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През последните близо 30 години се 
проведоха няколко българосръбски 
научни форума. Началото бе положе
но с българоюгославския симпозиум 
на тема „Шестстотин години от битка
та на Косово поле“, който се проведе в 
София (24–26 октомври, 1989 г.) и ста
тиите от него бяха отпечатани в Годиш
ника на Софийския университет1. Той бе 
последван и от втори българосръбски 
симпозиум „България и Сърбия в кон
текста на византийската цивилизация“ 
(София, 14–16 септември 2003 г.), като 
докладите също бяха поместени в спе
циален сборник2. Следващият форум 
бе Трећи српскобугарски научни сим

1 Годишник на Софийския университет, 
Научен център за славяновизантийски про
учвания „Иван Дуйчев“, 86/5, (1992–1993).

2 България и Сърбия в контекста на визан
тийската цивилизация. Сборник статии от 
българосръбски симпозиум, 14–16 септем
ври 2003, София. София, 2005.

позијум „Српскобугарска узајамност у 
византијском свету XIII века“ (Београд, 
30. октобар – 2. новембар 2008). Мате
риалите от него бяха публикувани в два 
поредни тома на едно от найавтори
тетните византоложки издания в Сър
бия и въобще в славянския свят3.

Представеният тук том е резултат 
от работата по научен българосръб
ски проект с едноименното заглавие 
на книгата, разработен от Института 
за балканистика с Център по траколо
гия при Българската академия на науки
те и Византоложкия институт на Сръб
ската академия на науките и изкуствата. 
В него са включени докладите от про
ведената конференция в София (1–2 ок
томври 2015 г.). Той съдържа 20 ста
тии на седемнадесет български и трима 
сръбски учени, разпределени в четири 

3 Зборник радова Византолошког институ
та, 46, 2009; 47, 2010.
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раздела. Извън тях е поместена въвеж
даща част, написана от ръководителя 
на проекта Л и л я н а  С и м е о н о в а 
(„Средновековните Балкани като свето
вен кръстопът: контакти и обмен. Увод
ни думи“, с. 9–17). Тя обръща внимание 
на комуникациите в предмодерните об
щества и заключава, че „нито ограниче
ният по време сезонен характер на пъту
ванията, нито примитивният транс
порт, нито физическите препятствия от 
страна на ландшафта, нито природните 
или причинени от човека бедствия ня
кога са били в състояние да попречат на 
хората да пътуват, а с това – и да общу
ват помежду си и да обменят какво ли 
не“. Това са били търговци, куриери, 
чиновници, пътешественици, религиоз
ни лица, пилигрими, скитници, армии, а 
понякога и цели народи. Л. Симеонова 
се спира на въпроса за хронологичните 
граници на Балканското средновековие, 
което има специфики в различните ре
гиони на полуострова, но, общо взето, 
протича във времевото пространство 
от IV до началото на ХVIII в. Поната
тък Л. Симеонова обосновава теоретич
ната рамка на изследването.

Първият раздел „История“ съдържа 
13 статии, подредени по хронологичен 
принцип. Той започва със статията на  
З л а т о м и р а  Г е р д ж и к о в а „Църк
вата – място за общуване на хора от 
различни етноси през Късната антич
ност“ (с. 21–32). Найнапред авторката 
се спира на местата за общуване през 
Късната античност (форум/агора, баня, 
театър, стадион, улица, пазар, таверна, 
свещени места), а след това е показано 
етническото разнообразие в градовете. 
Найважните изводи, до които достига, 
са, че християнските храмове са били 
единственото публично пространство, 
където представители на различни об
ществени групи, на половете и етноси
те са могли да контактуват свободно, 

