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Историята1 па Георги Акрополит (ок. 
1217-1282) е основният извор за историята 
на Никейската империя, Епирското дес-
потство и Българската държава в периода 
1203-1261 г. (времето отобсадата и зав-
ладяването на Константинопол от лати-
ните до възстановяването му като столица 
на Византийската империя). Високите пос-
тове, конто Акрополит заема в никейския 
двор, дипломатическите мисии, с конто е 
натоварен, го поставят в центъра на най-
важните събития, характеризиращи ни
кейската външна и вътрешна политика, 
което придава на съчинението му голяма 
историческа достоверност. Независимо от 
това, че то се ползва като източник за ис
торията на XIII в. във всички исторически 
изеледвания, личноетта и творчеството на 
Георги Акрополит не са били обект на 
цялостно, самостоятелно проучване2. Едва 

1 В един от най-ранните преписи Vat. gr. 
163 от XIII в., възхождащ най-всроятно към 
оригинала на съчинението на Акрополит, 
стой заглавието Χρονική συγγραιρη. В много 
други обаче, от последната четвърт на XIII 
- началото на XIV в., то е наречено Ίσχορία 
(Ambros. gr. 73 sup), Ίστορικίον (Vat. gr. 166), 
ϊστόρημα (Brit. gr. add. 28828). Това обстоя-
гелство, както и жанровитс характеристики 
на повествованието дават основание на по-
вечето изеледователи да го определят не като 
Хроника, а като История. 

1 По-подробно вж: Ж а в о р о н к о в, П. И. 
Некоторые аспекты мировоззрения Георгия 
Акрополита. - Византийский временник, 47, 

в последно време се появиха и няколко 
научно издържани превода на неговата 
История на съвременните европейски ези-
ци3. 

1986, 125-133; Г е о р г и й А к р о п о л и т . 
История. Перевод, вступительная статья, 
комментарии и приложения П. И. Жаворон-
кова. СПб., 2005, 14-16. 

3 Първият пълен превод на Историята на 
Акрополит се появява през 1863 г. в серията 
„Византийски историци", извършен на руски 
език, под редакцията на И. Троицки. Вж. Ле
топись великого логофета Георгия Акропо
лита. СПб., 1863 (=Византийскис историки. Т. 
8). Преводът не е точен и не отразява всички 
текстологически значими четения по извест-
ните гръцки ръкописи. Критическо издание 
на гръцкия текст е извършено от А. Хайзсн-
берг. Вж. Georgii Acropolitae Opera. Rec. A. 
Heisenberg. Vol. 1. Lipsae, 1903,3-189. По-къс-
HO текстът е преиздаден, като са взети под 
внимание отбелязаните неточности и отпра-
вените критики в рецензиите по повод рабо-
тата на Хайзенберг. Вж. Georgii Acropolitae 
Opera. Rec. A. Heisenberg et correciior cur. P. 
Wirth. Vol. 1. Stuttgart, 1978(=BibliotccaTcub-
neriana. Vol. 69). По това издание e направен 
превод на немски език. Вж. Georgios Akropo
lites (1217-1282). Die Chronik. Obersetzt und 
erlautert von W. Blum. Stuttgart, 1989 (=Bibliothek 
dergriechischen Literatur. Bd. 28). Той не отго-
варя точно на гръцкия текст и съдържа мно
жество грешки. Вж. някои от рецензиите за 
него: К о d е г, J, Georgios Akropolites (1217-
1282). Die Chronik. Obersetzt und erlautert von 
W. Blum. Stuttgart, 1989. - Jahrbuch der Oster-
reichischen Byzantinistik, 42, 1992, 396-398; 
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Подготвеният от Р. Макридис превод 
на английски езнк на Историята на Георги 
Акрополит с плод на дългогодишна науч
на работа. Започнат като докторска ди-
сертация, зашитена през 1978 г.4, той се 
превръща в широкообхватно изеледване, 
нзградено въз основа на анализ и синтез 
на различии по характер и произход из-
вори и разнообразна по съдържанис 
научна литература5, в което са разгледани 
животът и творчеството на Акрополит, 
анализирани са структура!а, стилът и ези-
кът на неговата История, коментирани.са 

