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The compilated editing of “Istoriya Slavyanobulgarska” dates back to 
1825 in Rila’s monastery and it saw its widest distribution and rise to popularity 
due to the large number of rewrites and remakes in the time of the Bulgarian 
National Revival. From the writing by Paisii Rilski to the printed version by 
Christaki Pavlovich in 1844 the composition has gone through changes in 
structure, content, language and style due to the political and mental reversal 
that occured in society. The directions and stages of these changes, on the basis 
of the handwritten remake by Priest Yoan (also known as Priest John) from 
1830, “The first remake of Stara Zagora” from 1837, “Ahtarovi’tsarstvenik” 
from 1844 and the printed “Tsarstvenik” by Christaki Pavlovich from 1844, 
have been pointed in the study.  
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Съставеният през 1825 г. в Рилския манастир от монах Паисий 
Николаевич ръкопис, наречен от паисиеведите Рилска преправка 
(Рил), слага началото на компилациите (преправките, преработките) 
на „История славянобългарска“. Рил става пряк или косвен източник 
на множество ръкописи, които влизат в родослова на компилативната 
редакция на Паисиевата История, чертаят генеалогичните връзки 
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между тях и посочват пътищата на тяхното разпространение. Първият 
печатен вариант на „История славянобългарска“ се появява през 
1844 г. и е издаден от Христаки Павлович в Будим под името Царст-
веник (Цар). Според безспорното мнение на изследователите Цар 
представлява вторична компилация на Паисиевата История, в осно-
вата на която лежи текстът на Рил от 1825 г. (Златарски 1906: 679; 
Ангелов 1966: 73 – 74; Тодоров 1982: 48 – 49). 

Кои са изворите на тази вторична компилация? По какъв начин 
текстът на компилативната редакция от 1825 г. стига до своя печатен 
вариант през 1844 г.? Отговор на тези въпроси следва да се търси в 
запазените ръкописи, както и в косвените документално-исторически 
свидетелства.  

С голяма вероятност може да се предположат следните генеало-
гични връзки: Рилска преправка → Поп-Йоанова преправка → Ста-
розагорска преправка → Григоровичева преправка → Фотинов препис 
→ Славейково-Драганова компилация → Ахтаров царственик → 
Царственик на Христаки Павлович. 

Според думите на П. Р. Славейков будимският Царственик не е 
нищо друго, освен една „сглоба“ – компилация на същинската Паиси-
ева История и Фотиновия ръкопис, който е бил препис от първичната 
компилация. Когато през есента на 1842 г. К. Фотинов посещава Тър-
ново, той носи препис от първичната компилация, направен по негова 
поръчка в Стара Загора. Славейков заедно с Христо Драганов сравня-
ват текста на ръкописа с направения от Славейков по-рано препис на 
същинската Паисиева История (т. нар. Първи Търновски препис, нап-
равен по Еленския препис на „История славянобългарска“) и съставят 
от двата ръкописа една нова история. С единия от двата екземпляра те 
отиват в Свищов, за да продължат образованието си, и дават този ек-
земпляр на учителя Христаки Павлович с молба да го прегледа и отпе-
чата (Славейков 1979: 194). За съжаление, нито Славейково-
Драгановата компилация, нито Фотиновият препис са запазени днес, 
но с голяма вероятност Старозагорската преправка (СтЗП) може да 
се смята за негов източник, а обнародването и изследването от Л. Пер-
чеклийски на Ахтаровия царственик (Ахт) – един от преписите на 
тази вторична компилация, доказва неговото участие при съставянето 
на печатния Царственик (Перчеклийски 2013: 53 – 57). 
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СтЗП не е изследвана цялостно и не е издавана1. Оригиналът не е 
съхранен в пълен вид, тъй като много от запазените листове са силно 
повредени. Съдържа 52 листа, номерирани допълнително с арабски 
цифри, тъй като буквената пагинация на повечето листове липсва пора-
ди повреда на горната им част. Липсват и цели листове в началото на 
ръкописа, които обхващат част от предговора, а също така вероятно и 
съдържанието на книгата. Надсловите са написани с червено мастило, 
почеркът е четлив, със старателно изписани букви, писмото е уставно. 
Според Б. Ангелов личи „голяма близост“ с почерка на Поп-Йоановата 
преправка (ПЙ), което дава основание да се предположи наличието на 
обща школа (Ангелов 1966: 70). След края на същинската история и ду-
мата конецъ на л. 51б е поместена приписка, която посочва времето на 
завършване на ръкописа – април (датата не се чете) 1837 г., когато сул-
тан Махмуд II прави обиколка по българските земи. Приписката завър-
шва с името Тихо, както най-вероятно се е казвал преписвачът на СтЗП: 

