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“Житие святого короля Стефана Дечанского” Григория
Цамблака создано в конце XIV-го или в самом начале XV-го века.
Оно связано с утверждением святительского культа короля Стефана Уроша ІІІ-го. Наступление османских завоевателей в XV
веке вызвало у южных славян потребность создать культ
личности короля (его воспринимали как олицетворение праведного и сильного владетеля), он стал эманацией веры в Бога и
государства и его без труда восприняли на Руси в XVI веке – так
выписки из Цамблаковского произведения вошли частично в русских авторских и составительских текстах. Данное исследование
ставит целью дать дополнительное освещение интерпретации
уже упомянутого восприятия этого произведения в России,
опираясь на возможный местный параллелизм темы ослепленного владетеля.

“Житие на св. крал Стефан Дечански” (датиращо от края на XIV
или самото начало на XV в.) е посветено на ктитора на сръбския Дечански манастир от неговия тогавашен игумен – българина Григорий
Цамблак. Макар че е свързано генетично с историческия момент на
утвърждаването на светителския култ към крал Стефан Урош ІІІ Дечански в Сърбия и сръбския житиен модел, то носи в себе си и найдоброто от старобългарските книжовни традиции. Поради трудния за
южните славяни исторически момент на османски завоевания (XV в.),
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култът към крал Стефан Дечански (възприеман вече като култ към
праведния и силен владетел изобщо), става еманация на вярата в Бога и държавата и лесно се възприема в Русия, когато Южнославянският
препис на Цамблаковото му житие от XV в., направен от Ферапонт
Обухов, е пренесен в Москва. През XVI в. редактирани извадки от този
препис, наречен по-късно в науката Волоколамски, влизат в публицистични, летописни и агиографски руски произведения. Образът на
св. Стефан Дечански – гонител на варлаамити, манастирски ктитор и
постсмъртен манастирски страж, е особено актуален контекстово като
владетелски образ, защото през XVI в. в Русия се води борба с ереста
на жидовстващите и се полемизира въпросът за манастирското земевладение.
Настоящото изследване има за цел да поднесе допълнителен щрих
към интерпретацията на споменатата рецепция на творбата в Русия, като
се опира на възможния местен паралелизъм на мотива за ослепения
владетел.
През XVI в. в Русия се налага месианистичната идея за избора на
Москва като Трети Рим. Това задължава книжовниците да подчертаят
изконното национално, религиозно и държавно единство на руските земи – затова в литературата се правят непрекъснати паралели със Стария завет, историята на Византия, България и Сърбия – те трябва да докажат както връзката на руската история с тяхната, така и приемствеността
между великите (православни) царства. Създават се хронографи и
сводове, които издигат авторитета на руските владетели. Споменатият
по-горе контекстово актуален владетелски образ на Стефан Дечански
със сигурност напомня, с незавидната си участ на слепец, за ослепения
през XI в. галицки княз Василько Теребовльский и ослепените през XV в.
московски князе Василий II Тлмный и Василий Косой.
Особено силна връзка при интерпретирането на мотива за ослепения владетел се наблюдава между “Житие на св. крал Стефан
Дечански” от Григорий Цамблак и написаната около три века по-рано в
Русия “Повест за ослепяването на Василько Теребовльский” от книжовника Василий (последният вероятно е свещеник1), която със сигурност е позната на всички руски книжовници, съставители на летописи от XVI в., защото влиза в авторитетната “Повесть временных лет”2
под година 6605 (1097). Разказът за ослепяването на княз Василько е
изпълнен с дълбоко нравствено-политическо съдържание: той трябва да
покаже страшните последствия от княжеските междуособици, като не139