М а с г i d e s, R. Georgios Akropolitcs (1217-
1282). Die Chronik. Ubersei/.t und erlautert von 
W. Blum. Stuttgart, 1989. - Byzantinoslavica, 53, 
1992, № 2, 275-277. В последните години Ис-
торнита на Акрополит е преведсна на ново-
гръцки (Χρονικη συγγραφη Γεοργιος Λκρο-
πολιτΐ'.ς, κιααγογε, μεταφρασε, σχολια Α. Δ. 
Παναγιοτυ. Ατενα, 2003: Χρονικη συγγραψη 
Π'.οργιος Ακροπολιτκς. εισαγογε, μεταφρασε, 
σχολια Σ. Ε. Σπυροπϋλο\>ς. Τεσσαλονικη. 
2004) и на руски език: Г е о р г и н А к р о п о-
л и т. Цит. съч. Части от нея, спързани с бъл-
гарската история, са прсведени на български 
език. Вж. Гръцки извори за българската 
история (ГИБИ). Т. 8. Съст. М. Воинов. С., 
1972, 151-213. 

4 М а с г i d e s, R. A Translation and Historical 
Commentary of George Akropolitcs' History. Ph. 
D. Thesis. University of London, 1978. 

5 На фона на богата разноезична литера
тура, нзползвана от Макридис, недоумение 
буди отсъетвието на позопапания на редица 
приносим проучвания на руски изеледо-
патели като например: Б и б и к о в , М. Исто
рическая литература Византии. СПб., 1998, 
221-229; Д о с т а л о в а, Р. Византийская 
историография (характер и формы). - Визан
тийский временник, 43, 1982, 22-34; Ж а в о-
р о й к о в , П. И. Некоторые аспекты..., 125— 
133; Ж а в о р о и к о в, П. И. Эпитафия Геор
гия Акронолита императору Иоанну Дуке. -
Византийский временник, 48, 1987, 217-227; 
Ж а в о р о н к о в , П. И. Представления 
Георгия Акронолита о знатности и структуре 
никейской знати. - Византийский временник. 
55 (80), 1998, ч. 2, 193-206; Ж а в о р о н к о в , 
П. И. „То άστυ" в „Хронике" Георгия Акро
нолита. - В: Византийские очерки. СПб., 2001, 
112-117. 

точно и коректно редица сьбития от ис
тория га на Никоя, Епир, балка пеките дър-
жави и Иконийския султанат през XIII в. 

Въведението (с. 3-101) можс да се раз
дели условно натри части: I. Биография 
на Георги Акрополит; 2. Методи и прин-
ципи на («граждане на Историята; 3. Дру
ги произведения па Акрополит. Макридис 
с избрала методологически правилен под
ход, разглеждайки Историята на Акропо
лит в контекста на енохата, житейската 
му съдба и връзката на иеговою съчине-
нис с произиеденията на други, близки до 
неговото време византийски аитори. По 
този начин става възможпо не само да се 
открои личната позиция па Акрополит 
при излагането на събитията, особености-
те на неговия стил, но да се оцени и исто-
рическата достоверност на неговото сь-
чинсние. 

