλ. В 

ръкописа текстът е включен под дата 18 февруари и е разположен на с. 202–225. Кодексът е 

въведен в научно обращение от И. И. Срезневски.  



Въз основа на сравнение на славянския превод с гръцкия прототип смятам, че на 

старобългарски език е бил преведен по-кратък и на практика недовършен житиен текст. Данни 

за такава версия във византийската традиция липсват. Може да се направи заключение, че 

недовършената първоначална версия неминуемо предхожда преписа на пространната от Par. gr. 

1491, т.е. разказът за св. Власий Аморийски в славянския февруарски чети-миней е преведен 

твърде скоро след възникването му. 

Погледнат като исторически извор житийният текст дава ценни сведения за срещата на 

св. Власий Аморийски с княз Борис I, както и за участието на преподобния в пратеничеството на 

българския владетел в Рим през 879 г., но представлява и извънредно важен от лингвистична 

гледна точка паметник.  

Подобно на останалите текстове от февруарския чети-миней МДА 92.1 и в Житието на 

св. Власий Аморийски се наблюдават характерни за преславските преводи и оригинални 

съчинения особености: съчинителния съюз ти, наречието бъхwма, специфичния начин за превод 

за гръцки композита с първа съставна част αξρη- със словосъчетание с първа съставна част 

старэишина, примери с членоподобни форми. Една характерна особеност на Житието на св. 

Власий Аморийски е включената в него новела за св. Ефросин. Задълженията му в 

манастирската магерница са повод да се появи една прабългарска лексема – сокалъкъ, сокало 

„готварница“.  Прабългарската заемка е станала основа за появата на множество деривати – 

сокалъкъ, сокало, сокалъ, сокальница, сокальчьнъ, сокачии, сокачиинъ, сокачиискъ, сокачитьскъ, сокачь, 

сокачьскъ. Лексемите са отбелязани в паметници, свързани с преславското книжовно средище – 

Синайски патерик, Слова на Ефрем Сирин, Хрониката на Георгий Амартол, Лествицата, 

Словата на Григорий Богослов ХІ в., Старозаветните пророчески книги с тълкувания, преписани 

от Упир Лихий в Новгород през 1047 г.  

Присъствието на прабългарска лексика не би могло да се обясни по друг начин освен с 

преславски произход на паметника. Конкретно от изследвания житиен текст заслужава да 

прибавим и болръ и шаръ. Трябва да се отбележи, че прабългарските думи са характерни за 

целия състав на чети-минея за февруари, а не само за отделни текстове в него. 


