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Георги Н. Николов (София, България)

ЗРЯЛО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АНТИЛАТИНСКАТА РЕЛИГИОЗНА  
ПОЛЕМИКА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

А н г е л  Н и к о л о в. Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата 
литература в България и славянския православен свят (ХI–ХVII в.). София, Фон-
дация „Българско историческо наследство“, 2016. VIII+353 с.+10 ил.

На вниманието на научната общност е 
новата книга на Ангел Николов, доцент 
в Историческия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Тя е продължение на неговите много-
летни занимания по тази тематика, кои-
то намериха израз и в редица публика-
ции1. Темата за антикатолическите съчи-

1 Н и к о л о в, А. „Сказание как Рим отпад-
на от православната вяра“ – една непозната 
късносредновековна инвиктива сре щу Пап-
ството. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-го-
дишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 
2006, 193–201; Н и к о л о в, А. Место и роль 
Болгарии в средневековой полемике пра-
вославного Востока против католического 
Запада (на основе славянских переводных 
и оригинальных текстов ÕI–ÕIV вв.). – В: 
ÕVIII ежегодная богословская конференция 
Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. Т. 1. Москва, 2008, 
123–127; Н и к о л о в, А. Повест полезна 
за латините: паметник на средновековната 

нения в православния свят не е нова, но 
авторът е успял да проникне в дебрите 

славянска полемика срещу католицизма. 
София, 2011; Н и к о л о в, А. К истории 
средневековой южнославянской полемики 
против Папства: „Сказание, как Рим отпал 
от православной веры“. – В: Русское бого-
словие: традиция и современность. Сбор-
ник статьей. Москва, 2011, 123–132; Н и к о- 
л о в, А. Неизвестный памфлет против 
Папства и Брестской унии из библиотеки 
афонского Õиландарского монастыря. – В: 
XXII ежегодная богословская конференция 
Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. Т. 1. Москва, 2012, 
324–328; Н и к о л о в, А., К. С т а н е в. Об-
рядовые уклонения и дурные привычки ла-
тинских еретиков в византийско-славянской 
полемической литературе Средневековья. 
– Studia Ceranea, 4, 2014, 125–139; Н и к о- 
л о в, А. Францисканская миссия в Видине 
(1365–1369). – Във: Власт и моћ. Властела 
Моравске Србиje од 1365. до 1402. године. 
Тематски зборник. Крушевац, 2014, 245–256.
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на все още непроучените антилатински 
творби с полемичен характер в славян-
ския православен свят.

В Предговора (с. VII–VIII) авторът 
посочва изходните точки за досегашни-
те си изследвания: най-ранните южно-
славянски сборници с антилатински 
полемични текстове от втората поло-
вина на ÕIV в., и особено единствени-
ят оцелял старобългарски сборник с та-
кава насоченост – от манастира Плев-
ля в Черна гора (№ 12), както и негови-
ят сръбски „близнак“ от края на ÕIV в. 
Рс 11 от Народната библиотека на Сър-
бия. Предварителните проучвания по-
казват, че най-ранните славянски пре-
води на византийски полемични произ-
ведения са били създадени в български 
книжовни средища на територията на 
Охридската архиепископия през втора-
та половина на ÕI–ÕII в., откъдето са 
се разпространили сред всички оста-
нали славянски православни народи. 
Авторът стига до убеждението, че раз-
глежданите четива във Византия, а от-
тук и в славянските общества, са функ-
ционирали на две нива – богословско и 
пропагандно. В случая богословските 
произведения не са предмет на проучва-
не в книгата на А. Николов.

В Увода (с. 1–3) се отбелязва специ-
фичното място на България в църков-
но-религиозното противопоставяне меж-
ду Цариград и Рим. Още с пристига-
нето и дейността на папската мисия в 
България (866–870 г.) са били поставе-
ни основите на бъдещата яростна анти-
латинска полемика, проявила се в пери-
ода на установяване на Великата схиз-
ма (1054 г.) през ÕIII–ÕIV в. и през 
ÕV–ÕVII в., когато преводът и разпро-
странението на полемични текстове са 
продължили в Сърбия, Влахия, Молдо-
ва и източнославянските земи.