гов главен положителен герой е княз Владимир Мономах, защото
“Повесть временных лет” е съставена именно по негова заповед.
Василько Ростиславич Теребовльский3 е син на княз Ростислав
Владимирович. Заедно с братята си той води борба за наследствени земи срещу братовчеда на баща си (великия киевски княз Всеволд
Ярославич) и успява да спечели част от Галиция, в това число град
Теребовли на р. Серет (затова е наречен Теребовльский). Василько има
амбиции да превземе Полша със съюзници, но един от тях (Давид
Игоревич) го наклеветява пред великия княз Святополк, че е в заговор
против него заедно с Владимир Мономах. Последвалите събития са
описани от книжовника Василий – на 5 ноември 1097 г. Василько е пленен в Киев и е откаран в Белогород, където е ослепен. Това предизвиква
междуособна война (Владимир Мономах принуждава Давид Игоревич
да воюва със Святополк). Василько живее 27 години в тъмнина, но това
не му пречи да побеждава в битки за нови територии. Според книжовника
над полковете му се вижда светещ кръст – знак, че Бог го закриля!
Ослепяването като наказание за държавна измяна (изпълнявано
многократно през средновековието във Византия, България и Сърбия)
явно не е прилагано в Русия до XI в., защото, когато чува, че княз Василько Ростиславич е ослепен, Владимир Мономах се разплаква и възкликва: “Не бывало ещл в русской земли ни при дедах наших, ни при
отцах наших такого зла”4.
В повестта на книжовника Василий и в Цамблаковото житие за
св. крал Стефан Дечански се наблюдават няколко интересни семантични
паралела:
1. И в двете произведения Сатаната е виновен за извършеното
престъпление – ослепяване на праведници – различни са само неговите
оръжия – в първия случай той влиза в сърцата на “някои мъже” и те
наклеветяват Василько в измяна, а във втория – той влиза в сърцето на
кралицата-мащеха, съпруга на Милутин Урош II, и тя наклеветява
заварения си син Стефан, че е в заговор срещу баща си. Според Д. Петканова5 Цамблак съчинява цялостната история за Стефановото жестоко
наказание, повлиян от стар сръбски летопис, и я доукрасява по аналогия
с мотив от съчинението на Евсевий Кесарийски “Животът на Константин”. Логично може да се предположи, че книжовникът Василий, писал
много години преди Цамблак, също познава съчинението на Евсевий
Кесарийски (Константин Велики, излъган по този начин от втората си
съпруга Фауста, убива сина си Приск):
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Повесть об ослеплении
Василька Теребовльского6"

Григорий Цамбак “Житие на св.
крал Стефан Дечански”7.

È âëåç Ñàòàíà â ñåðäöå íåêîòîðûì
ìóæàì, è ñòàëè ãîâîðèòü Äàâûäó,
÷òî Âëàäèìèð ñîåäèíèëñÿ ñ
Âàñûëêîì íà Ñâÿòîïîëêà”

“...Ïîäêëîí¸ ñå wò÷àà òâðüäîñòü
æåí`ñêî¸ ñëàáîñò¸, ¹ãàñ¸ ñå ðîä¸òåëíàà
òîïëîòà æåíû áåñò¹ä·åìü! “

2. И двамата герои-праведници са предупредени за надвисналата
над тях опасност, но се оставят на Божията воля:
“È âñòðåòèë åãî îòðîê è ñêàçàë åìó: “
òåáÿ ñõâàòèò”.
È íå ïîñëóøàë åãî... ïåðåêðåñòèëñÿ è
ñêàçàë: “Âîëÿ Ãîñïîäíÿ äà
áóäåò...”

Î
“ íú... wò êíåswâü è âåë±ì¹æå¸ òà¸íî
¹÷¸ìü áýøå... äîáë¬ñòüâíû¸ Ñòåôàíü
...ñâîåãî áîãîy åä¸íîì¹...
íà íú âúñ¹ íàäåæäó
ñïàñåí·à âúçëàãàå.“

3. Думите, с които си служат руските князе, сключвайки мирен
договор в повестта, удивително напомнят писмото на крал Стефан
Дечански до неговия брат Константин, който има претенции за престола
му – и в двата случая се подчертава идеята, че родната земя не трябва да
се губи или човешките щ сили не трябва да се похабяват в междуособни
войни:
“Â ãîä 6605 ïðèøëè Ñâÿòîïîëê,
è Âëàäèìèð, è Äàâûä Èãîðåâè÷,
è Âàñèëüêî Ðîñòèñëàâè÷, è Äàâûä
Ñâÿòîñëàâè÷, è áðàò åãî Îëåã...
â Ëþáå÷å äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ìèðà
è ãîâîðèëè äðóã äðóãó: “Çà÷åì
ãóáèì ðóññêóþ çåìëþ, ñàìè
ìåæäó ñîáîé óñòðàèâàÿ ðàñïðè?...”