Êîíåöú. 
1837. Àïðèëéè‡ ... Âýñòíî å òâîðèN êàêâî: ... öàðü ìàõì¹òú âòîð¥è‡ 
èçëåçè wU öàðèãðàD ñàñú âàìïîðú ãåìèñè ïî ìîðåòî, è èçëåçè íà ñ¹õî âî 

âàðíà, è wUòàìú îòèäè ïîêðàè‡ ä¹íîâà ïî ãðàäîâýòè, è ñà âàðíà ïðåç òåðíîâî, 
è ãàáðîâî, è êàçàíëàêú, è ïðèç çàõðà ìèíà íà ìàé: ... äåO. è ïðåç åäðåíý è ñè 
îòèäè ó ö ЃðèãðàD: òèõî: 

Езикът на СтЗП се характеризира със своята нееднородност. От-
делни части бележат голяма близост с народния език както в грама-
тично, така и в лексикално отношение: 

Ïåðâî ïîñòàâèøà êðàëü Iëëéðèêà, òîè‡çè Iëëéð¶êú áè ñ¯ ñú òðàê¶èñêàãî 
öЃð¯ è ãî ïîáýäè è ïðîïàäè çàD ìîðåòî, Iëëéð¶êú áåøå òâàðäý þíàêú âú 
êàâãà, è âèíàãè ñà á¶åøè íà îêîëî ñîñú íàðîäà, è èìú íàâèâàøè, è ñè ðàç-
øèðî÷è çåì¯òà, § ÷åðíîòî ìîðå äýòî ïàäà âú ä¹íîâà, êàìú çàïàäú ÷àêú 
äî ðåêà ñëàâà, è îðøàâà. è íàïðàâè ï¯òü êàñàáè ïî êðàè‡ ä¹íîâà, ïåðâàòà êà-
ñàáà ïðåñëàâà, âòîðéè‡ ãðàäú ðîñòîâú, òðåòéè‡ ãðàD ìèñèíé¯, ÷åòâåðòéè‡ ãðàäú 
Iëëéð¶êú âî èìåòî ñè, ï¯òéè‡ ãðàD áåëéè‡, ïîäèðú òîâà íàðå÷è ñè ðîäòà 
Iëëéðèêà, è § òîçè Iëëéðèêà âñå âñåëåííà¯ ïðîòåïåðà è ðèìëíèòè ãîëýìú 
ñòðàõú á¯õà ñ¯ óïëàøèëè § íåãî. (л. 6а). 

                                                 
1 Ръкописът се пази в Регионалния исторически музей в Стара Загора. За изслед-
ването е използвано дигитално копие. При цитиране се посочва номерът на листа, 
а с букви а и б се обозначават съответно лицевата и обратната му страна. 
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Но по-голямата част – повече от половината от ръкописа – оста-
ва в рамките на славянобългарския език на Рилския кръг ръкописи: 

Åäíè õîòýëè ñâýòîñëàâà ïåðâàãî áàðîíà, è èñê¹ñíàãî âî áðàíýõú, à 
äð¹ãè èñêàëè ìéõàèëà ñЃíà öЃð¯ êîíñòàíò¶íà øèøìàíà, ÿæå áý èçãíàíú § 
ëàãàíà öЃð¯ ñ± ìЃòè åãw ìàð¶þ, íî ñâýòîñëàâú ïðåìîãëú è âîñïðé¯ëú ïðTòîëú 
öðTêè è óçåëú æåí¹ ñåáý »åîäîð¹ äùåðü öЃð¯ ìèõàèëà ãðåêà, âú òî âðåìý 
èìàøè îíú áðàíú ñ± áàò¶åìú öðЃåìú òàòàðñê¥N, è óáè åãî öàðü ñâýòîñëàâú 
ñàìú ñâîèìà ð¹êàìà, ñåêèðîþ §ñå÷å ãëàâ¹ åãw. ñåè‡ áàò¶¯ ìëîãî ãîñ¹äàðñòâà 
ðàçîðè, è âñ¯ ðîññ¶à áåøè ðàçîðèëú: ëýòà: 1242: (л. 30а) 

Не са изключение случаите, в които смяната на езиковия код се 
наблюдава в рамките на един и същи лист: 

