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Имената на Борис и Глеб се радват на широка 
известност както в средновековната руска 
литература, така и в съвременната славистика. 
Първите руски светци мъченици изиграват го-
ляма роля при консолидацията първоначално 
на християнската Киевска Рус, а по-късно 
при заплахата от нашествието на степните 
племена стават символ на цяла Русия. Тази 
популярност на двамата братя, синове на 
княз Владимир, канонизирани след мъчени-
ческата си смърт от руската църква, обуславя 
и големия научен интерес към свързаните с 
имената им събития, литературни произведе
ния, църковни помени. И въпреки че изслед-
ванията по въпроса са многобройни, италиан-
ската славистка Джорджета Ревели е ус-
пяла да намери свой ъгъл на интерпретация 
на съществуващия фактологически материал. 
Тя предлага на вниманието на медиевистите 
своето изследване за това, как историческите 
образи на Борис и Глеб се превръщат в ху-
дожествени, като обединяват всички прозаични 
творби, посветени на тях: разказа в Повеет 
временных лет; Сказание и страст и похвала 
за светите мъченици Борис и Глеб; Сказание 
за чудесата на светите Христови мъченици 
Роман и Давид; Слово за светите мъченици 
Борис и Глеб. Това е един интересен подход, 
отчитащ въздействието на редица фактори 
както от историческия, така и от по-широкия 
културен контекст на произведенията. Сис
тема™ зирането им в реда, показан по-горе, 
свидетелствува за стремежа на авторката да 
илюстрира един важен за средновековната 
литература процес — постепенного отдалечава-
не от исторического събитие и подчиняването 
на фактите на агиографския канон и средно
вековната идеализация. Такава интерпретация 
на добре познатите произведения за Борис и 
Глеб сама по себе си е приносен момент в тях-
ното изследване. 

Книгата на Дж. Ревели съдържа увод 
(с. V—XXXVII), две глави и в приложение — 

италиански превод на текстовете. В края е 
дадена справка за използуваната библиография 
и именен показалец. 

Уводът накратко припомня важните исто
рически събития, свързани с жизнения път 
на Борис и Глеб. Авторката съередоточава 
вниманието си на два момента — създаването 
на Киевската Рус, християнизацията и мястото 
на двамата князе в тези процеси; развитие™ 
на литературната култура в Киевска Рус 
през XI—XII в. Така тя очертава непосред-
ствения исторически и литературен контекст, 
в който ще протече по-нататък анализът. 
В увода поради малки я обем наблюденията 
са общи, фактите рядко се коментират. Ав
торката приема становището на видни руски 
и съветски литературни историци и изворо-
веди: Шахматов, Абрамович, Лихачов. В част-
та, посветена на литературната традиция, 
Дж. Ревели е пределно кратка, макар че би 
могла да отдели повече внимание на подраз
дела „агиография" (с. XXX — XXXV), като 
съкрати общоизвестните факти за типовите 
жития и чети-минеите, а даде превес на теоре-
тичните си разсъждения за прозаичните творби 
за Борис и Глеб във връзка с техния култ и 
да го разгледа в развитие. 

Първата глава проследява развитието на 
образите на светците мъченици в различните 
произведения. Тук се прилага комплексен, 
текст-критичен анализ, чиято цел е да отдели 
конкретния исторически факт от литератур
ната му интерпретация и да покаже разви
тието на тази взаимна връзка. Струва ми се, 
че именно вторият момент е много интересен 
в изеледването на Дж. Ревели. Започвайки 
втората глава с разказа в „Повеет временных 
лет", тя убедително доказва, че в него доми-
нира историческата фактология. Материалы 
като че ли все още е в суров вид. „Образът 
на Борис е донякъде стилизиран, защото той 
символизира положителните качества на доб-
рия княз, но въпреки това не е агиографски." 
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(с XL). В следващите творби вече се открояват 
титературните стилизации, обработката на фак-
тите съгласно агиографския канон. Борис ве
че е „освободен от човешките си измерения и 
става "мъченик на новата руска църква" (с. 
XLIV). Тук съвсем убедително звучат и съ-
поставките между литературния образ и ико-
нографските изображения, направени от Дж. 
ревели. Тя не се ограничава само с текста 
на Сказанието, а прави паралели и със Сло-
вото на митрополит Иларион и с другн хро
ники. 