1. Биографията на Георги Акрополит (с. 
5-29). Животът и кариерата на Георги Ак
рополи г при упранленнето на Иоан III Ва-
таци (1222-1254), Теодор II Ласкарис 
(1254-1258) и Михаил VIII Палсолог (1259-
1282) са добре проучепи, затова и Макри
дис се спира подробно само на слабо поз-
натите моменти, на спорннтс положения, 
както и на онези, конто след подробно 
изеледване на изворите и сиетематнзация 
на паучната литература подлежат па ко-
рекция. Основната цел па авторката еда 
внуши, че за да може да се разбере пра-
вилпо Историята на Акрополит и да се 
оцени пейпата стопноет като исторически 
извор, е необходимо да се познава добре 
нейният автор. От особепо значение в то-
ва отношение е възириемането на трина-
десети век не като граница или отделен, 
специфичен период от византийски та ис
тория и историография, а като тясно свър-
зан с времето преди завладявансто на Кон-
стантинопол от латините. Издигането на 
Акрополит в никейския двор, политичс-
ските му позиции, както и отношението 
му към събитията, конто описва, са пре-
допределени от неговата ссмейпа среда. 
Затова Макридис се опитва да възстанови 
историята на неговото семейство. Отсъет
вието на специалио просопографско из
еледване значително затрудпява нейпите 
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диренни. Прегледът па историческите из-
ворн показва, че от ранния XI и XII п. 
веички представители на фамилията са 
тясно свързани с Константинопол и са зае-
мали различии административни и юри
дически дльжпости. Константинопол-
скнят произход дава престиж на Акропо
лит в Никея, но именно неговото образо
вание му осигурява бляскавата кариера на 
внсш държавен служител, дипломат и вое-
началпик. Интересна и присмлива е хи-
потезата на Макридис, че основното обра
зование, коего Георги Акрополит по
лучава в Константииопол, ее е водило на 
латински език. Това според нея обяспява 
блпзоетта на неговата История съе съчи-
ненинта па Жофроа дьо Вилардуен и на 
Робер дьо Клари, как го и избнрането му 
за водач на внзаитниската делегация при 
екдючването на унията в Лион през 
1274 г. Авторката прави опит да проследи 
обучснието на Акрополит в Никея - пред-
метите, конто изучава, и методитс на пре-
подавапе, като подчертава близоетта му 
с Иоан III Ватацн и Никифор Влемид. Из
вестна светлина по този въирос според 
изеледователката биха могли да дадат 
писмата на престолонаследника Тео
дор II Ласкарис до иеговия учител Георги 
Акрополит. Според Хайзепберг тс са 
ппсапн през 1246 г., когато Акрополит при-
дружава Иоан III в похода срещу Бълга-
рня и през 1252 г., когато с изпратен с дип-
ломатическа мисия в двора на епирския 
деспот Михаил II (1230-1268). Макридис 
ревизира гази датировка. Едиа част от пис
мата според нея биха могли съе сигурност 
да се евьржат с трите месеца на 1246 г., 
когато Акрополит е с Иоан III в Сяр и 
Солун. За лруги обаче не може да се по-
сочн точно време па съетавяне, тъй като 
тс биха могли да бъдат писани както във 
време, в което Теодор II Ласкарис не е 
ci.e своя учител (в същата 1246 г. или при 
никое от другите пътувания на Акрополит, 
останалн неотбелязани в неговата Ис
тория), тика и по време, когато и двамата 
са били в един и същи град (с. 10-11). Спе-
циалпо място Макридис отделя на пре
подана тел ска та леи пост на Акрополит в 
Константииопол след 1261 г., къдетот|>й 

оглавява създадената от Михаил VIII Па-
леологвисша школа в църквага „Св. Апос
тол Павел". Авторката обръща внимание 
на това, че Акрополит продължава да прс-
подава математика и философия и след 
лятото на 1265 г., когато ръководството 
на школата е сменено по настояване на 
новия патриарх Герман III (25.V.I265-
15.IX. 1266). Това според изеледователката 
му отрежда важна роля в Палеологовия 
ренесанс(с. 13-14). 

Заслужава да се отбележи опитьт на 
Макридис да локализира владенията, кон
го Акрополит получава от иикейските им-
ператори. Особено интересна с оглед па 
българската история е хипотезата, че той 
е притежавал земи в Македония, близо до 
Скопие, конто вероятно е придобил по 
време на похода срещу България през 
1246 г. Както отбелязва обаче и самата 
изеледователка, споменаването па владе
ния на някой си Акрополит в един хрисо-
вул на сръбския крал Милутин (1282-1321) 
от 1299-1300 г. за манастира „Свети Геор
ги" близо до Скопие, не може да бъдс дос-
татъчно доказателство в защита на подоб
на теза (с. 17). 