íàðîäà ïîáýæäåíú è äàíú èìú äàâàëú. Ñåè‡ êðàëü áàòî¯ ñèëíéè‡ § êîñ-
òàíä¶íà ïîãîíàòà, § ¶¹ñòèíéàíà ñЃíà êîíñòàíòèíîâà § ôéë¶ïêà âàðäàíà, § âñè 
çèìàòú ò¯æîêú äàíú çà òîâà õ¹ëåòú ãðåö¥ áîëãàðwâú: ïàêè èìýëú êðàëü 
áàòî¯ âåëèêà áðàíü ñîñ öЃð¯ ¶¹ñòèíéàíà ïîãîíàòà, ïåðâî ïîáýäèëè ãðåöè è óçå-
ëè § áîëãàðîâú Iëëéð¶êú, è âñ¯ çàðîáèëè è ðàçâàëèëè, à êîãà ñà âîçâðàòè öЃðü 
I¹ñòèíéàíú, à áîëãàðè îáòåêëè åãî âú íýêîè‡ òýñíî ìýñòî, è èññýêîõà ãðå÷åñ-
êà¯ âîèñêà ÿêw ñíîïéå. äî êðàè‡, ùî åäâà öЃðü ïîáýãëú ñîñú ìàëî äð¹æèíà. ó 
öЃðè ãðàD, è îíú îáýùàëú äàíú äàòè íà êðàëú áàòî¯, ñ± âåëèêîå ìîëåíéå ñîòâî-
ðèëú ìèðú ñ± áîëãàðè: ïîòîìú óìðå êðàëü áàòî¯ áîëãàðñêéè‡: Ïî áàòî¯ íàñòà 
êðàëú ‹ðèv”åëéà áîëãàðñêè. ×ëЃâýêú âåëèêîä¹øåíú èçð¯äåíú, è áëЃãîïîë¹÷åíú, 
ñåè‡ âú íà÷àëý êðàëñòâé¯ ñâîåãw, ðàçâîåâàëú ìàæàðè è àðàâè,  

çà àäåòî ñà ðå÷è §ïàðâåíú, êàêú èñïàäèëè áîëãàðèòè § ïàíîíé¯, çàòî-
âà §âàðíàëú ò¯ìú ñòî êàòà, âú òîâà âðåì¯ ¶¹ñòèíéàO òðåòéè‡, èñïàäåíú 
á¥ëú § ïîìàðà »åvåðéà, §ðåçàë ìî íîñà è ãî ñþðäþñàëú ôàôú õåðñîíú, è 
á¥ëú ñþðãþíú ñåäåìú ãîäèíè, òîãèñú ïèñàëú ¶¹ñéíéàíú ñêð¥øíî ïèñìî, íà 
»ðèvåëé¯ êðàë¯ áîëãàðñêàãî, è ì¹ ñà îáýùàëú âåíýöú öðTêéè‡, àêîá¥ äà íàâ¶è‡ 
àïîìàðà ‹åvåðéà, äà ò¹ðè ïàêú íåãî íà ãðå÷åñêîòî öðTòâî, è ‹ðèâåëé¯ ñîáðà 
íà÷àëíèöèò¥ ñè, è âäèãíà âîèñêà ãîëýìà, è íàâè ‹ðèâåðé¯, è çå öЃðè ãðàD, è 
ïîñòàâè ¶¹ñòèíéàíà íà öðTòâî, íî ¶¹ñòèíéàíú ë¹êàâú ñ¥è‡, ïîìå- (л. 12б). 

Причисляването на СтЗП към преправките с онароднен език 
(Тодоров 1982: 46) трябва да се прави с доста големи уговорки. В тази 
връзка показателни са думите на П. Р. Славейков за Фотиновия пре-
пис, написан „някак по-грамотно и по-художествено от отец Паисие-
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вата история“, чийто език „се възвишаваше на много места до чисто 
славенския стил“ (Славейков 1979: 114). 

