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Книгата на Ангел Никонов с първият ця-
лостен опит да се разкрият източницитс, 
съдържанието и еволгоцията на основните 
политически идеи, доминиращи в българ-
ското общество в периода от приемането 
на християнството (864 г.) до завладява-
нсто на Източна България от византий-
ския император Иоан Цимисхий (971 г.) -
времето, когато в българската държава се 
създава един нов кулгурсн и политически 
модел, довел до превръщането й от ези-
ческо ханство в християнско царство. Те-
мата на монографията е избрана сполуч-
ливо не само защото отговаря на нуждите 
да бъдат обобщени и систематизирани 
патрупани те досега знания при анализи-
рането на различии аспекти от разглеж-
даната проблематика, но и защото поставя 
формирането на имперската идея в кон
текста на старобъл rap ските оригинални и 
цреводни книжовнн паметпици от тази 
апоха, осмисляйки иовите текстови и ези-
<ови данни при тяхното проучване - не-
цо, което не е правено досега. 

Книгата се съетои от увод, четири глави, 
)езюме на английски език, списъци на из-
юлзваните извори, литература и съкра-
цения. В Увода(с. 11-26) се обосновава 
ктуалноетта на изелсдваната проблсма-
ика, посочват се целите и задачите, конто 
и поставя авторы, представени са на-
ратко и по-важни ге проучвания на редица 

български медиевисти, поевстсни на от-
делни въпроси, намерили място в моно
графията. 

В първа глава (с. 29-38) се разглеждат 
източниците, основните черти иеволго
цията на държавно-политическия модел 
на езическа България до средата на IX в. 
Проучването на тези въпроси с обосно
вано с оглед на факта, че именно придьр-
жането към собствените политически тра
диции, наложили се в България през пър-
вите десетилетия на IX в., генетично свър-
зани с тюркско-алтайския имперски мо
дел, определя спсцифичната рецепция на 
византийската държавна доктрина и кул-
тура в страната след покръстването. Осо
бен интерес представляват наблюденията 
на А. Николов върху употребата на тит-
лата „хаган" енрямо българските владе
тели в някои средновековни текстове 
(Сказание на пророк Исайя и Български 
апокрифен летопис) и нейното функцио-
ниране в славянската книжовна традиция 
(Кратко житие на Константин-Кирил Фи
лософ и Повесть временных лет), което е 
убягнало от вниманието на доесгашните 
исследователи. Според автора възприема-
нето на тази титла би могло да се свърже 
с разгрома на аварите от хан Крум около 
803-805 г., когато българският хан триум-
фира над един хаган, тъй като идемте за 
легитимноетта на влаетта и translatio im-
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perii ca неразделна част от политическите 
традиции на тюркско-алтайските народи 
(с. 34-36). 

Глава втора (с. 41-112) е посветена на 
политическите и идеологическите аспекти 
на християнизацията на България през уп-
равлението на княз Борис I-Михаил, обо-
собени в няколко параграфа. В първия от 
тях „Князът и Църквата: християнизацията 
на България в контекста на взаимоотно-
шенията между Борис I-Михаил, Констан-
тинопол и Рим през втората половина на 
IX в." авторът представя събитията от 
българската история в периода 864-870 г. 
като подчинени на стремежа на Борис I-
Михаил да запази у българите убеждение-
то, че и след приемането на християнст-
вото авторитетът и могъществото на тех-
ния господар, който олицетворява суве
ренитета и независимостта на държавата, 
остават ненакърнени и той няма да допус-
не в страната да се установи двувластие 
между него и духовните ми сии на Рим и 
Константинопол. Показано е, че в контак-
тите с Константинопол и Рим през 866-
870 г. централна роля играе възгледът, че 
на българския владетел принадлежи во-
дещата роля при институционалното из-
граждане на Българската църква. В кон
текста на поддържаната от Борис 1-Ми-
хаил политическа линия за пръв път вни
мание е обърнато на факта, че победата 
над езическия бунт в страната е отбелязана 
още в края на IX в. в календара на Бъл
гарската църква под датата 28 март като 
важен християнски празник. Това според 
изследователя може да се отдаде на „спе-
циалната грижа на Църквата да утвърди в 
съзнанието на новопокръстения народ 
чрез специални ежегодни литургични 
практики идеята за светостта и специал-
ната историческа роля на княза-покръс-
тител" (с. 48). Интерес представлява ста-
новището, че „прекратяването на култо-
вите практики в памет на езическите пред-
ци през 864 г. и опитът на византийските 
мисионери да изтрият дори спомена за 
тях накърнява сериозно авторитета на Бо
рис I-Михаил в очите на неговите пода-
ници и вероятно става един от поводите 
за избухването на антихристиянския бунт 