В отделен параграф Макридис разгдеж-
да въпроса за придворните титл и, конто 
Акрополит носи през годинитс. В науката 
е утвърдено становището, че като слу
жител в никейския императорски двор топ 
получава носледователно титлите велик 
логариаст, .тоготет на геникона и велик 
логотет. Приписването на Акрополит на 
титлите велик логариаст и логотет на ге
никона се основава само на косвени сви-
дегелства -заглавията към двеанопимпи 
творби в стихотворна форма. Първата тит
ла се споменава в спитафия за смъртта на 
императрица Ирина ирез 1239 г., а втората 
- в епиграма за една икона на Богородица. 
Приемливо с становището на Макридис, 
че през 1239 г. Акрополит не би могьл да 
изпълнява функциите на велик логариаст. 
По това време той все още продължава 
своего обучение и е твърде млад, за да 
заема такава важна финансова длъжпост, 
още повече че единственннт поз пат велик 
логариаст след 1204 г. в Никея, Димитър 
Карик, се споменава в изворите като из-
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пълняващ длъжността и през 1234 г. (с. 
20). Аа горството на Акрополит на епифа-
мата за иконата па Богородица не буди 
съмнепие у изеледователите. Още Хай-
зенберг предполага, чс към 1246 г. той 
носи титлата логотет на геникона, когато 
по време на похода на Ватаци пише писма 
и съетавя грамоти за завоюваните фадове. 
Макридис приема за по-вероягна 1252 г., 
тъй като в гл. 49-а от своята История, раз-
казвайки за събития, случили се през съ-
щата година, Акрополит споменава, че 
притежава звание (с. 21 -22), обаче този ар
гумент не е достатъчно убедителен. През 
1255 г. Георги Акрополит е назначен за 
велик логотет\ какъвто остава до смъртта 
си. 

2. Методи и принцнпи на изграждане 
па Историята (с. 29-100). В тази част на 
въведението Макридис се спира на езика, 
стила и композицията на Историята, на 
нейните извори, съпоставя я с по-късни 
византийски автори, разказващи за същите 
събития. Представянсто на литер ату рните 
характеристики на съчинснието, както и 
на художествен ите похвати на нсговия ав
тор дава възможностда се разкрие свето-
гледът на Акрополит, субсктивпата му по
зиция, което е особено важно с оглед 
обективната прененка на достоверноетта 
на Историята като исторически извор. 

За Макридис въпросът за годината, в 
конто с съетавена Историята, трябва да 
бъде оставеи открит, тъй като Е1яма дос-
тагьчно свидетелства, конто да подкрепят 
една или друга хнпотсза. Може да се каже 
съе сигурност единствено, че тя е писана 
след 1261 г. Историята достига до нас в 
непълен вид. Във всички запазени ръко-
пнеи тя завършва по средата на изрече-
нието, което показва, че следващият лист 
или листове са нзгубепи. Следователио, 
въпросът дали хронологически е завърш-
вала с 1261 г. остава според изеледова-

6 В по-ранните си изеледвания Макридис 
приема, че Акрополит получава титлата велик 
логотет през 1259 г. от Михаил VIII Палеолог. 
Вж. The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 1. 
New York-Oxford, 1991, p. 49. 

телката също в рамките на предположс-
нията. В тази връзка тя припо.мня све-
дението на Пахимер, който съобщава, че 
през 1283 г. във Влахерна антиуниониститс 
изгарят част от съчинепията на Акропо
лит (с. 29-34). 

Проучването на Макридис показва, че 
Историята следва традициите на визан-
тийската литература от XII в. Особено го-
лямо сходство изеледователката открива 
с „Алексиада" на Ана Комнина и отчасти 
с Хрониката на Михаил Псел. Спсциално 
внимание е обърнато на следването на ан-
тичните образци (в композицията, езнка 
и стила, включването на цитати от антични 
автори), на декларирането на принципа за 
достоверност и обективност, на разпола-
гането на събитията в определен хроно
логически отрязък, който съвпала с вре-
мето на автора, на въпроса за причинно-
егта и ролята на божественото провидение 
и човека в тях7. Изложението на събитията 
в Историята е добре организирано и ба-
лансирано,което, подчертава Макридис. 
се постига чрез следването на два основни 
принципа: стриктнатахронологическа по-
следователност и постоянното редуване 
на разкази за случващото се в Мала Азия 
и на Балканите. От една страна, впима-
нисто на Акрополит е съередоточено към 
утвърждаването на Никейската империя 
като първостепенна сила в Европа през 
XIII в. и борбата за възстановяване на ро-
мейската власт в Константинопол, което 
обуславя основпото място на воеинитс 
операции в неговото съчинение. От друга 
страна, Историята има автобиографичен 
характер. Тези иасажи обаче също така 
служат да се подчертае първенството на 
никейските императори, да се засвидетсл-
ства почит към тях. Те са тези, благода
рение на конто авторът получава добро 
образование и обществена позиция. Ак
рополит разказва своята история от по-
зицията на очевидец и пряк участник. Ана-