В съдържателен план СтЗП следва историческото повествова-
ние на ръкописите от Рилската редакция, които имат пряко родство с 
Рил и образуват едно текстово и до голяма степен езиково семейство2. 
За разлика от Рил в СтЗП не е включена главата за сръбските крале, 
което я доближава до ПЙ, Х1, Х2 и НГ, а липсата на частите, харак-
терни само за Харитоновите ръкописи (За ненавистта и Кратка ис-
тория за българския род) показва най-голяма близост с ПЙ. Състави-
телят на СтЗП не се отклонява от текста на компилативната редак-
ция, като прави само незначителни съкращения на отделни думи, фра-
зи или словосъчетания, които не променят историческото повество-
вание. Те придобиват значимост при съпоставката с други ръкописи 
за изясняване на тяхната генеалогия. В това отношение ценна инфор-
мация дават разликите и замените, които се установяват в СтЗП в 
сравнение с ръкописите от Рилската редакция (в приведените приме-
ри с ПЙ3), а съпоставката с Ахт4 и Цар5 биха хвърлили светлина вър-
ху непосредствените източници както на печатния вариант, от една 
страна, така и на вторичната Славейково-Драганова компилация, от 
друга. Могат да бъдат откроени следните различия: 

 

 Времето от митичните крале Декефал и Вукич: 
СтЗП: wU äåêåôàëà äî â¹êè÷à ïàêè 267: ãîäèíú 
ПЙ: w äåêåôàëà, äî â¹êv÷à: ïàêè ñ Ѓ ¿Ѓ sЃ: (266) ãîäèí¥: 
Ахт: И паки wU декефала до в¹кича 267: гоD 
Цар: Отъ Дикефала до Вукича преидоха години 266. 
 Свидетелство на Бароний за смелостта на българите и 
надмощието им над гърците: 
СтЗП: Ïèøåòú áàðîíú âú ïåðâîòî ïàð÷å áàðîíé¯ íà ëèñòü 565:  
ПЙ: Ïèøèòú áàðîíú â ïåðâà¯ ÷àñòü áàðîíé¯: ëèñòü ô Ѓ ¿Ѓ çЃ: (567) 

                                                 
2 Родословът на Рилската редакция включва следните ръкописи: Рилска преправка 
(Рил)  → Поп-Йоанова преправка (ПЙ) → Първа Харитонова преправка (Х1) → 
Втора Харитонова преправка (Х2) → Геров препис (НГ). 
3 За изследването е използвано първото фототипно издание на ръкописа (Поп-
Йоанова преправка на „История славянобългарска“ 2018: 120 – 249). 
4 Съпоставката с Ахт е по наборното издание на ръкописа (Перчеклийски  2013: 
82 – 155). 
5 Сравнението с текста на Цар е по печатното издание на Христаки Павлович от 
1844 г. (Павлович 1844: 1 – 80). 
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Ахт: Пиши Баронъ кнéга на листъ 567: на перва¯ частъ.  
Цар: Пише и въ Баронiя книга въ перва та часть на листь 567: 
 Възкачване на цар Асен Велики6 на престола: 
СтЗП: Ïîñòàâèëè ñåáý êðàëú àñýíà âåëèêàãî íà áîëãàðñê¹þ öðTòâî 

âú ëýòî ãäTíå: 715: èëè 722. 
ПЙ: Ïîñòàâèëè ñåáý êðàë¯, àñýíà âåëèêàãî, íà áîëãàðñê¹þ öðTòâî: 

â ëýòî ãäTíå: ¾Ѓ êЃ âЃ: (722) ¾Ѓ çЃ é: (717)  
Ахт: Первый царъ болгаромw быстъ Iwанъ асенъ. въ лýто 

гдTне 715: или 722:  
Цар: И поставиха си краля, въ лýто Господне 715, или как то 

думатъ други 722, IОАННА АСЕНЯ ВЕЛИКАГО. 
 Годината, в която кан Кардам идва на власт: 
СтЗП: À áîëãàðè ïîñòàâèëè íà öðTòâî êàðäàìà âú ëýòî ãäTíý: 797: 
ПЙ: À áîëãàð¥ ïîñòàâèëè íà öðTòâî êàðäàìà: â ëýòî ãäTíå: ¾Ѓ ÷Ѓ: 

(790) 
Ахт: липсва 
Цар: По Телерика втораго, воцарисе Кардамъ, въ лýто Господ-

не 797. 
 Годината, през която кан Крум се възкачва на престола: 
СтЗП: ïî íåãî íàñòàëú öàðü êð¹íú èçð¯äåíú âåëèêîä¹øåíú 

áëЃãîïîë¹÷åíú âú âîèíñòâý ... íà ëýòî: 808: 
ПЙ: Ïî íåãw íàñòàëú öЃðü êð¹íú, èçðÿäåíú âåëèêîä¹øåíú 

áëЃãîïîë¹÷åíú íà âîè‡íñòâý: â ëýòî wU. (800) 
Ахт: липсва 
Цар: По Кардама воцарисе Крунъ въ лýто Господне 800. 