през 866 г." (с. 54). Като един от приносите 
на рецензираната книга трябва да се по-
сочи и специалното място, което А. Ни-
колов отделя на съдържащото се във Фул-
денските анали сведение за наложеното 
от Борис I-Михаил всенародно покаяние, 
тридневен пост и колективен молебен във 
връзка с унгарското нашествие в България 
през 895-896 г. Доколкото владетелят е 
този, който налага покаяние и пост, прак
тика добре засвидетелствана във Франк-
ската империя, авторът е склонен да прие
ме, че този разказ е един от малкото дос-
товерни източници за влиянието на Запада 
върху религиозно-политическите концеп
ции в Плиска след покръстването (с. 56). 
Не може да се каже обаче категорично 
дали практиката да се организират литии 
се разпространява в средновековна Бъл
гария под влияние на източната или за-
падната литургична традиция. Славян-
ските чинове не се различават сыцествено 
от византийските първообрази и следват 
триделната структура на гръцките литий-
ни шествия1. Самата практика да се орга
низират масови процесии придобива оби-
чаен характер за Римската църква през 
VI в. вследствие на византийското влия
ние2. Налагането на покаяние, пост и ко-
лективни молебени в критични за държа
вата моменти от страна на владетеля мо
же да се разглежда не като намеса в делата 
на Църквата, както смята А. Николов (с. 
55-56), а по-скоро във връзка с идеята за 
императорското благочестие и като част 
от царското свещенство, чиято основна 
задача е общото благо, което се разбира 
като спасение на душата. Затова и сам вла
детелят трябва да се уподобява в своите 
дела на Бога чрез благочестие, милосър-
дие, умереност, снизходителност, човеко-

' К р а с н о с е л ц е в , Н. О. О некоторых 
церковных службах и обрядах, ныне неупот-
ребляющихся. - Православный собеседник, 
1, 1887,26-80. 

2 В а 1 d о v i п, J. The Urban Character of 
Christian Worship. The Origins, Development, 
and Meaning of Stational Liturgy (= Orientalia 
Christiana Analecta, 228). Roma, 1987,158-166. 
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любие, справедливое - един модел на 
поведение, следван и от Борис 1-Михаил 
през следващите години на неговото уп
равление, както посочва авторът (с. 61 -
62). Така идеята, че могыцеството на бъл-
гарската държава и съвършеното благо
честие на нейния владетел са достатьчно 
основание новопокръстеният народ да се 
сдобие с напълно независима църковна 
организация,оглавявана от патриарх, се 
превръща в един от централните елементи 
на българската политическа мисъл през 
следващите десетилетия. 

С оглед изграждането на нова държав-
но-политическа идеология в Българската 
държава след покръстването особено зна
чение има и въпросът за преосмислянето 
на византиноцентричната иерархия на 
властта в ранносредновековна Европа и 
прехвърлянето на титуларното достоин
ство „император на римляните" от визан-
тийските василевси към франкските им-
ператори, на което е посветен вторият па
раграф на главата „Проблемът за импе-
раторското достоинство във взаимоотно-
шенията между Запада и Византия като 
фактор в развитието на българската по
литическа мисъл през втората половина 
на IX в.". Тук са разгледани и събитията 
около учредяването на Българската архие-
пископия под юрисдикцията на Констан-
тинопол през 870 г. в контекста на визан-
тийската реконкиста в Далмация и на 
опита за изграждане на съюз между Ва
силий I и Людовик II за общи действия 
срещу арабите в Южна Италия. Заслужава 
да се отбележи изказанатахипотеза за пос-
тигането на някакво тайно споразумение 
през втората половина на 869 - началото 
на 870 г. между България и Византия за 
разфаничаване сферите на тяхната военна 
експанзия и политическо влияние в запад-
ните предели на Балканския полуостров, 
последвано от военната кампания на 
Борис 1-Михаил срещу сърбите (с. 75). 