7 Всъщност всички тези слементи са отли-
чителна черта на пизантийските исторически 
съчинения като цяло. Вж. Д о с т а л о в а, 1'. 
Цит. съч. 
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лизьт на стила и езика на съчинснието по
казва, че в основата му стоят админист-
ратинни II законодатели!! документ. Осо-
бсно пенни са наблюденията на Макри-
дис за ИЗТОЧШ1ЦИТС, използвани при рекон-
сгрукцията па събитията от XII Б. И пе
риода 1203-1233 г. За пръв иът обосновано 
с показано, чс Историята на Никита Хо-
ниат не е едииственият нзвор на Акропо
ли г, а много вероятно е и сведенията да 
не са заеги от нея (особено онези от тях, 
коию се отпасят до българската история). 
Обърнато с внимание па сходството яа 
отделим пасажи от Историята с гази на 
Жофроа дво Внлардуен, на нейния език, 
коею показва. че Акрополнт парафразнра 
пли преиежда своя извор (с. 35-39). Налага 
се изводът, че в много отношения Исто
рия га на Акрополнт може да служи като 
коректив на сведенията па Хониат. Като 
пяло в нея акуратно и достоверно са пред-
ставени всичкн събитня, както онези, на 
конто Акрополнт не е бил свидетел, така 
и тези, в конто взима прякоучастие. Осо-
бено прецизсп е авторът в следването на 
хронодогичсскатапоследователност, но 
датпровките, конто лава, са твърдс нс-
точни и се предават по различен начин 
(според атинския и римския календар, с 
година от съ'пшрепнето на света, с месец 
и дата, с времсто на постите). При оцен-
ката на исгорическата достоверност па 
Историята, посочва Макридис, трябва да 
се има предвид на първо място, че тя е 
писана от привърженик па Михаил VIII 
Палеолог, стрсмящ се да обоснове него-
вата легитимиост. Опюшепието кьм дру-
i и I е народи, споменати в История га (бъл-
гари, еипрци, латини, селджукн), е под
чинено на разбярането, чс владетели re па 
11пкея са едипс ι вепите истипски наслед-
ници на римските императори. Те са бла
городии и щедри, въздържани, отличии 
военачалници и победители в биткнте (за 
да се подчертас това качество например, 
като отличителна черти на българите е 
нзтъкната лиисата па постоянство във 
военните деда)*. 

Λ Вж. още: Ж а и о р о и к о в, П. И. Некоторые 
аспект.... 125-133. 

Нднн от най-приноеннте момента в из-
следването на Макридис е направеното 
сравнение между Историята на Акрополнт 
и Хроника га на Теодор Скутариот и Ис
торията на Георги Пахимер, коего е осо-
бено важно за историка при рсконс трун-
рането на събитията. Показано е, че све
денията на Скутариот не само допълват 
тези на Акрополнт, но в много случаи да-
ват по-подробна и по-вярна информация. 
В това отношение специално внимание е 
обьрнато на информация га за управление-
то на Алексий I Комнин (1081-1118) и за 
началото на първия кръстоносен поход, 
почерпана пай-вероятно от изгубен пис-
меп източник. Така например единствено 
Скутариот посочва имената на византий-
ските пратеници, конто отиват в Унгария 
да търсят съпруга за сина на Алексий I -
Иоан. Направените от Скутариот добавки 
и съкращения в Историята на Акрополи г 
дават възможност да се оцени по-ооек-
тивно управлението на Теодор И Ласка-
рис, когото той пай-вероятно лично е поз
навал. За голяма част от събитията по врс-
ме на втората кампания срешу Българ
ската държава той посочва конкретни дати 
и дава допълнителни дета или. Макридис 
разглежда и въироса за авторството на 
Теодор Скутариот, без да заема катего
рична позиция отпоено това дали Хро-
никата е негово дело, или трябва да сс 
смята за анонимна (с. 69-71). Обикиовено 
История та на Пахимер сс използва като 
основен извор за времетослед 1261 г., като 
често пъти неговитс сведения за по-ранния 
период се игнорират и сс дава първепство 
на тези на Акрополнт като съвременник 
на събитията. Този подход, както показва 
и проучването па Макридис,е неправи
лен'' . В някои отношения Пахимер е много 