“. . ¹ñðüäíî äà ¹çð¸ìü äð¹ãü äð¹ãà
ïð·¸ä¸ ¸ ñàíü âòîðû¸ öàðñòâ·à, ÿêî
ñûíü âòîð·¸ ïð·¸ì¸, à íå ñú
÷¹æäûì åçûêwì ñâîå wòü÷üñòâî
ðàò¹¸, äîâëýåòü ìåíå æå ¸ òåáå âú
òîë¸öý ø¸ðîòý çåìëüíý¸
æ¸òåë±ñòâîâàò¸. “

4. И в двете произведения се подчертава идеята, че мирът трябва
да се пази и да се воюва срещу варварите – това е сентенцията и в
посланието на поданиците от Киевското княжество в повестта, и в
житийното послание на крал Стефан Дечански към българския цар
Михаил Шишман, който претърпява поражение в битката срещу него
при Велбъжд през 1330 г.
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Â
“ ñåâîëäîâà æå âäîâà è ìèòðîïîëèò
ïðèøëè ê Âëàäèìèðó è ïîâåäàëè
ìîëüáó êèåâëÿí – çàêëþ÷èòü ìèð
è áëþñòè çåìëþ ðóññêóþ è áèòüñÿ
ñ ïîãàíûìè...”

“Äîâîëüíü ñâî¸ì¸ á¹ä¸...
H ¹áw àùå òîë¸êî âî¸í±ñòüâüíü åñ¸,
íà âàðâàð¸ âúîðóæàí ñå, à íå íà
Õð¸ñòîâý ëþä¸, ¸ìæå àçü ïàñòûðü
ïî òîãî áëàãîäàò¸...

По-близки до времето на интерполирането на Цамблаковото житие
за св. Стефан Дечански в Русия (XVI в.), като спомени и летописни
бележки за руските книжовници, са случаите с ослепените през XV в.
князе Василий Тлмный и Василий Косой. “Повест за ослепяването на
Василий II” датира от средата на XV в. и влиза в състава на Никаноровския8 и Вологодско-Пермския9 летописи – в нея, с подробности и
искрено съчувствие към княза, е описана историята на заговора на неговите противници Дмитрий Шемякя и Йоан Можайски, укриването му
в църквата на Троицката лавра и отвеждането му в Москва за ослепяване.
Василий II Васильевич Тлмный (1415–1462)10 е велик московски
княз от 1433 г. до смъртта си с кратки прекъсвания, когато властта попада
в ръцете на княз Юрий Дмитриевич и неговите двама сина – Василий
Косой и Дмитрий Шемяка. Той ликвидира разпокъсаността на Московското княжество, засилва зависимостта на Суздалско-Нижегородското
княжество, Новгород и Псков от Москва. През 1443 г. тръгва на поход
срещу татарите и ги разгромява при р. Листан, а по-късно – на следващата година – ги побеждава при Муром и Горохов във Волинска област.
През 1445 г. обаче губи битката при Суздал срещу синовете на хан УлуМухамед (четиридесет и четвъртия по ред хан на Златната орда, основател на Казанското ханство). Няколко месеца по-късно – през февруари 1446 г. – е заточен в Троицко-Сергиевата лавра и е ослепен по заповед на Дмитрий Шемяка (оттогава го наричат Тлмный).
Според повестта през 1446 г. князът отива на поклонение пред
светите мощи на св. Сергий в Троицката обител. Дворянинът Бунко го
предупреждава, че Шемяка ще го нападне, но той не му вярва. Когато
воините на последния влизат в църквата, князът, взел иконата на Богородица, се заклева, че не е предател, пада на колене пред раклата с
мощите на св. Сергий и се моли с такъв плам, че всички присъстващи
се разплакват. Отвеждат го в Москва, в двора на Дмитрий Шемяка, и
там го ослепяват.
Това литературно произведение повтаря мотиви от гореразгледаната и сравнена с Цамблаковото житие за свети крал Стефан Дечан142