Книгата на А. Николов е структури-
рана в три глави и Приложения. Пър-
вата глава (с. 5–120) „Великата схизма 

(1054 г.) и нейният отзвук сред балкан-
ските славяни“ е разделена на две час-
ти. Първата от тях – „Охридската архи-
епископия между Константинопол и 
Рим“, е посветена на един сравнител-
но малко проучен въпрос. А. Николов 
се спира на някои конкретни прояви в 
църковно-религиозната обредност, кои-
то са станали ябълка на раздора меж-
ду Римската църква и източните патри-
аршии. В полемиката през ÕI в. особе-
но важно и същевременно интересно е 
мяс тото на Българската църква в Ох-
рид. През 1053 г. нейният предстоятел, 
архиепископът на България Лъв Ох-
ридски (1037–1056) изпратил до Йоан, 
епис коп на Трани в Апулия, послание, 
в което критикувал отклоненията на 
Западната църква от установените на 
изток православни практики – приче-
стяването с безквасен хляб, постенето в 
събота, употребата на месо от удушени 
животни и др. Според А. Николов имен-
но това послание е дало ход на събития-
та, довели до Великата схизма през юли 
1054 г. През ÕI в. българите на  няколко 
пъти вдигали големи въстания срещу 
византийската власт, а управляващи-
те в Цариград смазвали бунтовните им 
движения, като използвали западни на-
емници. Това, както и преминаването 
на  кръстоносците от Първия поход и 
на други кръстоносни армии през 1096–
1101 г., а също и второто норманско на-
шествие на Балканите (1107–1108) са 
допринесли много за разгарянето на 
силни антизападни настроения в бъл-
гарските земи. Това е довело до спло-
тяването на българите около религиоз-
ните ценности на Цариградската цър-
ква. А. Николов е обърнал внимание и 
на творчеството на архиепископ Теофи-
лакт (1190 – ок. 1126), който в Простран-
ното житие на св. Климент Охридски 
превръща своите герои Климент, Наум, 
Горазд и техните сподвижници в „непо-
колебими защитници на византийското 



99

православие“. Аргументирано е съжде-
нието на автора, че дори „помирител-
ният тон“ на Теофилакт спрямо „пре-
грешенията на латините“ е симптом, че 
сред българите негативизмът спрямо 
западните християни е напуснал бого-
словската и литургичната област и вече 
се е настанил в битовата сфера на чо-
вешкото общуване. Византийската власт 
се възползвала от това и през втората 
половина на ÕI и първите десетилетия 
на ÕII в. са били изготвени най-ранните 
славянски преводи на византийски ан-
тилатински полемични творби. А. Нико-
лов допуска, че поле на тази дейност са 
били манастирските книжовни центро-
ве около Средец, но също така Охрид и 
Света гора. Така се е оформило първо-
началното ядро на един корпус от сла-
вянски антикатолически текстове, кой-
то постепенно е бил допълван и „обо-
гатяван“ през следващите десетилетия с 
нови произведения на южнославянските 
и руските книжовници (с. 7–22).

Втората част от Първа глава – „Из 
славянското „досие“ на Великата схиз-
ма“, е посветена на някои от най-важ-
ните славянски преводи на византийски 
антилатински текстове:

1. Първо послание на цариградския па-
триарх Михаил Кируларий (1043–1058) 
до антиохийския патриарх Петър III 
(1052–1056) относно причините за Ве-
ликата схизма
Като прави обстоен преглед на досе-
гашните проучвания, А. Николов стига 
до заключението, че славянският пре-
вод е бил извършен директно от съкра-
тена и преработена гръцка версия на 
Посланието, като най-ранните фикса-
ции на превода се отнасят към втората 
половина на ÕIV в. Приложен е списък 
от 12 ръкописа с първоначалния пре-
вод, както и списъци на латинските пре-
грешения (извлечения от текста на пър-
воначалния превод) в три версии, които 
нямат връзка помежду си.