' В сравнителен план, съобразно целите и 
етила на дпамата авторн, сведенията за бъл
гарската история у Акрополнт и Пахимер са 
разгледани or К. Госполшюн. Вж. Г о с п о-
Я1ШО в, К. Извеетията на Акрополнт и Пахи
мер за българската история от 1256-1257 г.: 
анализ и съиостапка. - В: Тангра. Сборник в 
чест на 70-годншнината на акад. Васнл Гю-
зелеп. С, 2006, 105-123. 
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поточен и по-подробен. Като пример, 
илгострираш тази констатация, изследо-
вателката разглежда известията на двамата 
автори за опита на Михаил VIII Палсолог 
през 1253 г. да измени на никейския им
ператор и последвалото разеледваие. Па-
химер е много по-коректен и по-обстоя-
телствен при излагането на причините за 
дейстнията на Михаил VIII. Той посочва 
като вероятен иегов съюзник епирския 
деспот Михаил II, за разлика от Акропо-
лит, конто говори за слухове за евентуален 
съюз с българския владетел. Тенденцио,-
зен и имащ за цел да покаже иривързано-
етта на Ласкарисите към варварските оби-
чаи е разказът на Акрополит за съвета, 
конто иолучава Михаил VIII отфиладел-
фийския митрополит Фока, да докосне на-
жежено желязо, за да докаже своята нс-
шшност. Налага се изводът, че сведенията 
на Пахимср и Акрополит, разгледапи в съ-
поставителен план, правят възможно по-
точното вьзетановяване на събитията от 
втората половина на XIII в. 

3. Други произведения на Акрополит. За 
разлика от този на други учени, направс-
ният от Макридис превод на Историята 
на Акрополит не е придружен с публику-
ване и превод на други негови съчинения. 
Изследователка I а се ограничава, елсдвай-
ки Хайзенбер1', да даде списък с публику-
вапите1" и изгубените творби, както и да 
вземс отношение по въпроса за атрибуи-
рането на някои тскстове като произве
дения на Георги Акрополит (с. 76-78). В 
едно инсмо па Константин Акрополит до 
иегов приятел се споменава за написана 
от баша му Похвала за свети Георги. Мак
ридис открива и индентифипира въп-
росното сьчипение на л. 2136 в ръкопис 
№ 339 (1303) от мапастира на Великата 
Лавра. От иропзведенията, смятани доесга 
за пршшдлежащи на Георги Акрополит, 
според нзеледователката трябва да се изк-
лючат: 1) епитафията за императрица Ири-

111 Тук би следвало да се добави направения г 
от П. Жаворонков препод на епитафията за 
Моим 111 Ватаии. Вж. Жаворонков , П. И. 
Эпитафия Георгия.... 217-227. 

на; 2) Стихсрон, чийтоавтор, както личп 
от наслова в един ръкопис от XVI в. от 
сбирката на Брнтанския музей, с Никифор 
Влемпд, и 3) един лексикон с политически 
стихове, който е сиързан с имсто па Геор
ги Акрополит само в един от известии re 
нреписи. 

В самостоятелни параграфи Макридис 
разглежда отношеппсто на Акрополи! и 
начина, по който той представя в Исто
рията си: завладявапето на Коноантино-
пол, Алексий III Ангел (1195-1203). съз-
даването на Никейската империя, да гн
ийте, българите, епирците, селджукекпте 
турци, армията и флота (с. 78-101). 

Английският превод на Историята на 
Акрополит (с. 105-388) с направен пои ι о-
рото издание на Ханзенберг. включвашо 
поправките, впесени от П. Вирт. Макридис 
се иридържа макснмалио близо до грьц-
кия текст, стремейки се да възпропзведо 
стила на Акрополит. Повреденнтс мееза 
в текста са възстаповявапи по Теодор Ску-
тарнот. При разделянето на История га на 
глави нзеледователката се прилържа към 
въведената от Ханзенберг номерация. 
Всяка глава е следвана от комет ар на раз-
казашгге събития, стила и сзпка на съчи-
неннето. Той с предшествап οι крап.к 
прсразказ на съдържанието на главата с 
отпратка към основните нзворп и изелед-
вания, като са подчертани най-важпите 
момспти и нея и са отбелизаии проблем-
ните места в текста. Направешпс комсп-
тари отразяват заложените въп въведе-
иисго нзеледователски принципи и мето
дологически подход, целят чрез разкри-
пането на художественп те особепос ι и на 
Историята да се постигпе обектннпа 
оценка на нсторическата и достоверност. 
Обърнато е внимание па синтаксиса, на 
определени фрази испитсти,на ритори-
ческитепохвати, конто показватспепифн-
ката па авторовия стил". Разгледапи са 