Както убсдително е показал авторът в 
третия параграф на първа глава „Визан
тийската имперска идея и владетелската 
пропаганда през управлението на Васи
лий I (867-886)" (с. 83-96), основна роля 
при изграждането на българската поли

тическа доктрина и най-вече на Симео-
новата имперска идея изиграват особе-
ностите на византийската политическа 
теория и владетелската пропаганда на Ва
силий I, конто несъмнено бъдещият бъл-
гарски княз е имал възможност да опознае 
по време на своето обучение в Констан-
тинопол. Посочени са паралели в привет-
стването на владетеля като „нов Давид" 
и „нов Моисей", създаването на фиктивни 
генеалогии, представящи управляващата 
династия като пряк потомък на древнитс 
владетелски родове, използваните епитети 
в официалната титулатура, изграждането 
на Симеоновата Златна нова църква, но-
вите идсйни тенденции във формирансто 
на портрета на „идеалния император", в 
които водещо място заемат образова-
ността и интелектуалната активност. Като 
поддържане на прокарваната от Васи
лий I династическа идеология е разгледано 
и замонашването на Симеон. 

Важен елсмент от политическата докт
рина на българските владетели през раз-
глеждания период е представата за бъл-
гарите като велик и богоизбран народ с 
висока историческа мисия. На заражда-
нето на тази идея след 886 г. в Плиска с 
превръщането на България в център на 
славянската просвета е посветен послед-
ният параграф „Политико-религиозни ас
пекта на дейността на Методиевите уче-
ници в България (886-893)" (с. 96 -112). 
Анализирана е застъпената в простран-
ните жития на Кирил и Метод и й рели-
гиозно-политическа концепция за човеш-
ката история, според която „в субект на 
световната история се превръщат наро
дите, приели християнската вяра, измежду 
които Бог избира християнскитс царе; 
единството на християнското царство сле-
доватслно не се свежда до унищожа-
ването на всички „етнически държави" и 
подчиняването им на една-единствена 
земна империя - разбиране, залегнало в 
основите на византийската политическа 
идеология" (с. 100). Като ярък израз за спе-
циалното положение на българите сред 
славянските народи и в целия християнски 
свят за пръв път внимание е отделено на 
поместването на тяхното име непосред-
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ствено след Рим и гърците в списъка на 
народите и страните в създаденото в края 
на IX в. в кръга на Методиевите ученици 
„Слово о похвале Богородице Кирилла 
Философа". Отглас от новите идейни тен
денции е потърсен в съчинението на Чер
норизец Храбър „За буквите". „В кон
текста на своята завоалирана антивизан-
тийска полемика книжовникът изтъква и 
първенството на българската държава 
сред славянските страни, като поставя 
княз Борис I-Михаил непосредствено след 
Михаил III и преди владетелите на Мо
равия и Блатненското княжество" (с. 111 — 
112). 

Третата глава на книгата (с. 115-230) 
проследява изграждането и утвърждава-
нето на българската царска институция в 
контекста на идеологическото, военно-
политическото и културното съперниче-
ство между България и Византия през уп
равление™ на Симеон I и е разделена на 
три параграфа. В първия - „Църковно-на-
родният събор от 893 г. и проблемът за 
легитимирането на Симеон I като законен 
наследник на българския престол", са ана-
лизирани обстоятелствата около детро-
нирането на княз Владимир и свикването 
на църковно-народен събор, който утвър-
ждава избора на Симеон I. Може да се 
съгласим с изказаната от автора хипотеза, 
че една от целите на събора вероятно е 
била освобождаването на Симеон от не-
говия монашески обет - един безпреце-
дентен акт, който поставя пред преслав-
ските дворцови „идеолози" и писатели за-
дачата да изградят и наложат в общест-
веното съзнание идеята за съвършеното 
благочестие на българския владетел (с. 
121). Разгледано е и предположението, че 
съборът от 893 г. е узаконил възможността 
властта да преминава не само от баща 
към син, но и от брат на брат - една прак
тика, засвидетелствана в Шестоднева на 
Иоан Екзарх. Трябва да се отбележи из-
водът на автора, че старобългарският пи-
сател помества сведението за династи-
ческите традиции на българите, за да ги 
представи като наследници на поли
тически традиции, конто възхождат към 
богоизбрания цар Давид и към древните 