2. Повест полезна за латините 
На това произведение авторът вече по-
свети цяла монография. Тук в сбит вид 
са изложени нейната същност и съдър-
жание и е направен подробен обзор 
на проучванията (от 1829 г. до днес) 
и изданията ѝ в научната и популяр-
ната литература (от 1652 г. до наши 
дни). По-нататък авторът детайлно 
разглежда въпроса за възникването и 
разпространението на Повест полезна 
за латините в ръкописната традиция до 
средата на ÕIV в. Основната теза, защи-
тавана от автора, е, че „произведението 
представлява превод на изгубен гръцки 
оригинал, направен около самото нача-
ло на ÕII в. в българските земи“. Зато-
ва той подробно се спира на нейното 
разпространение сред южните славяни 
(нещо, което никой от досегашните из-
следователи не е направил) и изразява 
мнението, че в периода от началото 
на ÕII до средата на ÕIV в. повестта е 
била използвана при съставянето на ня-
кои твърде значими исторически трудо-
ве. Специално внимание е отделено на 
връзката между Повест полезна за ла-
тините и староруската Повесть времен-
ных лет. А. Николов обръща внимание 
на един важен цитат от руския летопис, 
отнасящ се до първата среща на долно-
дунавските славяни с българите: „При 
славянския народ, за който споменах-
ме, че живеел край Дунава, дойдоха от 
Скития, именно от Õазария, българи-
те и отседнаха край Дунава и бяха на-
силници на славяните“2. Въз основа на 
филологически аргументи, той отхвър-
ля четенето на последните думи и въз-
приема за по-правилен и верен съвре-
менния превод на споменатия израз от 

2 Вж. в рецензираната тук книга на Н и- 
к о л о в, А. Между Рим и Константинопол..., 
65–66 и цитираните издания на „Повесть 
временных лет“ в бел. 162.
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Повесть временных лет в изданието от 
1996 г.: „...и были поселенцами на зем-
ле славян“3. Според А. Николов, съста-
вителят на „Повесть временных лет“ 
е заключил, че българите са уседнали 
сред заварените славянски племена на 
Долния Дунав като техни съжители и 
без да ги угнетяват, за разлика от дру-
ги нашественици като франки и унгар-
ци. Друго важно уточнение е, че при 
съставянето на староруската повест, е 
използвано антилатинското съчинение 
„Слово за немската заблуда, как ги на-
учи Петър Гъгнивия на ерес“, което се 
среща в състава на български, сръбски 
и руски преписи на полемични сборни-
ци от втората половина на ÕIV в. на-
татък. А. Николов смята, че към края на 
ÕI – началото на ÕII в. това Слово вече 
е било познато в Киев. Най-вероятно 
то е попаднало в руските земи чрез по-
средничеството на византийски духов-
ници като част от южнославянски сбор-
ник с полемични текстове, между които 
е била и „Повест полезна за латините“.

Твърде интересни са наблюденията 
на А. Николов по отношение на анти-
латинската „Повест полезна за латини-
те“ и някои старобългарски творби. На 
първо място той се спира на „Българ-
ския апокрифен летопис“. Като посочва 
за сравнение няколко пасажа от двете 
произведения, А. Николов стига до за-
ключението, че от „Повест полезна за 
латините“ в „Българския апокрифен ле-
топис“ са заимствани отделни елемен-
ти: представата за скитския произход 
на българите, негативната характери-
стика за езическите обичаи на скитите 
българи и тяхната враждебност спря-
мо византийската империя. Важно е на-
блюдението на автора, че в началото на 
ÕII в. в Киев и в западните български 
земи се регистрира едновременно би-

3 Пак там, с. 75, бел. 198.

туване на един и същ (при това създа-
ден току-що) полемичен антилатински 
текст. Обяснението на този факт спо-
ред него може да се открие в посредни-
ческата роля на византийската църков-
на власт: „По това време здрави ниш-
ки свързвали Константинопол както с 
подвластните на империята църковни 
области на автономната Охридска ар-
хиепископия „на цяла България“, така и 
с Руската митрополия, чиито предстоя-
тели ромеи упражнявали пряката духов-
на юрисдикция на Константинополска-
та патриаршия в Киев“ (с. 82).

Друга творба, която е била повлияна от 
текста на „Повест полезна за латини те“, 
са българските допълнения към средно-
българския превод на Õрониката на Кон-
стантин Манаси, извършен от бъл гарски 
преводач в средата на ÕIV в.