" Вж. сыцо к статиита па Жаворонком ул 
разлнката при обозначанапега на укрененнк· 
места, крепоститс и градонете. Ж а в о р о м 
к о в, П. И. „То ао'.ь" и „Хронике".... 112-
117. 
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влняннята и цитатите от произведения на 
антпчни авгори (така например отбсля-
зан е комсн гарът на Акрополит в г.ч. 38, 
но бъдгарският владетел Иоан II Асеп 
1.1218-1241) обичал своя га съпруга Ирина 
1ака както Антонии Клеопатра - често 
срешан юное, но за нръв път използван 
спрями един чуждснец). Направен е опит 
да се ΟΊ крия г използваните от Акрополит 
и ίгочшщи. В тоиа отношение сиениално 
внимание е обърнато на сведенията, конто 
дава за таннпте проговори между кръсто-
nociUTie и Алексии III.за контосъобтават 
само западноевролейските извори. Спо-
ред an: орка га този факт още веднъж до-
казва, че при предегавянсто на събитията 
около завладявансто на Константиноиол 
I oil не се осповава само на Хрониката па 
11iiKii га Хоппаг. Посочено е, че погреш-
иата I одипа за падането на града(1203 г.), 
коя ю сочи Акрополит, се среща и в една 
KpaiKa компилагивна хроника от X I I I -
XIV в., помеезена в кодекс от X в., съ-
двржащ Псалтир. Отбелязани са сокра
щения I а и добавките, направени по-късно 
К1.М Исюрняк! от Теодор Скутариог, кое-
ΐϋ познолява да ее открои субсктнвната 
позиция па Акрополит. 

К о м е т а р ы за нсторическите лица' : и 
с ι.όιι гпя не само показва добро познаване 
на шпорите и научназ а литература, крн-
зично отношение към тях, но и способ-
носз за точен анализ. Заслужава внимание 
комсн 1 арът па Макридис за съдържащите 
се в гл. 6 а данни за контактите между 
Теодор I Ласкарис(1204-1222)и Иконий-
екнм султана г. За разлпка от друз ите из-
следоиатели тя предполага, че в случая 
Акрополит смесва две прагеничества -

' Към сведения та за еномснатия от Акро
поли! ц гл. Ιύ-а Георги Тсофилонул би след-
пало де ее добавят данни тс от анализа ни ня-
козко печата, принадлежат!! на някой ей Тео-
фоилопул, кой го след завладявансто на Кон-
стан мнюнол в 1204 г., иреминава на страната 
па кр1л'10НОСШ(тс. Вж, И о р л а и о в, Ив. 
Почат на 'Тсофилонул от иървата половина 
на ХШ век, намерен вън Велико Тьрнопо. -
И: Изв. Нет. музей - В. Търноно. Т. 14. Велико 
Тьрнопо, 1999, 1 S3-187. 

сдното по време на пребиваваисто на Тео
дор I в Мала Азия, пай-вероятно през 
1205 I-., до Килидич Арслан III (1204-I205), 
и второто, по-късно, до султан Кай-Хос-
роз 1(1192-1196; 1205-юни 1211). Сведе
нията за бз.дгарската история са разгде-
дани коректно и изчерпа гелпо, като оевен 
византийски извори са привлечены и никои 
жития и Синодикът на Ьългарската църк-
ва. Отбелязано е, че единсгвено у Акро
полит се сноменава за зова, как черепът 
на император Балдуни с прсвърнат от 
българския пар Калоян (1197-1207) в чаша, 
което според Макридис е канравено с цел 
да се потъреи наралсл с хан Кру.м (796-
814), известен сред византийците съе 
своята жестокост". ΙΪ някои случаи Мак
ридис дава но-точпи че гения на грьцкия 
текст оттези па Хайзепберг, коезо правн 
възможно да ее внесат корекции в бъл
гарския превод на Ис тория га на Акропо
лит. В гл. 43-а, в коя то се опнева ноходът 
на никейския император Иоан III в Бълга-
рия през 1246 г., се казна, че след като на
учил за смъртта на българския пар Кали-
ман (1241-1246), Иоан 111 ссопеглил την 
Φιλίππους. Макридис оспователно отбе-
лязва, че под Φιλίκπους грябва да се раз-
бира Филипп (с. 225, 228, бел. 10), а не Фи
лииопол (Пловдив), както смята Хайзен-
берг, по кой то се подвеждат и българскиге 
изеледователи14, Когато става въпрос за 
Филииопол (Пловдив), Акрополи г винаги 
посочва иълното му име, освен тона, както 
личи от други места в текста, Филипп е 
военнабаза на Никея за нападения на Бал-
каните. По отношение па съдържащите 
се в същата глава сведения Макридис ко-
ригира още ведпъж Хайзепберг, като 
приема четеисто της 'Λχριδοΰ (темата 