ски “Повест за ослепяването на Василько Теребовльский” от книжовника
Василий:
1. Тук също виновник за извършеното престъпление-ослепяване
е Дяволът, обладал душите на княз Дмитирий Шемяка и съмишленика
му княз Йоан Можайски: “È òàêî ïî äüÿâîëþ íàó÷åíèþ îáñûëàþùåñÿ è
çäóìàâøå ñú ñâîèìè ñîâåòíèêè çëûìè...”11 ;
2. Героят-праведник отново е предупреден за предстоящата
опасност, но се оставя на Божията воля: “Îíîìó æå ðåêøó: “Âîëÿ Áîæèà
äà áóäåòü”.
В него обаче владетелят, осъден на ослепяване, е набеден в
протатарска политика: “Äëÿ ÷åãî ëþáèøü Òàòàð è äàåøü èì Ðóññêèå ãîðîäà
â êîðìëåíèå? Äëÿ ÷åãî îñëåïèë òû áðàòà íàøåãî, Âàñèëèÿ Êîñîãî?”.
Василий Косой (неизв. – 1448)12 е велик московски княз за тридесетина дни през 1434 г. Месеци преди това той, заедно с брат си
Дмитрий Шемяка, е на сватбата на Василий Тлмный със София Витовтовна. Там тя публично смъква златния му пояс, откраднат от Дмитрий Донски (княз Дмитрий Суздальский подарява на своя зет Дмитрий
Донски златен пояс, богато украсен със скъпоценни камъни, но през
1367 г. този пояс е откраднат от Василий Тысячкий и от ръка на ръка
преминава във владение на Василий Косой). След свадата последният
избягва в Новгород и подготвя поход срещу Василий Тлмный. Когато
войските се срещат при с. Скорятина в Ростовската област, Василий
Косой иска примирие, но през нощта напада разпуснатата вражеска
войска и е хванат от княз Йоан Баба. След като е пленен, Василий Тлмный заповядва да го ослепят. Тогава слепецът получава прякора Косой
(буквално преведено на български – “кривоглед”). След ослепяването
Василий Косой живее 12 години до смъртта си в пълна изолация.
Познатата на руските книжовници съдба на тримата руски князе и
паралелът £ със съдбата на ослепения сръбски крал безспорно улеснява проникването на Цамблаковото житие за последния в руските
ръкописи през XVI в.
В началото на този век Йосиф Волоцки интерполира част от “Житие на св. крал Стефан Дечански” от Григорий Цамблак, която разказва
за чудеса, извършени от мъртвия сръбски (ослепен приживе) крал, в
две свои публицистични творби – в “Послание до И. И. Третяков” и в
“Трактат за защита на църковното имущество”.
Мотивът за ослепяването на Стефан Дечански и подробности
за живота му присъстват също така в Руския хронограф, съставен
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през 1512 г.: там глава 197 е посветена на сръбското Милутиново
царство, а глава 198 – на сръбското Стефаново царство. В тях около
83% от хронографския текст е контаминиран от “Житие на свети
крал Стефан Дечански” от Григорий Цамблак.
В Никоновския свод от 20 – те години на XVI в. сръбската история
от края на XII до средата на XV в. е поместена в четири глави (Сръбско
царство, Стефаново сръбско царство, Българско царство и Смъртта на
Стефан). Там съставителят митрополит Даниил използва резюмирания
и творчески предаден в Хронографа текст на “Житие на свети крал Стефан Дечански”, но добавя и нови епизоди от творбата на Цамблак: така
“подрежда” интерполирани текстуални епизоди за живота на ослепения
сръбски крал от двата си източника, които “улавят” в наративен вид
политическо-исторически идеи, полезни за Русия през XVI в.
Включването на Цамблаковото житие на св. крал Стефан Дечански
в Илюстрирания руски свод от 70 – те години на XVI в. също отговаря
на задачата да се създаде историческа енциклопедия в рамките на
концепцията Рим – Византия – Русия. В Първи Остерманов том на този
свод са изложени събития от руската история от 1254 г. до 1378 г., а под