царства на Лидия и Персия, а също и за 
да подчертае владетелската легитимност 
на Симеон I в контекста на обтегнатите 
взаимоотношения между България и Ви
зантия (с. 123). 

Вторият раздел на главата „Развитие и 
характер на взаимоотношенията между 
България и Византия (893-927)" е посветен 
на българско-византийските политически 
отношения. За разлика от господстващите 
досега становища в българската историо
графия авторът разглежда политиката на 
Симеон I спрямо Византия не толкова 
като резултат от действията на един аг-
ресивно настроен съсед, целящ унищо-
жаването на империята, колкото като плод 
на стремежа на българския владетел да 
покаже на своите поданици, че е готов да 
се изправи срещу Византия, ако тя наруши 
интересите на неговия народ или посегне 
на собствения му политически статут. Ос-
вен на своите собствени наблюдения, под-
крепени с подробен анализ на изворовия 
материал, в тази своя оценка А. Николов 
се основава и на изследванията на анг-
лийския медиевист Джонатан Шепърд, с 
което ги прави достояние за българската 
медиевистика. По отношение на събитията 
от 913 г. и на въпроса за признаването на 
Симеон I като василевс (цар) на българите 
авторът убедително защитава тезата, че 
ритуалът, извършен от константинопол-
ския патриарх Николай Мистик при сре-
щата му с българския владетел във воен-
ния лагер на Хебдомон, трябва да се 
приеме като една своеобразна корона-
ционна церемония. Сред привлечените 
доказателства в подкрепа на това стано
вище трябва да се подчертае тенденциоз-
ният характер на византийските извори, 
особеностите на славянския превод на 
хрониката на Симеон Логотет, на преда-
ването на термина епириптарион от ста-
робългарските книжовници, както и съ-
ществуващата във Византия практика да 
бъдат изпращани пурпурни епириптарии 
на видни и могыци чужди владетели. Ка-
тастрофалният разгром на византийската 
армия при Ахелой на 20.VIII.917 г. поставя 
началото на нов период в развитието на 
българо-византийските отношения. По 
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това време Симеон I вече смята, че е из
бран от Бога да заеме визан тийския прес
тол. През следващите години българският 
цар подлага империята на постоянна воен-
на заплаха, отхвърля коронацията на Ро
ман Лакапин, самопровъзгласява се за ва-
силевс на българите и ромеите. 

Следващият параграф на трета глава -
„Имперската идея на Симеон I в контекс
та па старобългарските оригинални и пре-
водни книжовни паметници от епохата на 
Златния век" (с. 151 -230), има изцяло при
носен характер. НоваторсТси е подходът 
на автора към оригиналните и преводните 
съчинения от епохата на Златния век като 
източници за разкриване същноетта на 
формираната в България имперска док
трина и за това как се копират и транс-
формират в българска среда библейските 
и византийските идеологически образци 
и модели. Обобщени са новите данни от 
проучвансто на езика и ръкописната тра
диция на разглежданите паметници. Въз 
основа на съпоставка на отделни преписи 
е предаден в оригинал и превод на ново-
български текстът на анализираните в кни-
гата пасажи от кратката и пълната ре
дакция на Златоструй. 