3. Кратко сказание за латините
Кратко сказание за латините е средно-
вековен славянски превод на аноним-
ния византийски памфлет срещу Рим-
ската църква и западното християнство 
„По какъв начин и защо латините бяха 
отделени от нас и бяха лишени от пър-
венство и махнати от диптисите“. В са-
мото произведение се проследява уста-
новяването на еретическата верска теза, 
че Светият Дух произхожда не само от 
Отца, но и от Сина, както и това, че 
причестяването може да се извършва 
с безквасен хляб. Посочено е, че пър-
вият папа, който тайно възприел до-
бавката Filioque, е Формоза (891–896). 
По-нататък в Сказанието се разказва, 
че по времето на византийския импе-
ратор Василий II Българоубиец (976–
1025) тогавашният цариградски патри-
арх Сергий (1001–1019) заедно с оста-
налите източни патриарси са изхвър-
лили от своите диптиси римския папа, 
който открито изповядвал това ерети-
ческо учение. Анонимният автор завър-
шва своя разказ с думите, че когато „па-
триарх на Константинопол беше Киру-
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ларий, и той също прокле латините, ко-
ито открито станаха еретици“. А. Ни-
колов изяснява, че гръцкият оригинал 
е възникнал през втората половина на 
ÕI в. Що се отнася до славянския пре-
вод, terminus ante quem за неговото въз-
никване е 1262 г., но най-вероятно това 
е станало малко след появата на гръц-
кия текст. Ръкописната традиция на сла-
вянската версия има две разклонения – 
бъл гарско (група А) и сръбско (група В). 
Авторът е направил подробно описание 
на ръкописите от двете групи – група А 
(20 ръкописа) и група В (първи превод 
– 13 ръкописа; втори превод – 3 ръко-
писа). А. Николов е издирил ръкопи-
сите от малко познатия втори превод, 
като приема, че той е бил извършен в 
скрипториите на Света гора. В тази част 
на изследването си българският медие-
вист е поместил и една малка полемич-
на статия „Кратко сказание за латините 
и прозвището на Василий II „Българоу-
биец“4. В нея той оспорва мнението на 
Пол Стивънсън, че въпросното прозви-
ще се е появило едва в края на ÕII в.5 
по време на българското въстание, до-
вело до възобновяването на Българско-
то царство. А. Николов обаче привежда 
още извори, съдържащи характеристи-
ката „Българоубиец“, които „удобно“ 
са пропуснати от П. Стивънсън. Меж-
ду тях е и първият славянски превод на 

4 Вж. и други статии на автора по този 
въпрос: Н и к о л о в, А. Около прозвището 
на Василий II „Българоубиец“.  – В: Õиляда 
години от битката при Беласица и от смъртта 
на цар Самуил (1014–2014). София, 2015, 84–
91; N i k o l o v, A. On Basil II’s cognomen “The 
Bulgar-Slayer”. – In: Европейският югоизток 
през втората половина на Õ – началото на 
ÕI век. История и култура. Международна 
конференция, София, 6–8 октомври 2014 г. 
София, 2015, 578–584.

5 S t e p h e n s o n, P. The legend of Basil the 
Bulgar-Slayer. Cambridge, 2003.

„Кратко сказание за латините“. Логично 
е заключението на А. Николов, че това 
прозвище се е появило и разпространи-
ло в народна среда още в началото на 
ÕI в., но неговата употреба в официал-
ни документи е била ограничена чак до 
края на ÕII в. 