без да нарушават обществените нор
ми. За около век и половина християн
ският храм се е превърнал в център на 
обществения живот в града в основно 
място за общуване. Втората статия е на 
младия сръбски учен М и л о ш  Ц в е т 
к о в и ч „Сермесианите – предци на ня
кои влашки групи? Принос към проуч
ването на произхода на влашките общ
ности в южната част на Балканския 
полу остров“ (Сермисиjани – преци поjе
диних влашких скупина? Прилог проуч
вању порекла влашких заjедница на jугу 
Балканског полуострова) (с. 33–43). Той 
се опитва да възкреси теорията на ру
мънския историк Орест Тафрали (1876–
1937), според която споменатите „кер
мисиани“ в Чудесата на св. Димитър и 
„сермесиани“ в оловни печати, са пред
ци на власите (армъни) в Македония, за 
които покъсно пише византийският ав
тор Кекавмен (ХI в.). Тези две названия 
са всъщност едно и също име, от което 
е произлязло името на античната кре
пост Сирмиум. Приведените от авто
ра аргументи за влашкия им произход 
може да се оспорят. Неприемливо е и 
твърдението, че командващият българ
ския гарнизон в Мъглен, Илица4, е бил 
с влашки произход, тъй като този деми
нутив е бил обичаен за влашките имена. 
Статията на К р а с и м и р а  Г а г о в а 
„Законите на хан Крум и капитуларии
те на Карл Велики“ (с. 45–52) предлага 
успореден преглед на двата правни па
метника и на техните разпоредби. Пред
писаните практики показват аналогич
ни ситуации и законодателни реакции 
срещу престъпността. Кр. Гагова за
ключава, че сравнението на Крумовите 

4 За него вж. Н и к о л о в, Г. Н.  Централи
зъм и регионализъм в ранносредновековна 
България (края на VII – началото на ХI в.). 
София, 2005, с. 146.
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разпоредби с правните сборници на за
падноевропейските крале би спомогна
ло за изучаването на езическото бъл
гарско право. Следващата статия е на  
Т е о д о р  Д и м и т р о в – „От колек
тивната памет до дипломатическия ар
гумент. Към една нова интерпретация 
на някои исторически реалии в писмата 
на патриарх Николай Мистик до бъл
гарския владетел Симеон“ (с. 53–60). В 
историческите си поучения към българ
ския цар цариградският патриарх при
вежда пример с малолетния византий
ски император Теодосий II (р. 10 април 
401 г.; 408–450), който приживе на баща 
си Аркадий (395–408) бил осиновен 
през 402 г. от персийския владетел Язд
гард (399–420). Последният станал не
гов настойник и водел миролюбива по
литика към ромеите. Проблемът е в 
това, че Николай I Мистик (901–907; 
912–925) обърква Яздгард с някой от 
покъсните владетели с добре познато
то име Хозрой. Повечето изследовате
ли досега смятаха, че патриархът е до
пуснал случайна грешка. Т. Димитров 
обаче привежда интересни аргументи, с 
които обосновава тезата, че Николай I 
Мистик умишлено е поставил името на 
Хозрой (става дума за един от сасанид
ските владетели – или Хозрой I Ано
ширван, 590–591 г., или Хозрой II Апар
вец, 591–628 г. – имената и на двамата 
са станали нарицателни за „безпоща
ден враг“ и „тиран“) с оглед на ретори
ческите му цели с дидактичен акцент 
спрямо цар Симеон (893–927): да внуши 
на българския владетел, че ако започ не 
война срещу осиротелия Константин 
VII Багренородни (913–959), ще наруши 
моралния императив на всеки христи
янски монарх, т.е. човеколюбието. Сле
дователно налице е един (но единствен) 
случай, когато цариградският първо
свещеник е манипулирал миналото. 
Статията на Л и л я н а  С и м е 