 Синът на цар Петър I: 
СтЗП: êЃs: öàðü Áîðvñú ñèíú ïåòðîâú. 
ПЙ: ãЃé. öЃðü áîðvëú, ñ¥íú ïåòðîâú, 
Ахт: По неN воцари с¯ борилъ сынъ петровъ царь болгарскéй. 
Цар: 26-й Борилъ. 
 Св. Евтимий Серски: 
СтЗП: îЃç: ÑòЃ¥è‡ ïðïáDíîì÷Ѓíêú åv»vìéà ñåðáñêéè‡. 
ПЙ: 3Ѓç ÑòЃ¥è‡ ïðïDáíì÷Ѓíêú Åv»vìé¯ ñåðñêéè‡ 

                                                 
6 Вероятно става дума за кан Тервел, а объркването идва от Мавро Орбини, къ-
дето след Тервел следва „Ясен Велики“. 
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Ахт: липсва 
Цар: 77-й Светый преподобно мученикъ Евтимiй Сербскiй. 
В печатния Цар допълненията (с много малко изключения) към 

текста на първичната компилация следват в структурно и съдържа-
телно отношение съответните добавки в Ахт. Христаки Павлович се е 
старал да остане максимално близо до своите извори, но ги е подло-
жил на сериозна преработка в стилистично и езиково отношение. Той 
изключва всички излишни според неговото виждане подробности, 
които накъсват историческия разказ или са несъществени за история-
та на българите. Като пример за сериозна редакторска намеса може да 
се посочи списъкът на българските крале и царе, които следват име-
ната и реда в самия Цар, а не първоизточника (Рилската компилация), 
изключвайки митичните крале и някои други владетели, които не са 
споменати в текста на Цар. 

При съпоставката на Цар, Ахт и СтЗП особено внимание заслу-
жават разликите между двата Царственика, при които информацията в 
печатния вариант на Христаки Павлович съвпада със СтЗП: 

 Годината на потопа 2242 по летоброенето от Адам липсва в 
Ахт, както и уточнението, че след потопа са останали само  
8 души на земята. 

 На етнонима унгри в Ахт съответства угари. 
 Разделянето на Мисиния (Мисия) на Велика и Мала отсъства в 

Ахт. 
 Уточнението, че Лициний оставя след смъртта си син със 

същото име, липсва в Ахт. 
 Годината на възцаряването на Кардам (797 г.) не е отбеляза-

на в Ахт. 
 На името на византийския император Василий Порфирогенет в 

Цар и СтЗП в Ахт съответства Василий Багрянородный. 
 Информацията за годината, до която България е била под ви-

зантийска власт (1170 или 1190 в СтЗП и Цар) липсва в Ахт. 
 Цар Смилиц царува 25 години според Цар и СтЗП, докато в 

Ахт е отбелязан период от 3 години. 
 Йоан Шишман се възкачва на престола в 1363 г., а според 

Ахт това става през 1353 г. 
 Несъответствие при някои топоними и лексеми – Сараисъ, 

Турéя, назадъ в Цар и СтЗП са представени като Сараси, 
Тулéя, натракъ в Ахт. 
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Определени въпроси поставят и разликите между печатния ва-
риант и двата ръкописа: 

 Крал Бладилий и цар Гавриилъ в Цар са наречени съответно 
Владия и Гладимиръ. А годината на царуването на Бладилий 
е 4684 срещу 4685 в Ахт и СтЗП. 

 Времето от смъртта на Ной до Вавилонското стълпотворение и 
разделянето на езиците (182 години) отсъства в ръкописите. 

 Максимиан Еркулий в Цар е наречен Максимиан Геркулес. 
 Река Днестър в Ахт и СтЗП е заменена с река Днепър. 
 Юстиниан царува в Гърция 37 години според Цар, а не 39, 

както е отбелязано в Ахт и СтЗП. 
 Русите приемат християнството 190 години след българите, 

което според Ахт е 153 години, а според СтЗП – 205 години. 
Привличането на други ръкописи, както и езиковата съпоставка 

особено на лексикално равнище (напр. предварителните наблюдения 
върху езика на СтЗП показват, че независимо от безспорното ѝ сход-
ство с ПЙ в много случаи са налице форми и конструкции, които ко-
респондират пряко с ръкописите на монах Харитон) ще допълнят 
представата за генеалогичните връзки и пътищата на разпространение 
на преправките на „История славянобългарска“ и техните преписи. 
Но без съмнение броят им е бил значително по-голям, както показват 
не само косвените документално-исторически свидетелства, но и кон-
кретните лингвистични данни. 
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