Втората глава (с. 121–171) от книгата 
е онасловена „Антилатинската полеми-
ка и конфесионалното противопоставя-
не между православие и католицизъм в 
средновековна България (ÕIII–ÕIV в.)“. 
Тя се състои от три части и в тях са из-
ложени някои най-значими прояви на 
православно-католическия сблъсък в 
сфе рата на книжовността, на битовото 
всекидневие и на политико-църковните 
отношения. В първата част „Полемич-
ната литература в България в светли-
ната на един търновски антилатински 
сборник от 60-те години на ÕIV в.“ ста-
ва дума за набор от антилатински дог-
матични текстове, познат по два ръко-
писа („близнаци“) от втората полови-
на на ÕIV в., които възхождат към един 
общ български протограф. Първият 
по-ранен препис датира от 1360–1370 г. 
и е поместен в българския по произход 
ръкопис № 12 на манастира „Св. Бого-
родица“ край град Плевля (дн. в Черна 
гора), л. 256б–306б, а вторият е сръбски 
препис от края на ÕIV в. и се намира в 
ръкопис № 11 на Народната библиоте-
ка на Сърбия в Белград, л. 13а–53б. А. 
Николов детайлно е проучил състава на 
двата ръкописа. Неговият краен извод 
е, че ядрото на този антилатински сбор-
ник се е оформило в Търново в периода 
1235–1274 г., като впоследствие са били 
добавени и други творби. Авторът отбе-
лязва като най-характерна особеност на 
сборника присъствието в него на ярки-
те български произведения Кратко жи-
тие на Кирил и Разказ за възстановява-
нето на Българската патриаршия. Във 
втората част „Обредните отклонения и 
лошите навици на латинските еретици 
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във византийско-славянската полемич-
на литература“ са разгледани онези но-
вовъведения в Римската църква, които 
станали предмет на осъждане в право-
славната книжнина. Основоположник на 
този жанр бил цариградският патриарх 
Михаил Кируларий, който в Послание-
то си до антиохийския патриарх Петър 
е поместил и списък с прегрешенията 
на латините: употребата на безквасен 
хляб в евхаристията, консумацията на 
месо от удушени животни, свинска мас 
и нечисти храни, бръсненето на мъжете 
(и по-специално на духовенството), спаз-
ването на пост в събота, безбрачието на 
свещениците, Filioque и др. А. Николов 
се е спрял на два елемента – бръсненето 
на брадите и яденето на нечисти храни. 
Той е привел твърде интересни приме-
ри с обвинения и от двете страни. Едно 
от най-ранните свидетелства за упре-
ците срещу бръсненето на брадите се 
съдържа в писмо на византийските им-
ператори Михаил III (843–867) и Васи-
лий I (867–886) от началото на 867 г., 
което е преразказано от римския папа 
Николай I (858–867) в посланието му до 
епископ Õинкмар Реймски. Любопитно 
е, че архиепископът на Българската църк-
ва в Охрид, Теофилакт, смята бръснене-
то на брадите за грях, но не и за при-
чина да се прекъсне общението с Рим. 
След 1204 г. носенето на брада или ней-
ното бръснене се е превърнало в устой-
чив признак за принадлежност към пра-
вославното или католическото изпове-
дание. А. Николов добавя и текстуални 
примери с обвинения за употребата на 
нечисти животни за храна от западните 
християни: мечки, чакали, бобри, косте-
нурки, жаби, змии, гущери (и гущери-
ци), мишки, врани, корморани и др. Той 
посочва и отражения на средновеков-
ния стереотип, че западните хора ядат 
всякакви нечисти животни и в периода 
ÕIÕ–ÕÕ в. В този смисъл са цитира-
ни съчинения на българските писатели 