o н о в а „Крепостта Видинис/Бдин и 
„завръщането на Византия на Дунава“:  
реализация и крах на една имперска 
мечта“ (с. 61–93) по същество е един 
опит да се представи историята на ан
тичния и средновековен град на Дунав. 
Заедно с това Л. Симеонова проследява 
и историята на региона като гранична 
зона както за Византийската империя, 
така и за Българското царство. Като 
приложение са поместени 5 цветни 
илюстрации от средновековни западно
европейски гербовници. Изображения
та показват как символът Бик–Бдин–
България навлиза в европейското хе
ралдическо пространство. С а ш к а   
Г е о р г и е в а участва в сборника със 
статията „Брачната дипломация в по
литиката на цар Самуил по отношение 
на западния дял на Балканския полу  
oстров“ (с. 95–107). Предмет на изслед
ване са браковете на цар Самуил (997–
1014) с Агата, дъщерята на драчкия  
управител Йоан Хризилий, на Самуи
ловата дъщеря Мирослава с византий
ския военнопленник Ашот Таронит и на 
другата българска царкиня Теодора/
Косара с дуклянския княз Иван Влади
мир. С. Георгиева се е опитала да внесе 
хронологически порядък за тези брачни 
съюзи, които са разпиляно отразени в 
историческите извори. Според нея само 
последният брак е бил част от брачната 
дипломация на Самуил. Бракът на самия 
Самуил с Агата „бил резултат от при
лагането на семейна икономическа 
стратегия“, а този между Ашот и Ми
рослава бил плод на нейната любов,  
„с която Самуил се съобразил“. Г е о р 
г и  Д и м о в се представя със статията 
„Балканската политика на император 
Мануил I Комнин през 50те и 60те го
дини на ХII век“ (с. 109–128). Той раз
глежда преди всичко отношенията на 
Византия с Унгарското кралство и сър
бите. Странно е, че от неговото поле
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зрение са отпаднали българите5. Учуд
ващо е, че той цитира историческия 
труд на Георги Акрополит (1217–1282) 
по изданието от Бонския корпус от 
1837 г. (при това на латински език?), 
вместо да използва някое от новите из
дания и преводи на този труд6. Бълга
росръбските отношения са обект на из
следване в статията на В л а д и с л а в  
И в а н о в „Сръбското кралство и Бъл
гарското царство в борбата за полити
ческо влияние над земите по Долния 
Дунав в края на ХIII век“ (с. 129–142). 
Политическите сблъсъци в региона са 
разгледани на фона на татарската хеге
мония през втората половина ХIII в. 
Авторът заключава, че през последните 
две десетилетия на ХIII в. Сръбското 
кралство „иззема“ от ръцете на Унга
рия ролята на главен съперник на Бъл
гарското царство за политическо вър
ховенство над земите по Долен Дунав. В 
статията не са взети под внимание ня
кои български публикации по същата 
тема7. С извороведска насоченост е ста

5 Тук наймалко можеше да се цитира 
статията на Г ю з е л е в, В. Бележки върху 
историята на българските земи и българите 
половин столетие преди въстанието на Асе
невци (1186–1188). – В: Проф. д.и.н. Станчо 
Ваклинов и средновековната българска кул
тура. Велико Търново, 2005, 33–44.

6 G e o r g i u s  A c r o p o l i t a. Historia. 
Recensuit Augustus Heisenberg. Lipsiae 1903; 
Georgius Acropolita. Opera. Rec. A. Heisenberg. 
Editionem anni MCMIII correctiorem 
curavit P. Wirth. Vol. 1. Continens historiam, 
Breviarium historiae, Theodori Scutariotae 
additamenta. Stuttgart, 1978; Г е о р г и й   
А к р о п о л и т. История. Перевод, вступи
тельная статья, комментарии и приложения 
П. И. Жаворонкова. СанктПетербург, 2005; 
G e o r g e  A k r o p o l i t e s. The History. 
Introduction, translation and commentary  
R. Macrides. Oxford–New York, 2007.

7 Вж. например Н и к о л о в, Г. Н. Сепа
ратизмът в Българския северозапад и Сръб