За да постигне целта си - да представи 
съзряването на двете централни идеи, кои-
то доминират в политическата мисъл през 
епохата на Златния век; за българското 
царство, чрез което българите следва да 
засмат своето заслужено високо място в 
семейството на християнските народи; за 
Симеон I като въплъщение на идеала за 
съвършения цар-философ, избран от Бога 
да поеме влаетта над Ромейската империя 
(с. 157) - А. Николов подбира оригинални 
и преводни текстове, конто свидетелстват 
за политическите и идеологическите из
мерения на старобългарските автори в 
контекста на световната история. Спе-
циално внимание е отделено на Именника 
на българските ханове и на неговата текс-
това история, на споменаването на гибелта 
на византийския император Никифор I от 
Константин Преславски в Историкии, 
както и на старобългарския превод на хро-
никата на Иоан Малала. Наблюдснията 
на А. Николов му дават основание да на-
нрави извода, че прсславските книжовници 

се обръщат към историческите съчинения, 
с цел да подчертаят древния произход на 
българския народ и устойчивоетта на не-
говите държавно-политически традиции, 
чието съхраняване укрепва авторитета на 
владетелската институция и позволява на 
българската държава да запази своята не-
зависимост. Интересна е констатацията на 
автора за съществуващото сходство меж
ду владетелския списък на лангобардски-
те крале, поместен от крал Ротари в него-
вия едикт от 643 г., и Именника, но едва 
ли може да се приеме съе сигурност, че 
това е резултат от това, че Борис 1-Михаил 
е познавал съдържанието на някакъв сбор
ник с лангобардските закони, изпратен му 
от папа Николай V. 

Представата за влаетта и царското дос
тоинство е намерила според А. Николов 
отражение в Златоструй, съетавен от са-
мия Симеон с оглед учението за божеет-
вения произход на влаетта и парадигмите 
на владетелско поведение: старозаветните 
царе и римските императори, сред конто 
изпъкна образът на законодателя Моисей, 
отношенията между свещенството и цар-

5 Мненисто за изпращането на подобен 
сборник в България като отговор на молбата 
на българския владетел да получи „светски 
закони" е изразено за пръв път от М. Конрат 
(С о n r a t, M. Romisches Recht bei Papst 
Nikolaus I. - In: Ncues Archiv der Gesclischaft 
ftir altere deutsche Geschichtskunde zur Befor-
derung eincr Gesammtausgabe der Quellen-
schriften deutscher Geschichten des Mittclalters. 
Bd. 36. Hannover-Leipzig, 1911, 719-727). To e 
възприето и от издателя на „Отговорите" Е. 
Перелс (Nicolai I papae epistolae. Ed. E. Perels. 
- In: Monumenta Germaniae Historica. Epis
tolae, VI (= Epistolae Karolini Acvi, 4). Berotini, 
1925, Ep. № 99, p. 575, 5), на чието изеледване 
се оиира А. Николов. Хипотезата за лан
гобардските закони, донесени от напеките 
пратсници на Борис I-Михаил, е подложена 
на критика от Б. Парадизи (Р а г a d i s i, В. II 
Diritto Romano ncll'alto medioevo, le epistole di 
Nicola I e un'ipotesi del Conrat. - Studia Graiiana, 
11, 1967, 209-251). Неговото становище с ог
лед на мроучванията на традицията на за-
падноевропейското средновсковно право и 
неговата връзка с римското законодателство 
изглежда по-убедително. 
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ството. В този контекст е поставен и проб-
лемът за възвеличаването на Симеон I в 
Шестоднев на Иоан Екзарх. Авторът ана-
лизира въпроса как Иоан Екзарх подбира 
и преработва своите гръцки източници с 
оглед преосмислянето в „императорски" 
дух на ролята на владетеля в обществото. 
Специално внимание е отделено на опи-
санието на княза, неговите боляри и 
владетелския дворец, поместено в нача-
лото на книга шеста, която разглежда ро
лята на човека в създадения от Бога свят 
преди грехопадението. 

Важно място за изясняването на фор-
миращата се нова политическа концепция 
в Българската държава през IX-X в. има 
и въпросът за отношението на българите 
спрямо Византия в контекста на възгледа 
за редуването на световните царства и 
идеята за есхатологичната мисия на Рим-
ската империя, което А. Николов разкрива 
с оглед на това, какви правила спазват пре-
славските книжовници при превода от 
гръцки на свързаната с Византия държав-
но-политическа и етническа терминоло
гия и как осмислят понятията „Римско цар
ство", „цар на римляните", „римляни". 