Любен Каравелов (1834–1879), Добри 
Немиров (1882–1945), Йордан Йовков 
(1880–1937). Именно на това място из-
следването придобива широк интерди-
сциплинарен характер. Авторът е при-
вел интригуващи сведения от областта 
на археологията и етнологията. Привле-
чени са археологически свидетелства за 
употреба на костенурче месо за храна 
в някои български селища. По-специ-
ално за селищата край с. Дядово (Но-
возагорско) и с. Крум (Димитровград-
ско) обяснението е, че тук са пребива-
вали западни наемници, а наред с тях 
са проникнали групи от печенеги и дру-
ги степни номади (с. 156–157). Запад-
ните пътешественици от ÕVI–ÕVIII в. 
са били учудени от факта, че местното 
балканско население не яде нито едри-
те черноморски, нито сухоземните ко-
стенурки. За разлика от него български-
те католици от Пловдивско от ÕVII в. и 
до днес използват костенурки в меню-
то си, поради което православните бъл- 
гари ги наричали „желвари“, т.е. „ко-
стенуркоядци“ (с. 158). А. Николов за-
ключава, че анализираните примери за 
„битовизация на религиозната полеми-
ка и на изграждане на негативни стерео-
типни представи“ за католическия свят 
са били обусловени от стремежа на пра-
вославното общество да укрепи своята 
етно-религиозна идентичност. Третата 
част на тази глава – „Унгарската окупа-
ция на Видин през 1365–1369 г. и опитът 
да бъде наложен католицизмът сред 
местното българско население“, е по-
светена на най-масовото покатоличване 
на българи през Средновековието. Тук 
А. Николов очертава основните събития 
в периода 1365–1369 г. и коментира ня-
кои спорни въпроси. Като цитира един 
пасаж от беседата на бившия византий-
ски император Йоан Кантакузин (1347–
1354; † 1383) – вече замонашен под име-
то Йоасаф – с папския легат Павел, 
състояла се в Цариград през 1367 г., ав-
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торът доказва, че видинският цар Иван 
Срацимир (1356–1396) е бил насилстве-
но покатоличен, и отхвърля опита на 
Джоузеф Джил да оспори този факт (с. 
161). По-нататък той разглежда пока-
толичването на населението на Видин-
ското царство от монаси и проповед-
ници от Босненския викариат на Фран-
цисканския орден: в продължение на 
50 дни осем францисканци покръстили 
над двеста хиляди души, което нямало 
дори една трета от населението на това 
царство. А. Николов изказва основател-
ни съмнения за бързото и ненасилстве-
но налагане на католицизма в северо-
западните български земи (с. 162–164). 
Напротив, насилствените действия на 
босненските францисканци в унгарската 
експедиция породили у местното бъл- 
гарско население ожесточение и нена-
вист към чуждоземните монаси6. Затова 
по време на освободителните действия 
за освобождението на Видин от унгар-
ска власт, започнали през февруари 
1369 г. с нападение на войската, водена 
от влашкия воевода Владислав Влайку 
Басараб (1364–1377), местните бълга-
ри преследвали францисканците. Пети-
ма от францисканските монаси успели 
да избягат, а други пет били заловени и 
убити край брега на р. Дунав. Впослед-
ствие петимата убити минорити били 
канонизирани за мъченици от Римската 

6 Добре би било на това място да се цитира 
приписката от пергаментен апостол, в която 
е отразена мъката от унгарските насилия над 
българското население във Видин: „Написа 
тази книжка многогрешният и несмислен по 
ум Драган заедно с брат си Райко в дните, 
когато унгарците владееха Видин. И голяма 
мъка беше за народа по това време“ – вж.  
И в а н о в, Й. Български старини из 
Македония. София, 1931, с. 276; Д у й ч е в, Ив. 
Из старата българска книжнина. II. Книжовни 
и исторически паметници от Второто бъл-
гарско царство. София, 1944, с. 172.

църква. А. Николов подробно се спира 
на разказа (passio) за видинските мъче-
ници, като е издирил различните него-
ви редакции и е подложил на критичен 
анализ съдържащите се в него сведе-
ния. През следващите столетия памет-
та на избитите францисканци се отбе-
лязвала от техния орден на 12 февруари. 
Авторът търси закономерност във фак-
та, че през ÕVII в. именно северозапад-
ните български предели станали опор-
на точка на възобновената римска про-
паганда. Логичен е изводът, че събити-
ята от „1365–1369 г. са раздухали тлее-
щия сред православните българи нега-
тивизъм както спрямо унгарските наше-
ственици, така и към Западната църква 
като цяло. Случайно или не, най-старите 
съхранени до днес български и сръбски 
копия на антилатински сборници произ-
хождат именно от този период и самата 
им поява би могла да се разглежда като 
закономерен отговор на опита за насил-
ствено разпространение на католицизма 
сред балканските славяни“ (с. 166–171).