тията на Е л е н а  К о с т о в а „‘Бълга
рия’ според някои дубровнишки доку
менти от 80те и 90те години на ХIV 
век (предварителни бележки)“ (с. 143–
151). Един от найсъществените изводи 
в нея е, че под името ‘България’ в доку
ментите от Дубровник найчесто се ви
зира Видинското царство на цар Иван 
Срацимир (ок. 1356–1396). Обяснението 
на интензивните връзки между адриа
тическия град и Българския североза
пад Е. Костова намира в близостта на 
Видин с Унгарското кралство. За разли
ка от морските пътища, които са из
ползвани от Венеция и Генуа, Дубров
ник изгражда сериозни търговски връз
ки във вътрешността на Балканите, и 
поспециално в северозападните бъл
гарски земи. Заслужава да се изследват 
и други стопански причини, довели до 
този интензивен търговски обмен на 
керванджиите от Адриатика с Видин
ското царство. Статията на И в е л и н  
А.  И в а н о в „Свои и чужди: образът 
на унгарци, хуни, българи, гърци, кума
ни, татари, сърби и власи в Chronica 
Picta от ХIV век“ (с. 153–164) се вписва 
в модерната напоследък тема за из
следване на „образа на другия“. Илюс
трованата унгарска хроника от ХIV в. 
съдържа 147 илюстрации. Наймного 
споменавания в нея има за унгарците – 
над 700 пъти, следват българите – над 
70, куманите – 68, гърците – 43, татари
те – 28, власите – 12, и сърбите – 5 пъти. 
В статията са поместени цветни копия 
на 14 миниатюри от хрониката. Трайни
те научни интереси на Д и м и т ъ р  В.  
Д и м и т р о в към темата за морето на
мират израз в статията му „Морето в 

ското кралство в края на ХIII в. – В: Бълга
рия и Сърбия в контекста на византийската 
ци ви ли за ция. Сборник статии от българо
сръбски симпозиум, 14–16 септември 2003, 
София. София, 2005, 101–110.
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политиката на средновековните балкан
ски държави“ (с. 165–183). Това е един 
съдържателен труд, който показва как
ва е била морската политика на средно
вековна България, Хърватия, Сърбия и 
Босна. Авторът отбелязва една харак
терна черта, обща и за четирите страни 
– никоя от тях не е изградила свой 
собствен флот (с малки изключения при 
някои хърватски крале). Това е било 
скъпо и трудоемко начинание, а и мор
ското превъзходство на Византия до 
Х в. е било респектиращо. Любопитно е 
заключението на Д. В. Димитров: „Раз
глежданите балкански средновековни 
монархии били особен род крайбрежни 
държави без флот. Те често функциони
рали като буферна зона между класиче
ските таласокрации и телурокрации“8. 
На сведения от пътеписите е посветила 
своята статия И в а й л а  П о п о в а 
„Контакти и взаимодействия между 
Балканите и Западна Европа през ХIV–
ХV век според пътеписни свидетел
ства“ (с. 185–191). Основната тема е 
сладкото вино от Монемвасия, познато 
с името малвазия. През ХIII–ХIV в. 
сортът грозде, от който то се произвеж
дало, бил култивиран на Крит, Кипър, 
на някои адриатически острови и дори 
в Испания. Цитирани са твърде любо
питни впечатления на западни пъте
шественици за храната и виното в Мо
рея и на остров Крит. От всичко най
ценно било великолепното вино малва
зия, което се внасяло и в Западна Евро
па. Ето и един пасаж за хляба в Дими
тровца (дн. Косовска Митровица):  
„Ядохме неквасен, печен на жар [хляб], 
защото така го правят хората тук, ако 
въобще могат да се нарекат хора, поне

8 Сред библиографските пропуски тук 
може да се отбележи сборникът със статии 
на тази тема: Балканът и морето. Послания 
към времена и поколения. Благоевград, 1999.

же на мене ми се струва, че е поподхо
дящо да бъдат наречени диваци, без 
 каквато и да е религия, незнаещи дали 
произхождат от Бога или от Дявола“. 
Това сведение от края на ХV в. е свиде
телство за хубавата погача на жар, ка
квато е била правена и в българските 
земи9. Но както се вижда, вкусовете са 
различни... Последната статия от този 
раздел е на К а л и н а  М и н ч е в а  
„Пътувания на балканските духовници 
до руските земи по време на османско
то владичество (предварителни бележ
ки)“ (с. 193–200). Под това заглавие 
може да се напише цяла книга. К. Мин
чева е избрала само три важни аспекта: 
кой е пътувал до руските земи, какви 
подаръци е носел за руския владетел и 
какви са били механизмите за приемане 
на просители в Москва? Тя заключава, 
че са пътували главно висши и нисши 
духовници, понякога придружавани от 
светски лица. Те носели като дар пис
мена и устна информация за положе
нието на православните християни в 
Османската империя, както и мощи, 
икони, кръстове, миро. Русия усъвър
шенствала механизма на техния прием, 
тъй като започнали да се явяват мними 
„неупълномощени“ просители. Инте
ресно е, че е била предписана специал
на тарифа за „милостинята“, която се 
да вала на приносителя на мощи – спо
ред тяхната големина той получавал 30, 
40 или 50 рубли. Изобщо Русия през ве
ковете е изработила една строго регла