'-' За този тпос in.u виза нш иска га лите
ратура, конто има паралелн още у аптичкнте 
автора, пж. Н и к о л о в, Λ. Из исторнита на 
визаптийската историческа топика: „бъл-
гирн-скитн". „елавяни-екитн". - В: Българнтс 
в Северною Причерноморис. Изследвапня и 
материал», Т. 7, Велико Тьрноио. 2000, 233-
251. 

14 ГИБИ.Т. 8, с. 173. 
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Ахрида) вместо τής Άχριδών (градът 
Охрид). Смисълът на насажа следователно 
е, че императорът получил сведение от 
управителя на темата Ахрида, обхващаща 
облает до Централните Родопи и р. Арда, 
а не от град Охрид (с. 225, 228, бел. 9; еры. 
също гл. 24 и 59). Сведението на Акропо-
лит за това, чс след сключения мирен до
говор между императора и българите, той 
съетавял грамоти и послания за завоюва-
ните градове, според Макридис (с. 232,235, 
бел. 22) трябва да се разбира в смисъл 
съетавянето на писма, с конто се съоб-
щава за победата, честа практика по онова 
време, а не като съетавяне на хрисовулн, 
даващи привилегии на градовете, както 
смята Хайзенберг. Допълнитслно, по-за-
дълбочено ироучване изисква коментарът 
на Макридис за евентуалната намеса на 
българите във вътрешните дела на Никей-
ската империя във връзка с подготвения 
от Михаил VIII Палеолог заговор. Според 
твърде неясните сведения на Акрополит 
(гл. 50) по време на разеледването срещу 
Палеолог се носел слух за евентуален брак 
между него и сестрата на българския вла-
детел Тамара. Пахимср представя друга 
версия на събитията - обвинителите на 
Михаил VIII говорят за таен договор меж
ду него и Михаил II, според който той 
трябвало да сключи брак с една от дъще-
рите на епирския деспот и да му отстъпи 
западните области на империята. Макри
дис приема за по-достоверни сведенията 
на Пахимер. В подкрепа на това според 

нея говори и разказът на Акрополит в 
предходната 49-а глава за подготвяна от 
Михаил II „конспирация" срещу никей-
ския император (с. 265, бел. 15). 

Английският превод на Историята на 
Георги Акрополит, извършен от Р. Мак
ридис, несъмнено ще предизвика внима-
нието на изелсдователитефнлолози и ис-
горици. Обширното въведсние, едно при
носно, отделно проучване, както и комсн-
тарите към текста на Историята дават въз-
можност да се изгради цялостна представа 
за личноетта на Акрополит и за истово ι о 
съчиненис. Това спомага за правилното 
разбиране и оценка на Историята като енп-
детелство за политическата ситуация па 
Балканите и в Мала Азия в средата па 
XIII в., косто от своя страна ще стимулира 
бъдещи научни проучвания. Родословните 
схеми на споменатите в Историята пред
ставители па династията на Комнините, 
на наследниците на Алексий III Ангел, па 
Ласкарисите, на Комнин-Дука в Епир и 
на Асеневци, приложените карти на Мала 
Азия и Балканите, егшеъкът на използва-
ните извори и литература, имешшят, пред-
метният и географският индекс, както и 
поместването на коментарите непосред-
ствено след всяка глава допълват пред-
ставата за научния подход на изеледова-
телката, в много отношения спомагат за 
лесното ориентиране в текстовата част и 
превръщат книгата в предпочитана при 
изучавапето па онзи период от историята 
на Византия, наречен „епоха на изгнание". 

Десислава Найденова 
тло-Методиевски научен център ~БАН 
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