Третата глава от книгата (с. 173–198) 
е под наслов „Славянската антикатоли-
ческа литература през ÕV–ÕVII в.: пре-
осмисляне и трансформация на средно-
вековната полемична традиция“. Тя се 
състои от две части, посветени на две 
късни антилатински произведения. В 
първата част – „Сказание как Рим от-
падна от православната вяра: една не-
позната късносредновековна инвекти-
ва срещу Папството“, е представено са-
мото произведение. То е познато по три 
преписа и е било създадено през ÕV – на-
чалото на ÕVI в. от анонимен автор в за-
падните български предели. А. Николов 
е установил изворите за възникването на 
Сказанието. Той отбелязва наличието на 
италиански и турски лексикални елемен-
ти от разговорната реч в него (майстор, 
берберин, икиндия). В разглежданото 
произведение се наблюдава тенденция 
към последователно елементаризиране 
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на православната полемика срещу като-
лицизма в плоскостта на приказно-фолк-
лорната образност. Сказанието е инте-
ресно свидетелство за взаимодействие-
то между писмената култура и устната 
традиция на южните славяни през една 
епоха, когато възможностите на право-
славната църква да упражнява системен 
контрол върху литературната продук-
ция са били силно ограничени. А. Ни-
колов установява един важен факт: бъл- 
гарският католически прелат Петър Бог-
дан Бакшев (1601–1674) е заимствал от 
Сказанието разказа за обръсването на 
папската златна брада и го е поместил 
в своето „Описание на царство Бъл- 
гария“ от 1640 г. (с. 175–184). Втората 
част от тази последна глава е „Сказа-
ние за нечестивите папи: непубликуван 
памфлет от ÕVII в. срещу Папството и 
Брестката уния от библиотеката на Õи-
лендарския манастир“. В него авторът 
е подирил отражението в балканските 
земи на сключената през 1596 г. меж-
ду подвластното на Цариградската па-
триаршия западноруско духовенство и 
Римската църква. Предмет на изследва-
не в тази част от книгата е сборник-кон-
волют № 189 от светогорския манастир 
Õилендар. Именно в него е поместен 
текст от ÕVII в., в който се съдържа и 
„Сказанието за нечестивите папи“. То от 
своя страна е съставено от две обособе-
ни части. В първата са изброени в хаоти-
чен порядък 46 римски папи и са изре-
дени техните нововъведения в живота на 
църквата и забавни епизоди от живота на 
Папството. Така например именно тук е 
изложено любимото на протестантски-
те и православните полемисти от ÕVI–
ÕVII в. предание за фантастичния папа 
жена Йоан VIII, който уж родил на пу-
блично място някъде между Колизея и 
църквата „Сан Клементе“. Втората част 
е посветена на подготовката и сключва-
нето на Брестката уния. Тук са разказа-

ни случки, в които става дума за лука-
ви обещания, фалшиви документи и т.н. 
А. Николов е положил усилия да издири 
източниците на това непроучвано досега 
Сказание. Става дума за произведение с 
католически произход, което на няколко 
пъти е било превеждано в полскопроте-
стантска, украинска и молдавска среда. 
Неясно остава как то е попаднало в би-
блиотеката на Õилендарския манастир.

В Заключението (с. 197–198) А. Нико-
лов обобщава наблюденията си от про-
учването на горепосочените литера-
турни произведения. Според него клю-
чова роля за цялото изследване е изи-
грал най-старият български сборник с 
антилатински текстове – Плевля № 12: 
заедно със своя „близнак“ НБС Рс 11 
той представлява любопитно свиде-
телство за преантологизирането през 
ÕIII–ÕIV в. на по-старите колекции от 
полемични произведения чрез допълва-
нето им с нови преводни и оригинални 
творби, някои от които имат подчерта-
но български характер и отразяват важ-
ното място на антикатолическата про-
паганда в политиката на търновските 
царе след възобновяването на Българ-
ската патриаршия през 1235 г. Авторът 
допълва, че редица от нападките срещу 
латинските еретици нямат богословски 
характер, а отразяват твърде устойчи-
вите негативни етнокултурни стереоти-
пи, характерни за византийско-славян-
ския православен свят.

В края на книгата се намират Прило-
жения (с. 199–294). С присъщата за ав-
тора прилежност и акрибичност тук са 
поместени научни издания на изслед-
ваните в монографията творби. Пове-
чето от тях се публикуват за пръв път 
в този вид и несъмнено ще послужат за 
отправна точка за бъдещи проучвания 
по проблемите за антилатинската по-
лемика. Публикувани са следните текс-
тове:
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I. Славянски превод на „Първото по-
слание на константинополския патри-
арх Михаил Кируларий до антиохий-
ския патриарх Петър III“ (1. Първо-
начален превод. Текст: Дечани № 75, 
л. 300б–302; 2. Списъци на латинските 
прегрешения, версия А: Сказание вкрат-
це за латинските ереси. Текст: Плевля 
№ 12, л. 273б–275).