1324 година се намират 31 цветни миниатюри, експлициращи “Житие
на св. крал Стефан Дечански” от Григорий Цамблак. Кратките текстови
обяснения под миниатюрите са буквално преписани от редакцията на
житието, направена от митрополит Даниил в Никоновската летопис. Тези
31 миниатюри са всъщност зримият руски прочит на познатата вече в
страната Цамблакова творба за сръбския ослепен светец-мъченик.
Част от “Житие на свети крал Стефан Дечански” от Григорий
Цамблак присъства и в чужди текстове – в “Житие с чудеса на св. Николай Мирликийски” в сборник от 70-те години на XVI в. от Сбирката
на Болшаков, в сборник “Жития на светците с апокалипсис”, съставен
от Герасим Черни още в края на XV в. от Сбирката от Йосифо-Волоколамския манастир, и в том V (за месец май, ден девети) на Макариевите Чети-Минеи, където след “Повест за пренасяне на честните мощи
на св. отец Николай, архиепископ на град Мир”, са поместени 10 чудеса,
като осмото и деветото са свързани със Стефан Дечански – ×þäî î
Ñòåôàíå ñåðáñêîì öðå, êàêî åì¹ ñòûè Íèêîëàå î÷è íà äëàíè äàðîâà и ×þäî w
òîì æå öðý Ñòåôàíå, êàêî ñòûè Íèêîëàå ïåðâûè ñâýòú åì¹ äàðîâà.
От направените наблюдения дотук би могло да се обобщи, че:
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1. Славянските книжовници, които описват съдбата на ослепени
владетели, несъмнено търсят отъждествяването им с Константин Велики (по презумпция всички християнски владетели се стремят да
подражават както на Иисус, така и на първия равноапостолен император Константин Велики) и ползват един и същ гръцки източник – съчинението на Евсевий Кесарийски “Животът на Константин”;
2. Главен виновник за стигането до тежкото наказание ослепяване винаги е Сатаната, различни са неговите проводници-изпълнители
сред слабите човешки същества;
3. Потърпевшите – наказани за държавна измяна или родоотстъпничество – приемат съдбата си като “божия воля” и не £ се противопоставят. Така се превръщат в конфузни династични мъченици13;
4. Василько Теребовльский и Стефан Дечански са ослепени заради клевета – набедени са като евентуални инициатори на междуособни
войни за престола или за чужди територии;
5. Василий II Тлмный и Василий Косой са ослепени в хода на
междуособните войни за престола в Москва, първият е обвинен в протатарска политика и ослепяването на втория;
6. Василько Теребовльский и Стефан Дечански са закриляни след
ослепяването си от Бога по различен начин – над полковете на слепия
Василько винаги свети кръст и той побеждава враговете си, макар че не
може да ги види; пратеник на Бога до Стефан Дечански е св. Николай
Мирликийски – той пази неговите избодени очи и му ги връща няколко
години по-късно (по време на изгнаничеството му в Константинопол).
Така се внушава идеята, че Бог помага на несправедливо пострадалите;
нещо повече – в състоянието си на слепота те са по-близки до него и до
милостта му, защото успявят да се справят с неговото изпитание за
вярност и приемат волята му;
7. Руските съставители на хронографи, летописни сводове и четиминеи, както и руските автори-публицисти откриват в Житието на св.
крал Стефан Дечански позната реминисценция с повестите и летописите
за техни ослепени князе и може би именно това е една от причините за
включването на Цамблаковия текст в техните творби – така интерпретацията на мотива за ослепения владетел се затвърждава не само в
религиозен, но и в политически аспект.
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