Като източник на представата за идеал-
ния цар в Преслав през управлението на 
Симеон I авторът разглежда старобългар-
ския превод на Изложението на поучи-
телните глави към император Юстиниан 
от дякон Агапит като източник на пред
ставата за идеалния цар в Преслав през 
управлението на Симеон I. Създаването 
на този превод според А. Николов следва 
да се разглежда като елемент на една про-
пагандна политика, която цели да утвърди 
в съзнанието на българите представата за 
вселенското значение и същност на въз-
приетата от техния владетел титла. 

Глава четвърта (с. 233-287) разглежда 
основните фактори и насоки в развитието 
на българската политическа мисъл от 
смъртта на цар Симеон I до завладяването 
на Източна България от император Иоан 
Цимисхий. В първия параграф - „Поли
тически и идеологически измерения на 
българо-византийските отношения в кон
текста на мирния договор от 927 г." (с. 
233-239), авторът анализира сключения 

между България и Византия мирен дого
вор през 927 г. с оглед признаването на 
българската държава като равностойна на 
империята суверенна държава, което на-
мира отражение в двете емисии молив-
довули, върху конто цар Петър и царица 
Мария-Ирина са изобразени един до друг 
- едно свидетелство за стремежа на бъл
гарския владетел да подчертае легитим-
ния характер на своята царска титла. 
Обърнато е внимание и на значението на 
договора в утвърждаването на водената 
от Роман Лакапин собствена династическа 
политика. Във втория параграф -„Визан-
тинизация" или „студен мир"? Развитие 
и характер на българо-византийските от
ношения през периода 927 - 963 г." (с. 240-
245), убедително е доказано, че настъпи-
лото изостряне на българо-византийските 
отношения след 931 г. се дължи не на влия-
нието на царицата гъркиня и „нейния ан
тураж", а на династическата криза и на 
отслабналия военен потенциал на Бълга
рия. 

Особено важни са наблюденията на ав
тора в третия раздел „Учител на право-
славието": владетелската пропаганда и 
културната политика на цар Петър в свет-
лината на някои старобългарски произ
ведения" (с. 245-269). Два фактора според 
А. Николов играят съществена роля в 
пропагандната политика на българския 
владетел през този период: напрегната об
становка през първите години от управ
лението на цар Петър, която насочва уси-
лията му към утвърждаването на собст-
вената легитимност и укрепване на не-
говото царско достоинство и разпростра-
нението на богомилската ерес. В основата 
на владетелската си пропаганда цар Петър 
поставя идеята за своето съвършено бла
гочестие като покровител на Българската 
църква и защитник на вярата. Доказа-
телство за това са печатите с легенда „Пе
тър благочестив цар". Косвено свиде
телство за идеологическите тенденции 
представлява посланието на константи-
нополския патриарх Теофилакт до цар Пе
тър, в което българският владетел е пред-
ставен като въплъщение на идеала за 
богонаправляван христолюбив владетел. 
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През този период според автора се съз-
дават и условия за разпространение на 
култа към Борис 1-Михаил. 

В раздела са разгледапи и някои черти 
от дейността на Преславския книжовен 
център, тясно свързани с идейно-полити-
ческите и културните тежнения във вла-
детелския двор. В центьра на направените 
наблюдения е поставен Изборникът от 
1076 г., конто отразява състава на сборник, 
съставен през X в. в Преслав въз основа 
на преводни старобългарски текстове. 
Анализирани са три от поместените в Из
борника от 1076 г. произведения - Поуче
ние към богатите, Слово на някой си ка-
лугер за четенсто на книгите и Слово на 
един баща към нсговия син, конто раз-
криват как съставителят на сборника бо-
рави с достъпните му по-стари текстове, 
за да ги приспособи към нуждите на свое-
то време. За да постигне своите цели, ав-
торът прави съпоставка на всички из
вестии му преписи от разглежданите съ-
чинепия. Установява се, че поместеният 
в Изборника от 1076 г. препис от Поучение 
към богатите не може да се счита за най-
пълсн и близък до първообраза и е включ-
вал и някои други фрагмент, освен досега 
посочените от Д. Буланин и възприети от 
У. Федер, от Изложението на дякон Ага-
пит (целите гл. 24 и гл. 71, части от гл. 38, 
и от гл. 67), Енхейридион на Епиктет (фраг
мент от гл. 40) и Глави за любовта на Мак
сим Изповедник (Първа центурия, гл. 24 
и гл. 49). Сравнението на Слово на един 
баща към неговия син с нсговия първоиз-
точник (първоначална редакция), познат 
по късен сръбски препис от XVI-XVII в., 
дава основание на А. Николов да го ха-
рактеризира като своеобразно владстелско 
огледало - поучение към един бъдсщ цар. 
трансформирано от по-късен редактор в 
назидателно четиво, подходящо за нас
тавление на всички обществени слоеве. 
Тонът на нроизведснието подсказва, че не-
говият автор с царска особа, а неговият 
адресат предстой да бъде удостоен с цар
ска власт. Изследователят допуска, че в 
своя първоначален вид Словото е пред-
ставлявало оригинал но поучение на цар 
(Петър?)към неговия син и наследник (Бо