II. „Повест полезна за латините“ (1. 
Първоначална редакция. Група А. Ос-
новен текст: Плевля № 12, л. 256б–260б и 
разночетения; Първоначална редакция. 
Група В. Основен текст: BAR Sl. № 636, 
л. 232–247 и разночетения; 2. Интер-
полирана редакция: Õилендар № 469, 
л. 251–259б; 3. Съкратена редакция. Ос-
новен текст: Дечани № 102, л. 236б–243б 
и разночетения; 4. Контаминирана ре-
дакция на Владислав Граматик: ОГНБ 
– Одеса, № III/111 л. 25б–32б; 5. Препис 
на Йордан Õаджиконстантинов-Джи-
нот (фрагмент); 6. Новобългарски пре-
вод на „Повест полезна за латините“ по 
препис Плевля № 12). 

III. „Кратко сказание за латините“  
(1. Първи превод: Група А. Основен 
текст: Плевля № 12, л. 283–285 и разно-
четения; Първи превод: Група В. Текст: 
Дечани № 75, л. 299б–300б; 2. Втори пре-
вод. Основен текст: Õилендар № 466, 
л. 211–217б и разночетения). 

IV. „Изповедание на римския папа 
Григорий IÕ“ (Текст: Плевля № 12, 
л. 275–275б и разночетения). 

V. „Разказ за възстановяването на Бъл - 
гарската патриаршия през 1235 г.“ (Ос-
новен текст: Плевля № 12, л. 288–289 и 
разночетения). 

VI. „Сказание как Рим отпадна от 
православната вяра“ (Текст: ЦИАИ 
№ 1161, л. 62–69б). 

VII. „Сказание за нечестивите папи“ 
(Текст: Õилендар № 189, л. 206–215б).

Изрядно публикуваните старобългар-
ски текстове със скрупульозно посоче-
ните разночетения са гаранция, че тях-
ното издание ще бъде за дълго време 
обект на цитиране от изследователите 
на антилатинската полемика в славян-
ския свят.

Справочният апарат, поместен в края 
на книгата, значително улеснява рабо-
тата на читателите и въобще на специ-
алистите в тази област. Той съдържа: 
Списък на използваните съкращения  
(с. 295–297), Библиография – извори ли-
тература (с. 299–336), Индекс на ръко-
писите (с. 337–340), Показалец на лич-
ните имена и топонимите (с. 341–348) и 
резюме на английски език (с. 349–353).

Някои малки, несъществени бележ-
ки: на с. 44 изразът от втория пасаж „за 
сметка“ е повторен два пъти (очевидна 
компютърно-печатна грешка); на с. 171 
(трети ред от долу на горе) вместо „са-
мата им поява би могли“, трябва да се 
чете „самата им поява би могла“. Към 
списъка на литературата в библиогра-
фията за пълнота би могло да се до-
бави и по-новото изследване на Васил 
Гюзелев (Три етюда върху българския  
ÕIV век. София, 2009).

Книгата на Ангел Николов има ин-
тердисциплинарен характер. В нея са 
приложени методите на историческия 
анализ и синтез, на текстологията, линг-
вистиката и палеографията, на архео-
логията и етнологията. Изложението 
е структурирано на тематично-хроно-
логичен принцип и показва един пред-
варителен замисъл, следван от автора. 
Научният апарат е използван съобраз-
но утвърдените изисквания и е свиде-
телство за висок изследователски про-
фесионализъм. Езикът е ясен и четивен, 
а като цяло текстът е увлекателно напи-
сан и е достъпен както за специалисти, 
така и за по-широк кръг читатели.

Рецензираната монография е зряло из-
следване за един малко проучен дял от 
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българската средновековна история. 
Съще временно в нея се съдържат ценни 
приноси за българската църковна исто-
рия и за конфесионално-богословските 
прения между славянските православни 

народи и католическата общност. Не-
съмнено това е един голям научен успех 
както за автора, така и като цяло за бъл-
гарската медиевистика от началото на 
ÕÕI в.