9 Вж. по този въпрос Н и к о л о в, Г. Н. Све
дения за стопанския напредък на българите 
през ХII в. – In: Realia ByzantinoBalcanica. 
Studia in honorem LX annorum professoris 
Christi Matanov. Сборник в чест на 60го
дишнината на професор Христо Матанов. 
София, 2014, 352–354, където е анализирано 
едно подобно описание на българския хляб 
от Григорий Антиох (1175 г.).

7 Палеобулгарика, кн. 4
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ментирана система за приема на проси
тели от Балканите.

Вторият раздел от сборника е она
словен „Археология и изкуствознание“. 
Той съдържа две статии. Първата от 
тях е на А л б е н а  М и л а н о в а  
„Каменната пластика в средновековна 
България между Византия и Западна Ев
ропа“ (с. 203–226). Статията е построе
на на хронологичен принцип и разглеж
да паметниците от периода VII–ХIV в. 
Приведени са много интересни приме
ри в една богато илюстрирана рабо
та (22 цветни и чернобели ил.). В за
ключението се отбелязва: „Българска
та средновековна каменна пластика е 
безспорно част от провинциалната ви
зантийска скулптура. С изключение на 
ранния етап в развитието на Преслав
ската скулптурна школа, когато заемки
те от константинополското изкуство са 
доста ярки, влиянията идват предимно 
от византийската провинция“. Втората 
статия е на Л ю б о м и р  М и л а н о 
в и ч „Гробът на архиепископ Данаил 
II в Печката патриаршия: нови съобра
жения“ (Гроб архиепископа Данило II у 
Пећкоj патриаршиjи: нова разматрања) 
(с. 227–243). Сръбският изкуствовед се 
спира на гроба на архиепископ Данило 
II (1324–1337), който е поместен в севе
розападния ъгъл на издигнатата от него 
църква „Св. Богородица Одигитрия“ в 
манастирския комплекс на Печката ар
хиепископия/патриаршия. Той свързва 
този своеобразен мавзолей на сръбския 
църковен глава със стенописите, изри
сувани около гроба. Особено внимание 
е обърнато на три сцени от цикъла „По
явата на Христос след Възкресението“. 
Обикновено тези сцени заемат олтар
ното пространство, но в този случай те 
са зад гроба на Данило II. Това, както 
и релефната декорация на самия сар
кофаг, показва, че гробното простран
ство е изпълнено с идеята за спасение

то и вечния живот в Царството небесно. 
Поместени са 8 цветни илюстрации от 
църквата.