Последните две творби (Сказание за чу-
десата на светите Христови мъченици Роман 
и Давид и Слово за светите мъченици Борис и 
Глеб) са според изследователката литератур-
ни произведения, подчинени преди всичко на 
култа към Борис и Глеб и в тях функцията 
окончателно измества историческата истина 
(доколкото изобщо може да се говори за такава 
по отношение на чудесата). Така се завършва 
окончателното трансформиране на историчес-
ките лица в идеализирани, нормативни све-
тителски литературни образи. Наблюденията 
на авторката са много точни. Навсякъде тя 
успява да подчертае динамизма в това раз
витие, основавайки се на историята и на други 
произведения. 

В тази глава бихме желали да прочетем 
малко повече за стилистиката на творбите, 
за това, как словесните средства допринасят 
за „охудожествяването" на образите. За съ-
жаление Дж. Ревели се е ограничила в съвсем 
кратки изводи. Допълването на анализите й 
с наблюдения над словесното изграждане на 
съчиненията само би ги обогатило. 

В последната глава, най-малка по обем, 
но много важна като съдържание, са разгър-
нати отново две насоки в изследването на 
текстовете. Първата е археографска. Дж. Ре
вели обобщава резултатите от издирванията 
на нови прениси на творбите за Борис и Глеб. 
Тя съобщава за идентифицирани от нея 215 
преписа на „Сказание и страст и похвала . . ." 
(срещу 170 у Богуславска); 20 преписа на 
„Слово за Борис и Глеб" (срещу 17 преди това); 
30 преписа на „Сказание за чудесата . . .", 
като само в три случая то е самостоятелно 
произведение, а в останалите придружава 

„Сказание и страст и похвала . . .". Така се 
очертава археографската традиция на „ли
тературния цикъл" за Борис и Глеб. 

По отношение на текстологията авторката 
отбелязва кои преписи са основата за поместе-
ните в книгата преводи на творбите. Това са 
най-достоверните и близки до оригинала пре
писи от Успенския сборник XII в. за двете 
Сказания, а за Словото — преписът в Сил-
вестровия сборник от XIV в. 

Другата насока в изследването на текста 
може да се нарече условно „морфологична" 
съгласно терминологията на В. Проп, чиято 
методика авторката адаптира и прилага към 
текстовете. По аналогия на „приказната мор
фология" тя предлага модел за морфология 
на сюжетите на трите произведения (изключва 
се Словото за Борис и Глеб, тъй като то не е 
сюжетна творба в традиционния смисъл на 
понятието). Това е интересен подход, защото 
и средновековната литература е нормативна 
и в известен смисъл „литература на тъждест-
вото". За избора на такъв подход допринася 
и фактът, че са налице три произведения с 
много сходна тематика, което е рядко при 
други литературни образи. И макар че не-
винаги морфологичните единици са убедително 
отделени и текстът невинаги се поддава на 
подобна формализация, анализът заслужава 
сериозно внимание. 

Във втората част на книгата авторката е 
включила италиански превод на прозаичните 
творби за Борис и Глеб. Така изследването 
получава завършен вид, защото текстовете 
много добре илюстрират теоретичните поста
новки и изводи. Наред с това те популяри-
зират пропзведенията и сред медиевисти не-
слависти. Струва ми се, че в едно бъдещо 
издание би могло да се помисли и за съответен 
текст-критичен коментар. Като се има пред-
вид, че Дж. Ревели работи разширено из-
следване във вариант на руски език, можем 
да се надяваме на по-голяма пълнота на ана
лизите и на по-обогатени теоретични изводи. 
В този си вариант книгата на Дж. Ревели 
заслужава сериозно научно внимание и може 
да провокира нови и интересни подходи към 
добре известии литературни произведения. 
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