рис II?). Направените наблюдения дават 
основание на А. Николов да приеме, че в 
първоначалния си вид съетавеният в Прес
лав сборник е бил адресиран към чле-
новете на царското семейство, болярст-
вото и висшето духовенство, а по-късно е 
бил преработен, за да послужи за утвър-
ждаването на нормите на християнския 
морал сред един по-широк читателски 
кръг. 

Последните два параграфа на четвърта 
глава - „Българският синдром" в трудо-
вете на Константин VII Багренородни: за-
раждане и теоретична обосновка на визан-
тийската идея за унищожаването на Бъл-
гарското царство в средата на X в." (с. 
269-279) и „Политически упадък на Бъл-
гарското царство: руското нашествие и 
завладяването на Източна България от им
ператор Иоан Цимисхий (968-971)" (с. 
279-287), са посветени на обстоятелствата, 
довели до завладяването на Източна Бъл
гария от Иоан Цимисхий. Макар и да под-
дьржат формални мирни отношения с 
Българското царство, около средата на 
X в. управляващите кръгове на империята 
вече се вглеждат в перспективата за една 
бъдеща завоевателна война спрямо бъл-
гарите. В този смисъл външнополитиче-
ската доктрина на Консатнтин VII се ире-
връща в идеологическа основа за възприе-
тата от Византия след неговата смърт на-
стъпателна политика. 

Книгата на А. Николов предлага един 
нов поглед върху проблемите на полити-
ческата идеология в ранносредновековна 
България. Изследването е изградено въз 
основа на анализ и синтез на информация 
от голяма по обем и разнообразна по съ-
държание българска и чужда научна лите
ратура. Специално трябва да се подчертае 
критичното отношение на автора към из-
воровия материал. Той разглежда източ-
ниците не сами за себе си, а комплексно 
и в контекста на спохата. В изследването 
намират място непубликувани до момента 
евндетелства, други са дадени за пръв път 
в превод на български език. Когато раз
глежда дадсно историческо събитне ав-
торът прилага не само традиционно из-
ползваните в историографията чужди из-
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вори, но и техния славянски превод, в кой-
то търси ключ към разрешаването на ня-
кои спорни моменти и ги обвързва пряко 
със съответния исторически момент. Той 
използва различии преписи на текстовете, 
предлага аргумента за първоначалните че-
тения на базата на текстологически срав
нения и анализ, както на славянските пре-
води, така и на византийските им ориги-
нали. 

Систематизирането на натрупаните до-
сега знания, доброто познаване на из-
точниците, непосредствената работа с го-
лям брой ръкописи дават възможност на 

А. Николов да достигне до важни изводи 
относно трансформацията върху нови ре-
лигиозни, културни и народностни начала 
на оригиналния идеологически модел на 
езическата българска държава. Независи
мо от толкова разнородния изворов мате
риал и обемната библиография, езикът на 
книгата е лек и четивен. 

В заключение може да се каже, че мо-
нографията на А. Николов е едно принос
но изследване, което несъмнено ще про-
вокира вниманието както на специалис-
тите, така и на по-широк кръг читатели. 

Десислава Найденова 
щло-Методиевски научен център - БАН 

100 