Третият раздел от сборника „Кни
жовни контакти“ съдържа три статии. 
Първата от тях е на И с к р а  Х р и с 
т о в а  Ш о м о в а „Житието на св. 
Климент Охридски от Димитър Хома
тиан и неговият средновековен славян
ски превод в контекста на охридски
те и балканските културни традиции“  
(с. 247–258). На езиков анализ са под
ложени двата запазени преписа на 
Краткото житие на св. Климент в ста
робългарски превод – в Стружкия ми
ней от първата четвърт на ХV в., къде
то то е поместено като проложно чети
во и в Стишния пролог от ХVI в., ръко
пис № 47 от Зографския манастир. По
подробно са разгледани и службите за 
св. Климент в Стружкия миней (НБКМ 
542) и в Охридския миней (НБКМ 122) 
от 1435 г. Тези две служби отбелязват 
два етапа от честването на св. Климент 
– началния от Х в., с кратка служба, 
съставена от три стихири и един канон, 
и покъсен от ХIV–ХV в., с разгърната 
триделна служба с над 30 стихири, че
тири канона и житие. Следващата ста
тия в този раздел е на Л о р а  Т а с е 
в а „Античността в българския и сръб
ския превод на календарните стихове 
на Христофор Митиленски“ (с. 259–
276). Разгледаните антични реалии и 
мотиви в календарните стихове на ви
сокопоставения служител в империя
та от първата половина ХI в. показват, 
че техните български и сръбски прево
дачи чувствително са се затруднили в 
превода. Собствените им познания за 
античната епоха не са били големи, а и 
в лексикалния инвентар на славянския 
книжовен език са липсвали съответни
те еквиваленти. Л. Тасева привежда ин
тересни примери за това както на ан
тични реалии, така и на митове и ми
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тични персонажи. Третата статия от 
този раздел е на С т а н о й е  Б о я н и н 
– „Хилендарският медицински кодекс 
и научната медицина през Средновеко
вието на Балканите“ (Хиландарски ме
дицински кодекс и научна медицина на 
средњовековном Балкану) (с. 277–294). 
Изследването на Ст. Боянин е съставе
но от няколко части. Найнапред той 
се спира на откриването на ръкописа 
и първото му проучване. Понататък 
са разгледани двата трактата с фарма
коложки характер – единият за едно
съставните и вторият за сложносъс
тавните лекарства. Terminus post quem 
за възникването на превода на едно от 
съчи ненията е краят на ХIV в. Съще
временно се смята, че различните пре
води в кодекса се разпростират от края 
на ХIII до средата на ХVI в. Накрая ав
торът се спира и на езика в кодекса – 
специализиран и народен.

Четвъртият раздел „Изворознание и 
историческа география“ включва две 
статии. Първата от тях е на С т о я н к а 
К е н д е р о в а „Представата за ис
торикогеографската област Македо
ния в средновековната арабска карто
графия“ (с. 297–309). Използвани са дан
ните само на съхранени до днес карти 
(но не възстановки). Найранното от
белязване на името Македония е вър
ху кръглата карта на света от 980 г. към 
труда на Ибн Хаукал „Китаб алМаме
лик уа’лмасалик“ („Книга на пътища
та и страните“), съхранена в ръкопис 
от 1086 г., а найкъсното е в ръкопис от 
ХVI в. В специално приложение е по
сочено как се споменава името Маке
дония (в транскрипция на кирилица и 
латиница) в общо 17 ръкописни араб
ски карти. Статията се придружава от 5 
цветни илюстрации. Втората в този раз
дел и последна статия в сборника е на  
П е н к а  Д а н о в а „По пътя Белград–
Ниш: италиански стихове от ХVII сто

летие“ (с. 311–326). Тя е посветена на 
една поетична творба на италианския 
дипломат, родом от Тоскана, Джовани 
Киаромани, който предприел пътуване 
от Виена до Одрин във времето от 15 
май до 27 ноември 1659 г. Стихотвор
ното писмо за неговите преживелици е 
израз на емоционалния свят на автора. 
В приложение е поместен италианският 
текст на писмото, придружен от успо
реден български превод, дело на П. Да
нова. В част от него се описват „луксоз
ните“ условия на един крайпътен хан, 
от чиито услуги се е възползвал итали
анецът:

„Тук кръчми няма, само приют, приличащ

на болница, където в мъки свършват дните.

Това е сграда преголяма, разделена

от други къщи, и от тях е отдалечена...

Подирих стълба да се изкача догоре,

апартамент да зърна, нависоко и открито.

Но мъничка килия само там разкри се

във формата на камбанария скрита,

в която мъчно и легло се би побрало.

А на това му викат благородническо ложе

И смятат, че знатта тук да почива може...

Една стеничка

наоколо отделя хора от добитък.

А на хиляда по една рогозка се полага.

И печка има – да си готви всеки сам.

Стената пълна е с пирони

и може за удобство всеки там

да окачи наметка, оръжието, сечивата,

които носи – до него винаги и под ръката“.
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*   *   *

Представеният научен сборник може да 
се характеризира като интересно явле
ние в полето на балканската медиевис
тика и византинистика. Съдържащите 
се в него публикации отразяват много

Георги Н. Николов, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ликия и противоречив свят на балкан
ските народи през Средновековието. 
Нека му пожелаем на добър час в обще
ството на читателите!


